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Orientações: 

 

Queridos alunos,  

 

Chegamos ao nono ciclo de atividades complementares e é com imensa alegria que estamos 

enviando mais um episódio do nosso “Café Biológico”!  

 

Fizemos mais um episódio voltado para responder as dúvidas, e vale ressaltar o orgulho 

enorme que temos de vocês! As perguntas são incríveis e nos possibilitam ampliar nossos 

horizontes e romper as linhas que demarcam nossas zonas de conforto...Obrigada! 

 

Esse sexto vídeo foi gravado em meados de junho e, portanto, vocês perceberão que algumas 

falas parecem desconectadas com a situação atual, especialmente sobre a produção de vacinas. 

Isso porque a ciência é dinâmica, os fatos mudam rapidamente, principalmente dentro de um 

contexto emergencial, como o que enfrentamos. 

 

Para este cafézinho, realizamos um encontro virtual com os professores de ambas as 

habilitações: Fernanda Bottino, Flávio Paixão, Tainah Galdino e Tiago Savignon. 

 

Para acessar o material, é só clicar no link:  https://youtu.be/80g1_kE1DJA 

 

Continuem enviando dúvidas e sugestões de temas para o e-mail: latec.epsjv@gmail.com ou 

whatsapp, Instagram, telegram, carta, fumaça (Risos!)... Enfim, estamos expandindo os canais, 

pois quanto mais dúvidas, melhor! 

 

Como sempre lembramos, a distância que nos separa nesse instante é apenas física; estamos 

conectados pelos laços do amor e respeito que nos une. Parafraseando o querido Flávio Paixão 

(“o mais maravilhoso”): Afeto entre nós é pleonasmo!!! 

 

 

Muitos beijos e abraços!!!  

 

Professores e coordenadores (Latec). 
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Links para consulta: 

 

Link 1: http://bioemfoco.com.br/noticia/ace2-proteina-que-facilita-entrada-do-sars-cov-2-no-

organismo/ 

Link 2: https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa041/5809509 

Link3: https://hosppeds.aappublications.org/content/10/6/537 

Link 4: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+Anvisa

+Uso+Plasma+Convalescente+COVID+19.pdf/2d0db2be-482a-47e3-91c4-

0b835e86eabb 

Link 5: https://www.hemocentro.unicamp.br/doacao-de-plasma/o-que-e-plasma-

convalescente/ 

Link 6: https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/05/22/Sciadv.abc7428 

(Artigo científico) 

Link 7: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/04/testes-da-vacina-de-

oxford-comecam-na-semana-do-dia-15-de-junho-no-brasil.htm 
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