PUBLICO ALVO
Estudantes e Profissionais das áreas de Farmácia e Bioquímica; Ciências Biológicas, Biomedicina, Biotecnologia, Química, Direito,
Enfermagem, Medicina, Odontologia e demais interessados.

OBJETIVO
A Biologia Forense é uma área que utiliza os conhecimentos da Biologia como recursos para a investigação e resolução de crimes. Em
muitos casos, a prática de um crime deixa vestígios biológicos (sangue, pedaço de pele humana, fios de cabelo, esperma, etc.). Com os
conhecimentos das diversas áreas das Ciências Biológicas, o biólogo forense pode auxiliar a polícia na análise das amostras e resolução
do caso. Além dos crimes contra seres humanos, a Biologia Forense é de grande importância para desvendar crimes contra o meio
ambiente.

PROGRAMAÇÃO
HISTÓRICO E IMPORTANCIA DA BIOLOGIA FORENSE
ENTOMOLOGIA FORENSE (A IMPORTANCIA DOS INSETOS NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS)
GENÉTICA FORENSE
- Aspectos Históricos
- Aspectos Moleculares
- Identificação pelo DNA

HEMATOLOGIA E SOROLOGIA FORENSE
- Avaliação de Líquidos Biológicos
- Introdução a Análise de Manchas de Sangue

OUTROS MÉTODOS BIOLÓGICOS
- Botânica Forense
- Palinologia Forense

PERSPECTIVAS
- O Futuro da Biologia Forense

PALESTRANTE
• Dra. Priscila Martins Pereira : 2012 a atualmente: docente na cadeira de DNA da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo Dr.
Coriolano Nogueira Cobra;-2013 a atualmente: Perita Criminallotada no Núcleo de Biologia e Bioquímica - Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística
de São Pauloatuando nas análises genéticas em amostras oriundas de locais de crime e na identificação de cadáveres;- 2006 a 2013: Perita Criminalna
Equipe de Perícias Criminalísticas de São Bernardo do Campo atuando no atendimento de locais de crime;-2001 a 2005: Iniciação científica em Evolução
Molecular e técnica de laboratório em terapia genética na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);- 2002: Bacharel e Licenciada em Ciências
Biológicas pela Universidade Metodista de São Paulo.

INVESTIMENTO:
Profissionais.........................................................................................................R$ 200,00 (Pago em 2 vezes)*
Estudantes (Graduação e Pós Graduação)........................................................R$ 100,00 (Pago em 2 vezes)*
* Desconto para Grupos de 5 estudantes (R$ 90,00 cada),Grupos de 3 Profissionais (R$ 150,00 cada)
Para grupos maiores de 15 participantes, favor entrar em contato com a empresa para descontos especiais

Como se inscrever:
• Preencher ficha de inscrição on-line (www.renovacursos.com.br);
• Após o preenchimento você receberá a confirmação da vaga via e-mail para efetuar o depósito de 50% do valor do Curso no prazo de
72hs (3 dias) e enviar o comprovante via e-mail (scaneado, foto ou digitar dados do comprovante no corpo de texto do e-mail) para
(confirmacao@renovacursos.com.br).
• Os 50% restantes deverão ser pagos no dia do Curso;

Banco Bradesco – Agencia: 3035 – C/C: 111240-6
Renova Cursos e Eventos Ltda. CNPJ: 12.654.987/0001-47
* No valor da taxa estão inclusos: Material Didático, e Certificado.
** Estudantes deverão apresentar um comprovante de matrícula ou boleto da Faculdade;
*** Em caso de desistência será devolvido o valor pago quando a desistência for comunicada até 10 dias antes do Curso.

LOCAL DO EVENTO
HOTEL DAYRELL
Av. Espírito Santo, 901 – Centro
Belo Horizonte – MG

GRAMA

