FLORIANOPOLIS PALACE HOTEL - Rua Artista Bittencourt, 14 – Centro - Florianópolis - SC

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

OBJETIVOS
Elucidar aos participantes a aplicação do estudo da biologia de insetos e outros artrópodes em processos criminais. Promover a
divulgação de como ajudar a determinar local e tempo dos incidentes de acordo com a fauna encontrada no cadáver e o estágio
de desenvolvimento desta através da visão biológica sobre os processos bioquímicos e transformativos que ocorrem após a
morte e técnicas aplicadas por entomologistas forense.

PROGRAMAÇÃO
 Conceito, importância e aplicações da Entomologia Forense
 Fenômenos cadavéricos: decomposição e suas classificações
 Outras considerações do ponto de vista biológico e ecológico dos insetos de importância forense
 Abordagens e métodos para estimar o intervalo pós-morte.
 O trabalho de campo e de laboratório do entomologista forense
 Insetos de maior relevância forense no Brasil
 Perspectivas para atuação e atuais pesquisas na área

PALESTRANTE
Dra. Patrícia Jacqueline Thyssen:

Graduada em Ciências (Biologia) (1997). Mestre (2000) e Doutora (2005) em Parasitologia pela Universidade
Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas-SP. Pós-doutorado pelas Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Botucatu-SP (2005-2009)
e UNICAMP (2009-2011). Atualmente, Professora e Pesquisadora vinculada à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Participante dos programas de
pós-graduação em Biologia Animal e Ecologia (UNICAMP) e Entomologia e Parasitologia (Universidade Federal de Pelotas - UFPel). Atua na área de
Parasitologia e Entomologia, com ênfase em: taxonomia, sistemática e biologia de Diptera (Muscomorpha), Entomologia Forense, entre outros.

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$ 180,00 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 a confirmação da vaga, efetuar 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) - (cursos@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, Welcome Coffe 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
FLORIANOPOLIS PALACE HOTEL
Rua Artista Bittencourt, 14 – Centro
Florianópolis - SC

