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                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                                     

                                                                       UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS                           ICB 

      INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
     DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA 

 

CURSO DE DISSECAÇÃO E 

PROSSECÇÃO ANATÔMICA 
 

APRESENTAÇÃO 

O Curso de Dissecação Anatômica é um curso de extensão que tem como público alvo alunos de 

graduação dos cursos das áreas de Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias que já cursaram a 

disciplina de Anatomia Humana e Neuroanatomia. Este curso, oportuniza aos alunos de graduação a 

consolidação dos seus conhecimentos de Anatomia Humana e aprendizado de técnicas cirúrgicas, 

através da dissecação no preparo de peças anatômicas. Estas peças diferenciadas produzidas serão 

utilizadas como material didático para as aulas práticas de anatomia de todos os cursos de graduação 

do DMORF/ICB/UFG, além de serem expostas no Museu de Morfologia, quando pertinente. 

Possibilita ainda o desenvolvimento de pesquisa a partir dos materiais produzidos e da análise do 

impacto das atividades na formação dos discentes. Seus benefícios estendem-se não apenas aos alunos 

participantes, mas também aos estudantes da disciplina de Anatomia Humana de todos os cursos da 

UFG e outras IES, e à comunidade em geral. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

Capacitação e atualização de profissionais em técnicas de dissecção e prossecção anatômica em 

cadáveres. Além disso: 

 Atender de forma crescente a demanda do mercado identificada; 

 Contribuir significativamente para a melhoria da aprendizagem de nível superior; 

 Promover a readequação constante dos conteúdos práticos pedagógicos, visando a excelência 

do ensino; 

 Melhorar o nível de qualidade dos cursos de graduação nas avaliações de ensino e de egressos, 

visando alcançar a excelência; 

 Aprimorar os conhecimentos dos discentes e profissionais da área de ciências biológicas, saúde 

e áreas afins para a identificação e resolução in loco de entidades ou de deficiências técnicas 
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que limitam o suporte de material para estudos, diagnóstico, pesquisas e/ou preparação de 

material relativo à morfologia e cirurgia; 

 Introduzir conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia dos humanos e dos animais 

domésticos; 

 Introduzir as técnicas anatômicas afim de que se proceda ao manejo e preparação do material 

necessário ao suporte de atividades correlatas; 

 Conhecer as normas efetivas de biossegurança no trabalho em relação aos matérias e técnicas 

utilizadas e público usuário; 

 Conhecer os principais processos e técnicas de pesquisa ou atividades correlatas; 

 Aplicar conhecimentos obtidos nos processos cotidianos de trabalho em laboratórios de áreas 

meio e fim. 

 

PROCEDIMENTOS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES: 

Ministrar-se-á curso teórico-prático com duração de 200 (duzentas) horas, intensivas, 

preferencialmente no período de férias acadêmicas (janeiro/fevereiro). 

O curso será ministrado por Professores e Técnicos em Morfologia e Necrópsia, contando com 

acadêmicos de medicina como monitores nas atividades práticas. 

As aulas serão ministradas em Laboratórios de Anatomia Humana e Anatomia Animal. As atividades 

teóricas (20 horas) terão por objetivo apresentar as estruturas que serão alvo das atividades práticas. A 

atividade prática (180 horas) compreenderá a dissecação do cadáver (póstumo) em pequenos grupos, 

monitorada por um docente responsável. 

 

COORDENAÇÃO 

Prof. Dr. Paulo Cesar Moreira – ICB/UFG; fone: 3521-1489. 

 

PROFESSORES CONVIDADOS 

Prof. Dr. Júlio Roquete Cardoso – ICB/UFG 

Prof. Dr. Augusto Cesar Ribeiro Figueiredo - ICB/UFG 

Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Silva Rebelo - ICB/UFG  

Prof.ª Dr.ª Nilza Nascimento Guimarães - ICB/UFG 

Prof. M.Sc. Kleber Mirallia de Oliveira - ICB/UFG 

Dr.ª Stephânia de Oliveira Laudares Moreira – Hospital Materno Infantil de Goiânia – HMI/GO. 

 

REALIZAÇÃO 

01 a 28 de fevereiro de 2017. 
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Obs. O curso será ministrado TODOS OS DIAS do intervalo, inclusive sábados e domingos, com 

carga mínima de oito (08) horas diárias 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

200 horas 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Serão disponibilizadas 20 vagas. A seleção dos participantes será realizada por provas teórico-práticas 

e entrevista, a critério da comissão organizadora. 

Serão recebidas apenas inscrições PRESENCIAIS, com comprovação da condição discente/docente, 

no período de 23 a 27 de janeiro de 2017. 

 

LOCAL 

Campus Samambaia, ICB 3; salas 14 ou 16 (Professores Paulo Cesar ou Augusto Cesar). 

 

PROVA DE SELEÇÃO e ENTREVISTAS 

Dia 31 de janeiro de 2017, 08h00min, no ICB 3. 

 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO NO CURSO 

Mínimo de 75% de presença nas atividades; 

Obtenção de média mínima sete (7,0) nas avaliações realizadas durante o curso.  

 

TÓPICOS DE ESTUDO 

1 – Noções de biossegurança em laboratórios. 

2 – Nomenclatura anatômica; Termos de posição e direção, eixos e planos anatômicos. 

3 – Níveis de Organização e Planos de Construção do Corpo Humano.  

4 – Dissecção x Prossecção. 

5 – Instrumentos cirúrgicos: uso e manutenção. 

6 - Dissecção de póstumos – Prática monitorada. 
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