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EDITAL DE SELEÇÃO DE CURSISTAS 
 

CCUURRSSOO  DDEE  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AAPPEERRFFEEIIÇÇOOAAMMEENNTTOO  

EEMM  DDIISSSSEECCÇÇÃÃOO  AANNAATTÔÔMMIICCAA,,  PPRROOSSSSEECCÇÇÃÃOO  EE  

NNEECCRRÓÓPPSSIIAA. 
 

Inscrições: 06 a 16 de maio 2019 
 

LOCAL: salas 14; 17; 23 do ICB 3 (somente presencial). 

 
 

APRESENTAÇÃO 

O Curso de Qualificação e aperfeiçoamento em Técnicas Morfológicas e Necropsia é uma 

atividade de extensão enquadrada no quesito Treinamento e Qualificação Profissional 

Continuada, que tem como público alvo Profissionais ou Acadêmicos das áreas de Ciências 

Biológicas ou Saúde e ter cursado as disciplinas Anatomia Humana e Neuroanatomia, com 

aproveitamento. Este curso oportuniza aos discentes 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 poderão ser 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 

participantes, mas também aos estudantes da disciplina de Anatomia Humana e Neuroanatomia 

de todos os cursos da UFG e outras IES, e à comunidade externa em geral. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo Geral 

Capacitação e atualização de profissionais e acadêmicos em técnicas de necropsia, dissecção e 

prossecção anatômica de cadáveres. 

 



 

Objetivos Específicos 

 Atender a demanda crescente 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 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; 

 Introduzir as técnicas anatômicas para que se procedam ao manejo e preparação do 

material necessário ao suporte de atividades correlatas; 

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

técnicas utilizadas em laboratórios e público usuário; 

 Conhecer os principais processos e técnicas de pesquisa em prossecção ou atividades 

correlatas; 

 Aplicar conhecimentos obtidos nos processos cotidianos de trabalho em laboratórios de 

áreas meio e fim. 

 

 

1. Requisitos 

São requisitos para concorrer às vagas ofertadas. 

I - Ser Profissional ou Acadêmico das áreas de Ciências Biológicas ou Saúde e ter cursado as 

disciplinas Anatomia Humana e Neuroanatomia (apresentar comprovação no ato da 

inscrição); 

II - Ser aprovado no processo seletivo teórico-prático versando sobre conhecimentos de 

morfologia (macroscopia e mesoscopia) com média igual ou superior a 7,5 (sete vírgula cinco). 

 

 

2. Documentos 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 

I) Extrato Acadêmico completo; se for o caso;  

II) Diploma/certificado de conclusão de curso correlato, se for o caso; 



III) RG; 

IV) Formulário de inscrição, devidamente preenchido; 

V) Declaração de compromisso assinada.  

 

 

3. Vagas  

Comunidade interna - UFG = 10 (dez) vagas; 

Comunidade externa = 10 (dez) vagas. 

 

 

4. Local de Realização 

Laboratórios de Anatomia Humana - ICB 3 - Campus Samambaia – UFG. 

 

 

5. Período 

01 de junho a 30 de novembro de 2019 – O curso será ministrado aos sábados, das 07h00min 

às 15h00min, com carga mínima de oito (08) horas diárias. 

 

 

6. Carga Horária Total 

200 horas/aula. 

As aulas serão ministradas em Laboratórios de Anatomia Humana do Instituto de Ciências 

Biológicas da UFG. As atividades teóricas (40 horas) terão como objetivos evidenciar conceitos, 

definições, mecanismos de ação, informações e a teorização das técnicas a serem utilizadas. As 

atividades práticas (160 horas) compreenderão técnicas de necropsia médico-legal, dissecção 

e prossecção do cadáver (póstumo). Todas as atividades serão acompanhadas por um docente 

responsável e por monitor. O curso será ministrado por Professores e Técnicos em Anatomia e 

Necropsia, contando com acadêmicos do curso de Medicina como monitores nas atividades 

práticas. 

 

 

7 – Das Provas de Seleção 

Dia 18 de maio de 2019, sábado, das 08h00min as 12h00min, no ICB 3, Campus Samambaia 

da UFG.  

O candidato deverá levar seu EPI (não será permitido acesso aos laboratórios sem EPI), caneta 

azul ou preta e prancheta. 



Serão classificados os primeiros colocados em ordem decrescente até o limite de vagas. Não 

haverá chamada suplementar ou reserva de vaga. 

 

 

8 – Cadastro dos aprovados 

Até dia 26 de maio de 2019 nas salas 14, 17 ou 23 do ICB 3, presencialmente. 

 

 

9 - Coordenação 

Prof. Dr. Paulo Cesar Moreira – ICB/UFG; fone: 3521-1489 (paulocesar6666@hotmail.com). 

 

 

10 - Equipe: 

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

Prof. Dr. Júlio Roquete Cardoso – ICB/UFG 

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

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

Esp. Rafael Ferraz Araújo – IML/SPTC - GO 

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

Acadêmico Augusto Cesar Malta Laudares Moreira - Monitor 

Acadêmica Yohanna Heloise Mirallia - Monitora. 

 

 

11 - Investimento 

Gratuito. 

 

 

12 - Critérios de Aprovação no Curso 

Obtenção de média mínima sete vírgula cinco (7,5) nas avaliações realizadas durante o curso e 

mínimo de 75% de presença nas atividades.  

Não haverá abono de faltas, por quaisquer motivos. 

 

 

13 - Tópicos de Estudo 

1 – Noções de biossegurança e Normas Gerais de Ação em laboratórios. 08 horas (Paulo 

Cesar). 



2 – Nomenclatura Anatômica; Termos de Posição e Direção, Eixos e Planos Anatômicos. Níveis 

de Organização e Planos de Construção do Corpo Humano. 08 horas (Augusto Cesar 

Figueiredo, Nilza). 

3. Revisão de Anatomia Sistêmica e Segmentar Humana. 08 horas (Augusto Cesar Figueiredo, 

Nilza). 

4 – Anatomia Topográfica do esqueleto axial. 08 horas (Paulo Cesar, Nilza, Augusto Cesar 

Laudares). 

5 – Anatomia Topográfica do esqueleto apendicular. 08 horas (Paulo Cesar, Nilza, Augusto 

Cesar Laudares). 

6 – Instrumentos cirúrgicos: uso e manutenção. 08 horas (Stephânia, Kléber, Augusto Cesar 

Figueiredo, Augusto Cesar Laudares). 

7 - Prossecção e Manejo de Póstumos. 54 horas (Paulo Cesar, Kléber, Nilza, Augusto Cesar 

Laudares, Yohanna). 

8 – Anatomia do Neonato. 08 horas (Stephânia, Augusto Cesar Laudares). 

9 – Necrópsia Médico-Legal e Dissecção Anatômica de Póstumos Humanos. 100 horas (Paulo 

Cesar; Nilza; Kleber; Stephânia; Júlio Roquete; Augusto Cesar Figueiredo, Rafael, Augusto 

Cesar Laudares, Yohanna). 

 

 

 
Coordenador 


