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Assuntos	  relativos	  à	  disciplina	  deverão	  ser	  encaminhados	  para	  o	  
fórum	  de	  Dúvidas	  da	  disciplina	  (SemBioMicro)	  no	  ambiente	  Aprender	  (www.ead.unb.br)	  

	  
Ementa	  
Os	  seminários	  abordam	  temas	  relevantes	  e	  de	  fronteira	  nas	  áreas	  de	  concentração	  dos	  cursos	  de	  
mestrado	  e	  doutorado	  do	  programa	  de	  pós-‐graduação	  em	  Biologia	  Microbiana.	  
	  
Programa	  
Seminários	  a	  serem	  proferidos	  semanalmente	  por	  professores	  e	  pesquisadores	  do	  programa	  de	  
pós-‐graduação	  em	  Biologia	  Microbiana	  ou	  convidados	  de	  outros	  centros	  de	  excelência	  no	  Brasil	  ou	  
no	  exterior.	  
	  
Atividades	  —	  Quintas	  feiras	  de	  16h-‐17h50:	  Auditório	  Cláudia	  Renata	  

	  
Avaliação	  	  
Frequência	  obrigatória.	  O	  regimento	  geral	  da	  UnB	  exige	  75%	  de	  frequência	  às	  atividades	  para	  efeito	  de	  
aprovação	  em	  uma	  disciplina	  (Art.	  123	  parágrafo	  1o,	  item	  I).	  
Para	  ser	  aprovado	  o	  aluno	  desta	  disciplina	  deverá	  ter	  presença	  em	  pelo	  menos	  nove	  semanas.	  	  
A	  frequência	  será	  comprovada	  pela	  lista	  de	  chamada	  e	  ficha	  de	  avaliação.	  	  
Não	  será	  aceito	  como	  justificativas	  de	  ausência	  atividades	  de	  outras	  disciplinas	  que	  estejam	  sendo	  
oferecidas	  no	  mesmo	  horário	  da	  disciplina	  Seminários	  em	  Biologia	  Microbiana.	  
	  
Ficha	  de	  avaliação.	  Após	  a	  apresentação	  de	  cada	  seminário	  os	  alunos	  receberão	  uma	  ficha	  de	  avaliação	  
que	  deverão	  preencher.	  O	  preenchimento	  da	  ficha	  e	  a	  devolução	  a	  coordenadora	  é	  individual.	  
	  
Menção	  final.	  A	  menção	  final	  será	  resultado	  do	  percentual	  de	  frequência	  (100%	  de	  frequência	  equivale	  
a	  nota	  10	  e,	  assim,	  respectivamente)	  e	  a	  média	  das	  notas	  das	  fichas	  de	  leitura,	  ambas	  com	  peso	  5.	  
	  
As	  menções	  finais	  serão	  publicadas	  no	  ambiente	  	  aprender	  	  (www.ead.unb.br).	  
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	  	  9.	  Biossegurança	  e	  doenças	  infectocontagiosas.	  
10.	  Biossegurança	  e	  guerra	  biológica.	  
11.	  Biossegurança	  e	  organismos	  transgênicos.	  
12.	  Políticas	  de	  Biossegurança	  no	  Brasil	  e	  outros	  países.	  
13.	  Comissões	  de	  Biossegurança.	  
14.	  Fontes	  de	  informação	  em	  biossegurança.	  
15.	  Legislação	  em	  Biossegurança.	  
16.	  Qualidade	  em	  Biossegurança.	  

1.	  Definições	  de	  Biossegurança.	  
2.	  Biossegurança	  praticada	  e	  não-‐praticada.	  
3.	  Conceito	  de	  risco,	  risco	  biológico	  e	  biossegurança.	  
4.	  Riscos	  químicos,	  físicos,	  radioativos	  e	  biológicos.	  
5.	  Mapas	  de	  riscos.	  
6.	  Acidentes	  de	  laboratório.	  
7.	  Biossegurança	  em	  laboratórios	  de	  pesquisa.	  
8.	  Arquitetura	  e	  organização	  de	  laboratórios.	  

2014/1	  —	  Os	  seminários	  serão	  apresentados	  por	  convidados	  especialistas	  nos	  seguintes	  tema:	  



	  
	  

	  

!
Universidade	  de	  Brasília	  

	  	  	  	  Instituto	  de	  Ciências	  Biológicas	  
	  	  Departamento	  de	  Biologia	  Celular	  

Disciplina:	  Seminários	  em	  Biologia	  Microbiana	  	  —	  Código:	  397202	  
	  02	  créditos teóricos	  
Programa	  de	  pós-‐graduação	  em	  Biologia	  Microbiana	   2014/1	  
Professora:	  Marlene	  Teixeira	  De-‐Souza	  (marlts@unb.br)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Bibliografia	  básica	  
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agentes	  biológicos	  –	  3.	  ed.	  Brasília:	  Ministério	  da	  Saúde,	  2010.	  Disponível	  em	  	  
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Organização	  Pan-‐Americana	  da	  Saúde.	  Acesso	  livre	  em	  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_legal_organismos_geneticamente_modificados.pdf.	  
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Cronograma	  
Data	   Atividade	   Professor*	  
13/03	   Introdução	  a	  Disciplina	  e	  a	  Biossegurança	   profa.	  Marlene	  
20/03	   Seminário	  	  I	   Convidado	  
27/03	   Seminário	  II	   Convidado	  
03/04	   Seminário	  III	   Convidado	  
10/04	   Seminário	  IV	   Convidado	  
17/04	   Seminário	  V	   Convidado	  
24/04	   Seminário	  VI	   Convidado	  
08/05	   Seminário	  VII	   Convidado	  
15/05	   Seminário	  VIII	   Convidado	  
22/05	   Seminário	  XIX	   Convidado	  
29/05	   Seminário	  X	   Convidado	  
05/06	   Seminário	  XI	   Convidado	  

12;	  19	  e	  26	  de	  junho	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  f e r i a d o s -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
03/07	   Encerramento	  da	  disciplina	   profa.	  Marlene	  


