
X SEMANA DA BIOLOGIA

21 a 25 de outubro de 2013

Biólogo - Perspectivas de atuação na área ambiental

21/10 (segunda feira)

9h00 as 12h00.
Programa Biologia em Prática: Oficinas voltadas
a alunos do ensino médio nas áreas de Zoologia,
Ecologia, Botânica, Microbiologia, Fisiologia
Humana, Parasitologia e Sexualidade.

Atividades abertas ao público. Professores do 
ensino médio: necessário fazer inscrição prévia 

pelo e-mail coord.bio@unisantos.br

19h00
Apresentação Cultural: Orquestra Sinfônica
Jovem da UNISANTOS
Local: Auditório 213

Palestra de abertura: Educação para Ciência e
Tecnologia
Palestrante: Prof. Dr. Isaac Roitman, Professor
Titular da UnB, atualmente Coordenador Geral
de Implantação do Núcleo do Futuro no Centro
Avançado de Estudos Multidisciplinares.
Local: Auditórios 213 e 310

Atividades integradas com a III Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia.

22/10 (terça  feira)

9h00 as 12h00.
Programa Biologia em Prática

19h00 as 20h00
Exposição de trabalhos na forma de pôsteres
Local: Andar térreo

Prazo para envio de resumos: 06/10/2013
e-mail coord.bio@unisantos.br

20h00 as 22h00
Palestra: Mercado de trabalho na área ambiental
para biólogos e engenheiros ambientais
Palestrante: Dr. Sérgio Pompeia (Consultoria,
Planejamento e Estudos Ambientais - CPEA)
Local: Auditório 213

Atividade aberta ao público

23/10 (quarta  feira)

9h00 as 12h00.
Programa Biologia em Prática.

Minicursos/ Oficinas
MC 01: Estudos com Mamíferos de Vida Livre
Responsável: Ms. Márcio Motta (Biólogo do
Parque Ecológico Voturuá, Prefeitura Municipal de
São Vicente)
Local: Sala 321

OF 01: O composto e suas vantagens
Responsável: William Schepis, Paula Santolaya e
Mirella Baldacconi (Instituto Ecofaxina)
Local: Sala 322

Atividades abertas ao público.
Necessário fazer inscrição prévia pelo e-mail 

coord.bio@unisantos.br

24/10 (quinta feira)

9h00 as 12h00.
Programa Biologia em Prática.

19h00 as 20h00
Palestra: Insetos aquáticos como indicadores
biológicos de qualidade da água
Palestrante: Ms. Rafael Alberto Moretto,
Biólogo, Doutorando em Entomologia pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, USP
Local: Auditório 310

Atividade aberta ao público.

25/10 (sexta  feira)

9h00 as 12h00.
Programa Biologia em Prática.

Minicursos/ Oficinas

MC 02: Biorremediação de hidrocarbonetos
derivados de petróleo em água subterrânea e
solos contaminados.
Responsável: Dr. João Adaad (Unisantos)
Local: Sala 321

OF 02: Bioinformática: Análise de DNA
Responsável: Ms. Michel Soane (Centro de
Estudos Genômicos)
Local: Laboratório de Informática 5

Atividades abertas ao público.
Necessário fazer inscrição prévia  (pelo e-mail 

coord.bio@unisantos.br

Realização: Curso de Ciências Biológicas
da Universidade Católica de Santos.
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X SEMANA DA BIOLOGIA

21 a 25 de outubro de 2013

Biólogo - Perspectivas de 

atuação na área ambiental

Realização: Curso de Ciências Biológicas da

Universidade Católica de Santos.

Local: Campus D. Idílio Soares. Av. Conselheiro

Nébias 300, Vila Mathias, Santos.

Horário: 19h as 22h30.

Oficinas do Programa Biologia em Prática

22/10 (terça-feira): 9h as 12h00. 

OF01. Anatomia humana: partes e contrapartes que
compõem o ser humano. Ementa: Fundamentos
práticos da anatomia humana.

OF02. Conhecendo a qualidade das hortaliças
comercializadas em supermercados e feiras livres.
Ementa: Demonstração prática da contaminação de
hortaliças por inúmeros agentes microbianos,
caracterizando-se a importância da higienização
correta antes do consumo, minimizando-se o risco de
intoxicação por agentes químicos sanitizantes.

23/10 (quarta-feira): 9h as 12h00. 

OF03. Conhecendo a diversidade biológica do
Costão Rochoso. Ementa: Caracterização da fauna
típica de costão rochoso, evidenciando as adaptações
dos diferentes tipos de organismos.

OF04. Ambiente Manguezal: adaptações ao vai e
vem das marés. Ementa: Reconhecimento dos
diferentes grupos de seres vivos presentes nos
manguezais da Baixada Santista.

24/10 (quinta-feira): 9h as 12h00. 

OF05. Diversidade de Microrganismos. Ementa:
Morfologia colonial e visualização microscópica de
microrganismos importantes para o homem (fungos,
leveduras e bactérias).

OF06. Biodiversidade no chão da floresta. Ementa:
A teia de pequenos organismos que reciclam a
matéria nas florestas.

25/10 (sexta-feira): 9h as 12h00. 

OF07. A importância da sexualidade na qualidade de
vida. Ementa: Fundamentos do funcionamento da
sexualidade na adolescência, considerando que o
indivíduo deve buscar o equilíbrio da vida sexual,
pois, a sexualidade envolve afeto, carinho e
comunicação e não apenas genitalidade.

SEMANA DA BIOLOGIA DA CATÓLICA

O Curso de Ciências Biológicas da
Universidade Católica de Santos visa à
formação do profissional biólogo para atuar
na área de meio ambiente, com sólidos
conhecimentos básicos nas grandes áreas
das Ciências Biológicas, e capaz de intervir
sobre a realidade de modo competente e
criativo, comprometido de forma ética e
responsável com a construção de uma
sociedade que preserva a biodiversidade e a
qualidade ambiental de sua região.

O Curso promove e organiza, desde
1984, a Semana da Biologia, evento aberto
à participação do público externo, cujo
objetivo principal é contribuir com a
formação dos futuros profissionais da região
que atuarão como gestores da temática
ambiental como parte da sua futura prática
profissional.

Assim, pretende-se atrair estudantes
não apenas de Biologia, mas dos diferentes
cursos com atuação na interface ambiental,
como as engenharias, economia, gestão
ambiental, tecnologia de petróleo, etc.

Organizada por alunos e professores do
Curso de Ciências Biológicas, conta com a
participação de muitos egressos do curso,
que de forma generosa, vem contribuindo
para o debate e a atualização nas diversas
áreas das ciências biológicas.

A Comissão Organizadora da X Semana
da Biologia convida a todos a participar e
prestigiar as diversas atividades,
carinhosamente escolhidas para esta edição.


