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EMENTA 

 

Disciplina: Princípios de biossegurança e biosseguridade  

Disciplina em Inglês:  Biosafety and biosafety principles 

Disciplina em Espanhol:  Principios de bioseguridad y bioseguridad 

Código: NUT364 

Carga Horária: 45 horas Créditos: 03  

Ementa:  Estudar os conceitos de  biossegurança e biosseguridade e analizar procedimentos de proteção 

individual e coletiva em laboratórios de ensino e em ambientes de trabalho. 

 

Ementa em Inglês: Study the concepts of biosafety and biosafety and analyze individual and collective 

protection procedures in teaching laboratories and work environments. 

 

Ementa em Espanhol: Estudiar los conceptos de bioseguridad y bioseguridad y analizar los procedimientos 

de protección individual y colectiva en los laboratorios docentes y entornos laborales. 

Conteúdo programático: 

- Conceituar e diferenciar os conceitos de biossegurança e biosseguridade. 

- Conceituar e entender proteção individual e coletiva no contexto da biossegurança e biosseguridade em 

laboratórios e em ambientes de trabalho. 

- Estabelecer e implementação de critérios para manter a biossegurança e biosseguridade individual e coletiva. 

- Avaliar e analizar procedimentos de proteção individual e coletiva em laboratórios de ensino e em ambientes 

de trabalho em diferentes contextos. 

- Classificar os patógenos em quatro classes de risco e níveis crescentes de biossegurança (NB1, NB2, NB3 e 

NB4) 

- Plataforma de vigilância flexível para vários alvos de saúde X Alvos adicionais potenciais para COVID-19 e 

Variantes do SARS-CoV-2. 
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