Citometria de Fluxo: Fundamentos e Aplicações
Formação online 2018
Curso 1

Âmbito
A formação contínua assume cada vez mais uma
importância primordial na atualização do
profissional de saúde. A evolução rápida de
tecnologias e conhecimentos impõe um ritmo de
constante aperfeiçoamento que se adapte às
necessidades e disponibilidades particulares de
cada profissional.

Objetivos
• Contactar

com os principais sistemas
constituintes da tecnologia de citometria de
fluxo;
• Ser capaz de reconhecer alguns pontos
importantes para a correta aplicação da
mesma;
• Rever algumas aplicações da citometria de
fluxo no Laboratório de Patologia Clínica,
nomeadamente em Hematologia e
Imunologia na área das Imunodeficiências
Primárias.

Formador
Mestre Emília Maria dos Santos Cardoso
Especialista em Análises Clínicas
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde I3S
Universidade do Porto

Público-alvo
• Especialistas em Análises Clínicas (Ordem dos
Biólogos ou Ordem dos Farmacêuticos),
Patologistas Clínicos e Técnicos Superiores de
Saúde;
• Profissionais em formação
profissional
especializada ou em preparação para obtenção
do TEAC da Ordem dos Biólogos;
• Recém-licenciados/mestres sem experiência
profissional que pretendam desenvolver as suas
competências iniciais em laboratório clínico.
• Profissionais dos Países de Língua Oficial
Portuguesa.

Inscrição
• Membro da Ordem dos Biólogos – 6€
(Estudantes 1º ou 2º ciclo – 4€)
• Sócio da ANBIOQ – 7€
(Estudantes 1º ou 2º ciclo – 5€)
• Outros profissionais/estudantes – 10€
NOTA: 0 pagamento deverá ser efetuado até 22
fevereiro, devendo ser enviado comprovativo de
pagamento devidamente identificado com o nome
do formando e do titular da conta de pagamento.
A inscrição inclui:
• Monografia de Estudo;
• Acesso a base de dados e Fórum de discussão
profissional na Plataforma Moodle da Ordem dos
Biólogos;
• Certificado Creditado 0.7 UC (caso cumpra os
critérios de aprovação).
CONDIÇÕES DE OBTENÇÃO DO CERTIFICADO

Responder acertadamente a, pelo menos, 70% das
questões;
Preencher o inquérito de satisfação.
SECRETARIADO

Inscrições online em https://goo.gl/yR1EVa
Nota: Os interessados devem enviar o nome
completo e endereço de correio eletrónico que
desejam usar na Plataforma Moodle da Ordem dos
Biólogos (recomenda-se um email pessoal) e nome
do curso para:
soniafernandes.secretariado@ordembiologos.pt

LOCAL E DATA

Plataforma Moodle da Ordem dos Biólogos
1 a 31 de março de 2018 (Duração – 31 dias)

