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INTRODUÇÃO: A importância das ciências genômicas cresce entre os profissionais 

da saúde e está presente, por exemplo, no diagnóstico de doenças e pesquisa de 

medicamentos. O PET/UFC - Farmácia tem como temática ‘Ciências Genômicas e 

Biotecnologia’, com o objetivo de aumentar e estimular o conhecimento de 

estudantes e profissionais. A partir daí, surgiu a idéia de promover um curso de 
atualização abordando diferentes assuntos relacionados às Ciências Genômicas e 

Biotecnologia. METODOLOGIA: O curso foi ministrado durante o período de 14 a 

18 dezembro de 2009, pela manhã e à tarde no auditório da Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, Campus 
do Porangabuçu. Profissionais da área foram convidados para ministrar palestras, 

totalizando 40 horas de curso. Alguns dos temas abordados foram: técnicas de 

Biologia molecular, organismos transgênicos, células-tronco, citogenética, 

biotecnologia, expressão gênica entre outros. Para o participante foi disponibilizado 
um CD contendo todas as aulas expostas durante o curso. Foi feito um questionário 

onde os participantes puderam avaliar a qualidade do curso e o grau de satisfação. 

Foram perguntados se o período e duração do curso foram adequados, se 

correspondeu às expectativas, o motivo pelo qual se interessou em fazer o curso 

entre outros.RESULTADOS: Foram inscritos 120 participantes, grande parte 
elogiou a iniciativa e mostrou interesse em participar de outros cursos com a 

mesma temática. Das 53 pessoas que responderam ao questionário, 77,4% 

considerou que o curso correspondeu às suas expectativas, 92,4% achou adequado 

o período em que o curso foi realizado e para 77,4% a duração foi apropriada. 
CONCLUSÃO: Ainda é rara a realização de cursos que abordem temas atuais nas 

áreas de genômica e biotecnologia. Considerando a grande importância dessas 

ciências para a vida e a formação de profissionais de diversas áreas, especialmente 

das áreas da saúde, o PET/UFC – Farmácia pretende organizar anualmente outros 
cursos.  
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INTRODUCTION: The importance of genomic sciences grows among the health 

professionals and it is present, for example, in disease diagnosis and development 

of drugs. The PET/UFC – pharmacy came with the theme ‘Genomic Sciences and 

Biotechnology’ aiming to increase and stimulate the students and professionals 
knowledge about the subject. Therefore, came the idea of promote a course, where 

the participants received an introduction and maintained contact with researches of 

this theme. METHODOLOGY: The course was given during the period of December 

14th to 18th, in the morning and afternoon in the auditorium of the Pharmacy, 



Dentistry and Nursing Faculty of the Federal University of Ceará, Campus 

Porangabuçu. Professionals of the area gave lectures, with a total of 40 hours of 
course. Some of the topics covered were: techniques of molecular biology, 

transgenic organisms, stem cells, cytogenetic, biotechnology, gene expression and 

others. The participant’s received a CD containing all the content exposed during 

the course. In the end, a questionnaire was given out for the participants, where 
they could evaluate the quality of the course and the degree of satisfaction. The 

questions asked if the period of the course was appropriated, if the course fulfilled 

their expectations, if the hours were appropriated and others questions. The 

PET/UFC - pharmacy plan to organize other courses and introduce new ideas in the 
methodologies. RESULTS: There were one hundred twelve participants. Most of 

them praised the initiative and showed interest in other possible courses in the 

future abording the same subject. 53 participants answered the questionnaire: for 

77,4% of them the course fulfilled their expectations, for 92,4% the period of the 
course was appropriated and for 77,4% the hours were appropriated. 

CONCLUSION: There is a lack of courses that address about this theme, so 

important for health professionals. Hence, the PET/UFC - pharmacy intends to 

organize others courses with the same subject. All goals were achieved, even 

though it was the first experience.  
 


