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INTRODUÇÃO: O PET/UFC-Farmácia tem como temática Ciências Genômicas 
e Biotecnologia. O ritmo de descobertas e inovações tecnológicas referentes a 
esse tema apresenta importância crescente no cenário nacional e internacional, 
sendo necessária a constante atualização de profissionais da área da saúde e 
biológicas. Os cursos e palestras que abordam o assunto ainda são escassos, 
além de não haver, muitas vezes, por parte do estudante de graduação, o 
contato com este tema. Dessa maneira, o I Curso de Férias em Ciências 
Genômicas e Biotecnologia promovido pelo PET/UFC-Farmácia tem 
fundamental importância, visando diminuir a carência de conhecimentos 
referentes à temática abordada pelo grupo. OBJETIVO: Permitir a expansão de 
conhecimentos relevantes ao tema Ciências Genômicas e Biotecnologia. 
METODOLOGIA: O curso foi ministrado durante o período de 14 a 18 de 
dezembro, no período da manhã e da tarde, no auditório da Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, 
Campus Porangabuçu. Profissionais especializados na área foram convidados 
a ministras as palestras, totalizando 40 horas de curso. Os temas abordados 
foram: Técnicas de Biologia Molecular, Organismos Transgênicos, Células 
Tronco, Citogenética, Biotecnologia, Expressão Gênica dentre outros. Para os 
participantes do curso foi disponibilizado um CD contendo todas as aulas 
expostas. RESULTADOS: Os participantes do curso se mostraram muito 
interessados e assíduos e foram vários os pedidos para que houvesse outros 
cursos com a mesma temática. Os palestrantes convidados elogiaram a 
iniciativa e se propuseram a comparecer nos próximos  eventos. O grupo 
recebeu vários e-mails parabenizando o curso. CONCLUSÃO: O curso 
atendeu às expectativas do grupo bem como do público alvo. O grupo 
PET/UFC-Farmácia pretende tornar o curso de férias uma atividade contínua, 
realizada a cada final de ano, melhorando a metodologia aplicada 
anteriormente. 


