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Workshop 1 
 
ABC DA PIPETAGEM 

1

Destinatários: 

Estudantes e profissionais da área 
laboratorial. 

 

 

Responsável pelo workshop: 

Cristina Mourão 

 

Formadores:  

Cristina Mourão 

 

 

Custo: 5 euros 
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Breve descrição: 

Este workshop tem como finalidade a descrição 
da constituição da micropipeta, o processo de 
desmontagem e montagem, com demonstração 
prática. Será realizada a exemplificação de 
como pipetar corretamente e praticar a 
pipetagem, para compreensão de algumas causas 
de erros mais comuns. Por fim, pretende-se 
demostrar fontes de contaminação e limpeza das 
micropipetas. 

 

Objetivos: 

§ Conhecer a constituição detalhada da  
micropipeta 

§ Aprender os métodos corretos de manuseamento 
e pipetagem 

§ Compreender causas de erros e informações úteis 
de contaminação 
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Workshop 2 
 
COMUNICAÇÃO CONSCIENTE NA PRÁTICA EM CONTEXTOS DE 
SAÚDE

1

Destinatários: 

Estudantes e profissionais da área da saúde 
e afins. Docentes e monitores de estágio. 

 

Responsável pelo workshop: 

Zita Castorina Ribeiro de Sousa 

 

Formadores:  

Zita Castorina Ribeiro de Sousa 

 

 

Custo: 20 euros 
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Breve descrição: 

Este workshop visa introduzir e discutir o 
conceito de Comunicação Consciente (CC), 
por recurso a dinâmicas experienciais com 
aplicação de competências úteis para a 
prática de CC. Pretende-se fomentar a 
reflexão em torno da temática a partir da 
experiência pessoal. 

 

Objetivos: 

§ Definir Comunicação Consciente (CC) e 
distingui-la de comunicação assertiva 

§ Reconhecer o impacto de CC no 
funcionamento interpessoal 

§ Promover o auto e heteroconhecimento, a 
compreensão mútua 

§ Adquirir ferramentas de desenvolvimento de 
competências para a prática de CC 
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- Ipsum 

Workshop 3 
 
ENSAIOS DE CITOTOXICIDADE DE COMPOSTOS COM POTENCIAL 
TERAPÊUTICO  

1

Destinatários: 

Estudantes e Licenciados nas áreas das 
ciências da vida ou da saúde. 

 

Responsável pelo workshop: 

Cláudia Marta L. de Pinho  

 

Formadores:  

Ana Isabel Oliveira 

Cláudia Marta Pinho 

Sandra Pereira 

 

Custo: 20 euros 

 

 

2

Breve descrição: 

Este workshop visa proporcionar 
conhecimentos teóricos e práticos sobre a 
aplicação de ensaios de citotoxicidade no 
estudo de compostos com potencial 
terapêutico. 

 

Objetivos: 

§ Entender os conceitos gerais de cultura 
celular  

§ Recolher as técnicas/métodos de recolha e 
preparação de compostos/extratos  

§ Avaliar o potencial citotóxico in vitro: 
ensaios de viabilidade celular; 
genotoxicidade e apoptose 
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Workshop 4 
 
AVALIAÇÃO NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA LEITURA  

1

Destinatários: 

Terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais 
e  psicólogos. 

 

Responsável pelo workshop: 

Ana Sucena 

 

Formadores:  

Ana Sucena 

Fernanda Leopoldina Viana 

 

 

Custo: 30 euros 
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Breve descrição: 

Este workshop pretende dar uma breve 
apresentação teórica relativa ao estado da 
arte na avaliação das dificuldades de 
aprendizagem da leitura. Serão ainda 
apresentados e simulados instrumentos de 
avaliação. 
 

Objetivos: 

§ Conhecer os processos cognitivos envolvidos 
na aquisição da leitura e da escrita  

§ Conhecer e ter atitude crítica em relação ao 
tipo de instrumento de avaliação adoptado 
na avaliação da competência leitora 

§ Entender os processos cognitivos envolvidos 
na aquisição da leitura e da escrita  

§ Definir estratégias de recuperação dos 
processos em défice 

§ Estar familiarizado com o tipo de 
instrumento de avaliação adoptado na 
avaliação da competência leitora 
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