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Detalhes da disciplina

Código: 484

Carga horária: 45 horas (16h teóricas, 29h prática, 0h de atividades extras)

Créditos: 3

Requisitos / Critérios de ingresso: Os candidatos devem ser estudantes de cursos de pós-
graduação nas áreas de biotecnologia, ciência dos materiais, odontologia, engenharia biomédica ou 
médicos da área. Applicants must be students of postgraduate courses in the areas of 
biotechnology, materials science, dentistry, biomedical engineering or medical courses in the area.

Ementa do curso: Disciplina teórica, introdutória, visa promover o entendimento dos princípios e 
conceitos básicos da engenharia de tecidos, incluindo técnicas básicas de engenharia tecidual, 
terapia celular, gênica e biomateriais; atualização sobre o estado da arte e apresentação de 
legislação brasileira vigente. Serão convidados empresários da área e pesquisadores para 
participarem de rodas de conversa e seminários. A disciplina tem 45h de dedicação, das quais 16 h 
são síncronas em outras 29 horas assíncronas. Serão 8 encontros de 2 horas compostos por 30 
minutos de palestra e 90 minutos de seminários diversos dos estudantes e convidados. Esta 
disciplina conta com a participação do Dr. Ronaldo do Amaral, Reseach fellow do Royal College of 
Surgeons in Ireland Theoretical introductory course, aims to promote the understanding of the basic 
principles and concepts of tissue engineering, including basic tissue engineering techniques, cell 
therapy, gene therapy and biomaterials; update on the state of the art and presentation of current 
Brazilian legislation. Businesses in the area and researchers will be invited to participate in 
conversation circles and seminars. The course has 45 hours of dedication, of which 16 hours are 
synchronous and another 29 asynchronous hours. There will be 8 2-hour meetings comprising 30 
minutes of lectures and 90 minutes of various seminars for students and guests. This course has the 
participation of Dr. Ronaldo do Amaral, Reseach fellow of the Royal College of Surgeons in Ireland

Bibliografia: RESOLUÇÃO Nº 9, DE 14 DE MARÇO DE 2011 Dispõe sobre o funcionamento dos 
Centros de Tecnologia Celular para fins de pesquisa clínica e terapia e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 214, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018 RESOLUÇÃO DA DIRETORIA 
COLEGIADA - RDC Nº 260, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 Dispõe sobre as regras para a 
realização de ensaios clínicos com produto de terapia avançada investigacional no Brasil, e dá 



outras providências. RESOLUÇÃO RDC Nº 508, DE 27 DE MAIO DE 2021 Dispõe sobre as Boas 
Práticas em Células Humanas para Uso Terapêutico e pesquisa clínica, e dá outras providências. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136970211170058X 
https://www.nature.com/articles/s41578-020-0209-x 
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-cellbio-100913-013132 
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-med-012017-043332 
https://science.sciencemag.org/content/359/6372/eaan4672 https://www.nature.com/articles/d41586-
019-00490-6 https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sctm.17-0051 
https://www.nature.com/articles/nbt.2958
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