BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS
CONCEITOS GERAIS E APLICAÇÃO

DATAS
11, 13, 18 e 20 de junho de 2018
14H30 – 18H30
INSCRIÇÕES
Até dia 8 de junho através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
16 Horas de formação
195€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
As boas práticas laboratoriais são um requisito essencial para
a adaptação dos Laboratórios de ensaios aos requisitos europeus. As BPLs exigem procedimentos técnicos muito específicos ao nível da avaliação dos ensaios, legislação e do controlo da
qualidade dos procedimentos técnicos. Os responsáveis destas
entidades desempenham um papel central na validação, controlo
e realização dos seus ensaios. Deste modo, a visão global dos
tópicos básicos para a certificação em BPLs é essencial para a
correta implementação e adaptação a cada caso concreto.
O QUE VAI APRENDER?
Definir os conceitos de boas práticas laboratoriais; procedimento
de controlo; rastreabilidade; auditoria;
Reconhecer os processos básicos de BPLs;
Contextualizar os requisitos legais e normativos indexados às
BPLs;
Caracterizar as regras inerentes à certificação de Laboratórios
em diferentes sectores;

A QUEM SE DIRIGE?
► Técnicos e Responsáveis de Laboratório de Organizações do
sector Certificadas ou que pretendam obter certificação dos
seus ensaios.
► Consultores, Auditores e outros profissionais cuja actividade
se relacione com a avaliação e controlo de ensaios
laboratoriais;
► Licenciados que pretendam adquirir ou atualizar
conhecimentos sobre a matéria.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Compreender os conceitos básicos inerentes às boas
práticas laboratoriais;
► Saber quais as regras associadas à certificação de
Laboratórios

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
► Boas práticas Laboratoriais – Conceitos Gerais

Boas Práticas Labo

► Sistema de Gestão da Qualidade
► Condições Técnicas e Pessoais
► Controlo de Qualidade

FORMADOR
DRA. SANDRA BALSEIRO

FORMADORA

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Especialista com mais de 10 anos de experiência profissional
como Responsável de Laboratório na área da Biologia
Molecular e Genética.
► Licenciada em Biologia, Mestre em Biologia Celular,
Doutoranda em Biociências pela F.C.T.U.C.
► Professora Assistente das disciplinas de Biologia Molecular,
Patologia Molecular e Genética (ESALD e ESTEsL).

