
       

   

 

 

MINICURSO DE PERÍCIA CRIMINAL E CIÊNCIAS FORENSE 

 

OBJETIVOS: 

O objetivo deste minicurso é apresentar aos alunos uma linha de conhecimento sobre perícia 
criminal e ciências forense, trazendo profissionais da área para esclarecer dúvidas dos alunos 
perante a concursos, vivência da profissão tanto na rua quanto no laboratório. 

CONTEÚDO: 

Durante o primeiro e segundo dia, os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos da 
perícia criminal, desde a preparação até o cotidiano de um perito criminal de rua e 
laboratório.  

No terceiro dia mostraremos como os insetos são aliados da lei explicando sobre a 
entomologia forense, outra área para quem quer seguir a carreira, será dado ao aluno a 
aplicabilidade da Entomologia Forense relacionando-a com outras áreas das ciências forenses 
como a Toxicologia e a Genética, dando ênfase no estudo de métodos eficientes para realizar 
estimativa de intervalo pós morte utilizando.  

No quarto e último dia, falaremos sobre genética forense, ciência que utiliza conceitos, 
ferramentas e métodos da genética na investigação criminal, principalmente na identificação 
de pessoas desaparecidas e na avaliação de vestígios biológicos encontrados na cena do 
crime, o minicurso pretende mostrar as principais técnicas utilizadas e metodologias aplicadas 
para a avaliação desses materiais. O minicurso contará com a participação: 

 

 

 

 

 

Drª. Camila Mathias 

Perita Criminal do Estado 

de São Paulo, atua no 

Núcleo de Biologia e 

Bioquímica 

 

 

Dayelle Gonçalves 

Perita criminal na Polícia 

Científica de São Paulo. 

André D’Ávila 

Perito criminal chefe - 

Superintendência da 

Polícia Técnico-Científica 

 

Dr. Wesley Godoy 

Professor Associado do 

Departamento de 

Entomologia e Acarologia 

da ESALQ 



       

 

 

 1º DIA – Dayelle Gonçalves: A carreira de perito criminal  

-Processos seletivos  
-Responsabilidades  

 -Títulos e áreas possíveis, renda 
 -Um pouco do cotidiano do perito de rua 
 
2º Dia – Drª Camila Mathias: Laboratório Criminalístico 

 -Como ser um perito de laboratório?  
-Cotidiano de um perito de laboratório 
-Responsabilidades 
 

3º Dia  - Dr. Wesley Godoy: Entomologia Forense, insetos aliados à lei 

-Como surgiu e em quais situações a entomologia forense é útil 
-Intervalo pós morte e sua associação com a taxa de desenvolvimento de insetos 
-Diversidade de insetos que frequentam cadáveres.  
 

4º Dia – André D’Ávila: Genética Forense 
 

-Histórico e conceitos básicos 
 -Principais técnicas utilizadas e exemplo para qual tipo de procedimento 

-Análise e interpretação de resultados laboratoriais reais relacionados à casos Cíveis e 
criminais desconhecidos. 
-Banco Nacional de Perfis Genéticos e suas aplicações. 

 

INFORMAÇÕES: 

-Quantidade de vagas: 100 vagas 

-Plataforma: Google Meet 

-Período de Inscrições: 7 de outubro a 15 de outubro 

-Link para as inscrições: Será divulgado nas redes sociais (Instagram e Facebook 
@biotecnologiaunifesp e no site www.integrabiotec.com) 

-Data do minicurso: 19 a 22 de outubro, das 9h às 11h30.  

-Carga horária total do certificado: 10 horas.  

  

  

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora.  

      São José dos Campos, 30 de setembro de 2020. 

 

http://www.integrabiotec.com/

