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Um curso pronto, para você mesmo organizar



Este curso foi organizado para auxiliar profissionais de laboratório a 

interpretar a RDC 302/2005 e a elaborar soluções simples e práticas

para  atendê-la. 

O método adotado é interativo, no qual aulas em vídeo são enriquecidas 

com exemplos reais e mescladas a atividades práticas, que permitem um 

aprendizado sólido e intensa troca de experiência. 

Evitando a leitura de normas e a rigidez de aulas expositivas, os 

participantes são convidados a interagir com os personagens do 

"Laboratório Perfeito", uma organização fictícia, cujas práticas retratam a 

realidade laboratorial.

Este curso é composto por:

 - nas quais os instrutores interpretam a 

RDC302/2005 e passam seu conhecimento e experiência.

Exemplos - uma série de documentos desenvolvidos para atender o 

presente regulamento, que são abordados durante as aulas em vídeo.

Atividades práticas - intercaladas com as aulas, têm o propósito 

de dinamizar o curso e simular a prática. Se dividem em 3 grupos: sabatina, 

exercícios individuais e jogos.

Essa metodologia foi aplicada em cursos presenciais com grande sucesso. 

Para aproveitar toda a oportunidade apresentada nessa proposta, é 

necessário apenas definir um coordenador e ler o Guia do Coordenador, que 

traz todas as informações necessárias para a realização do curso.

O DVD contém 10 blocos de aulas em vídeo. O CD-Rom, contém o Guia do 

Coordenador, a Apostila do Participante, documentos complementares e 

todos os materiais necessários para a realização das atividades práticas.

Para formalizar a participação, é possível cadastrar os participantes para 

realizar a prova online e receber o certificado.

Aulas em vídeo

Pedido 

Nome*

Razão Social

Endereço

Cidade/UF

Email

CNPJ 

CPF* 

CEP

Tel  (      ) 

Faturamento:     (      )  pessoa física           (      )  pessoa jurídica

Instrutores -  Eduardo Ferraz, Ivana Pereima, Paula Távora 

Elaboração - Carla Albuquerque, Eduardo Ferraz, Ivana Pereima, Paula Távora

Colaboração - Roberto Joji, Grupo Mineiro de Nefrologia, Santa Luzia, Sancet e Previlab

Investimento: R$ 86,00

JA
N

E
IR

O
2

0
0

8

acrescidos do valor frete e impostos.

*É necessário indicar um profissional para cadastrar o laboratório e participantes do curso na prova online.

rua ana neri, 416, benfica  

cep 20911-442   

cidade rio de janeiro/rj - brasil   

tel +55  21 3891-9900   

fax +55  21 3891-9901   

site www.controllab.com.br  

email contato@controllab.com.br
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