
CURSOS DA PLATAFORMA MOODLE – 2021 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS – TÉCNICO DE NECROPSIA 

 
 

1- CURSO TÉCNICO DE NECROPSIA COMPLETO: BIOLOGIA, ANATOMIA, FISIOLOGIA E 
PORTUGUÊS 

 
 
1.1 – Descrição do curso: 
Este curso se destina a capacitar o candidato para a prestação de concursos para técnico em 

necropsia, com foco no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os módulos são oferecidos sob a 
forma de aula online para as áreas específicas de Biologia, Anatomia, Fisiologia e Português. O aluno terá 
acesso às aulas gravadas na nossa plataforma online num período de 120 dias. A quantidade de acessos 
é ilimitada, ou seja, o aluno poderá assistir às aulas gravadas quantas vezes quiser dentro do período 
acima. 

 
1.2 -  Conteúdo do curso: Biologia, Anatomia, Fisiologia e Português. O curso online preparatório 

para Técnicos de Necropsia inclui vídeo aulas, PDF dos slides e certificação. 

• Biologia:  
✓ Biologia celular – células procariontes e eucariontes; 
✓ Mitose e meiose. 
✓ Tecido epitelial, tecido conjuntivo (tecido conjuntivo propriamente dito 

(frouxo ou denso), tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido 
hematopoiético), tecido muscular e tecido nervoso. 

✓ Pele e anexos. 
✓ Fisiologia da cicatrização. 

• Anatomia e fisiologia: 
✓ Anatomia e fisiologia parte 1: anatomia e fisiologia do crânio, anatomia e 

fisiologia da face, anatomia e fisiologia do couro cabeludo, anatomia e 
fisiologia do pescoço, da tireoide e da paratireoide. Anatomia e fisiologia do 
tórax, anatomia e fisiologia do sistema respiratório (nariz, laringe, faringe, 
traqueia, brônquios, pulmões, timo, fisiologia da respiração. 

✓ Anatomia e fisiologia parte 2: anatomia e fisiologia cardiovascular, sistema 
sanguíneo, sistema linfático. 

✓ Anatomia e fisiologia parte 3: anatomia e fisiologia do aparelho digestivo. 

• Biossegurança: NR 32 – segurança do trabalhador de saúde, riscos biológicos, riscos 
químicos, medidas de precaução de isolamento (precaução de contato, precaução 
padrão, precaução de gotículas, precaução de aerossóis). 

 

• Português 
 

ATENÇÃO! A plataforma online não permite acessos simultâneos. NÃO HÁ MATERIAL DIDÁTICO 
INCLUÍDO. As apostilas podem ser adquiridas em nosso site, CLIQUE AQUI. 

 

http://loja.seitoncursos.com.br/categorias/vitrine/180/Tecnico-de-Necropsia
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1.3 Carga horária: 80 horas 
1.4 Período de acesso:  6 meses de acesso 
1.5 Público-alvo: Candidatos com formação completa no nível médio. 
1.6 Certificação: Para receber o certificado, o aluno deve realizar, ao final do curso, um simulado e 

obter no mínimo 70% de aprovação. Nossos certificados são validados como título nos diversos 
concursos públicos da área da saúde. 

1.7 Acesso: Disponibilizamos o acesso ao curso em até 3 dias úteis após a finalização do seu pedido 
na loja. Você terá um período de 120 dias de acesso ilimitado a plataforma para assistir ao 
curso. 

1.8 Informações técnicas:  
Recursos Necessários: O curso a distância pressupões um acesso frequente a informações 
digitais, sendo indicado que você tenha um computador com acesso à internet banda larga 
disponível em um de seus ambientes cotidianos. Para acessar nossos cursos, você deverá 
possuir um destes navegadores: 
 

Versões recentes do Microsoft Edge; 
• Versões recentes do Firefox (32-bit); 
• Versões recentes do Chrome;  
• JavaScript e cookies habilitados; 
• Os navegadores, assim como os dispositivos móveis não aceitam recursos desenvolvidos 

em 
flash. Sendo assim recomendamos que seja usado, sempre que possível, o HTML5.   
Você deve possuir o programa Adobe Acrobat Reader 
(https://get.adobe.com/br/reader/), para ler documentos em pdf. 
 

Sugerimos que o equipamento tenha uma configuração mínima como: 
• Intel ou AMD processador (1GHz ou superior);  
• Mínimo de 1 GB RAM; 
• Conexão de internet com velocidade mínima 1Mb para que o ambiente não apresente 

lentidão (conteúdo como imagem, vídeos e outros, influenciam na velocidade da 
navegação);  

• Recomenda-se internet a partir de 1Mb. Em dispositivos móveis é possível navegar pelos 
recursos Moodle a partir da conexão 3G.  

• Caixas de som ou fones de ouvido. 
• Aplicativo da plataforma Moodle:  
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl

=en_AU 
• iOS: https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8 
 

1.9 – Investimento: 

Valor total: R$ 850,00 

Valor a vista no boleto: R$ 807,50 

Parcelado em até 10 x sem juros de R$ 85,00  

 2.0 – Configuração no Moodle: 

  

https://get.adobe.com/br/reader/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8
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