
 

4. Coleta, armazenamento e processamento de Vestígios Biológicos 

O curso de “Coleta, armazenamento e processamento de Vestígios Biológicos” objetiva abordar conteúdo teórico sobre 
os principais vestígios encontrados, a correlação com a autoria e materialidade e como lidar com tais vestígios.  

- Carga horária: 1-2 horas  

- Conteúdo Programático:  

Vestígios Biológicos 

- Introdução à criminalística 

- Conceitos gerais de Local de Crime 

- Principais vestígios encontrados em crimes contra a pessoa 

- Técnicas diferentes de coleta de materia

- Armazenamento de vestígios biológicos 

- Processamento do

- Laudos Periciais 

Investimento: R$ 200,00 

- Palestrante:  

PEDRO HENRIQUE CANEZIN: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Polícia Civil do DF e SP. Formado em Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 
Ciências Criminais e Medicina Legal pela Faculdade UnyLeya. 
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Carta de Palestras  

4. Coleta, armazenamento e processamento de Vestígios Biológicos  

O curso de “Coleta, armazenamento e processamento de Vestígios Biológicos” objetiva abordar conteúdo teórico sobre 
os principais vestígios encontrados, a correlação com a autoria e materialidade e como lidar com tais vestígios.  

Introdução à criminalística  

Conceitos gerais de Local de Crime - O que são vestígios biológicos? 

Principais vestígios encontrados em crimes contra a pessoa 

Técnicas diferentes de coleta de material biológico  

Armazenamento de vestígios biológicos  

Processamento dos vestígios  

Laudos Periciais  

: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Polícia Civil do DF e SP. Formado em Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 
Ciências Criminais e Medicina Legal pela Faculdade UnyLeya. Mestre em Ciências da Saúde. 
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O curso de “Coleta, armazenamento e processamento de Vestígios Biológicos” objetiva abordar conteúdo teórico sobre 
os principais vestígios encontrados, a correlação com a autoria e materialidade e como lidar com tais vestígios.   

O que são vestígios biológicos?  

Principais vestígios encontrados em crimes contra a pessoa  

: Perito Oficial da Polícia Científica do Paraná. Aprovado para Perito Criminal da 
Polícia Civil do DF e SP. Formado em Biomedicina na UEM. Possui graduação incompleta em Direito. Especialista em 

Mestre em Ciências da Saúde.  


