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INSTRUÇÕES PARA REALIZAR O CURSO ONLINE DE BIOSSEGURANÇA - 

PERFIL PESQUISA 
 

 

1. Fazer o cadastro na Intranet através do link: http://intranet.bahia.fiocruz.br/, caso ainda não 

possua; 

2. Acessar o link http://www.ioc.fiocruz.br/formularioqba e fazer o Curso QBA/online – 

Sensibilização em Gestão da Qualidade, Biossegurança e Ambiente, seguindo as instruções; 

3. Após terminar a avaliação, o participante receberá a Declaração de realização do Curso por e-mail; 

4. Entregar no Serviço de Qualidade e Biossegurança do IGM (Pavilhão Aluízio Prata – 1º andar): 

a. Cópia da Declaração assinada e carimbada pela Chefia do Laboratório/Serviço e pelo aluno; 

b.  Termo de Compromisso (clique aqui para baixar) preenchido e assinado; 

5. O Serviço de Qualidade e Biossegurança do IGM informará no sistema Intranet que o aluno realizou o 

Curso; 

6. O acesso às dependências do Instituto será liberado pela Vice-Diretoria ao qual o aluno ficará vinculado, 

após confirmação no sistema Intranet de finalização do Curso e verificação de inexistência de demais 

pendências documentais relativas ao vínculo; 

7. O prazo máximo para realização do Curso QBA on line é de 10 dias úteis, contados a partir do 

recebimento da senha; 

8. Como o QBA/On-line apresenta um caráter informativo e de sensibilização e NÃO substitui os cursos 

presenciais, recomendamos que após o início das suas atividades na Fiocruz, você procure outros cursos de 

capacitação destas temáticas (Qualidade, Biossegurança e Ambiente) que estejam relacionados a sua rotina 

de trabalho; 

9. Lembramos ainda que o Curso não substitui treinamentos direcionados e aplicados nas práticas de 

manipulação de cada uma das técnicas específicas utilizadas no IGM. Estes treinamentos específicos e 

direcionados são de responsabilidade dos pesquisadores principais e/ou orientadores individuais; 

10. Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do curso, enviar e-mail para  qbaonline@ioc.fiocruz.br ou  

procurar o Serviço de Qualidade e Biossegurança pelo telefone 3176-2450, ramal 450. Horário de 

atendimento externo: 09:00 às 16:00 horas. 
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