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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Projeto de extensão Coleção de ossos humanos contemporâneos da UFPE: ferramentas
adicionais para estudos nas ciências forenses terá suas atividades desenvolvidas no Laboratório de
Antropologia e Osteologia Forense da UFPE. O planejamento das ações e suas execuções será realizado
por uma equipe de professores de Anatomia, tanto do Campus Recife quanto do CAV e também
estudantes de diversos cursos, tais como, enfermagem, odontologia, biomedicina e arqueologia. O
referido projeto terá vários objetivos: limpar e catalogar as ossadas, bem como preservar o acervo da
Coleção de Ossos. Isso nos permitirá unir importantes áreas de conhecimento do aluno e do público
externo que tenha interesse nesse campo forense. Com a Coleção de construída e preservada fornecerá
informações sobre as características dos ossos, colaborando com evidências peculiares de ambos os
sexos, correlacionando com a idade e etnia do indivíduo, contribuindo para a construção de tabelas
padronizadas com dados morfométricos aplicadas na população pernambucana. Para tal objetivo,
utilizaremos 60 ossadas para análises. Tal estudo está previamente autorizado pelo CAAE/CCS/UFPE. A
equipe de execução contará com a participação de estudantes de IES, membros externos e internos da
UFPE. Como atividade para os discentes ressaltamos os seminários interdisciplinares e reuniões para
discussão de artigos e atualidades nas ciências forenses. Essa proposta fornecerá cursos de práticas no
âmbito forense que envolvera a comunidade, principalmente acadêmica, que tenham interesse nas
ciências forenses. Dessa forma poderemos adicionar mais uma ferramenta para os estudos referentes à
antropologia forense, utilizando subsídios adicionais para a identiﬁcação humana no Estado de
Pernambuco.

