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Ementa do curso:  

 
1. Título: Preparação de lâminas histológicas e Atualização em microscopia 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

2.3. Período de realização: 10/05/2016 – 28/06/2016 
2.4. Horário: terças e quintas das 14h às 17h 
2.5. Carga horária: 40 h 
2.6. Local: Salas de aula e laboratórios do ICB 5. 
 
3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 10 vagas 
3.2. Público-alvo: técnicos de laboratório, assistentes de laboratório, técnicos em anatomia e 
necrópsia, auxiliares de veterinária e zootecnia, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, e outros 
profissionais interessados.  
 
 
4. Justificativa 

A Universidade Federal de Goiás, em especial o Instituto de Ciências Biológicas da Regional Goiânia, 
possui grande quantidade de técnicos de laboratório, principalmente nas áreas de biologia, química 
e farmácia. Os profissionais que entram para o quadro de servidores da UFG são capacitados para 
desempenhar suas funções, mas necessitam de atualização constante de seu conhecimento para 
prestar um serviço de cada vez mais qualidade à sociedade. Nesse sentido, o curso de Preparação 
de lâminas histológicas e Atualização em microscopia permite atualizar o corpo técnico-
administrativo que atua nos laboratórios de aulas práticas e de pesquisa da instituição, promovendo 
a melhoria dos serviços prestados e modernização das aulas e experimentos realizados. 
 

 
5. Objetivos: 

5.1. Geral 

Capacitar os laboratoristas em técnicas de uso corrente nos laboratórios, principalmente da área de 
biologia, e treiná-los para executar seu trabalho com segurança e responsabilidade. 
5.2.  Específicos  
Atualizar os técnicos no preparo de lâminas histológicas, bem como o uso correto e manutenção de 
microscópios, desde o mais simples aos mais avançados. 
 
 
6. Metodologia 

6.1. Modalidade ( x ) presencial   ( ) semipresencial   ( ) a distância 

6.2.  Recursos Didáticos: (ex: seminários, aula expositiva) 
As aulas se utilizarão de salas de aula ou laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas, com a 
utilização ou não de aulas expositivas com o auxílio de data-show e quadro branco. 
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7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala ou laboratório. 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80%. 
7.4. Avaliação final 
 
 
9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 

Módulo 1: Atualização em 
Microscopia, manutenção e bom 
uso de microscópios 

Total: 20 h 10/05-02/06 
 

Siloé Evangelista 
Fernandes 

 
- Microscopia de luz – campo 
claro e escuro; contraste de fase; 
fluorescência. 
- Microscopia eletrônica e de 
varredura. 
- Boas práticas de uso e 
manutenção de microscópios 
ópticos. 
 

10 h 
 
 

2 h 
 

8 h 

10, 12 e 17/05 
 
 

19/05 
 

31/05 e 02/06 

 

Módulo 2: Técnicas de preparação 
de lâminas histológicas 

Total: 20 h 07/06-28/06 Fernanda Cristina 
Alcântara dos Santos 

- Introdução. Obtenção da 
amostra. Etapas de preparação 
das lâminas histológicas. 
- Fixação; desidratação; 
diafanização. 
- Microtomia; pescagem; 
coloração; montagem. 
- Aula prática. 

4 h 
 
 

4 h 
 

4 h 
 

8 h 

07 e 09/06 
 
 

09 e 14/06 
 

14 e 16/06 
 

21, 23 e 28/06 

 

    

 
 
 


