
 

DISCIPLINA: Microscopia de Fluorescência 

CARGA HORÁRIA: 360 horas 

COORDENADORES: Marcelo Pelajo Machado 

                                 Pedro Paulo de Abreu Manso  

 

EMENTA  

Preparo de amostras citológicas e histológicas para fluorescência. Princípios físico-

químicos de Fluorescência e moléculas fluorescentes. Microscopia de fluorescência. 

Câmeras. Captura de imagens.   

 

OBJETIVO 

1- Apresentar os princípios básicos do preparo de amostras para microscopia de 

fluorescência. 

2- Apresentar ao aluno os componentes fundamentais de um microscópio de 

fluorescência.  

3- Capacitar o aluno à utilização de microscópios de fluorescência do preparo da 

amostra à captura de imagens.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

1 - Preparo de amostras citológicas e histológicas para fluorescência – técnicas 

histológicas básicas, técnicas citológicas básicas, imunofluorescência e colorações 

florescentes. 

2- Princípios físico-químicos de Fluorescência e moléculas fluorescentes – conceitos de 

excitação e emissão, teorema de Jablonski, principais moléculas fluorescentes, 

quantum yield.   

3 – Microscopia de fluorescência – Elementos básicos dos microscópios de 

fluorescência, tipos de iluminação, filtros aplicados a fluorescência. 

4- Câmeras – conceito de câmeras aplicadas à microscopia de fluorescência. 

 

 

 

 

Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 



 

1 – Processamento Histológico 

2- Processamentos citológico   

3- Imunofluorescência 

4 – Colorações Fluorescentes 

5 – Captura de imagens em microscópios de fluorescência. 

 

Avaliação  

A avaliação da disciplina compreenderá um relatório parcial, a ser entregue na metade 

do curso, um relatório final, a ser entregue no final do curso, além da elaboração de 

um pôster contendo um resumo de todo o conteúdo teórico e prático apreendido 

durante o curso.  Esse pôster será apresentado oralmente no workshop do Curso de 

Especialização de nível Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia (CENT), o qual 

realizar-se-á no final do Curso. Além da avaliação mencionada anteriormente, na qual 

o aluno deverá obter média maior igual a sete, o aluno deverá ter no mínimo, 

frequência de 75%. Tanto a frequência, quanto o desenvolvimento do aluno durante o 

estágio, serão acompanhados mensalmente pela coordenação do CENT, através de 

formulários que serão encaminhados à coordenação pelo Coordenador e/ou 

orientador do aluno.  
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