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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

HISTOPATOLOGIA APLICADA À PESQUISA ANIMAL - 2021 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Histopatologia aplicada à pesquisa animal 

Carga horária: 32 Teórica – 30  Prática - 2 

Natureza: Núcleo Comum  Nº de vagas: 30 

 

PROFESSORES 

1. COORDENADOR(A) 

 

Profa. Dra. Marina Pacheco Miguel 

Setor: Patologia Geral/ IPTSP 

E-mail: marinapacheco@ufg.br 
 

2. COLABORADORES 

Profa. Dra. Liliana Borges de Menezes Leite  

Setor: Patologia Geral/ IPTSP 

E-mail: liliana@ufg.br 

 

EMENTA 

Técnicas de processamento histológico como método de estudo em pesquisas científicas na 

medicina veterinária. 

 

OBJETIVO 

O foco central da disciplina é fornecer aos alunos de pós-graduação informações atualizadas sobre 

métodos de processamento histológico como ferramentas de estudo em pesquisas científicas. Assim, 

na disciplina serão abordados tópicos que contemplem esse objetivo, como procedimentos pré-

analíticos, analíticos e pós-analíticos que possibilitem ou interferem nas análises histopatológicas, a 

fim de aprimorar os resultados a serem obtidos nas diferentes pesquisas realizadas na área da 

medicina veterinária. Desta forma, pretende-se capacitar alunos para estarem aptos a escolher o 

melhor método de análise histológica a ser utilizado em seu estudo. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

A disciplina será composta de apresentação do conteúdo na forma de aulas teóricas e por meio de 

apresentações de artigos e seminários pelos alunos. Ambas atividades serão realizadas pela 

plataforma Google meet. Os alunos deverão discutir e refletir sobre os temas do conteúdo 

programático e dos seminários.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Plataforma Google meet e Google Classroom; Recursos audiovisuais digitais; Leitura dirigida; 

Execução de pesquisa em bases de dados; Dinâmicas de grupo. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos, como critério de aprovação da Disciplina, será feita através da frequência 

nas aulas síncronas, do desempenho e da participação nos seminários e encontros assíncronos. 
 

Conceito A: frequência total e bom desempenho na apresentação de artigos e seminário; 

Conceito B: frequência em 80% das aulas e bom desempenho na apresentação de artigos e 

seminário; 

Conceito C: Frequência em 70% das aulas e desempenho moderado na apresentação dos seminários; 

Conceito D: Frequência em menos de 70% das aulas e/ou desempenho ruim na apresentação do 

artigos e seminário ou a não apresentação de um ou ambos. 
 

HORÁRIO E LINK ONLINE 

Horário e datas a serem programados juntamente com a Coordenação de Curso do PPGCA. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
1 Apresentação da disciplina.  1h 

2 Aspectos gerais da Histotécnica e Histoquímica aplicáveis em pesquisa. 3h 

3 Outras técnicas histológicas aplicáveis em pesquisa. 2h 

4 Avaliação microscópica na prática para a pesquisa e alterações microscópicas (lesões, 

não lesões e artefatos) 

3h 

5 Metodologias para avaliação de lâminas histológicas – métodos objetivos e subjetivos. 3h 

6 Aula prática de métodos de avaliação de lâminas. 2h 

7 Organização de imagens e legendas para publicações. 2h 

8 Apresentação e discussão de artigos científicos com enfoque na área da disciplina. 16h 

* Sujeito a alterações ao longo do semestre. 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Referências Básicas 
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Referências Complementares 

4- FIORE, Mariano S. H. di; MANCINI, Roberto E. Novo atlas de histologia: microscopia óptica 

histoquímica e microscopia eletrônica. 5. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1982.. 335 

p., il. 

5- FERREIRA, T; RASBAND, W. ImageJ User Guide. Versão atualizada. Acesso em: 

https://imagej.net/docs/guide/146.html#Noteworthy 

6- http://www.ihcworld.com/protocols.htm 

7- http://www.ihcworld.com/histology.htm 

8- https://www.leicabiosystems.com/knowledge-pathway/an-introduction-to-specimen-

processing/ 
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