
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: CIÊNCIAS DA SAÚDE  
CURSO: FISIOTERAPIA Período: 1º 
DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40HORAS  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 2HORAS TOTAL:  4HORAS 
 

EMENTA 
Estudo e desenvolvimento humano. Gametogênese. Fertilização. Estudo de cada semana 
gestacional. Placenta e anexos embrionários. Teratologia (Má formação fetal). 
 

OBJETIVOS 
Adquirir Habilidade e competências para compreender os eventos envolvidos na diferenciação 
celular e na embriogênese e assim contribuir na sua preparação para atuar em campos voltados à 
reprodução humana. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.Introdução à embriologia. 
2.O aparelho reprodutor masculino 
3.O aparelho reprodutor feminino 
4.Ovogênese; o ciclo ovariano e menstrual humano 
5.Espermatogênese e espermiogênese .a capacitação do espermatozóide 
6.A fertilização e a clivagem 
7. Mórula, o blastocisto e a 1ªsemana do desenvolvimento. Observação e descrição de modelos 
abrangendo a nidação superficial. 
8. A formação do embrião com dois folhetos e a nidação intersticial do embrião.  2ª semana do 
desenvolvimento humano.Observação de modelos relacionados com a 2ª semana de 
desenvolvimento e a nidação intersticial 
9. A 3ª semana do desenvolvimento humano:a gastrulação, formação do embrião de três folhetos, 
a notocorda,o tubo neural,os somitos mesodermais destino dos folhetos 
embrionários:endoderma,mesoderma e ectoderma observação de modelos representando cortes 
longitudinais e transversais de embriões de 3ª semana 
10.A organogênese:desenvolvimento humano da 4ª à 8ª semana:aspectos gerais. 
observações de modelos e descrição de fotos de embriões no período da organogênese. 
determinação da idade de embriões com base nas características externas e no estagiamento 
carnegie de embriões 
11.O período fetal humano 
observação de modelos com fetos em várias semanas de gestação 
12.A placenta e os anexos embrionários observação de placentas humanas, cordão umbilical e 
âmnio 
13.O parto 
14 agentes teratogênicos genéticos e ambientais 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  

Aula prática de laboratório;  
Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  

Atividades de extensão;  
Aula prática. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Audiovisual;  
Material impresso;  
Recursos de computação;  

Material de laboratório;  
Livros;  

Periódicos;  
Revistas e jornais. 

 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 



 

 

práticas ou atividades simuladas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1ª prova 20 pts e trabalhos de pesquisas 10 pts 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 2ª prova 20 pts e seminário 10 pts 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 3ª prova 20 pts e Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA) 
20 pts. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
1) DUMM, Cezar Gomes. Embriologia humana: Atlas e texto . Guanabara Koogan. 2006. 

2) MOORE, KEITH L. Embriologia Clínica . Editora Elsevier, 8ª ed., 2008. 

3) ROHEN, Johannes W.; LUTJEN, DRECOLL, Elke. Embriologia funcional: o 
desenvolvimento dos sistemas funcionais do organism o humano . 2. ed. Guanabara Koogan. 
2005. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
1) GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNÁNDEZ, Casimiro García. Embriologia .2.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 416 p. il. 

2) MAIA, George Doyle. Embriologia humana: texto básico para os erros de c iências de 

saúde.  São Paulo: Atheneu, 2005. 115 p. , il. (Biblioteca biomédica). 

3) MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia   básica.  Tradução de: Andréa Leal Affonso 
Mathiles et al. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 365 p. 
 


