
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina Período: 1º 
DISCIPLINA: Embriologia Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 H    

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL:   02 teóricas  TOTAL: 02 aulas 
 

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

OBJETIVOS 
Levar o aluno a compreender os eventos envolvidos na diferenciação celular e na embriogênese e 
assim contribuir na sua preparação para atuar em campos voltados à reprodução humana e à 
aplicação da biotecnologia na área biomédica. 
 

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. a 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 
filme:gestação e parto 
14 agentes teratogênicos genéticos e ambientais 
15.aspectos especiais da organogênese humana 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Serão ministradas aulas teóricas, expositivas, interativas, com a ativa participação discente 
através de questionamentos e observações.  
Aulas com modelos demonstrativos e observação de peças anatômicas serão apresentados 
seminários, cujos temas completarão assuntos tratados em aula. 



 

 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

modelos das diversas fases do desenvolvimento embrionário 
filmes sobre o desenvolvimento embrionário, gestação e parto 
peças anatômicas humanas e de cobaias 
transparências 
retroprojetor 
cds 
textos atuais sobre temas tratados em aula 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
apresentação de seminários em grupo 
confecção de modelos 
resolução de listas de exercícios  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 
1ª PROVA:VALOR:20 PTS, SEMINÁRIOS:VALOR:10 PONTOS 
2ª PROVA:VALOR:30 PTS 
3ª PROVA:VALOR:20 PTS prova; 20 PTS ADA. 
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