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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 2º  
DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA APLICADA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 horas  

PRÉ-REQUISITO:  - SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Aspectos básicos sobre anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas genitais masculinos 
e femininos, abordando o ciclo reprodutivo. Processos relativos à gametogênese, 
fecundação, tipos de clivagem, gastrulação, formação dos folhetos embrionários, 
mencionando os mecanismos pelos quais diferentes tecidos e órgãos se desenvolvem a 
partir de uma célula única. Função e o destino das membranas fetais e os aspectos 
básicos relativos às etapas do parto. 
 

OBJETIVOS 
Conferir ao aluno conhecimentos fundamentais sobre o desenvolvimento embrionário, 
desde a formação dos gametas até a morfologia externa do embrião, além de familiarizá-
los com os aspectos relacionados com a formação, desenvolvimento e funções dos 
anexos embrionários. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conceitos e importância da embriologia; 
Sistema genital da fêmea e do macho; 
Ciclo estral; 
Gametogênese; 
Fertilização; 
Clivagem; 
Blastulação; 
Implantação; 
Formação do disco embrionário bilaminar; 
Gastrulação; 
Endodermogênese, mesodermogênese, ectodermogênese; 
Neurulação; 
Dobramento do embrião; 
Morfologia externa do feto; 
Placenta e membranas fetais; 
Etapas do parto. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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416 p.  
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