
CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES 

NOME: Embriologia Médica 
Código: MOF611 
Carga horária (total, teórica e prática): 45h sendo 15h teórica e 30h prática 

Créditos:3 
Período do curso:primeiro 
Pré-requisitos: 
Número de alunos por turma (documento de anuência dos departamentos): 40 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Desenvolvimento do embrião e organogênese dos principaissistemasfuncionais 

OBJETIVOS  

Compreender os aspectos fundamentais do desenvolvimento do embrião e de seus anexos 

embrionários: da formação dos gametas à morfologia externa do embriãoe  aspectos 

daorganogênese dos principais sistemas que compõem o organismo humano. 

 

CONTEÚDOS 

- Gametogênese, Processo de fertilização e noções da reprodução assistida e gravidez responsável 

- Fase de segmentação/clivagem e mórula 

- Fase de blástula - formação do blastocisto 

- Implantação e formação dos anexos embrionários 

- Fase de gastrulação 

 Formação do endoderma embrionário 

 Formação do mesoderma embrionário 

Formação do ectoderma  

 Formação da notocorda 

- Diferenciação dos folhetos embrionários (I) 

 Mesoderma 

- Fechamento ventral, curvatura céfalo-caudal e formação do cordão umbilical 

- Diferenciação dos folhetos embrionários (II) 

 Endoderma 

- Diferenciação dos folhetos embrionários (III) 

 Diferenciação do ectoderma Neural  

 Tubo neural e vesículas encefálicas - derivados 

 Crista neural - derivados 

 Ectoderma de revestimento - derivados 

- Desenvolvimento e destino de arcos faríngeos e bolsas faríngeas 

- Morfogênese da face e cavidade oral 

- Embriologia do sistema respiratório 

- Embriologia do coração 

- Embriologia do sistema circulatório 

 Formação dos vasos 

 Diferenciação de arcos aórticos e sistema venoso 

 Circulação embrionária, fetal e pós-natal 

- Diferenciação das cavidades corporais, formação de mesentérios e diafragma 

- Embriologia do sistema digestivo 

- Embriologia do sistema urinário 

- Embriologia dos sistemas genital masculino e feminino 

- Placenta 



- Noções básicas da teratologia 

MÉTODO 

O curso é dividido em 15 aulas/horateóricas e 30 aulas/hora práticas. Durante as aulas teóricas pode-

se utilizar recursos multimídia e vídeos. As aulas práticas são realizadas com o auxílio de modelos em 

gesso representativos das diversas fases do desenvolvimento embrionário os quais estão descritos e 

ilustrados em um roteiro teórico-prático e também podem ser realizados seminários por grupos de 

alunos sobre temas atuais da embriologia e discussão de vídeos e artigos. 

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliações teórico-práticas 

- Trabalhos complementares e individuais sobre temas vinculados à disciplina 

- Apresentação de seminários sobre tópicos do conteúdo programático 

- Desempenho em aulas práticas.  
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DEMANDAS 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:Haverá um contato direto entre alunos e professores durante 

as atividades sugeridas. Na medida do possível, serão feitas correlações entre o desenvolvimento 

normal e alterações do desenvolvimento que resultam em malformações encontradasna prática 

médica. O aluno também será estimulado a buscar novas informações utilizando os recursos 

disponíveis na internet. 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:- Datashow acoplado a um computador para as aulas 

teóricas, GDs e seminários 

- Coleções de modelos em gesso das diversas fases do desenvolvimento embrionário 

- Roteiros teórico-prático com as descrições  e desenhos esquemáticos dos modelos em gesso 

 

CORPO DOCENTE:Todos são doutores com pós-doutorado em ciências biológicas e desenvolvem 

atividades de pesquisa com orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

Atualmente, existe um estudo em andamento no setor de embriologia que tem como objetivo 

incorporar tópicos de Biologia do Desenvolvimento na disciplina oferecida aos diversos cursos 



atendidos pelo setor, inclusive para o curso médico. Este estudo está sendo realizado levando em 

consideração as reais condições de infra-estrutura e de pessoal oferecidas pela Universidade, pois 

entendemos que mudanças mais profundas requerem investimentos significativos para a sua real 

implementação. Quanto à integração vertical com disciplinas do ciclo profissional, entendemos que a 

operacionalização da idéia seja limitada pelo distanciamento físico entre o ICB e a Faculdade de 

Medicina. Dentro do planejamento de mudanças pretendidas para a disciplina de Embriologia 

Médica, vemos como uma perspectiva positiva, a idéia do fechamento do curso com um seminário ou 

uma palestra com um profissional médico que possa relacionar os conteúdos ministrados aos alunos 

com algum (s) caso(s) clínico(s) vivenciados na prática médica. 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS: 

O conteúdo programático oferecido na disciplina Embriologia Médica é específico para o curso de 

medicina. 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO 

Há duplicação em algum período? Sim 

Qual? 2014/2 

Qual a estratégia proposta? Aulas no turno noturno e diurno 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE:Cláudia Rocha 

Carvalho, Anderson José Ferreira, Érika Cristina Jorge e Gerluza Aparecida Borges Silva 

DATA DE ELABORAÇÃO: 31 de outubro de 2013 

 


