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Ficha 2 (variável) 

 
 

 

Disciplina: Embriologia Humana Código: BC059 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 8,6 
Padrão (PD): 
30 

Laboratório (LB): 30 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 
Componente 

Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

O objetivo desta disciplina é promover uma compreensão geral da embriogênese humana e dos processos que podem 
resultar em problemas no desenvolvimento de um novo indivíduo, através da análise dos diversos aspectos da 
embriologia humana. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Introdução à Embriologia Humana. Conceitos básicos para o estudo da Embriologia (Sistema Reprodutor e Processo 

de Meiose). Gametogênese masculina e feminina. Ciclo Menstrual. Capacitação e aproximação dos gametas. 

Fecundação. Métodos contraceptivos. Clivagem. Implantação. Formação do Disco Bilaminar. Gastrulação. Neurulação. 

Somitogênese. Dobramentos e cavidades corporais. Organogênese. Período fetal. Anexos embrionários e placenta. 

Gestação. Parto. Teratogênese. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Compreender as principais etapas do desenvolvimento pré-natal, capacitando o estudante para o ensino da embriologia 

no ensino médio. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Ter conhecimentos que permitam o ensino dos processos envolvidos na formação de um novo indivíduo, desde a 
formação dos gametas e sua fusão, dando origem ao zigoto, até as principais etapas dos períodos embrionário e fetal. 
Entender a formação e o funcionamento dos anexos embrionários e os fatores que podem afetar o desenvolvimento. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Ao longo de seis semanas, os materiais de estudo serão disponibilizados no início de cada semana através da 

plataforma Moodle (UFPR Virtual). Esses, consistirão de: Videoaulas gravadas pela docente da disciplina, vídeos e 

animações disponíveis na internet, links para consulta a sites, capítulos de livros e artigos. Semanalmente, os 

estudantes serão instruídos a desenvolver atividades avaliativas com datas de entrega determinadas: desenvolvimento 

de recursos didáticos para o ensino de conteúdos específicos no ensino médio, gravação de vídeo e animação stop 

motion, elaboração de linha do tempo e mapa conceitual, resolução de questionários. Uma vez por semana, haverá um 

encontro síncrono com 2h de duração através da plataforma GoBrunch, Google Meeting ou Teams, durante os quais 

serão feitas discussões dos temas estudados na semana (em especial daqueles que gerarem dúvidas) e apresentação 

de trabalhos. Os encontros serão gravados e disponibilizados no Moodle. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão realizadas pela análise de 15 tarefas avaliativas que serão realizadas ou entregues pelo AVA na 

plataforma UFPR virtual. Dentre estas tarefas estão a produção de uma linha do tempo do desenvolvimento pré-natal, 

elaboração de recursos didáticos, animação stop motion, mapa conceitual, respostas a questionários, além de 

apresentações de trabalhos durante os encontros síncronos. Cada tarefa será pontuada de acordo com o grau de 

dificuldade. Para que seja aprovado na disciplina o(a) estudante deve atingir nota igual ou superior a 70. Caso sua 

média fique entre 40 e 69, deverá fazer exame final (prova realizada remotamente durante encontro síncrono), sendo 

a média necessária para aprovação após o exame final igual ou superior a 50. 
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