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I. IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Disciplina: Tópicos especiais em morfologia – Embriologia de órgãos e sistemas 

Professor(a) 
Responsável: 

Fernanda Cristina Alcantara dos Santos 

Outros professores 
participantes: 

Manoel Francisco Biancardi 

Semestre Letivo: 2023-1 
CH Teórica: 24h CH Prática: 8h 
Língua que a 

disciplina será 
ministrada 

(  X )Português  (   )Inglês  (   )Espanhol 
Obs:__________________________________________ 

Modalidades da 
Disciplina 

(   )Virtual  ( X  )Presencial  (   )Virtual e presencial 

(   )Síncrona  (   )Assíncrona  (   )Síncrona e assíncrona 
 

 
II. EMENTA 

Sistema reprodutor feminino e gametogênese. Sistema reprodutor masculino e gametogênese. Fertilização 
e primeira semana de desenvolvimento. Segunda semana de desenvolvimento. Terceira semana de 
desenvolvimento. Quarta a oitava semanas de desenvolvimento. Organogênese dos sistemas digestório, 
respiratório, circulatório, endócrino, neural, urinário e reprodutor. Seminários e estudo dirigido. 
III. OBJETIVO GERAL 
Transmitir, por meio de aulas teóricas e práticas, os conceitos, processos e eventos que desencadeiam o 
processo de desenvolvimento embrionário e fetal em mamíferos. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Compreender a estrutura e função dos sistemas reprodutores masculino e feminino; 
- Compreender o processo de gametogênese 
- Identificar os eventos morfogenéticos do desenvolvimento embrionário e fetal de mamíferos 
- Compreender o desenvolvimento de órgãos e sistemas 
 

V. CONTEÚDO 
- Histologia do sistema reprodutor masculino e feminino 
- Gametogênese 
- Primeira semana de desenvolvimento embrionário 
- Segunda semana de desenvolvimento embrionário 
- Terceira semana de desenvolvimento embrionário 
- Quarta a oitava semana de desenvolvimento embrionário 
- Desenvolvimento embrionário e fetal de órgãos e sistemas 
VI. METODOLOGIA 
A disciplina terá abordagem teórico-prática, com aulas teóricas expositivas presenciais e aulas práticas em 

laboratório. Seminários teóricos baseados em artigos científicos atuais deverão ser apresentados pelos 

estudantes. 
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VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 
Os estudantes serão avaliados pela participação durante as aulas teóricas e práticas. Além disso, os 

estudantes deverão apresentar, em um dia previamente estabelecido, um seminário sobre a organogênese 

de um órgão/sistema relacionado ao seu projeto de pesquisa. O conceito final da disciplina será realizado 

pela somatória do conceito obtido por sua participação na disciplina (até 3 pontos) mais o conceito obtido 

em seu seminário (até 7 pontos). Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem frequência 

igual ou superior a 85% e conceito igual ou superior a C. 

VIII. CRONOGRAMA* 
 
Data Local Assunto 

03/05/2023 
 

14:00h às 18:00h Apresentação da disciplina. Sistema reprodutor e 
gametogênese -  Prof. Manoel 

10/05/2023 
 

14:00h às 18:00h Primeira e segunda semanas de desenvolvimento - Profa. 
Fernanda 

17/05/2023 
 

14:00h às 18:00h Terceira semana de desenvolvimento - Profa. Fernanda  

24/05/2023 
 

14:00h às 18:00h Quarta a oitava semanas de desenvolvimento e Anexos 
embrionários - Profa. Fernanda 

07/06/2023 
 

14:00h às 18:00h Seminários I – Prof. Manoel 

14/06/2023 
 

14:00h às 18:00h Seminários II – Profa. Fernanda 

21/06/2023 
 

14:00h às 18:00h Seminários III – Profa. Manoel 

28/06/2023 
 

14:00h às 18:00h Seminários IV e encerramento da disciplina – Profa. 
Fernanda 

 

* O cronograma poderá ser alterado no decorrer do período letivo. 
 

IX. REFERÊNCIAS  
1) Básica 

Eynard AR, et al. Histologia e embriologia humanas: bases celulares e moleculares. Editora Artmed, 2011. 

Moore K. Embriologia Clínica. Editora Elsevier, 10º ed, 2016. 

 

2) Complementar 
 
Schoenwolf GC. Larsen – Embriologia Humana. Editora Elsevier, 5ª ed, 2016. 

 

X. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

XI. Observações 
 

 


