
 

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Enfermagem 

Disciplina: Embriologia Código: - 

Professor: Kaline Catiely Campos Silva e-mail: kaline.silva@fasete.edu.br 

CH Teórica: 40  Créditos: 04 CH Prática: - CH Total: 40h Créditos: 02 

Pré-requisito(s):  

Período: II Ano: 2019.2 

  

2. EMENTA: 

 

Estuda as diferentes fases do desenvolvimento humano embrionário, além dos fatores 

teratogênicos. Sistemas reprodutores masculinos e femininos. Parâmetros anatômicos e 

fisiológicos. Gametogênese. Fertilização. Implantação. Placentação. Desenvolvimento embrionário 

e fetal. Anexos embrionários. Malformações congênitas. Métodos de contracepção. Doenças 

sexualmente transmissíveis.  
 

3. COMPETÊNCIAS: 

* Capacidade de intervir no processo de saúde-doença, nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
considerando os determinantes biológicos, ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos; 

* Capacidade de prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
individuais e coletivas em conformidade com os princípios diretrizes e políticas do SUS; 

* Capacidade de produzir e incorporar devidamente tecnologias para cuidar, ensinar, gerenciar e 
pesquisar em enfermagem e saúde; 

* Capacidade de exercer/atuar com compromisso ético e bioético no processo de atenção à saúde; 
* Capacidade de atuar nos espaços sociais e estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 

saúde. 

  

4. OBJETIVO(S) DE APRENDIZAGEM: 

* Compreender as principais fases da fecundação e desenvolvimento embrionário humano e os 

principais aspectos relacionados à saúde e bem-estar do homem e da mulher. 

* Oportunizar uma visão holística, dinâmica e contextualizada da atual situação do 

desenvolvimento científico e tecnológico referente aos conhecimentos da anatomia do 

desenvolvimento do organismo humano com ênfase nas ciências médicas. 

* Entender os principais acontecimentos dos períodos do desenvolvimento humano e interpretar os 

processos do desenvolvimento normal e anormal dos diferentes sistemas. 

* Proporcionar informações sobre a embriologia humana associando seu desenvolvimento aos 

agentes internos e do ambiente sobre o desenvolvimento embrionário e fetal. 

* Entender o processo de formação dos anexos embrionários e suas respectivas funções. 

* Conhecer os principais métodos contraceptivos estimulando a discussão crítica sobre a relevância 

do planejamento familiar e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 
 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

ETAPA I 

 Introdução à Embriologia Humana 

 Células tronco 

 Reprodução Humana 

 Primeira semana do desenvolvimento humano 



 

 Segunda semana do desenvolvimento humano 

 Terceira semana do desenvolvimento humano 

 Terceira à oitava semana do desenvolvimento humano 

 

ETAPA II 
 

 Período Fetal 

 Placenta e Membranas fetais 

 Defeitos congênitos humano  

 Métodos de contracepção 

  Doenças Sexualmente transmissíveis 

  A enfermagem e a Reprodução humana assistida 

  

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

 

A apresentação do conteúdo se dará através de exemplos práticos onde o aluno será conduzido a 

uma Tempestade cerebral. A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas e participativas 

com a utilização de quadro e slides, correlacionando a aula teórica com aulas práticas utilizando 

material variado, bem como análises de artigos científicos da área e participação em projeto de 

extenção que possam subsidiar as discussões. Será utilizada a Aprendizagem Ativa, da seguinte 

forma:  

 

 Mapas mentais, mapas conceituais, quizzes, notas, flashcards 

 Aula expositiva e dialógica; 

 Flipped classroom 

 Aprendizagem baseada em projetos 

 Host 

 Estudo de caso 

 Pesquisa em base de dados, livros e artigos; 

 Modelos didáticos 

 

 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO: 

 

As avaliações serão divididas em duas etapas: 

 

ETAPA I: 

 

Debate em Sala (DS) – Estudo de Casos Clínicos (ECC) - Avaliação Teórica Institucional (ATI). 

 

Competências: 

 

Debate em Sala (DS): Durante às aulas teórica será proposto ao aluno leitura, análise e discussões 

de textos científicos e/ou situações problemas relacionados a odontologia. Será aplicada uma 

dinâmica para formação dos grupos de trabalho. Ao decorrer da etapa, cada grupo irá elaborar e 

compartilhar com os demais grupos, mapas mentais, mapas conceituais, flashcards, notas, 



 

papercraft e quizzes, confeccionados manualmente ou através do programa Goconqr, relacionado 

aos conteúdos abordados. Ao final de cada debate os alunos serão avaliados individualmente e em 

grupos de estudo; nesta avaliação será verificado o trabalho executado de acordo com a atividade 

proposta, bem como a participação e postura do acadêmico em sala de aula. (valor: 5,0 pontos) 

 

Estudo de Casos Clínicos (ECC). Será apresentada ao aluno; através de textos e vídeos; uma 

situação problema para análise, debate e resolução. Esta atividade será realizada em grupos de 

estudo com mediação da professora.  Falta sem justificativa acarretará uma avaliação a menos; se 

for justificado devidamente, mediante a apresentação de atestado médico e/ou documento legal, 

será reconsiderada. (valor: 5,0 pontos) 

 

Avaliação Teórica Institucional (ATI): Na elaboração das questões teóricas, será dada ênfase à 

verificação da capacidade do aluno estabelecer relações, análise e raciocínio, por meio de questões 

assertivas e discursivas. Somente serão aceitas questões respondidas à caneta preta ou azul. (Valor: 

10,0) 

 

Cálculo da média parcial: O cálculo da média parcial utilizará a seguinte fórmula: 

 

(1ª DS) + (2ª ECC) + (3ªATI)  

2 

 

ETAPA II: 

 

Seminário e Extensão (SE) - Avaliação Teórica Institucional (ATI) -  

 

Competências: 

 

 Seminário e Extensão (SE): Os alunos serão divididos em grupos de no máximo 4 integrantes e 

deverão explorar um tema proposto ao início do semestre. Para o desenvolvimento desta atividade 

será disponibilizado aos alunos roteiro do tema a ser abordado onde poderão preparar modelos em 

escala macroscópica, utilizando diversos materiais (gesso, E.V.A., argila, isopor, polietileno, etc), 

buscando permitir a visualização tridimensional de estruturas embrionárias microscópicas; 

organizar stand, no qual os alunos abordarão as temáticas relacionadas à embriologia para o 

público em geral, utilizando cartazes, maquetes e dinâmicas artísticas. TODOS os integrantes do 

grupo deverão desenvolver e apresentar as atividades propostas. A avaliação ocorrerá em pares 

através da ficha de avaliação anexa..(valor:10,0) 

 

Avaliação Teórica Institucional (ATI): Na elaboração das questões teóricas, será dada ênfase à 

verificação da capacidade do aluno estabelecer relações, análise e raciocínio, por meio de questões 

assertivas e discursivas. Somente serão aceitas questões respondidas à caneta preta ou azul. 

(Valor:10,0) 

 

 Cálculo da média parcial: O cálculo da média parcial utilizará a seguinte fórmula: 

 

(1ª SE) + (2ª ATI)  

2 

 

 

Avaliação Segunda Chamada: 



 

O aluno que não comparecer às avaliações institucionais da etapa I OU da etapa II, mediante 

apresentação de atestado via protocolo, poderá realizar a avalição de segunda chamada com data 

determinada no calendário acadêmico desta IES. Esta avaliação substituirá a nota referente à 

Avaliação Teórica Institucional (ATI) e será elaborada com todo o conteúdo da disciplina. 

 

 

Média Geral 

A média mínima para aprovação na disciplina é de valor 7 (sete). Ela é obtida a partir da soma das 

médias das etapas I e II e dividida por 2: 

 

 

MEDIA DA ETAPA I + MÉDIA DA ETAPA II 

2 

 

Ao final deste cálculo, o aluno que não atingir a média 7, fará uma avaliação final. 

 

Avaliação Final: 

 

A avaliação final (valor 10,0) será realizada na data estabelecida no calendário acadêmico 

institucional desta IES, com todos os conteúdos ministrados na disciplina de histologia humana. A 

avaliação será teórica, com questões assertivas e discursivas. 

Nesta etapa, a média final mínima é de valor 5 (cinco): 

 

MÉDIA GERAL + MÉDIA FINAL 

2 
  

8. RECURSOS:  

 

 Sala (comum)  Sala Configuração Flexível Laboratório(s) - agendar 

 Práticas em Campo  Kit multimídia  Outros (informar) 

 

10. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE: 
Conforme prévio acordo com o professor ou através do e-mail kaline.silva@fasete.edu.br. 

 

11. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARLSON, Bruce M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. 5 ed. Rio de Janeiro: 
elsevier, 2014. 

MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo, SP: Atheneu, 2007. 

SADLER, T. W. Langman: Embriologia médica. 12 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 

 

12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BARINI, Ricardo (orgs.). Medicina fetal: da embriologia ao cuidado neonatal. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

CASTOR, Casemiro. Embriologia. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

DUMM. Embriologia humana: atlas e texto. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

ROMERO, Maria Elena Castillo; SALCEDO, Pablo G. Embriologia: biologia do desenvolvimento. 

São Paulo: Látria, 2005. 

 



 

13. LEITURA COMPLEMENTAR: 

 

CATALA, Martin. Embriologia: desenvolvimento humano inicial. Guanabara, 2003. DUMM. 

Embriologia humana: atlas e texto. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006.  

 

14. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Conforme o PIT 2019.2 – Portal Acadêmico. 

 

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria acadêmica da 

FASETE. 

 
 


