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Objetivos Específicos 
 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 
 
-reconhecer e descrever com termos anatômicos a morfologia e posição dos órgãos dos 
sistemas orgânicos do corpo humano. 
-caracterizar os processos de formação dos gametas e de fecundação. 
-descrever os principais acontecimentos do desenvolvimento embrionário humano. 
-descrever os anexos embrionários quanto a sua estrutura, função e destino 
-interpretar os processos do desenvolvimento dos sistemas derivados do ectoderme, 
mesoderme e endoderme. 
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Disciplina: Anatomia Humana e Embriologia Código: DBI06990 
 

Pré-requisito: - Carga Horária 

Semestral: 60h 

    

  Créditos: 03 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teoria Exercício Laboratório 

 30h   -   30h               

Ementa: 

 

  

Estudo da anatomia humana através de seus sistemas. Estudo da nomenclatura 
anatômica, planos de delimitação do corpo humano, sistemas: ósseo, articular, muscular, 
nervoso, respiratório, cardiovascular, digestório, urinário e reprodutor masculino e 
feminino. Neuroanatomia. Estudo dos processos gerais de desenvolvimento embrionário. 
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Conteúdo Programático 

 
Unidade I – Embriologia 

 Gametogênese, estrutura dos gametas, reconhecimento entre espermatozóide e óvulo, 
reação acrossômica, fusão dos gametas, prevenção de poliespermia. 

 Clivagem, formação do blastocisto, implantação, anexos embrionários e gastrulação. 

 Organogênese: estruturas derivadas da ectoderme, endoderme e mesoderme. 
Neurulação, dobramentos do tubo neural, diferenciação do tubo neural; dobramentos e 
formação do tubo digestivo e seus derivados, tubo respiratório; Somitos e sistema 
circulatório. 

 
Unidade II – Introdução e Sistema locomotor 

 Divisões do corpo, planos e eixos, nomenclatura anatômica. 

 Conceito, função e tipos de esqueleto, classificação dos ossos e principais ossos. 

 Classificação das articulações sua localização e exemplos. 

 Tipos de músculo, classificação dos músculos, ação muscular, inervação e nutrição. 
 
Unidade. III – Sistemas circulatório, respiratório e digestório 

 Conceito e divisão do sistema circulatório, coração: anatomia e funcionamento, tipos de 
vasos sanguíneos, circulação do sangue e sistema linfático. 

 Conceito e divisão do sistema respiratório: nariz e cavidade nasal, faringe, laringe, 
traquéia e brônquios, pulmão e pleura. 

 Conceito e divisão do sistema digestório: cavidade bucal, dentes, língua, glândulas 
salivares, faringe, esôfago, diafragma, peritônio, estômago, intestino delgado, intestino 
grosso, fígado e pancreas. 

 
Unidade IV – Sistema nervoso 

 Conceitos e divisão do sistema nervoso: meninges, sistema nervoso central e suas 
partes, sistema nervoso periférico, terminações nervosas, gânglios e nervos 

 
Unidade V – Sistema urogenital 

 Sistema urinário: rim, ureter, bexiga, uretra. 

 Sistema genital masculino: testículos, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, 
uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbo-uretrais, pênis e escroto. 

 Sistema genital feminino: ovários, tubas uterinas, útero, vagina, órgãos genitais externos. 

Metodologia 
Aulas teóricas – os procedimentos metodológicos incluem a exposição de novos pontos de 
estudo com recursos áudio-visuais, leitura de textos de apoio e discussões mediadas em sala de 
aula. 
Laboratório – as aulas práticas serão mediadas e desenvolvidas em laboratório, contando com 
atividades demonstrativas no local e utilização de peças anatômicas e/ou modelos anatômicos, 
além de roteiros-guia para os alunos. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

 

Serão realizadas três avaliações teóricas com questões discursivas e objetivas que versarão 
sobre o conteúdo das aulas ministradas, uma prova prática e um trabalho prático. A nota final 
(NF) será calculada da seguinte forma: 
 
NF= N1 + N2 + N3 + N4 / 4 
 
Onde: 
N1= nota da prova teórica 1, valendo 10 pontos 
N2= nota da prova teórica 2, valendo 10 pontos 
N3= nota da prova teórica 3, valendo 10 pontos 
N4= nota do trabalho prático valendo 5,0 pontos + a nota da prova prática, valendo 5 pontos. 
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Cronograma 

 

30/3 Recepção de calouros 08/6 9. Sistema nervoso 

*Reunião DBIO 13h30 

06/4 1. Introdução à anatomia e 
embriologia; Gametogênese   

15/6 feriado 

13/4 2. Fertilização, clivagem, 

implantação , gastrulação. 

Anexos embrionários 

22/6 Prova teórica 2 

20/4 3. Organogênese 29/6 10. Sistema urinário  

27/4 4. Sistema esquelético  

 

06/7 11. Sist. reprodutor masculino 

04/5 5. Sistema articular -muscular 

 

13/7 12. Sist. reprodutor feminino 

11/5 Prova teórica 1 20/7 Prova teórica 3 + P Prática 
 

18/5 6. Sistema circulatório 27/7 Trabalho:  sist. endócrino 

25/5 7.  Sistema respiratório   

01/6 8. sistema digestório 03/08 Prova Final 

 


