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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Histologia e Embriologia Humana 

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 1ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 Proporcionar aos acadêmicos do curso de biomedicina conhecimentos específicos de   
histologia e embriologia, que permitam o entendimento de fenômenos estruturais 
relacionados a outras disciplinas como anatomia, fisiologia e patologia. No âmbito da 
histologia, o aluno deverá ser capaz de identificar, caracterizar e classificar os principais 
tecidos e órgãos que constituem o organismo humano bem como conhecer os princípios 
histofisiológicos. No âmbito da embriologia, o aluno deverá compreender o 
desenvolvimento através do estudo do desenvolvimento fetal desde a concepção até o 
desenvolvimento da vida intrauterina do ser humano.    

II - Ementa 

Introdução ao estudo dos tecidos. Tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular 
adiposo, cartilaginoso, ósseo e nervoso. Conceitos fundamentais de microscopia e 
célula Histologia de órgãos e sistemas. Órgãos dos sentidos. Estudo do ser humano em 
desenvolvimento: gametogênese, fertilização, formação do blastocisto, formação do 
disco embrionário bilaminar e saco coriônico. Gastrulação e neurulação. Início da 
diferenciação de tecidos e órgãos. Organogênese. Período fetal, placenta e membranas 
fetais.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

I-Introdução a Histologia 
II-Manuseio do microscópio – Técnicas de microscopia de luz; afinidade 
tintorial de células e tecidos. 
III-Técnicas Histológicas – Interpretação de cortes histológicos e métodos 
histológicos. 
IV-Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular 
V-Tecido Conjuntivo – denso modelado, frouxo e denso não modelado. 
VI-Tecido Cartilaginoso  

1º BM 

I-Tecido Ósseo 
II-Tecido Muscular 
III-Tecido Nervoso 
IV-Glândulas Endócrinas 
V-Tecido Linfóide 
VI-Tecido Circulatório   

2º BM 

I-Aparelho Respiratório (vias aéreas superiores e Pulmão) 
II-Aparelho Digestório I (Esôfago, Estômago e Intestino) 
III-Aparelho Digestório II (Anexos-Fígado, Pâncreas e Vesícula Biliar) 
IV- Aparelho urinário 
V-Aparelho genital masculino 
VI- Aparelho genital feminino  

3º BM 
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 I-Introdução a embriologia – Gametogênese 
II-Fertilização – Clivagem – Implantação 
III-Inicio do desenvolvimento humano (1ª semana e 2ª semana) 
IV- Gastrulação 
V- Neurulação 
VI- Organogênese  

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

 Roteiro de estudo dirigido de 20 questões sobre tecido epitelial, conjuntivo, 
cartilaginoso.  

1º BM 

 Roteiro de estudo dirigido de 20 questões sobre tecido ósseo, muscular e nervoso. 
Leitura de textos complementares relacionadas com obesidade mórbida e problemas 
circulatórios envolvidos   

2º BM 

 Levantamento de dados estatísticos sobre as principais doenças respiratórias 
ocasionados pela gripe H1N1 no Brasil e na região de Tupã.   

3º BM 

 Levantamento de dados estatísticos sobre a incidência de mulheres grávidas que 
tiveram filhos com microencefalia devido a “Zica Virus” no Brasil e na região de Tupã.   

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 
de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 
no laboratório para melhor aprendizado no uso dos microscópios.  

1º BM 

 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias coinstrucionais, ou seja, que podem ser 
aplicadas de maneira contínua para indicar aos alunos sobre que pontos, 
conceitos ou ideias devem centrar seus processos de atenção, codificação e 
aprendizagem dos textos apresentado complementando com aulas práticas 
no laboratório de microscopia observando os cortes histológicos dos tecidos 
e sua coloração das lâminas.  

2º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como resolução de exercícios em grupo 
seguidos de debates e correção   os quais permitem ao aluno desenvolver uma 
visão sucinta, completa e opinar sobre o material dado, permitindo valorizar 
sua própria aprendizagem.  

3º BM 

 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 
de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 
aulas sobre as etapas do surgimento do embrião.  

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 
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 Pesquisar sobre as técnicas histológicas desenvolvidas nos laboratórios de 
anatomia patológica, com relação as técnicas de congelamento em pacientes 
durante um procedimento cirúrgico.  

1º BM 

  Fazer um levantamento bibliográfico em artigos e revistas cientificas sobre as 
técnicas utilizadas em estéticas faciais e relacioná-las com o tecido epitelial e tecido 
conjuntivo para discussão em sala de aula.  

2º BM 

 Pesquisar em revistas cientificas sobre as doenças do sistema digestório que são 
mais influenciadas pelo uso de alimentos transgênicos, para apresentação em forma 
de seminários.  

3º BM 

  Realização de listas de exercícios (modelo ENADE e concursos) sobre tecidos do 
aparelho genital masculino e feminino, em sala de aula para posterior discussão em 
sala de aula.  

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Aulas teóricas expositivas e dialogadas, aulas práticas. Realização e 
correção de exercícios em sala de aula.  

1º BM 

 Aulas teóricas expositivas, com realização de lista de exercícios, aulas práticas com 
entrega de relatórios para posterior correção e discussão.  

2º BM 

 Aulas teóricas expositivas dialogadas, com recursos áudio visual, uso da 
biblioteca para pesquisa de artigos sobre a alteração ocorrida no epitélio 
respiratório relacionadas com a poluição ambiental para posterior 
apresentação em grupo e discussão.  

3º BM 

 Aulas teórica expositivas, realização de exercícios e sínteses sobre o tema 
abordado em sala de aula, aula prática e entrega de relatórios. 

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 Realização de síntese sobre as técnicas, metodologias e interpretações utilizadas 
no laboratório de histologia em revistas e artigos científicos. Realização dos 
procedimentos do uso do microscópio óptico. Lista de exercícios (modelo ENADE e 
concursos).  

1º BM 

 Lista de exercícios (modelo ENADE e concursos), levantamento bibliográfico em 
revistas e artigos científicos sobre os tecidos nervoso e muscular relacionados a 
microencefalia ocasionadas pelo “zica vírus”.   

2º BM 

  Levantamento bibliográfico sobre as alterações que ocorrem no epitélio 
gastrointestinal, em crianças que possuem sensibilidade a lactose. Lista de 
exercícios (modelo ENADE e concursos). 

3º BM 

  Realização de síntese sobre as mudanças que ocorrem no aparelho circulatório 
desde o nascimento até a velhice e suas consequências. Lista de exercícios (modelo 

ENADE e concursos).  
4º BM 

IX - Monitoria 

Não previsto      

X - Grupo de Iniciação Científica 

Não previsto       
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XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

JUNQUEIRA, L. C. Histologia Básica: Texto e Atlas. 13ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. 

MOORE, KEITH L., PERSAUD, TVN., TORCHIA, MG. Embriologia Clínica. 10ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2017. 

FIORE, Mariano S. H. DI; DI FIORE, Mariano S. H. Atlas de histologia. 7ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2001. 

XIV - Bibliografia Complementar 

 STEVENS, ALAN; LOWE, JAMES S. HISTOLOGIA HUMANA. 2. ed. SÃO PAULO-SP: 
MANOLE, 2001.  
KERR, JEFFREY B. ATLAS DE HISTOLOGIA FUNCIONAL. Tradução de NILSON D. 
MARTELLO. 1. ed. SÃO PAULO-SP: ARTES MÉDICAS, 2000.  
CORMACK, DAVID H. FUNDAMENTOS DE HISTOLOGIA. Tradução de CLÁUDIA 
LÚCIA CAETANO DE ARAÚJO; Revisão de MÁRIO BRUNO LOBO NEVES. 1. ed. RIO 
DE JANEIRO-RJ: GUANABARA-KOOGAN, 1996.  
 http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/    

XV - Professor 

  Profa. Me. Lucilene Rossilho Mangerona     

Docente da disciplina 

 

 


