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Plano de Ensino 

Disciplina: Citologia, Histologia e EmbriologiaDisciplina: Citologia, Histologia e EmbriologiaDisciplina: Citologia, Histologia e EmbriologiaDisciplina: Citologia, Histologia e Embriologia    

Curso: Enfermagem  

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

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

 

I I I I ---- Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

• Descrever a organização bioquímica, morfológica e funcional dos constituintes celulares; 
• Descrever a organização estrutural do organismo humano em nível celular e tecidual; 

• Estudar os aspectos moleculares, morfológicos e fisiológicos das células e dos tecidos e a 
histofisiologia dos órgãos animais, aplicados ao conhecimento da biologia humana. Desta 
forma, fornecendo subsídios para o encaminhamento do raciocínio às disciplinas subsequentes 
e à integração da área de conhecimento básico com a área profissionalizante do curso de 
enfermagem. 

• Compreender a evolução das idéias ligadas à hereditariedade e expressões gênicas, bem como 

a influência atual da genética nos mais diversos campos da atividade humana, em especial nas 

ciências médicas.    
 

II II II II ---- Ementa Ementa Ementa Ementa    
Noções fundamentais de citologia. Aspectos morfológicos, ultraestruturas e funcionais dos 
componentes celulares. Noções de técnicas histológicas. Tipos de tecidos fundamentais. Funções 
dos tecidos epiteliais, conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, muscular e nervoso. Processo de 
ossificação. Elementos sanguíneos. Histofisiologia dos sistemas circulatório, linfático, digestivo, 
urinário, respiratório, endócrino, genital masculino e feminino. Classificação das doenças gênicas, 
cromossômicas, multifatoriais e seus métodos de detenção. Manipulação de material genético. 
Aconselhamento genético. Interdependência da Saúde com os fatores Sócios Ambientais. 

III III III III ---- Descr Descr Descr Descrição do Programa: Unidades de Ensinoição do Programa: Unidades de Ensinoição do Programa: Unidades de Ensinoição do Programa: Unidades de Ensino    

• Visualização de células ao microscópio óptico e em fotomicrografias eletrônicas 

de transmissão e varredura. 

• A Membrana Celular e Transportes Celulares 

• Organelas Celulares: morfologia e fisiologia 

• Núcleo Celular e O ciclo celular 

• Diferenciação Celular 

1º BM 

• Os tecidos do corpo humano (Histologia Geral):    

• Os tecidos epiteliais de revestimento e glandulares. 

• O tecido conjuntivo propriamente dito: estudo das suas células, fibras e 

• funções. 

• Os tecidos conjuntivos de propriedades especiais: O tecido adiposo; tecido 

• elástico; hematopoiético e mucoso. 

2º BM 
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• Os tecidos conjuntivos de sustentação: tecido c artilaginoso e tecido ósseo.  
• A ossificação endocondral e intramembranosa. 

• Estudo das células do sangue. 

• Os tecidos musculares: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. 

• O tecido nervoso. O mecanismo da condução do impulso nervoso. 

• Genética Molecular: 

• Estrutura, replicação , transcrição e tradução dos ácidos nucléicos 

• Mutação e mecanismos de reparo. 

• Fundamentos e Tecnologias do DNA Recombinante 

3º BM 

• Câncer e genética 

• Padrões de herança monogênica 

• Padrões não clássicos de herança  

• Estrutura e função dos cromossomos 

• Citogenética humana 

• Alterações numéricas e estruturais 

• Determinação do sexo 

• Conceitos gerais de embriologia  

4º BM 

IV IV IV IV ---- TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas. 

1º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas. 

2º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas, lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária para a 
atividade 2 horas. Carga horária de estudo 2 horas. 

3º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária para a 
atividade 2 horas. Carga horária para o estudo 2 horas. 

4º BM 

V V V V ---- Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica 

Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante em 
relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas serão: a 
clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do material estudado.  

1º BM 

Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos curriculares durante 
o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. As estratégias utilizadas serão: 
ilustrações e analogias. 

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do conteúdo que se 
há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão sintética, integradora e 

3º BM 
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inclusive crítica do material. As estratégias utilizadas serão: perguntas intercaladas e 
pistas topográficas e discursivas.  

Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das matérias 
estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas conceituais e redes 
semânticas e uso de estruturas textuais. 

4º BM 

VI VI VI VI ---- Atividades P Atividades P Atividades P Atividades Práticas de Estudo e Pesquisaráticas de Estudo e Pesquisaráticas de Estudo e Pesquisaráticas de Estudo e Pesquisa    

Criação de grupos de estudos para análise de artigos científicos 1º BM 

Desenvolvimento de atividades práticas no laboratório, com objetivo de 
capacitar os alunos na verificação de células patológicas e normais  

2º BM 

Realização de estudos de casos sobre diversos tipos de câncer  3º BM 

Leitura sobre novas tecnologias empregadas no diagnóstico de doenças citologias e 
histológicas e genéticas . Estudos de casos raros e específicos. 

4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e  Procedimentos de Ensino e  Procedimentos de Ensino e  Procedimentos de Ensino e AprendizagemAprendizagemAprendizagemAprendizagem 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas. 

1º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de estruturas 
textuais. 

2º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e 
discursivas e c) mapas conceituais. 

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas conceituais 
e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais. 

4º BM 

VIII VIII VIII VIII ---- Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas    

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos 
partindo de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam 
ou conhecem. 

1º BM 

Além das aulas teóricas, desenvolvimento de atividades práticas em 
laboratório/sala de aula, com utilização e manuseio de equipamentos, com o 
objetivo de introduzir o acadêmico ao ambiente próximo da realidade da 
profissão do enfermeiro. 

2º BM 

Realização de atividades práticas em laboratório/sala de aula, com utilização e 
manuseio de equipamentos, com o objetivo de proporcionar domínio de 
manuseio de instrumentos e interpretação de protocolos relacionados a biologia 
molecular 

3º BM 

Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a capacidade de 4º BM 
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observação e de diagnóstico e apresentará solução para o problema apresentado. 
IX IX IX IX ---- Monitoria Monitoria Monitoria Monitoria    

 

X X X X ---- Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica    

 

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

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

XII XII XII XII ---- Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII XIII XIII XIII ---- Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica    

BERMAN, Boris. Atlas colorido de histologia básica.Atlas colorido de histologia básica.Atlas colorido de histologia básica.Atlas colorido de histologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

CORMACK, David H. Fundamentos de Fundamentos de Fundamentos de Fundamentos de histologiahistologiahistologiahistologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, C. Biologia celular e molecularBiologia celular e molecularBiologia celular e molecularBiologia celular e molecular, Rio de Janeiro: Guanabara. 

Koogan, 2000. 

OTTO, P. G. OTTO, P. ª FROTA-PESSOA. A genética humana e clínicaA genética humana e clínicaA genética humana e clínicaA genética humana e clínica. São Paulo: Roca, 1998. 

XIV XIV XIV XIV ---- Bibli Bibli Bibli Bibliografia Complementarografia Complementarografia Complementarografia Complementar    

FIORI, Mariano S. H. Atlas de histologiaAtlas de histologiaAtlas de histologiaAtlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

JUNQUEIRA, Luis C.; CARNEIRO, J. Histologia básica.Histologia básica.Histologia básica.Histologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  

MARINHO, S. P. P. Manual de citologiaManual de citologiaManual de citologiaManual de citologia. 13ª. ed. Belo Horizonte: PUC/MG, 2000. 

ROBERTIS, E.D.P.; ROBERTIS, E.M.F. Bases da biologia celular e molecularBases da biologia celular e molecularBases da biologia celular e molecularBases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.  

STEVENS, Alan; LOWE, James N. Histologia humana.Histologia humana.Histologia humana.Histologia humana. São Paulo: Manole, 2001. 

 

XV XV XV XV ---- Professor Professor Professor Professor    

 

-------------/------------/-------------- 

________________________ 

Esp. Edi Carlos Iacida  

Docente da disciplina 

 

------------/----------/------------ 

____________________ 

Ms Jose Marcos Garcia  

Coordenador do Curso 

 


