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EMENTA

Reproduções assexuada e sexuada. Padrões de reprodução sexuada em metazoários. Biologia da fecundação.
Segmentação, gastrulação e neurulação em vertebrados. Padronização dos eixos corpóreos nos metazoários. Anexos
embrionários nos vertebrados. Gametogênese. Ciclo menstrual. Métodos contraceptivos. Infertilidade. Gestação e
parto humano. Regulação ambiental. Regeneração. Senescência. Fecundação interna e externa em metazoários.
Metamorfose. Células tronco embrionárias. Clonagem.

OBJETIVOS

Capacitar o estudante a compreender e relacionar os diferentes temas dos processos do desenvolvimento animal,
capacitando-o ainda a contextualizar a biologia do desenvolvimento no panorama da zoologia, da genética, da
biologia celular e molecular, de modo que o discente seja capaz de tomar posse de um conhecimento amplo do tema
e desenvolva competências e habilidades para discuti-lo com diferentes públicos-alvo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à fundamentos de genética e Regulação gênica. Modelos de estudo da morfogênese e padrões de
reprodução. Padrões de reprodução na taxonomia e importância da expressão gênica. Gametogênese.
Reconhecimento e ligação do espermatozoide ao oócito. Técnicas de estudo em biologia do desenvolvimento. Fusão
do material genético. Padrões de clivagem. e Regulação da Clivagem. Desenvolvimento do ouriço do mar.
Desenvolvimento de Peixes. Desenvolvimento de Aves. Desenvolvimento Mamíferos. Neurulação e o
desenvolvimento do sistema nervoso. Hox genes.

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo programático será desenvolvido através de video-aulas teóricas (síncronas) utilizando o google meet,
sendo agendadas já no início da disciplina (75% - 54 horas) e vídeo aulas assíncronas (25% - 18 horas)
disponibilizadas através do portal didático. O cronograma da disciplina e o link das aulas serão disponibilizados pelo
portal didático no primeiro dia de aula. O professor também estará disponível para atendimento a alunos (remoto)
mediante agendamento.
Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no portal didático. Os slides não serão disponibilizados.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho dos alunos será realizada através de 3 avaliações teóricas (2,5 pontos cada) e um
trabalho individual (2,5 pontos). As avaliações serão sobre o conteúdo das aulas, serão disponibilizadas através do
portal didático com agendamento prévio constando no cronograma.

O trabalho será individual, consistirá na elaboração de um projeto de ensino ou pesquisa sobre biologia do
desenvolvimento. Esse projeto (5 páginas) deve ser redigido e enviado para o professor (valendo 1,5 pontos). E
também deverá ser apresentado oralmente para turma, de forma remota, síncrona e com câmera ligada (valendo 1
ponto) em data estabelecida pelo professor no início da disciplina.



O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades avaliativas propostas. Por
exemplo, o discente que não fizer 1 prova e 1 trabalho receberá apenas 50% da frequência.

A nota final será obtida através da soma das quatro avaliações (prova 1 + prova 2 + prova 3 + trabalho individual).
→ Após a divulgação das notas da última avaliação regular proposta neste plano de ensino, o estudante poderá
realizar uma avaliação substitutiva, que versará sobre o conteúdo total da UC. A nota da avaliação substitutiva
poderá substituir a menor nota dentre as avaliações regulares caso seja superior a nota original
(Res.12/CONEP/2018 – Art.19). Essa avaliação também ocorrerá pelo portal didático, com agendamento prévio
constando no cronograma.

É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2ª chamada, seguindo normas
e resoluções vigentes.
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