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- Celoblástulas, estereoblástulas, discoblástula, periblástula
Movimentos morfogenéticos de gastrulação

Invaginação, imigração, epibolia, involução, convergência, delaminação
Diferenciação dos folhetos embrionários

Ectoderma (neural e não neural); - Mesoderma; - Endoderma
Desenvolvimento dos principais grupos de organismos aquáticos cultiváveis

Moluscos: - Crustáceos; - Anfíbios; - Peixes
Desenvolvimento direto e indireto

Principais tipos de larvas

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O conteúdo será ministrado em aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas serão expositivas dialogadas com

recursos audiovisuais (data show; vídeos). Nas aulas práticas serão utilizados materiais biológicos fixados (como ovos,
embriões e larvas), lâminas histológícas, pranchas com esquemas dídáticos de diferentes fases do desenvolvimento animal
e arquivos multimídia(vídeos).

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

02 Avaliações teóricas--.
02 Trabalhos ......'.''. '''.'----.
Participação e assiduidade no conjunto das atividades complementares

peso: 6,0 (3,0 cada)
peso: 3,0 (1,5 cada)
peso: . 1,0

OBS: O aluno será considerado aprovado se obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis), desde que tenha comparecido a
75% óu mais das aulas ministradas.

O aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificada, deixar de realizar as avaliações previstas, deverá
fomlalizar d pedido de Avaliação à Chefia do Departamento de BEG, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme prevê a
legislação da UFSC.

X. NOVA AVALIAÇÃO
Isenta conforme o Regyjqpçnto dos Cursos de Graduação da Ujl$Ç

XI. CRONOGRAMA TEORICO e PRATICO
JULHO

31 1 2T
IP

AGOSTO
07 1 2T

Introdução à Embriologia Animal
Apresentação e disçy$são do Plano de Ensino

Modelos de reprodução e estratégias reprodutivas
Atividade complementar: Estudo dos tipos de reprodução e estratégias reprodutivas
Aspectos gerais de at)arelho reprodutor masculino e espermatogênese
Atividade prática: Modelos de organização das gõnadas masculinas
Aspectos gerais de aparelho reprodutor feminino e ovogênese
Atividade prática: Modelos de organização das gânadas femininas
Modelos de vitelogênese. tipos de ovos e de envelopes ovulares
Ativídade prátjçq; Ç!!êcterização dos tipos de ovos e dq ç!!yçlgpç! Qy!!!!!ç!
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28

SETEMBRO
04 l 2T Mecanismos de fecundação e ativação do ovócito

Atividade complementar: Modelos de fecundação
Modelos de Clivagem Total
Atividade complementar: Estabelecimento da sequência dos modelos de desenvolvimento animal
Modelos de Clivagem Parcial e tipos de blástulas
Atividade complementar: Estabelecimento da sequência dos modelos de desenvolvimento animal
I' AVALIAÇÃO TEORICA
Trabalho l : Organização dos modelo?s de desenvolvimento
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25

Organização da aástrula e destino dos folhetos embrionários+- Organogênese
IP l Atividade complementar: Gastrulação e diferenciação. Entrega doTrabalho l
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