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EMENTA

Homeostase e sistemas de controle orgânico, anatomia do sistema nervoso, membranas biológicas e o
transporte através da membrana, potencial de membrana e potencial de ação, histologia de células do
sistema nervoso, bases morfológicas e funcionais do sistema nervoso, transdução de sinais, sistemas
sensorial, motor e neurovegetativo, informação genética e expressão gênica, sistema endócrino e
interação dos sistemas endócrino, nervoso e imunológico.

OBJETIVOS
 Associar a manutenção do equilíbrio interno aos sistemas de controle orgânicos.
 Descrever as estruturas do sistema nervoso central e periférico e compreender a distribuição dos

tecidos nervosos.
 Associar os mecanismos de transporte através da membrana com as proteínas de membrana.
 Associar a natureza das forças envolvidas no transporte de íons através de membranas

biológicas excitáveis ao potencial de membrana e potencial de ação.
 Classificar as células do tecido nervoso e associar suas estruturas à neurotransmissão.
 Classificar o sistema nervoso baseado em critérios morfológicos e funcionais.
 Associar as proteínas de membrana aos diferentes eventos de transdução de sinais.
 Classificar as estruturas e descrever as funções dos sistemas nervosos sensorial, motor e

neurovegetativo.
 Associar a informação genética à manifestação de caracteres pela expressão de proteínas.
 Classificar os componentes e descrever as funções do sistema endócrino.
 Apontar a integração entre as funções dos sistemas endócrino, nervoso e imunológico

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula Conteúdo
01 Apresentação do Plano de Ensino / Métodos de estudo e Construção corpórea /
02 Classificação histológica
03 Topografia e estruturas do Sistema Nervoso e Histologia do SN
04 Aula Pratica (Anatomo/Histo)
05 Homeostase e Cronobiologia
06 Membranas Biológicas
07 Proteínas de membrana
08 Transporte através de membranas
09 Difusão e Osmose
10 Células excitáveis
11 Potencial de membrana
12 Potencial de ação
13 Avaliação 1
14 Bases funcionais e fisiológicas do SN
15 Transdução de sinal
16 Aula Prática (Fisiologia)
17 Classificação e organização Morfológica do SNC
18 Classificação e organização do SNP)



19 Aula prática (Anatomia)
20 Sistemas sensoriais
21 Aula prática (Anatomia)
22 Sistemas motores
23 Aula prática (Fisiologia)
24 Sistemas neurovegetativos)
25 Aula prática (Fisiologia)
26 Avaliação 2
27 Informação genética e expressão gênica
28 Informação genética e expressão gênica / Sistema Endócrino
29 Aula prática (Anatomia)
30 Aula prática (Anatomohistologia)
31 Hipotálamo e hipófise
32 Hipotálamo e hipófise
33 Suprarrenal
34 Pâncreas endócrino e metabolismo do cálcio
35 Integração do SN, Endócrino e Imune
36 Avaliação 3

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas e aulas práticas, estudos e discussões dirigidas.
Leitura de artigos científicos, grupos de discussão e grupos de estudo. Os recursos utilizados nas aulas
expositivas serão quadro e multimídia.

As aulas práticas serão realizadas no laboratório de morfologia do DCNAT. Os alunos serão avisados sobre a
utilização de equipamento de proteção individual para utilização dos laboratórios.

O Portal Didático da UFSJ será utilizado para veicular material de estudo complementar, atividades e para
estabelecer uma via de comunicação oficial extraclasse. Poderão ser realizadas até 20% da carga horária do
curso como atividades remotas, de acordo com legislação vigente (Portaria MEC nº 4.059/2004).
Em caso de identificação, ou, notificação de casos de COVID-19 na turma, será seguido o Protocolo de
Biossegurança e Conduta da UFSJ para a Pandemia de COVID-19 Elaborado pelo Comitê e Subcomitês de
Biossegurança de Enfrentamento à COVID-19 da UFSJ

(https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/covid19/Protocolo%20de%20Biosseguranca%20e%20Conduta%20da%20UFSJ%20para%20
a%20Pandemia%20de%20COVID-19%20versao%202.pdf)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades:

 3 avaliações teórico-práticas de 2,5 pontos cada.

 Questionários de Estudo: Serão aplicados 10 questionários de estudo com valor de 0,25 ponto cada

ao longo do semestre (no total serão 2,5 pontos).

Prova substitutiva: A prova substitutiva terá o valor de 2,5 pontos, poderá substituir a menor nota de

uma das avaliações teóricas e será aplicada se o estudante não atingir os 6,0 pontos finais

necessários para aprovação.

Para os casos de faltas justificadas em dias de avaliação será realizada a segunda chamada de

acordo com a Resolução no 12/CONEP/UFSJ/2018.
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