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Curso de Educação Física  

P L A N O   D E   E N S I N O 

DISCIPLINA: Fisiologia humana I CÓDIGO:   ANO/SEMES TRE: 2010/2 CARÁTER: obrigatório 

CARGA HORÁRIA:  60h TEÓRICA: 40h PRÁTICA: 20h REQUI SITO: Anat. Hum. I 
e II 

PROFESSOR: Liliam Midori Ide  DEPARTAMENTO: DCNAT 

EMENTA:  Estudo dos conceitos e princípios pertinentes a funções e mecanismos de processo e regulação dos sistemas e 

suas interações no organismo humano, com ênfase nos sistemas nervoso, circulatório e urinário. 

OBJETIVOS: Proporcionar aos alunos conhecimento e entendimento da fisiologia humana básica, com ênfase na fisiologia 
celular e aos sistemas nervoso, cardiocirculatório, renal e suas interações, visando a integração com outros sistemas e áreas 
do currículo de licenciatura em Educação física.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: o conteúdo e as atividades serão distribuídos em 30 aulas geminadas, totalizando 60 horas-
aulas no semestre letivo. 

1. Conceito de fisiologia; homeostase; meio interno; função dos diversos órgãos e aparelhos; agentes e mecanismos 
reguladores e integradores das funções orgânicas; cronobiologia  

2. Fisiologia celular 
a) introdução: estrutura da membrana, sinalização intracelular 
b) tipos de transporte na membrana celular 
c) excitabilidade da membrana: potencial de ação 
d) contração muscular 

3. Fisiologia do sistema nervoso 
a) funções básicas do sistema nervoso 
b) gênese e transmissão de informações no sistema nervoso 
c) sistemas sensoriais: funções gerais, sensações somáticas, químicas, visual, auditiva, propriocepção e interocepção 
d) sistemas motores: funções gerais, regulação da postura e do movimento, atividade reflexa, contração muscular 
e) sistemas neurovegetativos: funções gerais, controle de órgãos e funções pelos sistemas neurovegetativos 

4. Fisiologia do sangue 
a) hematopoese 
b) fisiologia do eritrócito 
c) grupos sanguineos  

5. Fisiologia do sistema cardiovascular 
a) princípios físicos da circulação 
b) fisiologia cardíaca: eletrofisiologia do miocárdio, gênese do ECG, regulação da freqüência cardíaca, ciclo cardíaco e débito 
cardíaco 
c) fisiologia da circulação periférica: circulação arterial, distribuição regional do fluxo, microcirculação, retorno venoso, 
circulação linfática e regulação da pressão arterial 

6. Fisiologia do sistema renal 
a) hemodinâmica renal: filtração glomerular e fluxo sanguíneo renal 
b) transporte tubular: reabsorção e secreção 
c) regulação do volume e da osmolaridade do fluido extracelular 
d) regulação renal do equilíbrio ácido-base 
 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: 

Serão abordados os diferentes sistemas utilizando-se a aula expositiva e outros recursos ilustrativos, como: quadro, 
equipamentos multimídia e retroprojetor, para o conhecimento e entendimento da fisiologia dos sistemas componentes do 
organismo humano. Preconiza-se a divisão da turma em equipes, para facilitar o desenvolvimento das atividades cooperativas 
de discussão em grupo, prática laboratorial, conforme os roteiros de trabalho. Aulas práticas poderão ser demonstrativas ou 
experimentais. 
 

AVALIAÇÕES: Cem pontos serão distribuídos da seguinte maneira: 

- Prova escrita (4 provas com conteúdo cumulativo, cada uma valendo 20 pontos = total de 80 pontos) 
- Atividade prática = total de 20 pontos (assiduidade e qualidade da participação, realização de exercício e produção de 
relatório) 
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