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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2014 

Unidade curricular 

Fisiologia 1 

Departamento 

CCO 

Período 

4º 

Carga Horária 
Código 

CONTAC 

FA020 

Teórica 

36 h 

 

Prática 

- 

Total 

36 h 

 

Tipo 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

Pré-requisito 

Anatomia 

Histologia e 

Embriologia 

Co-requisito 

- 

 

EMENTA 

Funcionamento dos sistemas do organismo humano. Manutenção da homeostase e conceitos 

gerais. Fisiologia celular. Fisiologia muscular. Fisiologia neural. Fisiologia cardiovascular. 

OBJETIVOS 

• Entender como os diversos sistemas do organismo atuam de forma integrada para manutenção 

da homeostase; • Conhecer e aplicar termos utilizados na fisiologia geral, celular e dos sistemas; 

• Listar os sistemas fisiológicos, descrever suas funções básicas e associá-las à homeostasia; • 

Reconhecer e interpretar as representações gráficas utilizadas na fisiologia, referentes a 

variáveis biológicas; • Aplicar conceitos básicos da física, da química e da matemática às 

funções fisiológicas, aplicando fórmulas para cálculos de interesse; • Explicar e aplicar 

conceitualmente os fenômenos fisiológicos, em todos os níveis de organização estudados, como 
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molecular, celular, tecidual, anatômico, sistêmico e populacional; • Descrever e diferenciar 

elementos da fisiologia que são classificados de acordo com sua morfologia e/ou função; • 

Listar e ordenar os eventos moleculares, morfológicos e funcionais ocorridos durante o 

acionamento de funções fisiológicas; • Associar morfologia à função, em diferentes níveis 

(sistemas, órgãos, tecidos, células); • Discutir e deduzir de maneira básica consequências 

funcionais de alterações químicas, físicas ou morfológicas dentro dos sistemas em todos os 

níveis. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à fisiologia e homeostase; transporte através de membranas e epitélios.  

2. Potenciais de membrana e de ação; fisiologia da contração muscular estriada, lisa e cardíaca. 

3. Moléculas sinalizadoras, transmissoras e receptores; estrutura e função do sistema nervoso e 

suas células; funções gerais do SN. 

4. Sistemas sensoriais: visão geral, sistema somatossensorial/dor e reflexos medulares.  

5. Sistemas motores somáticos, controle do movimento e sistema nervoso autonômico.  

6. Sistema circulatório: coração e vasos sanguíneos; leitos capilares e biofísica dos fluidos 

corporais. 

7. Coração e ciclo cardíaco, eletrocardiograma, débito cardíaco, volume sanguíneo.  

8. Resistência vascular e fluxo sanguíneo; pressão arterial e sua regulação a curto e a longo 

prazo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será conduzida utilizando a metodologia Team-Based Learning (TBL; 

aprendizagem baseada em equipes). Os alunos receberão, quinzenalmente, objetivos de estudo 

acompanhados de material para estudo (guia de estudos, questões norteadoras, referências 

bibliográficas e links para videoaulas). Sobre cada tema, serão realizadas 3 atividades 

avaliativas: 1 avaliação individual (AI), 1 avaliação em grupo (AG) e 1 trabalho/desafio 
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também feito em grupo (TG). Essas atividades ocorrerão durante o horário de aula.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão conferidos 10 pontos ao longo do semestre, pela nota ponderada das avaliações. Todas as 

avaliações valerão 10 ponto, sendo que as AI terão peso 2 e as AG e os TG terão peso 1 cada. 

Será oferecida uma avaliação substitutiva individual contemplando todos os temas do semestre 

aos alunos que obtiverem NF entre 4,1 e 5,9. Se o aluno obtiver nota maior que 60% do total 

nessa avaliação, será considerado aprovado e todas as suas notas serão substituídas por 6,0 no 

sistema. Esta avaliação acontecerá na última semana de aula do semestre, em dia e horário a ser 

acordado com os alunos interessados. 

Avaliações em 2ª chamada serão conduzidas de acordo com as normas vigentes da UFSJ, 

portanto, em caso de falta justificada, o aluno deve procurar a secretaria da coordenação do 

curso. No caso de avaliações em 2ª chamada serem necessárias, as notas de ambas AI e AG 

(ocorrem na mesma aula dupla) serão substituídas pela nota obtida em uma avaliação 

individual, escrita ou oral. Já as notas dos TG serão substituídas por trabalhos escritos ou 

gravados como seminários. O formato será definido pela docente e os detalhes serão acordados 

com cada aluno. 

Casos omissos deverão ser tratados diretamente com a docente responsável. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) GUYTON, A.C; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

1151 p, 2011. 

2) SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5.ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 957 p, 2010. 

3) GANONG, W.F. Fisiologia médica. 22.ed. Rio de Janeiro: McGrawHill, 778 p, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1) TORTORA, G.J.; GRABOWSKI, S.R. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 619 p, 2008. 

2) BERNE, R. et al. Fundamentos de fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 815 p, 2006. 

3) CARROLL, R.G. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 262 p, 2007. 

4) WIDMAIER, E.P; RAFF, H.; STRANG, K.T. Vander, Sherman & Luciano: fisiologia 

humana: os mecanismos das funções corporais. 9 ed., Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 795 p, 2006. 

5) FOX, S. I. Fisiologia humana. 7 ed., Barueri: Manole, 726 p, 2007. 
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