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EMENTA
A Fisiologia estuda o funcionamento dos sistemas do organismo humano, que atuam
em conjunto para a manutenção da homeostase, possibilitando a sobrevivência do
organismo e a continuidade da espécie. Os sistemas estudados nesta disciplina serão:
celular, muscular, cardiovascular e neural.
OBJETIVOS
1. Identificar os diversos órgãos e sistemas que compõem o organismo.
2. Entender como os diversos sistemas do organismo atuam de forma a manter a
homeostase.
3. Compreender como a anatomia funcional atua em conjunto com sistemas celulares
e moleculares de forma a possibilitar que cada órgão cumpra sua função no
organismo.
4. Entender que alterações na eficiência ou no funcionamento de um ou diversos
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órgãos podem levar à ocorrência de patologias agudas e/ou crônicas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à fisiologia e homeostase.
2. Transporte através de membranas e epitélios.
3. Potenciais de membrana e de ação.
4. Fisiologia da contração muscular estriada, lisa e cardíaca.
5. Moléculas transmissoras e receptores.
6. Estrutura e função do sistema nervoso.
7. Neurônios e glia: morfologia e função.
8. Sistemas sensoriais: visão geral.
9. Sistema somatossensorial.
10. Sistemas motores somáticos e controle do movimento.
11. Sistema nervoso autonômico.
12. Controle do comportamento.
13. Sistema circulatório: coração e vasos sanguíneos.
14. Leitos capilares e biofísica dos fluidos corporais.
15. Coração e ciclo cardíaco.
16. Eletrocardiograma.
17. Débito cardíaco, volume sanguíneo, resistência vascular, fluxo sanguíneo.
18. Pressão arterial e sua regulação.
METODOLOGIA DE ENSINO
Poderão ser utilizadas, a critério do docente responsável, aulas expositivas, sala de
aulas invertida com uso de portal didático, atividades adicionais como trabalhos,
estudos dirigidos, etc.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas 3 avaliações teóricas ao longo do semestre, com valor de 30 pontos
cada. Dez pontos serão conferidos aos alunos que frequentarem 75% das aulas
presenciais e realizarem pelo menos 90% das demais atividades propostas durante o
andamento da disciplina (por exemplo, trabalhos escritos, estudos dirigidos ou
participação em fóruns pelo portal didático, entre outros, a critério do docente
responsável), completando 100 pontos ao final do semestre. Todas as atividades
propostas como parte destes 10 pontos serão comunicadas durante as aulas e/ou
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através do portal didático. Caso o aluno não atinja 90% das atividades propostas, ele
não terá direito a receber, mesmo que parcialmente, os referidos 10 pontos.
Provas em 2ª chamada poderão ser realizadas de acordo com os critérios
estabelecidos nas normas vigentes na UFSJ.
Uma prova substitutiva será realizada em horário fora do horário de aulas da
disciplina, pelo menos 1 semana após a divulgação do resultado da 2ª avaliação
teórica. A divulgação da data e horário da prova substitutiva será realizada via portal
didático, no fórum de recados da página da disciplina, com pelo menos 1 semana de
antecedência. Como critério de marcação de data e hora de administração da prova,
será utilizado o horário semanal de aulas divulgado pela coordenação do curso,
referente ao 3º período do curso de Farmácia, no qual a disciplina de Fisiologia I está
inserida. Esta avaliação substituirá a avaliação de menor nota de uma das avaliações
teóricas aplicadas anteriormente (1ª ou 2ª), contanto que sua nota na referida
avaliação tenha sido acima de 9 (30% do total) e abaixo de 18 (60% do total). Não
haverá prova substitutiva sobre o conteúdo abordado na 3ª avaliação teórica.
Situações não previstas devem ser tratadas diretamente com o docente responsável.
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