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Prezado (a) discente,

Sejam todos(as) bem-vindos(as) ao Módulo CHS-II, do Curso de Medicina da Universidade Federal
de Jataí  (UFJ).  O presente Manual foi  cuidadosamente preparado pela equipe de Docentes que
compõem  esse  Módulo  e  nele,  vocês  encontrarão  informações  sobre  o  planejamento  das
atividades  de  ensino  do  módulo  e  o  cronograma  das  atividades  que  serão  desenvolvidas  no
decorrer do semestre letivo, DE FORMA PRESENCIAL, além dos métodos de ensino-aprendizagem e
o sistema de avaliação.
De  forma  a  garantir  uma  articulação  efetiva  das  diversas  atividades  que  integram  o  Projeto
Pedagógico do Curso,  foram estabelecidas as programações semanais  integradas,  cujo principal
objetivo  é  o  fortalecimento  e  a  valorização  de  conteúdos  considerados  fundamentais  para  a
compreensão e aprendizagem discente.
Todos os Docentes estão à disposição de vocês e desejamos-lhes bons estudos e nossos sinceros
votos de ótimo êxito neste Módulo.

                                                                 Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira
Coordenador do Módulo CHS-II

Curso de Medicina – UFJ
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REGRAS DE CONDUTA 
1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos metodológicos e
pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (PLANO DE ENSINO);
2. As  atividades  propostas  deverão  ser  entregues  em  tempo  e  forma,  segundo  orientações  do
professor responsável. O descumprimento do acima descrito implicará perda de nota e frequência (total ou
parcial, a critério do docente);
3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes;
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, segundo as
diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, CEPEC Nº 1557R, Seção III, Art. 85 e 86);
5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas ou depois
delas, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá
verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital;
6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se responsabilizará pela “poluição”
sonora ou visual. O ideal é manter o microfone desligado para evitar interferências, ligando apenas em caso
de interação ou perguntas durante as aulas digitais;
7. Os  alunos  devem  resguardar  os  direitos  do  professor  em  relação  ao  material  didático  que  ele
disponibiliza. Isso significa não reproduzir/utilizar/compartilhar o vídeo, a aula em PowerPoint, os áudios,
conversas de chats ou qualquer material didático disponibilizado, EXCETO se houver autorização formalizada
por escrito do docente;
8. Para  os  encontros  remotos  o  recomendado  pela  UFJ  é  a  utilização  de  plataformas  virtuais
institucionais, como o Gsuite e SIGAA;
9. Docentes  e  discentes  deverão  ter  postura  adequada  de  vestimentas  e  vocabulário,  devendo-se
sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;
10. As  datas  e/ou  horários  de  provas  e/ou  atividades  poderão  ser  alteradas  para  adequação  ao
conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior;
11. Alterações de datas e horários de aulas e atividades dentro do horário do Módulo poderão ser feitas
sem a necessidade de anuência dos discentes;
12. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
discente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  formalizada  e  entregue  ao  Docente  responsável,  com
justificativa fundamentada e assinatura de todos os discentes matriculados. Cabe ao Docente responsável a
análise desta solicitação e deferimento ou não;
13. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
Docente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  informada  aos  discentes  baseada  em  justificativa
fundamentada. E para deferimento desta, todos os discentes matriculados deverão apresentar anuência por
meio de assinatura em documento formalizado;
14. Os horários  de quando não houver o Módulo Atividade Integradora poderão ser utilizados para
reposição de aulas/atividades deste Módulo;
15. As aulas realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido, conforme
tema e necessidade dos docentes;
16. O horário de aula de cada docente poderá ser utilizado para atividades síncronas ou assíncronas, a
depender do desenvolvimento de cada conteúdo;
17. Conforme resolução da UFJ é obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou PFF2 (N95), ficando o aluno
proibido de frequentar as aulas, sem uso do equipamento de segurança individual (EPI) recomendado.
Está proibido o uso de máscara de pano.
18. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.

                                                                 
Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira
Coordenador do Módulo CHS-II
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde

Curso: Medicina

Módulo: Corpo Humano Saudável II

Carga horária: 368 h Teórica: 208 h              

Teórico-Prática: 160h

Semestre do curso/ano: 2º Semestre/2021-2 Turno: Integral

Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Professor Fernando Paranaiba Filgueira

Professor  Fábio Morato de Oliveira

Professora Júlia Miranda Moraes

Professor  Esteban Nicolás Lorenzón 

Professora Barbara de Lima Lucas 

II. EMENTA:

Estudo  integrado  de  anatomia,  biologia  do  desenvolvimento,  biologia  molecular,  bioquímica,  genética,
fisiologia e histologia do corpo humano, abordando do ponto de vista estrutural e funcional os sistemas
cardiovascular,  respiratório,  renal,  reprodutor  e  digestório.  Estrutura  e  funcionamento  dos  genes e  sua
relação  com  métodos  de  clonagem  de  ácidos  nucléicos.  Genética  molecular  e  suas  aplicações  clínicas.
Mutações  e  polimorfismos,  diversidade  genética.  Aconselhamento  genético  e  diagnóstico  pré-natal,
paradigmas da genética médica. Tratamento de doenças de base genética, terapia celular, terapias gênicas,
células-tronco, mitos e verdades. Biologia do desenvolvimento dos órgãos e sistemas e correlações com os
defeitos congênitos. Morfologia de órgãos e sistemas. Síntese e degradação de biomoléculas. Regulação de
vias anabólicas e catabólicas e as principais inter-relações entre as distintas vias. Aspectos bioquímicos da
ação hormonal e integração metabólica. Estabelecer as relações do Módulo Corpo Humano Saudável II com
os módulos: Humanidades, Saúde, Família e Sociedade e Método Clínico.

III. OBJETIVO GERAL: 

Compreender as funções e estruturas macroscópicas, microscópicas e moleculares dos diversos sistemas do
corpo humano saudável.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Sistema  Cardiovascular:  descrever  as  funções  e  estruturas  macroscópicas,  microscópicas  e
moleculares;

2. Sistema  Respiratório:  correlacionar  as  estruturas  macroscópicas,  microscópicas  e  moleculares  à
manutenção da homeostase do organismo saudável;

3. Sistema Genitourinário: diferenciar as funções de reprodução das funções recrutadas na formação e
armazenamento de urina às estruturas macroscópicas, microscópicas e moleculares relacionadas;
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4. Sistema  Digestório:  correlacionar  as  estruturas  macroscópicas,  microscópicas  e  moleculares  à
manutenção da homeostase do organismo saudável;

V. METODOLOGIA:

● As  atividades  serão  realizadas  por  meio  de  plataformas  virtuais  no  modo  síncrona  (atividades
realizadas em tempo real, on-line) e assíncrona (atividades realizadas fora do momento real);

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● Aula expositiva dialogada presencial;

● Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;

● Estudo de textos científicos;

● Seminários;

● Roteiro para orientação do estudo;

● Tempestade cerebral/mapa conceitual;

● Outras metodologias individuais ou em grupo

● Áudio e videoconferências;

● Podcasts;

● Chats;

● Fóruns de discussão.

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:

● Serão  constituídas  de  atividades  extraclasse,  como leitura  de  artigos,  exercícios,  resolução e/ou
leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre outros. As atividades supervisionadas de
cada submódulo estão identificadas nos respectivos objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano;

● Carga Horária semestral de Atividade Supervisionada por submódulo corresponde a 10 minutos de
cada hora aula.

● Para  necessidades  especiais  de  atendimento,  os  docentes  estarão  disponíveis,  em horários  pré-
agendados por e-mail, para a discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, áudio e/ou videoconferências
ou outro meio pré-acordado entre o docente e os discentes.

VII. FREQUÊNCIAS:

● As frequências do Módulo serão computadas durante a chamada realizada pelo professor durante as
aulas síncronas (respondida oralmente ou pelo chat) e pela entrega das atividades solicitadas;

● A FREQUÊNCIA VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75% (De acordo com RGCG -
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 87);

● Nos casos em que os discentes não conseguirem participar das aulas síncronas por problemas de
conectividade à internet ou quedas de energia, os mesmos devem entrar em contato, assim que possível,
com o docente responsável pela aula para que a falta seja justificada; Cada docente deverá notificar a turma
qual a via  de comunicação preferencial a ser utilizada durante o semestre letivo (e-mail,  SIGAA, Google
Classroom ou WhatsApp).

● O estudante poderá solicitar revisão de frequência ao Docente ou à unidade acadêmica responsável
até 5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário
acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 89 e 90);
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● Para casos de revisão de frequência antes da consolidação do componente curricular, o estudante
poderá realizar esta solicitação via e-mail ao Coordenador do Módulo.

VIII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE APRENDIZADO:

● Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias:

o Avaliações objetivas, discursivas e orais, por meio de plataforma digital;

o Pré-testes e pós-testes;

o Seminários/Grupo de estudo;

o Podcast;

o Produção de vídeos;

o Memória de aula;

o Outros.

● Atividades  Complementares:  serão  realizadas  atividades  complementares  (AC)  avaliativas
referentes aos conteúdos específicos modulares. A nota das AC corresponderá a 5,0 pontos e será calculada
pela  somatória  das  atividades correspondentes  aos  conteúdos trabalhados em cada submódulo com os
respectivos pesos:

Fisiologia e Anatomia= peso 2,5 Bioquímica e Histologia = peso 2,0 Genética = peso 1,0

Essas AC poderão ser aplicadas em qualquer quantidade, com valores iguais ou distintos cada uma e em 
qualquer aula, integrada ou não, a critério do professor responsável;

● Provas  do Módulo:  Serão realizadas 4 Provas de Módulo  (P1, P2, P3 e P4) integradas sobre os
conteúdos trabalhados. O valor de P1 + P2 será de 5,0 pontos. As datas das provas ocorrerão de acordo com
o Cronograma do Módulo (podendo ser alteradas);

● As NOTAS que compõem as AC e Provas Modulares, individualmente,  serão arredondadas para
uma casa decimal, assim sendo: 5,0 pontos e 5,0 pontos, correspondendo ao valor total de AC e provas
modulares, respectivamente;

● Nota Modular – N1: A soma das notas que compõem a Atividade Complementar 1 (AC1 – valor total:
5,0 pontos) e de Primeira e Segunda Prova (P1 + P2 – valor total: 5,0 pontos) corresponderão à  Primeira
Nota (N1) a ser publicada no SIGAA;

● Nota Modular – N2: A soma das notas que compõem a Atividade Complementar 2 (AC2 – valor total:
5,0 pontos) e de Terceira e Quarta Prova (P3 + P4 – valor total: 5,0 pontos) corresponderão à Segunda Nota
(N2) a ser publicada no SIGAA;

● As NOTAS que compõem a N1 e N2, individualmente, serão arredondadas para uma casa decimal,
assim sendo de 0,0 a 10,0 pontos;

● A Nota Final do Módulo será calculada a partir da média aritmética das notas obtidas em N1 e N2;

● A Nota Final do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com
RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 82);

● As notas que compõem as ACs, provas modulares e a  NOTA FINAL  será arredondada seguindo o
critério de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R: 

● -  I:  se  a  segunda  casa  decimal  for  menor  que  cinco  (<  5),  a  primeira  casa  decimal  permanece
inalterada;

● - II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é acrescida de
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uma unidade.

● Será  aprovado  no  Módulo  o  estudante  que  obtiver  nota  final  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  e
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo (De acordo
com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 56);

● Nos casos em que os discentes não conseguirem enviar as atividades avaliativas pela plataforma, os
mesmos devem entrar em contato imediatamente, por e-mail ou WhatsApp, com o docente responsável
pela atividade para que seja discutida uma nova possibilidade de envio dessas atividades (envio por e-mail,
por exemplo);

● Nos casos em que os discentes não realizarem as AC avaliativas ou provas modulares na data e
tempo determinado, os mesmos podem apresentar um requerimento de segunda chamada, com justificativa
fundamentada, por e-mail ao docente responsável pela atividade, em um prazo máximo de 2 dias úteis. 

● Em casos de revisão de questão de AC avaliativas ou provas modulares, o discente deverá realizar
requerimento de revisão, por e-mail, ao docente responsável, com justificativa fundamentada, baseando-se
em referências bibliográficas autênticas, em um prazo máximo de 5 dias úteis da realização da atividade
e/ou avaliação;

● Os requerimentos de segunda chamada ou de revisão de avaliação enviados pelos discentes, por e-
mail, serão avaliados pelo docente responsável, em um prazo máximo de 5 dias úteis da entrega deste. Em
caso de deferimento, as datas para realização de novas atividades e ou provas modulares serão definidas
pelo docente responsável, de acordo com o cronograma do Módulo; 

● Em casos especiais, como a finalização do semestre, a data da solicitação de segunda chamada ou de
revisão de avaliação, bem como da devolutiva pelo docente, deve ser antecipada para não prejudicar a
consolidação do Módulo;

● Ficará a critério do docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de AC e
de  prova  modular,  seja  por  avaliações  objetivas,  subjetivas,  trabalhos,  seminários,  relatórios  ou  outras
formas de produção acadêmica escrita, oral ou audiovisual do discente;

● Se a realização de segunda chamada for de modo oral, a gravação da avaliação será previamente
autorizada pelo discente que a está realizando. Se esta autorização for negada, o discente não terá direito a
revisão de nota. O período máximo de duração desta avaliação oral será de 1 hora;

● Os docentes responsáveis pelo Módulo só poderão realizar uma nova avaliação MODULAR (N2) após
disponibilizar aos discentes e/ou no sistema acadêmico, a nota obtida na avaliação MODULAR anterior (N1),
com antecedência de pelo menos 4 (quatro) dias letivos (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº
1557R, Art. 82; § 5º - adequado ao sistema modular).

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● E-mail da turma;

● SIGAA.

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

2. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; ARGUR A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.

3. ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: Texto e Atlas: Em correlação com Biologia Celular e Molecular.
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEVLIN, T.  M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 7.  ed. São Paulo: Edgard Blucher,
2011.

2. KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular: Uma Introdução à Patologia. 2. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.

3. NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de LEHNINGER. 6. ed. São Paulo:

 Sarvier/Artmed, 2014.

4. NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

5. STRACHAN, T.; READ, A. P. Genética Molecular Humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.

Jataí, 09 de março de 2022.
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Profa. Dra. Bárbara de Lima Lucas                                            

Professora Adjunto de Anatomia

Prof. Dr. Esteban Nicolás Lorenzón

Professor Adjunto de Bioquímica

Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira

Professor Adjunto de Genética

Prof. Dr. Fernando Paranaíba Filgueira

Professor Adjunto de Fisiologia

Profa. Dra. Júlia de Miranda Moraes

Professora Adjunto de Morfologia

Jataí, 09 de março de 2022.



                                                       CONTEÚDO E CRONOGRAMA

1ª Semana/Horário
Segunda-feira –

21/03
Terça-Feira – 22/03 

Quarta-feira –
23/03

Quinta-feira – 24/03 Sexta-feira – 25/03

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana

(A, B)

Normas do Laboratório
de Anatomia

Cavidade Torácica e
Mediastino

Bioquímica

Ciclo do ácido
tricarboxílico (TCA).

Cadeia respiratória e
fosforilação
oxidativa.

Fisiologia 

Eletrofisiologia
cardíaca08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Genética

Introdução ao Estudo
da Genética Humana

e Médica

Histologia

Coração e envoltórios.

Desenvolvimento do
sistema cardiovascular

(material de estudo
enviado)

Bioquímica
Fisiologia 

ECG e Ciclo
cardíaco

(Atividade: teste)

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Eletrofisiologia
cardíaca

(30’: apresentação)

(Abertura do caso
clínico: BAV)11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana

(A, B)

Normas do Laboratório
de Anatomia

Cavidade Torácica e
Mediastino

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h
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16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

2ª Semana/Horário
Segunda-feira –

28/03
Terça-Feira – 29/03 

Quarta-feira –
30/03

Quinta-feira – 31/03 Sexta-feira – 01/04

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana Bioquímica Histologia 
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Pericárdio e Coração

Regulação da
fosforilação

oxidativa. Estresse

oxidativo e defesas
antioxidantes.

Desenvolvimento
do sistema

cardiovascular
08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Genética

Como o DNA pode ser
estudado?

Identificação Humana
(PARTE I)

Histologia 

Coração e envoltórios

Bioquímica Fisiologia 

Contratilidade
miocárdica

(Atividade: teste)
10:20 – 11:10 h

Fisiologia

ECG e Ciclo cardíaco

(Entrega e
Fechamento do caso

clínico: BAV)11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (B)

Pericárdio e Coração

Histologia (A)

Coração e envoltórios

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (A)

Pericárdio e Coração

Histologia (B)

Coração e envoltórios

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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3ª Semana/Horário
Segunda-feira –

04/04
Terça-Feira – 05/04

Quarta-feira –
06/04

Quinta-feira – 07/04 Sexta-feira – 08/04

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Vascular

Bioquímica
Biossíntese de
ácidos graxos,
eicosanoides e
triacilgliceróis.

Fisiologia 

Hemodinâmica e
Regulação da PA

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética 

Como o DNA pode
ser estudado?
Identificação

Humana (PARTE II)

Histologia 

Vasos sanguíneos e
linfáticos

Bioquímica 
Fisiologia 

Regulação da PA

(Atividade: teste)
10:20 – 11:10 h Fisiologia 

Hemodinâmica

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

14:20 – Histologia (A)

Vasos sanguíneos e 15:10 – 15:30 h
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linfáticos

Anatomia (B)

Vascular

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Histologia (B)

Vasos sanguíneos e 
linfáticos

Anatomia (A)

Vascular

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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4ª Semana/Horário
Segunda-feira –

11/04
Terça-Feira – 12/04

Quarta-feira –
13/04

Quinta-feira – 14/04 Sexta-feira – 15/04

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Vascular

Bioquímica
Catabolismo de
ácidos graxos e

formação de corpos
cetónicos

FERIADO

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética 

Como o DNA pode
ser estudado?

Reação em cadeia da
polimerase (PARTE

III).

Histologia 

Hematopoese e células
sanguíneas 

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Regulação da PA
(Entrega e

Fechamento do caso
clínico: Choque
Hemorrágico)11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (A)

Vascular

Histologia (B)

Células sanguíneas 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)
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Vascular

Histologia (A)

Células sanguíneas 

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

5ª Semana/Horário
Segunda-feira –

18/04
Terça-Feira – 19/04

Quarta-feira –
20/04

Quinta-feira – 21/04 Sexta-feira – 22/04

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana FERIADO Primeira Modular
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Cavidade Torácica
08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética

Como o DNA pode
ser estudado?

Reação em cadeia da
polimerase em

tempo real     (PARTE
IV)

Histologia

Células sanguíneas,
fluxo laminar 

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Histologia (B)

Avaliação teórico-
prática

14:20 – 15:10 h

Anatomia Humana (A)

Cavidade Torácica

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Torácica17:10 – 18:00 h
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Histologia (A)

Avaliação teórico-

18:00 – 18:50 h

6ª Semana/Horário
Segunda-feira –

25/04
Terça-Feira – 26/04

Quarta-feira –
27/04

Quinta-feira – 28/04 Sexta-feira – 29/04
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07:30 – 08:20 h
Anatomia Humana

Vias Aéreas

Bioquímica

Colesterol e
lipoproteínas

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética

Como podemos
verificar mutações
gênicas no DNA do

paciente? DNA
sequencing

Histologia

Sistema respiratório
superior 

Fisiologia  

Mecânica
Respiratória

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Volumes e
Capacidades

(Abertura do caso
clínico: DPOC)

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (A)

Vias Aéreas

Histologia (B)

Sistema respiratório
superior 

AI2
14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h
AI2

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Vias Aéreas

Histologia (A)

Sistema respiratório
superior 

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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7ª Semana/Horário
Segunda-feira –

02/05
Terça-Feira – 03/05

Quarta-feira –
04/05

Quinta-feira – 05/05 Sexta-feira – 06/05

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Cavidade Torácica

Bioquímica

Metabolismo do
grupo heme

Atividade de
integração:
respiratório

Integração DPOC08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética Histologia Atividade de
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Como são
identificados genes

relacionados a
doenças

mendelianas?

Sistema respiratório
inferior 

integração:
respiratório

Integração DPOC
10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Mecânica
Respiratória

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana(B)

Cavidade Torácica

Histologia (A)

Sistema respiratório
inferior 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana(A)

Cavidade Torácica

Histologia (B)

Sistema respiratório
inferior 

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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8ª Semana/Horário
Segunda-feira –

09/05
Terça-Feira – 10/05

Quarta-feira –
11/05

Quinta-feira – 12/05 Sexta-feira – 13/05

07:30 – 08:20 h
Anatomia Humana

Cavidade Torácica

Bioquímica

Hemoglobina e
mioglobina

Fisiologia 

Trocas e transporte
de gases

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Genética

Avaliação I

Histologia

Desenvolvimento do
sistema respiratório

Fisiologia 

Trocas e transporte
de gases

10:20 – 11:10 h
Fisiologia 

Controle da
respiração

(Atividade: teste)
11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (A)

Cavidade Torácica

Histologia (B)

Avaliação teórico-
prática

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Torácica

Histologia (A)

Avaliação teórico-
prática

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

9ª Semana/Horário Segunda-feira – Terça-Feira – 17/05 Quarta-feira – Quinta-feira – 19/05 Sexta-feira – 20/05
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16/05 18/05

07:30 – 08:20 h
Anatomia Humana

Cavidade Abdominal

Bioquímica

Catabolismo de
aminoácidos

Segunda Modular
08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética

Como funcionam as
hemoglobinas? Quais
os defeitos genéticos

relacionados às
hemoglobinas?

Histologia

Sistema urinário 
Segunda Modular

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Fluxo sanguíneo
renal e filtração

glomerular

(Abertura do caso
clínico: Síndrome

Nefrótica)
11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Abdominal

Histologia (A)

Sistema urinário 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana(A)

Cavidade Abdominal

Histologia (B)

Sistema urinário 

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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10ª Semana/Horário
Segunda-feira –

23/05
Terça-Feira – 24/05

Quarta-feira –
25/05

Quinta-feira – 26/05 Sexta-feira – 27/05

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Vias Urinárias

Bioquímica

Equilíbrio ácido base

INTEGRAÇÃO

Glomerulonefrite

Fisiologia 

Fluxo sanguíneo
renal e filtração

glomerular
08:20 – 09:10 h
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09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética

O que os serviços de
saúde oferecem a

pacientes
diagnosticados com
doenças genéticas?

Histologia

Sistema urinário

Fisiologia 

Processamento
tubular do filtrado

glomerular
10:20 – 11:10 h INTEGRAÇÃO

Glomerulonefrite 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (A)

Vias Urinárias

Histologia (B)

Sistema urinário

AI2
14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h Anatomia Humana (B)

Vias Urinárias

Histologia (A)

Sistema urinário

AI2
16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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11ª Semana/Horário
Segunda-feira –

30/05
Terça-Feira – 31/05

Quarta-feira –
01/06

Quinta-feira – 02/06 Sexta-feira – 03/06

07:30 – 08:20 h

FERIADO

Bioquímica

Metabolismo de
nucleotídeos

Histologia

Desenvolvimento
do sistema

genitourinário 
08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Genética

Genética e
reprodução; qual o

papel do diagnóstico
pré-natal?

Fisiologia 

Equilíbrio
hidroeletrolítico

(Fechamento do
caso clínico:

Síndrome
Nefrótica)

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Processamento
tubular do filtrado

glomerular

(Atividade: teste)

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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12ª Semana/Horário
Segunda-feira –

06/06
Terça-Feira – 07/06

Quarta-feira –
08/06

Quinta-feira – 09/06 Sexta-feira – 10/06

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Cavidade Pélvica

Bioquímica

Vitaminas e
Metabolismo do Fe

Fisiologia 

Sistema
Reprodutor
Masculino

(Seminários)

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética

Qual o papel da
genética durante o
desenvolvimento?

Como ocorre o
desenvolvimento do
sistema reprodutor

masculino e
feminino?

Histologia

Sistema genital
masculino

Fisiologia 

Sistema
Reprodutor

Feminino

(Seminários)

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Sistema Reprodutor
Masculino

(Seminários)

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Pélvica
AI2

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
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Histologia (A)

Sistema genital

15:30 – 16:20 h
AI2

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Pélvica

Histologia (B)

Sistema genital
masculino

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

13ª Semana/Horário Segunda-feira – Terça-Feira – 14/06 Quarta-feira – Quinta-feira – 16/06 Sexta-feira –17/06
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13/06 15/06

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana

Cavidade Pélvica
Terceira Modular

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Genética

Como ocorrem os
erros inerentes ao

processo de
diferenciação sexual

masculina e
feminina?  

Histologia

Sistema genital
feminino

INTEGRAÇÃO

REPRODUTOR

Terceira Modular

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

14:20 – 15:10 h Anatomia Humana (A)

Cavidade Pélvica

Histologia (B)

Sistema genital 
feminino

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Histologia (A)

Sistema genital
feminino

Anatomia Humana (B)

Cavidade Pélvica

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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14ª Semana/Horário
Segunda-feira –

20/06
Terça-Feira – 21/06

Quarta-feira –
22/06

Quinta-feira – 23/06 Sexta-feira – 24/06

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana Bioquímica Fisiologia 
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Órgãos
supradiafragmáticos

Considerações
gerais da digestão

Regulação neuro-
hormonal do

sistema
gastrintestinal

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Genética

Nutrigenômica

Histologia

Tubo digestório.
Cavidade oral,

glândulas salivares e
pâncreas

Fisiologia 

Regulação neuro-
hormonal do

sistema
gastrintestinal

10:20 – 11:10 h

Fisiologia 

Gustação e olfação

(Abertura do casos
clínicos do TGI)11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (B)

Órgãos
supradiafragmáticos

Histologia (A)

Cavidade oral,
glândulas salivares e

pâncreas

AI2
14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h
AI2

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (A)

Órgãos
supradiafragmáticos

Histologia (B)

Cavidade oral,
glândulas salivares e

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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pâncreas

15ª Semana/Horário
Segunda-feira –

27/06
Terça-Feira – 28/06

Quarta-feira –
29/06

Quinta-feira – 30/06 Sexta-feira – 01/07

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana

Órgãos infra
diafragmáticos

Bioquímica

Digestão e absorção
de nutrientes.

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Genética

Genética
Toxicológica

Histologia

Esôfago, estômago e
Intestinos 

Fisiologia

Motilidade
gastrintestinal

(Atividade: teste)

10:20 – 11:10 h

Fisiologia

Motilidade
gastrintestinal

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (A)

Órgãos infra
diafragmáticos

Histologia (B)

Esôfago, estômago e
Intestinos  

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Órgãos infra
diafragmáticos

Histologia (A)

Esôfago, estômago e
Intestinos  

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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16ª Semana/Horário
Segunda-feira –

04/07
Terça-Feira – 05/07

Quarta-feira –
06/07

Quinta-feira – 07/07 Sexta-feira – 08/07

07:30 – 08:20 h
Anatomia Humana

Cavidade Abdominal

Bioquímica

Integração
metabólica

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Genética

Avaliação 02

Histologia

Fígado e vesícula biliar

Fisiologia

Secreções do
sistema

gastrintestinal

(Atividade: teste)

10:20 – 11:10 h
Fisiologia

Secreções do
sistema

gastrintestinal
11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h Anatomia Humana (B)

Cavidade Abdominal

Histologia (A)

Fígado e vesícula biliar

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h
AI2

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (A)
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Cavidade Abdominal

Histologia (B)

Fígado e vesícula biliar

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h AI2

17ª Semana/Horário
Segunda-feira –

04/07
Terça-Feira – 05/07

Quarta-feira –
06/07

Quinta-feira – 07/07 Sexta-feira – 08/07

07:30 – 08:20 h

Anatomia Humana

Cavidade Abdominal

 Integração

Atividade de
integração:

secreção, absorção
e motilidade

gastrintestinal

Fisiologia

Discussão dos
casos clínicos do

SGI08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Genética 

Histologia

Desenvolvimento do
sistema digestório

Fisiologia

Discussão dos
casos clínicos do

SGI10:20 – 11:10 h

Integração

Atividade de
integração:

secreção, absorção
e motilidade

gastrintestinal11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h Anatomia Humana(A)

Atividade Prática

Histologia (B)

Avaliação teórico-
prática

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h Anatomia Humana (B)

Atividade Prática

Histologia (A)

Avaliação teórico-
prática

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

18ª Semana/Horário
Segunda-feira –

11/07
Terça-Feira – 12/07

Quarta-feira –
13/07

Quinta-feira – 14/07 Sexta-feira – 15/07

07:30 – 08:20 h Anatomia Humana

Cavidade Abdominal
Quarta Modular 

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h Genética Histologia Quarta Modular Fisiologia



Plano de Ensino do Módulo CHS-II
Curso de Medicina | UFJ

Considerações finais
Considerações

finais
10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

ATIVIDADE PRÁTICA

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Anatomia II

SEMANA 1

Cavidade Torácica: Descrever os limites e a neurovasculatura da cavidade torácica e do mediastino. 

Contexto: Compressão de veia cava inferior. Turma unificada na prática.

SEMANA 2

Pericárdio e Coração: Descrever a anatomia interna e externa do coração, os vasos da base, e pequena circulação. 

Contexto: Tamponamento pericárdico.

SEMANA 3

Vascular: descrever a grande circulação citando os principais vasos dos membros. 

Contexto: Angina Instável.

SEMANA 4

 Vascular: descrever a grande circulação citando os principais vasos dos membros e da cavidade abdominopélvica. 

Contexto: Trombose venosa profunda.

SEMANA 5 (Primeira Modular)

Cavidade torácica: Explicar a neurovasculatura da parede torácica, e cabeça e pescoço. 

Contexto: Sinusite aguda.

SEMANA 6

Pulmão e pleura: Descrever anatomia dos pulmões, pleura e da árvore traqueobronquial. 

Contexto: Toracocentese.

SEMANA 7

Vias Aéreas: Citar a neurovasculatura e morfologia das vias aéreas superiores. 
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Contexto: Lesão de nervo laríngeo recorrente.

SEMANA 8 

Cavidade Torácica: Descrever os músculos relacionados à mecânica ventilatória. 

Contexto: Trauma torácico.

ATIVIDADE PRÁTICA DE ANATOMIA

SEMANA 9 (Segunda modular)

Cavidade abdominal: Descrever as camadas da parede posterior e localizar os rins. 

Contexto: Litíase ureteral.

SEMANA 10

Vias urinárias: Descrever a neurovasculatura dos rins, ureteres e bexiga urinária. 

Contexto: Trauma de bexiga..

SEMANA 11

FERIADO 

SEMANA 12

Cavidade pélvica: Citar as delimitações da cavidade pélvica e os principais vasos e nervos relacionados, diferenciando os organismos masculino e feminino. 

Contexto:  estenose de uretra e prolapso uterino.

SEMANA 13 (Terceira modular)

Cavidade pélvica: Citar as delimitações da cavidade pélvica e os principais vasos e nervos relacionados, diferenciando os organismos masculino e feminino.

SEMANA 14

Órgãos supradiafragmáticos: Descrever a localização e neurovasculatura dos órgãos supradiafragmáticos. 

Contexto:  Orofaringite aguda.

SEMANA 15

Órgãos Infra diafragmáticos: Descrever Localização e neurovasculatura dos órgãos infra diafragmáticos. 
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Contexto:  Úlcera perfurada e apendicite.

SEMANA 16
Cavidade abdominal: Descrever as cavidades abdominal e peritoneal. 

Contexto: Colelitíase e Pancreatite.

SEMANA 17
Cavidade abdominal: Descrever as cavidades abdominal e peritoneal. 

Atividade prática em subturmas

SEMANA 18 (Quarta Modular)
ATIVIDADE PRÁTICA DE ANATOMIA
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Bioquímica II

SEMANA 1

Compreender a geração de equivalentes redutores no TCA, e a oxidação dos mesmos na membrana mitocondrial interna, acoplada à síntese de ATP.

SEMANA 2

Entender a formação e natureza das espécies reativas de oxigênio na mitocôndria e as defesas antioxidantes.

SEMANA 3

Reconhecer os processos enzimáticos e mecanismos regulatórios da síntese de ácidos  graxos (AG). 

SEMANA 4

Compreender a ativação e as etapas da oxidação de ácidos graxos e discutir a formação  de corpos cetônicos. 

SEMANA 5 (Primeira Modular)

FERIADO

SEMANA 6

Compreender as etapas da biossíntese de colesterol, sua regulação e os destinos  metabólicos desta molécula. 

SEMANA 7

Definir porfirinas e reconhecer os intermediários, as enzimas e a regulação da síntese  do grupo heme. Entender as causas bioquímicas das porfirias. 

SEMANA 8 

Compreender as semelhanças e diferenças estruturais e funcionais entre a hemoglobina  e mioglobina no que diz respeito à ligação das mesmas ao oxigênio.

SEMANA 9 (Segunda modular)

Compreender o metabolismo e destinos dos grupos amino e α–cetoácido que compõem os aminoácidos. 

SEMANA 10

Compreender os mecanismos de secreção e reabsorção de íons pelas células tubulares  renais que atuam na manutenção do equilíbrio ácido-base. 
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INTEGRAÇÃO

Glomerulonefrite

SEMANA 11

Compreender as vias de novo, vias de salvação e de degradação de nucleotídeos. 

SEMANA 12

Estudar o metabolismo e a importância das principais vitaminas. Compreender as funções fisiológicas do micronutriente ferro, sua absorção intestinal e o  controle de sua homeostase 

SEMANA 13 (Terceira modular)

TERCEIRA MODULAR

SEMANA 14

Compreender os mecanismos de secreção e transporte epitelial relacionados ao  processo de digestão. 

SEMANA 15

Descrever os processos de digestão e absorção de carboidratos, proteínas e lipídeos. 

SEMANA 16
Compreender o metabolismo no estado absortivo e no jejum 

SEMANA 17
Entender as funções endócrinas do tecido adiposo e os mecanismos bioquímicos  envolvidos na manutenção da massa corporal. 

SEMANA 18 (Quarta Modular)
Considerações finais 

FISIOLOGIA II

SEMANA 1

Eletrofisiologia cardíaca, ECG e Ciclo cardíaco (Atividade: teste)

SEMANA 2

Contratilidade miocárdica (Atividade: teste) Abertura Caso clínico: Choque Hemorrágico
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SEMANA 3

Hemodinâmica e Regulação da PA (atividade teste)

SEMANA 4

FERIADO

SEMANA 5 (Primeira Modular)

SEMANA 6

Mecânica Respiratória

SEMANA 7

INTEGRAÇÃO DPOC

SEMANA 8 

Trocas e transporte de gases. 

SEMANA 9 (Segunda modular)

SEGUNDA MODULAR

SEMANA 10

Processamento tubular do filtrado glomerular

SEMANA 11

Equilíbrio hidroeletrolítico. 

Abertura e fechamento do caso clínico: Síndrome Nefrótica

SEMANA 12

Sistema Reprodutor Masculino (Seminários). Sistema Reprodutor feminino (Seminários)

SEMANA 13 (Terceira modular)
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SEMANA 14

Regulação neuro-hormonal do sistema gastrintestinal.

SEMANA 15

Motilidade gastrintestinal (Atividade: teste)

SEMANA 16
Secreções do sistema gastrintestinal (Atividade: teste)

SEMANA 17

SEMANA 18 (Quarta Modular)
Considerações finais

GENÉTICA II

SEMANA 1

Conhecer os principais temas em genética a serem abordados, assim como estratégias de estudo e acompanhamento.

SEMANA 2

Reconhecer métodos de hibridização de ácidos nucléicos e suas atribuições no diagnóstico de patologias/identificação humana.

SEMANA 3

Conhecer o método de RFLP/Eletroforese e suas atribuições no diagnóstico de patologias/identificação humana.

SEMANA 4

Identificar métodos de amplificação qualitativa do genoma para fins de diagnóstico e manejo de agravos em saúde.

SEMANA 5 (Primeira Modular)

Identificar métodos de amplificação quantitativa do genoma para fins de diagnóstico e manejo de agravos em saúde.

SEMANA 6
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Compreender os princípios e aplicações da técnica de sequenciamento genômico, na identificação de mutações.

SEMANA 7

Relacionar as diferentes formas de heranças monogênicas e multifatoriais na identificação de doenças de base genética.

SEMANA 8 

AVALIAÇÃO 1

SEMANA 9 (Segunda modular)

Conhecer a nomenclatura relacionada à composição das hemoglobinas e patologias relacionadas.

SEMANA 10

A importância do diagnóstico e acompanhamento no manejo do aconselhamento genético.

SEMANA 11

Identificar/caracterizar as estratégias utilizadas pelo diagnóstico pré-natal. Reconhecer os riscos e vantagens relacionadas às técnicas utilizadas no diagnóstico pré-natal.

SEMANA 12

Identificar e relacionar produtos gênicos associados ao processo de desenvolvimento/diferenciação sexual masculina e feminina.

SEMANA 13 (Terceira modular)

Identificar abordagens genéticas relacionadas aos erros inerentes ao processo de diferenciação sexual. Reconhecer as consequências sociais e fisiológicas referentes ao processo de diferenciação sexual.

SEMANA 14

Conhecer o impacto de nutrientes na expressão gênica, o qual permite conhecer melhor o mecanismo de ação das substâncias biologicamente ativas, contidas nos alimentos, e seus efeitos benéficos e
maléficos ao organismo.

SEMANA 15

Conhecer a interação de fatores ambientais com o genoma humano e seus efeitos na saúde. Identificar e categorizar agentes nocivos ao DNA, com repercussão direta e indireta sobre a saúde humana.

SEMANA 16
AVALIAÇÃO 2

SEMANA 17

INTEGRAÇÃO MALFORMAÇÃO
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SEMANA 18 (Quarta Modular)
QUARTA MODULAR

HISTOLOGIA E BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II

SEMANA 1

Coração e envoltórios e Desenvolvimento do sistema cardiovascular (material de estudo enviado)

SEMANA 2

Compreender as características teciduais dos componentes do coração.

Entender os processos de organogênese do sistema cardiovascular.

SEMANA 3

Identificar os tipos de vasos sanguíneos e suas peculiaridades teciduais.

INTEGRAÇÃO DPOC

SEMANA 4

Identificar os tipos de células sanguíneas e compreender seu processo de formação e funções no organismo.

SEMANA 5 (Primeira Modular)

Compreender os conceitos de fluxo laminar, coagulação, diapedese e lesão endotelial

SEMANA 6

Compreender as características teciduais do sistema respiratório superior

SEMANA 7

Compreender as características teciduais do sistema respiratório inferior e a atuação na hematose

SEMANA 8 

 Pontuar o processo de organogênese pulmonar e correlacionar com a Síndrome da Angústia Respiratória do recém-nascido (SARRN). 
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SEMANA 9 (Segunda modular)

Compreender as características teciduais e funcionais do rim.

SEMANA 10

Compreender as características teciduais e funcionais das vias urinárias e os principais aspectos da organogênese do sistema urinário.

SEMANA 11

 Entender os principais aspectos da organogênese do sistema genitourinário.

SEMANA 12

Compreender as características teciduais e funcionais do sistema genital masculino.

SEMANA 13 (Terceira modular)

Compreender as características teciduais e funcionais do sistema genital feminino.

SEMANA 14

Compreender as características teciduais e funcionais dos componentes da cavidade oral, das glândulas salivares e pâncreas.

SEMANA 15

Compreender as diferenças teciduais existentes nas porções do sistema digestório e as peculiaridades entre esôfago, estômago e intestinos.

SEMANA 16
Compreender as características teciduais e funcionais do fígado e vesícula biliar.

SEMANA 17

Entender os principais aspectos da organogênese do sistema digestório

SEMANA 18 (Quarta Modular)
ENCERRAMENTO
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