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Prezado (a) discente,

Sejam todos bem-vindos (as) ao Módulo CHS-I,  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. Esteban Nicolás Lorenzón
Coordenador do Módulo CHS-I

Curso de Medicina – UFJ

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);
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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. Não é obrigatório que o aluno mantenha a câmera ligada, entretanto, é recomendado que o faça para
contribuir com o desenvolvimento das aulas e a interação entre os participantes das mesmas;

8. 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;

9. Para os encontros remotos o recomendado pela UFJ é a utilização de plataformas virtuais institucionais,
como o Gsuite e SIGAA;

10. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, devendo-se sempre
preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;

11. 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;

12. Alterações de datas e horários de aulas e atividades dentro do horário do Módulo poderão ser feitas
sem a necessidade de anuência dos discentes;

13. 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;

14. 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;

15. Os  horários  de  quando  não  houver  o  Módulo  Atividade  Integradora  poderão  ser  utilizados  para
reposição de aulas/atividades deste Módulo;

16. As aulas realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido, conforme tema e
necessidade dos docentes;

17. O horário de aula de cada docente poderá ser utilizado para atividades síncronas ou assíncronas, a
depender do desenvolvimento de cada conteúdo;

18. Conforme resolução da UFJ é obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou PFF2 (N95), ficando o aluno
proibido  de frequentar  as  aulas,  estágio  sem uso  do  equipamento  de  segurança  individual  (EPI)
recomendado. Está proibido o uso de máscara de pano;

19. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.
PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:
Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde
Curso: Medicina
Módulo: Corpo Humano Saudável I
Carga horária: 368 h Teórica: 208 h              

Prática: 160h
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Semestre do curso/ano: 2º Semestre/2021-2 Turno: Integral
Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Esp. Rafael Barra Caiado Fleury

Dra. Núbia de Souza Lobato

Dr. Fábio Morato de Oliveira

Dra. Ana Paula da Silva Perez

Dr. Esteban Nicolás Lorenzón (Coordenador do Módulo)

II. Ementa

Introdução ao estudo do corpo humano saudável. Estudo integrado de anatomia, biologia celular, biologia
do  desenvolvimento,  bioquímica,  fisiologia,  genética  e  histologia,  abordando  os  principais  aspectos
estruturais e funcionais das células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano. Aspectos gerais da biologia
do  desenvolvimento:  espermatogênese,  ovogênese,  fertilização,  fases  do  desenvolvimento  humano  e
formação  dos  anexos  embrionários.  Características  gerais  e  função  das  principais  macromoléculas
encontradas nas células. Princípios gerais da bioenergética e do metabolismo celular e sistêmico. Visão inicial
da  regulação  de  vias  metabólicas.  Mecanismos  fisiológicos  de  regulação  do  meio  interno.  Aspectos
embriológicos e morfofisiológicos dos sistemas: tegumentar, locomotor, nervoso e endócrino. Estrutura e
função  dos  ácidos  nucleicos.  Cromossomos  humanos,  anormalidades  numéricas  e  estruturais.  Genética
mendeliana, herança monogênica, cromossômica e multifatorial.  Organização do genoma humano e sua
relação com o desenvolvimento de doenças de base genética. Mutações e suas consequências. Elementos
essenciais à expressão gênica diferencial. A epigenética e o controle da expressão gênica. Erros inatos do
metabolismo e suas consequências bioquímicas e fisiológicas. Oncogenética, o desenvolvimento neoplásico.
Estratégias em genética humana e médica para o tratamento de doenças. Estabelecer as relações do Módulo
Corpo Humano Saudável I com os módulos: Humanidades I, Saúde, Família e Sociedade I e Método Clínico I.

III. OBJETIVO GERAL: 

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

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Abordar  aspectos  gerais  da  biologia  do  desenvolvimento  com  ênfase  na  fertilização  e  fases  do

desenvolvimento pré-embrionário e embrionário humano.
● Compreender  as  características  e  funções  das  principais  biomoléculas  celulares,  dos  princípios  do

metabolismo celular e da regulação de vias metabólicas, assim como dos erros inatos do metabolismo
e suas consequências bioquímicas e fisiológicas.

● Estudar  os  mecanismos  fisiológicos  de  regulação  do  meio  interno  corporal,  aliados  aos  aspectos
embriológicos, morfofisiológicos e genéticos dos sistemas locomotor, nervoso, tegumentar, sensorial e
endócrino.

● Compreender  as  funções  e  os  mecanismos  envolvidos  no  funcionamento  geral  das  células  e  dos
principais sistemas reguladores do organismos (neural e endócrino).

● Compreender  as  bases  genéticas,  relacionadas  à  história  familiar,  aconselhamento  genético  e
comportamento humano, aplicadas à  farmacogenômica, nutrigenômica, oncogenética e a obesidade. 

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;
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● Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;

● Aulas práticas laboratoriais;

● 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);

● 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;
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o Seminários/Grupo de estudo;

o Podcast;

o Produção de vídeos;

o Memória de aula;

o Atlas histológico virtual;

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/Biologia do Desenvolvimento = 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, a critério do professor responsável;

● Provas  do  Módulo:  Serão realizadas  4  Provas  de  Módulo  (P1,  P2,  P3  e  P4) integradas  sobre  os
conteúdos trabalhados no módulo. 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
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
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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. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: Texto e Atlas. 12ª edição. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2013.  
3. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; ARGUR A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 5. ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. BORGES-OSORIO, M. R. Genética humana. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
2. DEVLIN, T.  M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 7.  ed. São Paulo: Edgard Blucher,

2011. 
3. NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artes Médicas,

2014. 
4. NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana 3D. 7. Edição especial. Rio de Janeiro. GEN: Guanabara

Koogan, 2019.
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5. SCOENWOLF, G. C.; BLEUF, S. B.; BRAUER, P. R.; FRANCIS WEST P. Larsen Embriologia Humana. 5. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Jataí, 21 de março de 2022.

 

                      

Profa. Dra. Ana Paula da Silva Perez            Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira

Professora Adjunta de Morfologia                Professor Adjunto de Genética
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Prof. Dr. Esteban Nicolás Lorenzón            Profa. Dra. Núbia de Souza Lobato

Professor Adjunto de Bioquímica            Professora Associada de Fisiologia

Prof. Esp. Rafael Barra Caiado Fleury      

   Professor Assistente de Anatomia

Jataí, 21 de março de 2022.



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

                                            

                                                                 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 Introdução ao Estudo da
Genética Humana e

Médica

CHS1
Complementar 08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia

Normativa; Introdução ao estudo da
anatomia (conceito, histórico, divisão,

nomenclatura anatômica, tipos
constitucionais, planos de

delimitação, secção e de construção
do corpo humano). 

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Introdução ao estudo da
fisiologia. 

H/BD
Apresentação do

Módulo CHS1.
Apresentação da
Metodologia de

Ensino H/BD

H/BD
Etapas iniciais da
embriogênese I14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Homeostase e

compartimentos
corporais.
(Parte 1) Etapas iniciais da

embriogênese I

Bioquímica
Introdução à
Bioquímica. 

Aminoácidos

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 História familiar, CHS1
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construção de
heredogramas,

segregação de genes,
penetrância e

expressividade (PARTE
I).

Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

Anatomia
Generalidades sobre ossos. Estudo

dos
constituintes do aparelho locomotor:

ossos e
os elementos descritivos de sua

superfície
(2)

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Transportes através da

membrana e potenciais
de repouso e potenciais

de ação nas células.

H/BD
Etapas iniciais da
embriogênese II

H/BD
Manuseio do
Microscópio

(Prática)
Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação:

Transportes através da
membrana e potenciais
de repouso e potenciais

de ação nas células.

Manuseio do
Microscópio

(Prática)
Turma B

Bioquímica
Proteínas

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 História familiar, CHS1
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construção de
heredogramas,

segregação de genes,
penetrância e

expressividade (PARTE
II).

Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

Anatomia
Estudo e classificação das articulações. 10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Fisiologia do osso e
metabolismo ósseo

H/BD
Tecido epitelial

H/BD
Tecido epitelial

(Prática)
Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Fisiologia

do osso e metabolismo
ósseo 

Tecido epitelial
(Prática)
Turma B

Bioquímica.
Enzimas 1

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 Como são estudados os
cromossomos dos

pacientes?
Cromossomos normais

vs. Cromossomos
alterados,

Nomenclatura
cromossômica, origem

das anormalidades
(PARTE I)

CHS1
Complementar

FERIADO

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h Transmissão sináptica.
Sinalização na sinapse

neuromuscular.
Contração do músculo

esquelético e liso.

H/BD
Tecido conjuntivo,

cartilaginoso e
adiposo

H/BD
Tecido conjuntivo,

cartilaginoso e
adiposo (Prática)

Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação:

Transmissão sináptica.
Sinalização na sinapse

neuromuscular.
Contração do músculo

esquelético e liso.

Tecido conjuntivo,
cartilaginoso e

adiposo (Prática)
Turma B

Bioquímica
Enzimas 2

16:20 – 17:10 h

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 Como são estudados os
cromossomos dos

pacientes?
Cromossomos normais

vs. Cromossomos
alterados, Nomenclatura
cromossômica, origem

das anormalidades
(PARTE II)

CHS1
Complementar

FERIADO

08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

P1
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Introdução à

neurofisiologia.
Organização dos

sistemas motores.
Funções motoras da

medula espinal

H/BD
Tecido ósseo

H/BD
Tecido ósseo

(Prática)
Turma A

Anatomia
Generalidades sobre músculos.

Identificação e função de grupos
musculares. 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h



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

15:30 – 16:20 h Continuação: Introdução
à neurofisiologia.
Organização dos

sistemas motores.
Funções motoras da

medula espinal

Tecido ósseo
(Prática)
Turma B

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
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

07:30 – 08:20 h

Como funcionam os
genes? Estrutura e

processos relacionados
aos ácidos nucléicos

(PARTE I)

CHS1
Complementar

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia.

Generalidades e conceitos sobre o
sistema neural. Estrutura e funções da
medula espinhal. Meninges e líquor. 

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Funções motoras do
tronco encefálico e do

córtex.

H/BD
Osteogênese e

Tecido muscular
(Músculo estriado
esquelético e liso)

H/BD
Osteogênese e

Tecido muscular
(Músculo estriado
esquelético e liso)

(Prática)
Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Funções

motoras do tronco
encefálico e do córtex.

Osteogênese e
Tecido muscular

(Músculo estriado
esquelético e liso)

Bioquímica
Tradução de sinais 1

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
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(Prática)
18:00 – 18:50 h

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

Como funcionam os
genes? Inativação do

cromossomo X,
epigenética   (PARTE II).

CHS1
Complementar

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

Anatomia

Barreiras encefálicas e vascularização
cerebral. Estrutura e funções do
tronco encefálico e do cerebelo. 

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Funções motoras do

cerebelo e dos gânglios
da base.

H/BD
Sistema Nervoso

Central (SNC)

H/BD
Sistema Nervoso

Central (SNC)
(Prática) Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Funções

motoras do cerebelo e
dos gânglios da base.

Tecido nervoso,
Meninges e Sistema

Nervoso Central
(SNC) (Prática)

Turma B

Bioquímica 
Tradução de sinais 2

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 O que são mutações? CHS1
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Quais as suas
consequências?

Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

Anatomia.

Estrutura e funções do diencéfalo e do
telencéfalo. Núcleos da base Parte 1.

10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Estados de atividade
cerebral (ciclo sono

vigília).

H/BD
Sistema Nervoso
Periférico (SNP)

H/BD
Sistema Nervoso
Periférico (SNP)

(Prática) Turma A
14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Estados de

atividade cerebral (ciclo
sono vigília).

Sistema Nervoso
Periférico (SNP)

(Prática) Turma B Bioquímica
Neurotransmissores.

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

9ª Semana/Horário Segunda-feira – 16/05 Terça-Feira – 17/05
Quarta-feira –

18/05
Quinta-feira – 19/05 Sexta-feira – 20/05

07:30 – 08:20 h
Genética do câncer

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

P2
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Mecanismos

comportamentais   e
motivacionais do
cérebro (sistema

límbico).

H/BD
Desenvolvimento do

Sistema Nervoso
Central e Periférico

H/BD
Avaliação Prática I

Anatomia

Estrutura e funções do diencéfalo e do
telencéfalo. Núcleos da base Parte 2.

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
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15:30 – 16:20 h Continuação:
Mecanismos

comportamentais   e
motivacionais do
cérebro (sistema

límbico).

Avaliação Prática I
Bioquímica

Lipídeos
16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 Farmacogenética
(PARTE I) CHS1

Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia.

Sistema límbico. 10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Sistema nervoso

autônomo e
hipotálamo.

H/BD
Tecido Tegumentar

H/BD
Tecido Tegumentar
(Prática) Turma A14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Córtex cerebral,

funções intelectuais do
cérebro: aprendizagem,
memória e linguagem

(1)

Tecido tegumentar
(Prática) Turma B

Bioquímica
Carboidratos

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 Farmacogenética (PARTE
II)

FERIADO

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia.
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Nervos espinhais e cranianos parte 1.
10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Aprendizagem, memória
e linguagem (2)

H/BD
Sistema

Fotorreceptor
(Teórico-Prática)

Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação:

Aprendizagem, memória
e linguagem (2)

Sistema
Fotorreceptor

(Teórico-Prática)
Turma B

Bioquímica
Bioquímica da Visão

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 Erros Inatos do
Metabolismo

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

Anatomia.

Nervos espinhais e cranianos parte 2.
10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Introdução à fisiologia
sensorial. Somestesia e

dor.

H/BD
Sistema

Audiorreceptor

H/BD
Placenta e

Membranas Fetais
(Teórico-Prática)

Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Introdução

à fisiologia sensorial.
Somestesia e dor.

Placenta e
Membranas Fetais
(Teórico-Prática)

Turma B

Bioquímica
Modelo geral do

metabolismo celular
 e transporte de

glicose.

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

13ª Semana/Horário Segunda-feira – 13/06 Terça-Feira – 14/06
Quarta-feira –

15/06
Quinta-feira – 16/06 Sexta-feira –17/06
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07:30 – 08:20 h Bases genéticas da
terapia celular

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

P3
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Fisiologia da visão
H/BD

Desenvolvimento do
Sistema

Fotorreceptor e
Audiorreceptor

H/BD
Atividade

Complementar

Anatomia.

Vias aferentes e eferentes do SNC. 14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Fisiologia da audição e

equilíbrio Atividade
Complementar

Bioquímica.
Glicólise, fermentação

e via das pentoses
fosfato.

Gliconeogênese.

16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h

18:00 – 18:50 h

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 Bases genéticas da
terapia gênica

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia.

Sistema sensorial parte 1.10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Introdução à fisiologia
do sistema endócrino

H/BD
Sistema Endócrino

(1)

H/BD
Sistema Endócrino

(1)
(Prática) Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: introdução

à fisiologia do sistema
endócrino.

Sistema Endócrino
(1)

(Prática) Turma B

Bioquímica.
Gliconeogênese.

Regulação da glicólise 
e gliconeogênese.

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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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 Bases Genéticas do
comportamento

humano (PARTE I)

CHS1
Complementar08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Anatomia.

Sistema sensorial parte 2.10:20 – 11:10 h

11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Sistema endócrino 1:

Hipotálamo, hipófise,
adrenal e hormônios

relacionados.

H/BD
Sistema Endócrino

(2)

H/BD
Sistema Endócrino

(2)
(Prática) Turma A

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Sistema

endócrino 1:
Hipotálamo, hipófise,
adrenal e hormônios

relacionados.

Sistema Endócrino
(2)

(Prática) Turma B

Bioquímica
Metabolismo do

glicogênio

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

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 Bases Genéticas do
comportamento

humano (PARTE II)

CHS1
Complementar

Anatomia.

Sistema endócrino parte 1. 08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Continuação do sistema

endócrino e Sistema
endócrino 2: hormônios

da glândula tireóide

H/BD
Desenvolvimento do
Sistema Endócrino

H/BD
Atlas virtual

(entrega)14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: hormônios Atlas virtual Bioquímica.
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da glândula tireóide
(entrega)

Regulação do
metabolismo do

glicogênio

16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

17ª 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
Atividade complementar

Anatomia.
Sistema endócrino

parte 208:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

P4
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Efeitos fisiológicos dos

hormônios produzidos
pelo pâncreas endócrino

H/BD
Atividade

Complementar

H/BD
Avaliação Prática II

Anatomia.

Sistema endócrino parte 314:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Continuação: Efeitos

fisiológicos dos
hormônios produzidos

pelo pâncreas endócrino Avaliação Prática II
Bioquímica

Considerações finais
16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

18ª Semana/Horário Segunda-feira – 18/07 Terça-Feira – 19/07
Quarta-feira –

20/07
Quinta-feira – 21/07 Sexta-feira – 22/07

07:30 – 08:20 h
Fechamento de notas

Fechamento de
Notas08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h

Fechamento de Notas
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Atividade avaliativa
Fechamento de

Notas
Fechamento de

Notas14:20 – 15:10 h
15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Encerramento das

atividades do
submódulo

Fechamento de
Notas Fechamento de notas16:20 – 17:10 h
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17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Bioquímica 
SEMANA 1

● Compreender a importância do conhecimento bioquímico para a medicina.
● Compreender o papel fundamental das interações inter(intra)moleculares na estrutura das biomoléculas;
● Conhecer a estrutura, propriedades e funções de aminoácidos;
● Discutir a importância bioquímica dos aminoácidos;
● Descrever a estrutura geral dos aminoácidos e classificá-los de acordo com seus grupos R;
● Discutir as propriedades ácido-básicas dos aminoácidos 
● Discutir o papel da histidina como tampão biológico;
● Compreender a importância dos aminoácidos essenciais;

SEMANA 2
● Compreender a estrutura e função das proteínas: 
● Definir ligação peptídica e descrever as principais características da ligação peptídica;
● Identificar os níveis de organização proteica. 
● Discutir as interações que estabilizam a estrutura proteica; 
● Definir estruturas secundárias: hélice α, conformação β e voltas β; 
● Definir estruturas terciárias e quaternárias: proteínas fibrosas e globulares, com exemplos; 
● Definir e compreender o processo de desnaturação; 
● Discutir o enovelamento das proteínas e consequências dos defeitos neste processo (amiloidoses).

SEMANA 3
● Compreender o funcionamento das enzimas, suas propriedades cinéticas, sua regulação e importância clínica (Parte 1):
● Identificar as classes de enzimas e definir cofatores enzimáticos;
● Compreender o funcionamento das enzimas e relacionar os conceitos de velocidade da reação, energia de ativação, energia de ligação e interação com o substrato;
● Compreender as propriedades cinéticas das enzimas, descrevendo o efeito da concentração do substrato sobre a velocidade da reação;
● Entender a constante de Michaelis (Km) e sua relação com Vo, Vmáx e [S];
● Reconhecer a importância clínica das enzimas:
● Entender a função da enzima creatinofosfoquinase (CPK);
● Compreender o papel da fosfatase alcalina no metabolismo ósseo.

SEMANA 4
● Compreender o funcionamento das enzimas, suas propriedades cinéticas, sua regulação e importância clínica (Parte 2):
● Descrever os principais mecanismos de inibição enzimática;
● Entender a influência do pH e temperatura sobre a atividade enzimática;
● Compreender o que são enzimas alostéricas, o seu papel na regulação da atividade enzimática e o tipo de cinética que elas seguem;
● Descrever os mecanismos de regulação enzimática.

SEMANA 5
FERIADO

SEMANA 6
● Identificar e reconhecer a ação dos principais receptores transmembrana envolvidos na transdução de sinais (Parte 1):
● Reconhecer os princípios gerais da sinalização celular: tipos de sinalização, receptores intracelulares e de superfície, ação dos interruptores moleculares;
● Identificar as características dos sistemas de transdução de sinal;
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● Identificar e reconhecer a ação dos canais iônicos;
● Reconhecer os receptores associados à proteínas G e compreender a ativação da adenilato ciclase e fosfolipase C por estas proteínas; 
● Reconhecer os principais mediadores envolvidos na transdução de sinais: AMPc, IP3, DAG;
● Diferenciar os efeitos da acetilcolina na sinalização por meio de canais iônicos e proteína G em células musculares cardíacas e esqueléticas.

SEMANA 7
● Identificar e reconhecer a ação dos principais receptores transmembrana envolvidos na transdução de sinais (Parte 2):
● Reconhecer a sinalização da adrenalina por receptores associados à proteína G e os mecanismos que levam ao término da resposta β-adrenérgica.
● Entender os mecanismos envolvidos na sinalização de receptores associados à enzimas: tirosina-quinases e guanilil-ciclases (ação do NO e fator natriurético atrial);
● Compreender a sinalização mediada por receptores nucleares;
● Entender os efeitos da ação da insulina sobre os receptores tirosina-quinases.

SEMANA 8 
● Listar os principais tipos de neurotransmissores e entender os passos envolvidos na biossíntese, liberação, ação e remoção dessas moléculas da fenda sináptica (Parte 1):
● Descrever as etapas comuns envolvidas no processo de transmissão em uma sinapse química;
● Reconhecer os principais neurotransmissores, seus precursores e como se define um neurotransmissor excitatório/inibitório;
● Compreender a biossíntese da acetilcolina, aminas biogênicas (dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina) e aminoácidos (glutamato, glicina e GABA);
● Reconhecer as características e tipos de receptores aos quais os mediadores químicos, citados acima, podem se ligar;
● Identificar as principais diferenças entre neurotransmissores pequenos e neuropeptídios;
● Explicar os mecanismos pelos quais os transmissores são removidos da fenda sináptica;
● Entender os NT e seu metabolismo como alvo para o desenho de fármacos.

SEMANA 9 
● Reconhecer a estrutura das principais classes de lipídeos e sua função:
● Reconhecer a estrutura e função de lipídios de armazenamento, estruturais e aqueles que funcionam como sinalizadores;
● Indicar a estrutura dos ácidos graxos saturados e insaturados; explicar como o comprimento da cadeia e o grau de insaturação influenciam seu ponto de fusão; explicar a nomenclatura;
● Discutir a importância biológica dos ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 e ômega-6;
● Descrever a estrutura dos triacilgliceróis e sua função no armazenamento de energia;
● Discutir a formação e importância de ácidos graxos trans;
● Compreender a estrutura dos lipídeos de membrana e sua distinção entre esfingolipídeos e glicolipídeos;
● Descrever a estrutura do colesterol e dar exemplos de lipídeos que funcionam como sinalizadores (eicosanoides e esteróides) e vitaminas.
● Ácido graxos ômega-3. Discussão sobre sua utilização

SEMANA 10
● Reconhecer a estrutura dos carboidratos, entender a função destas moléculas no organismo e discutir relações clínicas:
● Explicar o significado dos termos monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos;
● Entender a classificação dos monossacarídeos com base no número de carbonos e no grupo funcional;
● Compreender o processo de ciclização dos monossacarídeos;
● Diferenciar os isômeros D e L ,  α e β da glicose;
● Explicar a estrutura e função dos homopolissacarídeos amido e glicogênio;
● Entender o que são e dar exemplos de glicosaminoglicanos;
● Definir os glicoconjugados proteoglicanos, glicoproteínas e glicoensfingolipídeos;
● Entender os carboidratos como moléculas informativas e definir lectinas;
● Entender o processo de glicação da hemoglobina e sua utilização no diagnóstico e tratamento do diabetes.

SEMANA 11
● Descrever os mecanismos de transdução de sinal utilizados pelos neurônios sensoriais na detecção da luz:
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● Entender a organização dos neurônios sensoriais na retina e identificar os dois compartimentos celulares distintos que os compõem;
● Identificar os mecanismos que contribuem para o potencial elétrico transmembrana nos cones e bastonetes;
● Descrever os mecanismos moleculares que levam à hiperpolarização nas células fotorreceptoras, indicando todas as moléculas envolvidas;
● Explicar todos os mecanismos envolvidos na terminação do sinal visual;
● Compreender a diferença entre opsinas de cones e bastonetes.  

SEMANA 12
● Entender o metabolismo celular em termos gerais:
● Entender a relação entre vias catabólicas e anabólicas em termos energéticos;
● Identificar os três estágios do metabolismo celular que vão do alimento à geração de ATP;
● Entender o transporte de glicose em termos gerais:
● Identificar a estrutura e tipo de transportadores de glicose no organismo: GLUTs e transportadores dependentes de sódio;
● Entender as diferenças entre a constante Kt característica de transportadores de glicose em diferentes tecidos;
● Mapa Metadiabólico: perdendo o medo.

SEMANA 13
● Compreender como a glicose é metabolizada durante a glicólise e via das pentoses fosfato e discutir o processo de fermentação:
● Definir o que é a glicólise e suas fases, onde ocorre e explicar o seu papel na geração de energia metabólica;
● Listar as reações e enzimas que convertem glicose em piruvato (enfatizar enzimas chaves nas reações irreversíveis);
● Definir fosforilação em nível do substrato e identificar estas reações na via glicolítica;
● Compreender o rendimento energético da via glicolítica;
● Reconhecer os destinos catabólicos do piruvato;
● Descrever fermentação lática e alcoólica;
● Estabelecer a relação entre diabetes melito tipo 1 e o transporte de glicose nos tecidos muscular e adiposo;
● Entender a alta taxa de glicólise em células tumorais;
● Identificar os tecidos em que a via das pentoses-fosfato (VPF) é mais ativa e identificar o local da célula onde ocorre;
● Entender a função da VPF;
● Discutir a relevância clínica da deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD).

SEMANA 14
● Elucidar a importância da gliconeogênese na homeostasia da glicose e entender como a glicólise e gliconeogênese são reguladas de modo recíproco:
● Descrever a importância da gliconeogênese, incluindo seu papel no ciclo de Cori;
● Indicar o local na célula e em que tecidos a gliconeogênese ocorre;
● Indicar os precursores gliconeogênicos;
● Descrever a via gliconeogênica a partir do piruvato e destacar as reações irreversíveis;
● Entender a formação de fosfoenolpiruvato quando o lactato é o precursor glicogênico;
● Entender o gasto energético na gliconeogênese;
● Justificar porque não há produção líquida de glicose a partir de ácidos graxos;
● Apontar as diferenças entre as hexoquinases I, II, III e a hexoquinase IV (glicoquinase);
● Compreender o papel da frutose-2,6-bifosfato como regulador alostérico da fosfofrutoquinase 1 (PFK-1) e da frutose-1,6-bifosfatase 1 (FBPase-1);
● Entender a regulação alostérica e por fosforilação da piruvato quinase;
● Explicar como o acetil-CoA regula a piruvato carboxilase e o complexo da piruvato desidrogenase;
● Entender a regulação transcricional da PEP- carboxiquinase.

SEMANA 15
● Descrever a estrutura do glicogênio e sua importância como reserva de carboidratos:  compreender os processos de síntese e degradação desta molécula e reconhecer a regulação alostérica e
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hormonal das enzimas que participam deste processo:
● Relembrar a estrutura do glicogênio e comparar a função desta molécula no músculo esquelético e fígado;
● Descrever a degradação do glicogênio (glicogenólise): função das enzimas glicogênio-fosforilase, enzima de desramificação e fosfoglicomutase;
● Indicar o destino da glicose-6-fosfato no músculo e fígado;
● Descrever a síntese de glicogênio (glicogênese): função da hexoquinase, fosfoglicomutase, UDP-glicose-pirofosforilase, glicogênio sintase e glicosil-(4 6)-transferase;🡪
● Indicar o papel da glicogenina na síntese de glicogênio.

SEMANA 16
● Explicar a regulação covalente (fosforilação/defosforilação) e alostérica da glicogênio-fosforilase muscular e hepática;
● Discutir a regulação da glicogênio-sintase por fosforilação e defosforilação: papéis desempenhados pela GSK3 e PP1;
● Compreender a atuação da insulina, glucagon e adrenalina nos processos de regulação descritos anteriormente.
Reconhecer as enzimas afetadas e sintomas das doenças de armazenamento do glicogênio:  von Gierke e McArdle.

SEMANA 17
● Considerações finais

SEMANA 18
● Fechamento de notas
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Fisiologia Humana 
SEMANA 1

● Apresentação do submódulo
● Conceito de homeostasia
● Como os sistemas orgânicos contribuem para a homeostasia
● Mecanismos de controle homeostático do organismo
● Compartimentos corporais
● Formas de comunicação entre as células que compõem os órgãos, tecidos e sistemas orgânicos

SEMANA 2
● Revisão geral da estrutura e função das células
● Definir os tipos de transporte através da membrana
● Explicar como substâncias altamente solúveis em lipídios de qualquer tamanho e pequenas substâncias solúveis em água são capazes de permear a membrana plasmática sem auxílio
● Distinguir forças passivas e ativas que promovem o movimento de substâncias através da membrana plasmática
● Compreender o conceito de potencial de membrana
● Identificar os responsáveis pela geração do potencial de membrana das células.
● Uso especializado do potencial de membrana pelas células excitáveis
● Descrever as etapas envolvidas no potencial de ação e os íons envolvidos
● Compreender diferenças entre potencial graduado e potencial de ação
● Compreender o conceito de período refratário e sua relação com a propagação dos potenciais de ação

SEMANA 3
● Explicar como as mudanças diárias típicas de cálcio e fosfato entre diferentes compartimentos corporais são controladas.
● Explicar como os componentes do osso participam da homeostasia do cálcio e do fosfato.
● Descrever o papel dos osteoblastos, osteócitos e osteoclastos na formação óssea e reabsorção óssea.
● Explicar como o hormônio da paratireóide, calcitonina e 1,25- diidroxicolecalciferol afetam o metabolismo do cálcio e do fosfato.

SEMANA 4
● Definir sinapses e os tipos de sinapses neuronais
● Descrever todos os componentes envolvidos na sinapse química
● Diferenciar sinapses excitatórias e inibitórias
● Comparar os diferentes tipos de receptores para neurotransmissores
● Compreender a diferença entre os mecanismos de somação temporal e espacial
● Explicar como ocorre a integração sináptica
● Compreender a como a junção neuromuscular é organizada e como os potenciais de ação no neurônio motor podem levar à contração do músculo esquelético.
● Diferenciar o mecanismo explicado acima daquele que ocorre no musculo liso;
● Explicar o fenômeno da hipersensibilidade por desnervação.
● Compreender como a organização dos filamentos espessos e finos nas fibras musculares lisas difere daquela nas fibras musculares estriadas
● Comparar os mecanismos pelos quais uma elevação na concentração citosólica de Ca2+ inicia a atividade contrátil nas células musculares esqueléticas e lisas.
● Compreender as fontes do Ca2+ que desencadeia a contração no músculo estriado esquelético e liso e que tipos de estímulos podem desencadear elevação na concentração citosólica de Ca2+ 

nas células musculares esqueléticas e lisas
● Diferenciar a contração isométrica da contração isotônica.
● Explicar as bases fisiológicas da somação de contrações no músculo esquelético e contrastar a fisiologia do músculo esquelético com a do músculo liso

SEMANA 5
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● Distinguir os tipos de movimentos
● Descrever os componentes neurais envolvidos na regulação dos neurônios motores
● Compreender as funções e mecanismos envolvidos nas ações dos proprioreceptores musculares
● Comparar diferentes tipos de reflexos somáticos e seus componentes

SEMANA 6
● Descrever as funções do tronco encefálico no movimento
● Descrever os componentes motores do tronco encefálico
● Compreender os mecanismos de funcionamento dos núcleos motores do tronco encefálico
● Descrever os tratos neuronais descendentes que se originam dos núcleos do tronco encefálico
● Explicar a função do córtex cerebral no controle do movimento voluntário
● Compreender a organização funcional das áreas corticais envolvidas no controle do movimento
● Descrever as principais vias motoras descendentes do córtex cerebral

SEMANA 7
● Identificar as principais funções do cerebelo
● Descrever as divisões funcionais do cerebelo, no contexto no controle do movimento
● Identificar as vias de entrada, os circuitos internos e a via de saída do cerebelo, no contexto no controle do movimento
● Identificar as principais funções dos núcleos da base
● Descrever as divisões funcionais dos núcleos da base, no contexto no controle do movimento
● Identificar as vias de entrada, os circuitos internos e a via de saída dos núcleos da base, no contexto no controle do movimento

SEMANA 8 
● Revisar a organização geral e função da formação reticular do tronco encefálico 
● Definir a função do eletroencefalograma no contexto dos estados de consciência
● Descrever as características das principais ondas do eletroencefalograma no ciclo sono-vigília
● Descrever as fases do ciclo sono-vigília e as características de cada uma
● Identificar os componentes neurais e respectivos neurotransmissores que regulam o ciclo sono-vigília

SEMANA 9 
● Definir consciência
● Identificar as áreas e circuitos cerebrais relevantes para as experiências conscientes
● Compreender o papel da atenção seletiva nas experiências conscientes
● Descrever as funções do sistema límbico no contexto das experiências conscientes
● Identificar os componentes do sistema límbico
● Compreender as conexões entre os componentes do sistema límbico
● Identificar como o sistema límbico controla emoções e comportamentos motivados
● Destacar os principais neurotransmissores envolvidos nas funções do sistema límbico

SEMANA 10
● Diferenciar o sistema nervoso autônomo do sistema motor somático
● Descrever a organização estrutural e funcional do Sistema Nervoso Autônomo
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● Diferenciar os neurotransmissores e respectivos receptores associados à ativação das divisões simpática e parassimpática do SNA. 
● Compreender as funções fisiológicas do sistema nervoso autônomo
● Explicar os mecanismos de regulação central das funções autonômicas
● Apontar sistemas neurais que possam estar envolvidos na motivação para comportamentos durante o estado de vigília
● Descrever regiões encefálicas importantes na determinação de valores emocionais de estímulos que acompanham nossas experiências conscientes
● Compreender os sistemas fisiológicos envolvidos no controle das expressões emocionais (hormonais, autonômicas, motoras)
● Destacar os componentes e as funções do sistema límbico no controle comportamental e o papel do hipotálamo como integrador das respostas autônomas, endócrinas e comportamentais

SEMANA 11
● Diferenciar os tipos de memória
● Identificar as regiões encefálicas envolvidas no processamento e no armazenamento dos diferentes tipos de memória
● Definir plasticidade sináptica, potenciação de longa duração, depressão de longa duração, habituação e sensibilização, e seus papéis na aprendizagem e memória.
● Descrever as principais áreas encefálicas envolvidas nas funções relacionadas à linguagem.

SEMANA 12
● Revisar a organização geral e as funções dos sistemas sensoriais
● Definir receptor sensorial e os principais processos que medeiam: potencial do receptor, mecanismos de somação e adaptação de receptores sensoriais.
● Compreender o poder discriminativo e a intensidade dos estímulos sensoriais
● Definir percepção sensorial
●  Identificar os principais componentes das sensações somáticas (tato e temperatura)
● Descrever as vias e componentes neurais que mediam o caminho da detecção à percepção sensorial
● Compreender o mecanismo envolvido na sensação do membro fantasma

SEMANA 13
● Listar as estruturas pelas quais a luz deve passar antes de alcançar o fotopigmento nos bastonetes e nos cones e destacar o papel da acomodação neste processo
● Descrever mecanismos envolvidos nas mudanças que ocorrem na liberação de neurotransmissor dos bastonetes ou dos cones quando são expostos à luz
● Explicar as vias neurais que transmitem a informação visual dos bastonetes e cones para o córtex visual.
● Descrever o mecanismo envolvido na adaptação ao claro e ao escuro
● Listar a sequência de eventos que ocorrem desde a entrada de uma onda sonora no meato acústico externo até o disparo de potenciais de ação no nervo coclear.
● Explicar como determinadas características, como a frequência sonora, são codificadas nas vias auditivas.
● Compreender a relação entre o movimento da cabeça e o movimento da cúpula em um canal semicircular
● Analisar o que causa a liberação do neurotransmissor das células receptoras do utrículo e do sáculo
● Explicar de que modo as informações fornecidas pelo sistema vestibular podem ser utilizadas em diferentes processos fisiológicos 

SEMANA 14
● Compreender os aspectos fisiológicos gerais dos sistemas endócrinos, no que se refere aos receptores, classes de hormônios e respectivos mecanismos de síntese, secreção, distribuição e ação

em células-alvo.
● Explicar a organização funcional do hipotálamo e do hipófise e compreender como a função da adenohipófise é regulada pelo hipotálamo.

SEMANA 15
● Descrever os principais efeitos fisiológicos do hormônio antidiurético (ADH) e explicar como sua liberação é controlada.
● Explicar o eixo envolvido na produção do cortisol, destacando o papel do hipotálamo, hipófise e glândula suprarenal
● Listar as funções fisiológicas do cortisol 
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● Comparar os mecanismos fisiológicos envolvidos na regulação da síntese, liberação e ações dos hormônios esteroides (glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios) e das catecolaminas
da suprarrenal.

● Compreender quais seriam as principais consequências da secreção excessiva de glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios suprarrenais. 

SEMANA 16
● Continuação das discussões referentes aos hormônios da glandula suprarenal
● Descrever as etapas que levam à produção de T3 e T4, começando com o transporte de iodeto na célula do folículo tireóideo
● Compreender as principais ações do TSH sobre a função tireóidea e o crescimento
● Compreender o mecanismo de funcionamento do circuito TRH-TSH-HT e sua regulação por mecanismos de feedback
● Identificar as principais ações fisiológicas dos hormônios tireoidianos e explicar os alterações esperadas em condições de hipertireoidismo e do hipotireoidismo.

SEMANA 17
● Destacar os principais hormônios secretados pelo pâncreas endócrino
● Descrever os principais mecanismos nutricionais, neurais e hormonais que regulam a liberação de insulina e glucagon, dentro do contexto da regulação do metabolismo energético
● Compreender os órgãos-alvo de ação da insulina e do glucagon e seus principais efeitos fisiológicos
● Listar os hormônios que afetam a concentração de glicose no plasma e descrever de modo sucinto a ação de cada um deles, de modo a fornecer uma visão integrada dos mecanismos de ação

hormonal.
● Identificar possíveis alterações provocadas pela hipersecreção, secreção deficiente ou diminuição da sensibilidade à insulina e descrever as principais manifestações associadas a cada uma

destas condições

SEMANA 18
● Atividade avaliativa e fechamento do submódulo
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Histologia e Embriologia 
SEMANA 1

•          Reconhecer os processos e as etapas da fecundação;
• Entender os principais eventos da primeira semana do desenvolvimento: clivagem, formação do blastocisto e início da implantação;
• Entender os principais eventos que ocorrem durante a 2ª semana do desenvolvimento humano: Implantação, Formação da cavidade amniótica, disco bilaminar e a vesícula umbilical.

SEMANA 2
• Entender os principais eventos da 3ª semana do desenvolvimento: Formação da linha primitiva, notocorda, disco trilaminar e do tubo neural (na aula sobre sistema nervoso continuaremos a
detalhar esse conteúdo).

SEMANA 3
• Entender as principais características e funções do tecido epitelial;
• Identificar os tipos de tecido epitelial de revestimento;
• Diferenciar lâmina própria, membrana basal e lâmina basal.

SEMANA 4
     • Conhecer as características e funções do tecido conjuntivo;
     • Entender a microscopia e função dos componentes da matriz extracelular;
     • Diferenciar a morfologia e função dos tipos de tecido conjuntivo propriamente dito;
     • Entender as características gerais do tecido cartilaginoso: estrutura, composição celular;
     • Diferenciar morfologicamente os tipos de tecidos cartilaginosos;
     • Reconhecer e diferenciar os tipos de tecido adiposo.

SEMANA 5
• Conhecer os tipos celulares do tecido ósseo (morfologia e função);
• Compreender a composição e função da matriz óssea, periósteo e endósteo;
• Diferenciar os tipos de tecido ósseo: esponjoso e compacto; primário e secundário.

SEMANA 6
• Entender e diferenciar os eventos que regem a ossificação intramembranosa e endocondral.
• Compreender as características estruturais e a organização do tecido muscular liso e do tecido muscular estriado esquelético;
• Diferenciar os tipos de fibras do músculo esquelético: tipo I e II;
• Diferenciar as capacidades de divisão e regenerativa do tecido muscular liso e do tecido muscular estriado esquelético.

SEMANA 7
    • Identificar as características estruturais e as classificações dos tipos de neurônios, quanto à morfologia e função;
    • Conhecer as funções das células da glia (macróglias e micróglias); 
    • Entender a formação e importância da barreira hematoencefálica;
    • Caracterizar a morfologia e as funções dos tipos de meninges;
    • Diferenciar a histologia do cérebro, cerebelo e medula.

SEMANA 8 
• Compreender a organização do sistema nervoso periférico;
• Entender a constituição histológica dos nervos periféricos;
• Identificar funções e diferenças entre as células de Schwann e os Oligodendrócitos;
• Entender como ocorre o processo de mielinização;
• Compreender a constituição histológica dos gânglios;
• Diferenciar os processos que regem a regeneração no SNC e no SNP.
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SEMANA 9 
• Compreender a formação do tubo neural;
• Entender os principais eventos envolvidos na formação da medula espinal, cérebro e cerebelo;
• Conhecer o desenvolvimento e diferenciação dos neurônios e das células da glia;
• Compreender a importância das células da crista neural para o desenvolvimento do SN;
• Entender a origem das células de Schwann e o desenvolvimento da mielinização.

SEMANA 10
     • Diferenciar a morfologia das camadas da epiderme e da derme;
     •  Identificar as características e funções das células da epiderme;
     •  Conhecer os tipos de receptores sensoriais;
     •  Identificar os tipos de glândulas da pele (sudorípara e sebácea);
     •  Diferenciar glândula exócrina e endócrina, quanto à origem e função;
     •  Entender como ocorre o desenvolvimento da pele e seus anexos.

SEMANA 11
• Identificar a histologia das camadas do olho (túnica externa, túnica vascular e túnica interna);
• Diferenciar as camadas da retina (constituição e composição celular);
• Reconhecer a microscopia das principais estruturas acessórias do olho.

SEMANA 12
     • Identificar a constituição histológica da orelha externa, média e interna;
     • Compreender a morfologia e função das células sensoriais do labirinto.
     • Identificar os processos envolvidos na formação da placenta;
     • Entender como ocorre a circulação placentária fetal e materna;
     •          Conhecer a morfologia do cordão umbilical e da placenta.

SEMANA 13
     • Identificar o início da formação do olho e da orelha;
     • Listar os principais eventos que regem o desenvolvimento das estruturas e camadas do olho e da orelha.

SEMANA 14
     • Identificar a constituição histológica da adeno-hipófise: parte distal, parte intermédia e parte tuberal (composição celular);
     • Compreender a constituição histológica da neuro-hipófise (composição celular);
     • Conhecer a microscopia e função da glândula pineal.

SEMANA 15
     • Conhecer a organização morfológica da glândula adrenal;
     • Identificar a constituição histológica e função das zonas da região cortical e medular da adrenal;
     • Compreender a histologia da glândula tireoide e paratireoide (composição celular e função).

SEMANA 16
     • Compreender o início da formação das glândulas do sistema endócrino;
     •           Entender os principais eventos envolvidos no desenvolvimento das glândulas hipófise, pineal, adrenal, tireóide e paratireóide.

SEMANA 17
     • Atividade Complementar

SEMANA 18
    • Fechamento de Notas
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Anatomia 
SEMANA 1

● Conhecer as regras de conduta. Conceituar o que é considerado normal em Anatomia, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Descrever a posição anatômica e diferenciar os planos e
eixos do corpo. 

SEMANA 2
● Descrever os principais acidentes anatômicos do esqueleto humano. 

SEMANA 3
● Classificar e identificar os principais tipos de articulações. 

SEMANA 4
Feriado

SEMANA 5
● Generalidades sobre músculos. Identificação e função de grupos musculares. 

SEMANA 6
● Conhecer as generalidades e divisões do sistema neural. 

SEMANA 7
● Entender a vascularização cerebral e descrever a anatomia e função do tronco encefálico e do cerebelo. 

SEMANA 8 
● Descrever as características anatômicas do diencéfalo, telencéfalo e suas regiões funcionais. Identificar os principais gânglios da base e suas funções. 

SEMANA 9 
● Compreender a organização anatômica do Sistema límbico. 

SEMANA 10
● Identificar os nervos espinhais e cranianos e suas funções. 

SEMANA 11
● Descrever as generalidades e localização dos nervos espinais e cranianos. 

SEMANA 12
● Conhecer as principais vias aferentes e eferentes do SNC. 

SEMANA 13
● Atividade complementar. Descrever os principais órgãos do sistema sensorial. 

SEMANA 14
●  Entender os sentidos especiais e suas vias de propagação e descrever as estruturas anatômicas envolvidas na visão, audição e equilíbrio. 

SEMANA 15
● Localizar e descrever anatomicamente as principais glândulas do corpo. 

SEMANA 16
● Conhecer a anatomia geral dos principais órgãos endócrinos do corpo humano.

SEMANA 17
● Correlação anatômica dos sistemas estudados.

SEMANA 18
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● Fechamento de notas
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Genética 
SEMANA 1

 • Conhecer os principais temas em genética a serem abordados, assim como estratégias de estudo e acompanhamento.
SEMANA 2

•          Reconhecer os diferentes os diferentes padrões de herança e suas peculiaridades  no tocante à manifestação de características monogênicas.
SEMANA 3

•          Reconhecer os diferentes os diferentes padrões de herança e suas peculiaridades  no tocante à manifestação de características poligênicas.
SEMANA 4

•          Conhecer a estrutura e funcionamento dos cromossomos humanos, consequências e danos relacionados à sua estrutura e funcionamento.
SEMANA 5

•         Conhecer a estrutura e funcionamento dos cromossomos humanos, consequências e danos relacionados à sua estrutura e funcionamento.
SEMANA 6

•          Reconhecer a estrutura e função de ácidos nucléicos, estrutura e função de genes e sua relação com o processo de organização do genoma.
SEMANA 7

•      Conhecer o papel da inativação do cromossomo X e suas consequências clínicas. Identificar o papel da epigenética no controle da expressão gênica e relacionar suas consequências durante o
processo de desenvolvimento embrionário.

SEMANA 8 
•         Conhecer as mutações, sua origem e consequências ao genoma humano.

SEMANA 9 
•         Conhecer e identificar as características de genes específicos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do processo neoplásico.

SEMANA 10
•          Conhecer o papel de genes específicos, relacionados à metabolização de fármacos (PARTE I).

SEMANA 11
•          Conhecer o papel de genes específicos, relacionados à metabolização de fármacos (PARTE II).

SEMANA 12
•         Conhecer as principais características decorrentes do mal funcionamento de enzimas específicas, e suas consequências metabólicas.

SEMANA 13
•         Identificar e relacionar os principais genes/eventos relacionados às diversas formas de terapia celular. Vantagens e consequências do processo.

SEMANA 14
•        Identificar e relacionar os principais genes/eventos relacionados às diversas formas de terapia gênica. Vantagens e consequências do processo.

SEMANA 15
•        Conhecer o papel de genes específicos, relacionados ao comportamento humano (PARTE I)

SEMANA 16
•        Conhecer o papel de genes específicos, relacionados ao comportamento humano (PARTE II)

SEMANA 17
•        Atividade complementar.

SEMANA 18
•       Fechamento de notas.
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