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Prezado(a) discente, 

 
 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de 

professores que compõem o módulo Corpo Humano Saudável 1 (CHS1), 

do curso de Medicina da UFJ. 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 remota, enquanto durar a pandemia, 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 do processo saúde- doença, como biologia do 

desenvolvimento, anatomia, histologia, genética, bioquímica e fisiologia.  
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Orientações do Módulo Estudo Morfofuncional do CHS 1 

 
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 e objetivos específicos). 

2. As atividades propostas deverão ser entregues em tempo e forma, segundo 
orientações do professor responsável. O descumprimento do acima 
descrito implicará na perda de nota e frequência (total ou parcial). 

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. 
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades 

avaliativas aos docentes, segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos 
Cursos de Graduação (RGCG, Seção III, Art. 81). 

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. Cada discente se responsabilizará pela “poluição” sonora ou visual durante 
o ensino remoto. 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. O registro das aulas fica restrito ao professor que poderá fazer a gravação 
via plataforma institucional e, posteriormente poderá disponibilizar o 
material na sala virtual cadastrada para acesso dos discentes. 

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. Demais orientações estão disponíveis na Instrução Normativa 02/2020 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_N
ormativa_02-_2020.pdf). 
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Plano de Ensino 

 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde 

Curso: Medicina 

Módulo: Estudo Morfofuncional do Corpo Humano Saudável I (CHS1) 

Conteúdos: Anatomia I (90 horas) 
Bioquímica (54 horas) 
Fisiologia I (72 horas) 
Genética I (36 horas) 
Histologia e Biologia do desenvolvimento I (90 horas)  

 

Atividades Modulares do CHS1 (Avaliações Modulares e outras 

atividades d Módulo): 26 

 

Carga horária semestral: 368  

Semestre/ano: 2º semestre/2020 (remoto) Turma/turno: Única/integral/1º período 

Professores: Dra. Ana Paula da Silva Perez 
Dr. Esteban Nicolás Lorenzón 
Dr. Fábio Morato de Oliveira 
Dra. Núbia de Souza Lobato 
Esp. Rafael Barra Caiado Fleury 

II. Ementa 
 
Módulo 
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. 
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IV. Metodologia 
 

As atividades serão realizadas por meio de plataformas virtuais no modo síncrona e 

assíncrona.  

As atividades síncronas ocorrerão no horário de aula cadastrado no SIGAA e as presenças 

serão lançadas nestes dias. As atividades assíncronas podem ocorrer em outro horário e a 

frequência deve ser computada na entrega da atividade. As frequências deverão ser 

computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas. 

▪ Sala de aula virtual (Google Classroom, Google meet); 
▪ Aula expositiva dialogada; 
▪ Discussão de casos clínicos  
▪ Estudo de textos científicos; 
▪ Seminários; 
▪ Roteiro para orientação do estudo; 
▪ Tempestade cerebral/mapa conceitual. 

Outras metodologias individuais ou em grupo 

 

  ATIVIDADES SUPERVISIONADAS: 

• Serão constituídas de atividades extra-classe como atendimento aos alunos,  

leitura de artigos, exercícios, resolução e/ou leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura 

de relatos de casos entre outros.  

• Carga Horária semestral de Atividade Supervisionada por submódulo corresponde 

a 10 minutos de cada hora aula. 

 

V. Processos e critérios de avaliação 
 

Os alunos serão avaliados de forma contínua podendo ser adotadas as seguintes estratégias: 
▪ Avaliações objetivas, discursivas e orais, por meio de plataforma digital; 
▪ Pré-testes e pós-testes; 
▪ Seminários/Grupo de estudo; 
▪ Podcast; 
▪ Produção de vídeos; 
▪ Memória de aula. 
▪ Outros 

 

Avaliação Modular Integrada (AMI): avaliação do módulo CHS I contemplando os temas de 
todos os conteúdos, tendo peso 5 sob a nota modular. Para efeito de composição da nota da 
AMI, serão atribuídos os seguintes pesos para os conteúdos: 
 

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

 
Os pesos foram definidos seguindo os conteúdos norteadores do módulo e suas cargas 
horárias teóricas executadas. 
 
 
As AMI serão desenvolvidas seguindo algum dos processos avaliativos citados no ítem V. 
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- AMI1: 16-04* (N1) - AMI3: 18-06* (N2) 
- AMI2: 21-05* (N1)  - AMI4: 16-07* (N2) 

 
 

* Sujeitas a alterações na data e formato durante o semestre 
 

Avaliações dos Conteúdos (AC): avaliações específicas de cada conteúdo (anatomia, 
bioquímica, fisiologia, genética e histologia) serão definidas pelos docentes responsáveis por 
cada conteúdo, e totalizarão 5,0 (cinco) pontos em cada. Como o projeto do curso é baseado 
em metodologias ativas, atividades avaliativas (processos avaliativos citados no ítem V) 
poderão ser aplicadas em qualquer aula, a critério do professor responsável. 
 
Para efeito de composição da nota da AC, serão atribuídos os seguintes pesos para os 
conteúdos: 
 

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

 

A nota final (NF) do módulo será obtida pela média aritmética das notas 1 (N1) e 2 (N2) do 
semestre da seguinte maneira: 

 

N1 = 0,5 [(AM1 + AM2)/2] + 0,5 (AC)  

N2 = 0,5 [(AM3 + AM4)/2] + 0,5 (AC) 

NF = (N1 + N2)/2  
 

A nota final para aprovação no módulo é ≥6,0 (seis) pontos. 

 

VI. Local de divulgação dos resultados das avaliações (alguma das seguintes) 
 

▪ Sala de aula virtual (Google Classroom); 

▪ E-mail da turma; 
▪ SIGAA. 
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VII. Bibliografia básica e complementar 
  
Bibliografia Básica Modular: 
1. ANDRADE, F. G; FERRARI, O. Atlas digital de Histologia Básica, 2ª ed. Londrina: UEL, 
2018. Disponível em: 
<http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas%20Digital%20de%20Histologia%
20Basica%202018.pdf> 
2. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica, 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 355p. Disponível em: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lbracht/bioquimica-
geral/Livro%20Bioquimica%20Basica%20-Anita-%20Copy.pdf/view> 
3. Guyton, Arthur C. - Hall, John. Tratado de Fisiologia Médica - 12ª Ed. Elsevier, 2011.  
Disponível em: 
https://cssjd.org.br/imagens/editor/files/2019/Abril/Tratado%20de%20Fisiologia%20M%C3%A9
dica.pdf 
4. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. AGUR, A. N. Anatomia orientada para a clínica. 8 ed.Riod e 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
5. NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.  
6. MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2013.  
7. SOBOTTA, J.; PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta, Atlas de Anatomia Humana. Vol. 1, 2 e 
3.23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
8. ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana: atlas fotográfico 
de anatomia sistêmica e regional. 8 ed. São Paulo: Manole, 2016.  
 

 
Bibliografia Complementar Modular: 
1. Aprendendo Embriologia - Famema. Atlas de Embriologia. Disponível em: 
http://www.famema.br/ensino/embriologia/introducao.php 
2. BEIGUELMAN, B. INTERPRETAÇÃO GENÉTICA DA VARIABILIDADE HUMANA. Ribeirão 
Preto: Sociedade Brasileira de Genética (SBG), 2008. 153p. Disponível em:< 
https://www.sbg.org.br/system/tdf/a_interpretacao_genetica_da_variabilidade_humana.pdf?file
=1&type=node&id=84> 
Anatomia (a definir) 
3. Histologia. Histologia interativa. Histologia online. MOL – Microscopia on line. Versão 3.0 
MOL. Microscopia Online. Versão 3.0. Disponível em: 
<http://www.icb.usp.br/mol/0funciomol.html> 
4. Revista de ensino em Bioquímica. http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB 
5. BALDO, Marcus Vinícius C. Fisiologia do Movimento Humano. [S.l: s.n.], 2001. Dsiponível 
em: https://repositorio.usp.br/item/001230295 
6. https://www.kenhub.com/pt/get/atlas-anatomia-humana?gclid=EAIaIQobChMI-pnJs-
D66wIVEAmRCh3ImQHUEAAYASAAEgLiNfD_BwE 
 
Pesquisa bibliográfica científica 
● http://www.usp.br/sibi/ 
● www.scielo.org/php/index.php 
● http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
● http://www.jove.com/ 
● http://www.bc.ufg.br/ 
● https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

https://repositorio.usp.br/item/001230295
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Cronograma/Objetivos Remoto 

 

Semana 
Data 

Submódulo Tópicos Objetivos 

1 
22 ao 26-

03 

Anatomia 

Normativa; Introdução 
ao estudo da anatomia 
(conceito, histórico, 
divisão, nomenclatura 
anatômica, tipos 
constitucionais, planos 
de delimitação, secção e 
de construção do corpo 
humano). 

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. 

Anatomia 

Generalidades sobre 
ossos. Estudo dos 
constituintes do 

aparelho locomotor: 
ossos e os elementos 

descritivos de sua 
superfície (1). 

Descrever a divisão do sistema esquelético e 
seus componentes axial e apendicular. 

Classificar os tipos de ossos e descrever os 
principais acidentes anatômicos do 

esqueleto humano. 

Histologia/BD 
Apresentação da 

Metodologia de Ensino 
Remoto 

Apresentar as metodologias de ensino remoto 
em Histologia/Biologia do Desenvolvimento. 

Bioquímica 
Introdução à Bioquímica. 

Aminoácidos 

Compreender a importância do 
conhecimento bioquímico para 

a medicina. Conhecer a estrutura, 
propriedades e funções de 

aminoácidos 

Genética 
Introdução ao Estudo da 

Genética Humana e 
Médica 

Conhecer os principais principais temas em 
genética a serem abordados, assim como 

estratégias de estudo e acompanhamento. 

2 
29-03 ao 

02-04 
(02-04 

Feriado) 

Anatomia 

Generalidades sobre 
ossos. Estudo dos  
constituintes do 

aparelho locomotor: 
ossos e  

os elementos descritivos 
de sua superfície  

(2). 
 

Descrever os principais acidentes anatômicos 
do esqueleto  

humano (Parte 2). 

Fisiologia 

Introdução ao estudo da 
fisiologia. Homeostase, 

compartimentos 
corporais. 

Compreender a natureza extra e intracelular 
do organismo e a importância desta 

compartimentalização; definir homeostasia e 
descrever os mecanismos de 

retroalimentação que atuam na manutenção 
desta condição. 

Histologia/BD 
Etapas iniciais da 
embriogênese I 

Compreender as principais etapas da 
fertilização e os principais eventos que 
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ocorrem durante a 1ª e 2ª semanas do 
desenvolvimento humano. 

Bioquímica 
Peptídeos de 

importância na área da 
saúde 

Conhecer a importância de peptídeos 

bioactivos na área de saúde 

Genética 

História familiar, 
construção de 
heredogramas, 

segregação de genes, 
penetrância e 

expressividade (PARTE I). 

Reconhecer os diferentes os diferentes 
padrões de herança e suas 

peculiaridades no tocante à 
manifestação de características 

monogênicas. 

3 
05 ao 09-

04 

Anatomia 
Estudo e classificação 

das articulações.  
Classificar e identificar os principais tipos de 

articulações. 

Fisiologia 

Transportes através da 
membrana e potenciais 
de repouso e potenciais 

de ação nas células. 

Compreender os mecanismos envolvidos no 
transporte das substâncias através da 

membrana celular e na geração do potencial 
de repouso das células. Compreender os 

principais processos fisiológicos envolvidos no 
potencial de ação. 

Histologia/BD 
Etapas iniciais da 
embriogênese II 

Entender os principais eventos que ocorrem 
durante a 3ª semana do desenvolvimento 

humano.  

Bioquímica Proteínas. 
Compreender a estrutura e função das 

proteínas e sua importância clínica. 

Genética 

História familiar, 
construção de 
heredogramas, 

segregação de genes, 
penetrância e 

expressividade (PARTE 
II). 

 
Reconhecer os diferentes os diferentes 

padrões de herança e suas 
peculiaridades no tocante à 

manifestação de características 
monogênicas. 

 

4 
12 ao 16-

04 
AM1 

Anatomia 

Generalidades sobre 
músculos. Identificação e 

função de grupos 
musculares. 

Generalidades sobre músculos. Identificação e 
função de grupos musculares. 

Fisiologia 
Fisiologia do osso e 
metabolismo ósseo. 

Compreender a fisiologia óssea básica e 
explicar como os hormônios afetam a 

fisiologia do osso e os níveis de cálcio no 
sangue.  

Histologia/BD Tecido epitelial 
Associar as características com as funções dos 

principais tipos de tecidos epiteliais de 
revestimento do corpo humano. 

Bioquímica Enzimas (1) 
Compreender o funcionamento das enzimas, 
suas propriedades cinéticas, sua regulação e 

importância clínica (Parte 1). 

Genética 

Como são estudados os 
cromossomos dos 

pacientes? 
Cromossomos normais 

vs. Cromossomos 
alterados, Nomenclatura  

Conhecer a estrutura e funcionamento dos 
cromossomos humanos, consequências e 

danos relacionados à sua estrutura e 
funcionamento. 
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cromossômica, origem 
das anormalidades 

(PARTE I) 
 

 
 
 
 
 
 

5 
19 ao 23-

04 
(21-04 

Feriado) 

Anatomia 

Generalidades e 
conceitos sobre o 

sistema  
neural. Estrutura e 
funções da medula  

espinhal. Meninges e 
líquor. 

Conhecer as generalidades e divisões do 
sistema neural. 

 

Fisiologia 

Transmissão sináptica. 
Sinalização na sinapse 

neuromuscular. 
Contração do músculo 

esquelético e liso. 

Conhecer tipos, funções e importância das 
sinapses; conhecer princípios fisiológicos da 

sinapse na junção neuromuscular. 
Compreender como ocorre a transmissão do 

impulso nervoso e o mecanismo de contração 
do músculo esquelético, estabelecendo uma 

comparação com o mecanismo de 
contração do músculo liso. 

Histologia/BD 
Tecido conjuntivo, 

cartilaginoso e adiposo. 

Entender como é a constituição histológica 

do tecido conjuntivo propriamente dito, 

cartilaginoso e adiposo. 

Bioquímica Enzimas (2) 
Compreender o funcionamento das enzimas, 
suas propriedades cinéticas, sua regulação e 

importância clínica (Parte 2). 

Genética 

Como são estudados os 
cromossomos dos 

pacientes? 
Cromossomos normais 

vs. Cromossomos 
alterados, Nomenclatura  
cromossômica, origem 

das anormalidades 
(PARTE II) 

 

Conhecer a estrutura e funcionamento dos 
cromossomos humanos, consequências e 

danos relacionados à sua estrutura e 
funcionamento. 

6 
26 ao 30-

04 

Anatomia 

Barreiras encefálicas e 
vascularização  

cerebral. Estrutura e 
funções do tronco  

encefálico e do cerebelo. 

Entender a vascularização cerebral e 
descrever a anatomia e  

função do tronco encefálico e do cerebelo. 

Fisiologia 

Introdução à 
neurofisiologia. 
Organização dos 

sistemas motores. 
Funções motoras da 

medula espinal. 

Compreender a organização medular para o 
controle das funções motoras e as 

propriedades dos reflexos medulares. 

Histologia/BD Tecido ósseo. Compreender a histologia do tecido ósseo. 

Bioquímica Transdução de sinais 1. 
Identificar e reconhecer a ação dos principais 

receptores e mecanismos envolvidos na 
transdução de sinais. 
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Genética 

Como funcionam os 

genes? Estrutura e 

processos relacionados 

aos ácidos nucléicos 

(PARTE I), 

Reconhecer a estrutura e função de ácidos 

nucléicos, estrutura e função de genes e sua 

relação com o processo de organização do 

genoma. 

7 
03 ao 07-

05 

Anatomia 

Estrutura e funções do 
diencéfalo e do  

telencéfalo. Núcleos da 
base. 

Descrever as características anatômicas do 

diencéfalo, telencéfalo e suas regiões 

funcionais. Identificar os principais gânglios 

da base e suas funções. 

Fisiologia 
Funções motoras do 

tronco encefálico e do 
córtex. 

Funções motoras do tronco encefálico e do 
córtex. 

Histologia/BD 
Osteogênese e tecido 

muscular (estriado 
esquelético e liso). 

Osteogênese e tecido muscular (estriado 
esquelético e liso). 

Bioquímica Transdução de sinais 2. Transdução de sinais 2. 

Genética 

 

Como funcionam os 

genes? Inativação do 

cromossomo X, 

epigenética (PARTE II). 

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. 

8 
10 ao 14-

05 

Anatomia Sistema límbico. 
Compreender a organização anatômica do 

Sistema límbico. 

Fisiologia 

Funções motoras do 
cerebelo e dos gânglios 

da base. 
 

Identificar os componentes do cerebelo e dos 
núcleos da base e as vias que os 

interconectam, bem como seu papel no 
controle do movimento. 

Histologia/BD 
Tecido nervoso, 

meninges e sistema 
nervoso central. 

Entender como é a histologia do tecido 
nervoso e dos diferentes tipos de meninges. 

Compreender a microscopia da medula, 
cerebelo e cérebro. 

Bioquímica 
Vias de transdução de 
sinais mediados por 
neurotransmissores. 

Listar os principais tipos de 

neurotransmissores e entender os passos 

envolvidos na biossíntese, liberação, ação e 

remoção dessas moléculas da fenda 

sináptica. 

Genética 

O que são mutações? 

Quais a suas 

consequências? 

O que são mutações? Quais a suas 

consequências? 

9 
17 ao 21-

05 
Fisiologia 

Estados de atividade 
cerebral (ciclo sono 

vigília).  

Compreender os mecanismos neurais 
envolvidos na geração dos 

estados de consciência (sono e vigília). 
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AM2 
 

Fisiologia 

Mecanismos    
comportamentais   e 

motivacionais do cérebro 
(sistema límbico). 

 

Compreender os mecanismos neurais 
envolvidos na motivação para a geração de 

diferentes tipos de comportamentos. 
Conhecer os aspectos fisiológicos do sistema 

límbico.  

Histologia/BD 

 
Sistema nervoso 

periférico. 
 

Conhecer a morfologia microscópica do 
sistema nervoso periférico, associando com a 

função exercida por esse sistema. 

Bioquímica Lipídeos 
Reconhecer a estrutura das principais classes 

de lipídeos e sua função. 

Genética 

 

 

Genética do câncer 

Conhecer e identificar as características de 

genes específicos relacionados ao 

desenvolvimento e manutenção do processo 

neoplásico. 

10 
24 ao 28-

05 

Anatomia 
Nervos espinhais e 

cranianos. 
Identificar os nervos espinhais e cranianos e 

suas funções. 

Fisiologia 

Sistema nervoso 
autônomo e  hipotálamo. 

Córtex cerebral,    
funções intelectuais do 
cérebro: aprendizagem, 

memória e linguagem (1) 
 
 

 Conhecer os componentes funcionais do 
sistema nervoso autônomo, destacando as 
porções simpática e parassimpática, como 
são ativadas e que respostas promovem no 

organismo. 

Histologia/BD 
Desenvolvimento do 

sistema nervoso central 
e periférico. 

Entender as principais etapas que envolvem 

o desenvolvimento das estruturas do sistema 

nervoso central e periférico. 

Bioquímica 
Carboidratos 

 

Reconhecer a estrutura dos carboidratos, 

entender a função destas moléculas no 

organismo e discutir relações clínicas. 

Genética 

 

Farmacogenética  

(PARTE I) 

Conhecer o papel de genes específicos, 

relacionados à metabolização de fármacos. 

11 
31-05 ao 

04-06 
(31-05 e 

03-06 
Feriados) 

Anatomia 
Nervos espinais e 

cranianos. 
Descrever as generalidades e localização dos 

nervos espinais e cranianos. 

Fisiologia 

Córtex cerebral,  funções 
intelectuais do cérebro: 
aprendizagem, memória 

e linguagem (2) 

Compreender os processos fisiológicos 
envolvidos na aprendizagem, memória e 

linguagem. 

Histologia/BD Tecido tegumentar. 

Entender sobre a histologia e o 
desenvolvimento das camadas e dos 

componentes celulares que constituem o 
tecido tegumentar. 

Bioquímica 
Bioquímica da visão. 

 

Descrever os mecanismos de transdução sinal 
utilizados pelos neurônios sensoriais na 

detecção da luz. 
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Genética 

 

Farmacogenética  

(PARTE II) 

Conhecer o papel de genes específicos, 

relacionados à metabolização de fármacos 

(Discussão de artigos). 

12 
07 ao 11-

06 

Anatomia Sistema sensorial (1) Atividade complementar 

Fisiologia 

 

Introdução à fisiologia 
sensorial. Somestesia e 

dor. 

Compreender a organização e as funções do 
sistema sensorial, as características do 

potencial do receptor e os elementos básicos 
da codificação sensorial; descrever tipos de 

receptores e processos que medeiam 
sensações de tato, pressão, dor e 

temperatura. 

Histologia/BD Sistema fotorreceptor. 
Conhecer a morfofisiologia das camadas do 

sistema fotorreceptor. 

Bioquímica 
Modelo geral do 

metabolismo celular e 
transporte de glicose. 

Entender a relação entre vias catabólicas e 
anabólicas em termos energéticos. 

Identificar a estrutura, tipo e localização 
dos transportadores de glicose no organismo. 

Genética 

 

Erros Inatos do 

Metabolismo 

Conhecer as principais características 

decorrentes do mal funcionamento de 

enzimas específicas, e suas consequências 

metabólicas. 

13 
14 ao 18-

06 
AM3 

 

Anatomia 
Vias aferentes e 

eferentes do SNC. 
Vias aferentes e eferentes do SNC. 

Fisiologia Fisiologia da visão 
Descrever a organização funcional do olho, as 
vias visuais e a organização e função do córtex 

visual. 

Histologia/BD 

Sistema audiorreceptor e 
Desenvolvimento do 

sistema fotorreceptor e 
audiorreceptor. 

Sistema audiorreceptor e Desenvolvimento do 
sistema fotorreceptor e audiorreceptor. 

Bioquímica 
Glicólise, fermentação e 
via das pentoses fosfato. 

Glicólise, fermentação e via das pentoses 

fosfato. 

Genética 
 

Bases genéticas da 
terapia celular 

Identificar e relacionar os principais 
genes/eventos relacionados às diversas 
formas de terapia celular. Vantagens e 

consequências do processo. 

14 
21 ao 25-

06 

Anatomia 
 

Sistema sensorial (2) 

Entender os sentidos especiais e suas vias de 
propagação e descrever as estruturas 

anatômicas envolvidas na visão, audição e 
equilíbrio. 

Fisiologia 
Fisiologia da audição e 

do equilíbrio. 

Descrever os processos fisiológicos e 

bioquímicos envolvidos na 

audição e no equilíbrio. 

Histologia/BD Sistema endócrino (1). 

Entender sobre as principais características 

histológicas da hipófise (glândula pituitária) e 

da glândula pineal. 
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Bioquímica 
Gliconeogênese. 

Regulação da glicólise e 
gliconeogênese 

Elucidar a importância da gliconeogênese na 
homeostasia da glicose e entender como a 
glicólise e gliconeogênese são reguladas de 

modo recíproco. 

Genética 
 

Bases genéticas da 
terapia gênica 

Comente sobre a engenharia genética de 
vacinas, como uma proposta terapêutica; *O 
que são proteínas recombinantes? Como são 

produzidas? *É possível realizarmos a 
reprogramação celular? Comente; *Qual o 

papel dos vetores virais no processo de 
terapia gênica? *Quais os propósitos da 

terapia gênica? 

15 
28-06 ao 

02-07 
 

Anatomia Sistema endócrino.  
Localizar e descrever anatomicamente as 

principais glândulas do corpo. 

Fisiologia  Sistema endócrino (1). 

Compreender a organização geral do sistema 
endócrino; descrever as relações fisiológicas 

e anatômicas entre o hipotálamo e a 
hipófise. Descrever e comparar a regulação 

da síntese e da liberação dos hormônios 
esteróides da suprarrenal 

(glicocorticoides, mineralocorticoides e 
androgênios), bem como suas principais 

ações fisiológicas. 

Histologia/BD Sistema endócrino (2) 

Conhecer e associar as características 
microscópicas com as funções exercidas pela 

glândula adrenal (suprarrenal) e pela 
glândula tireoide e paratireoide. 

Bioquímica 
Síntese e degradação de 

glicogênio. 

Descrever a estrutura do glicogênio e sua 
importância como reserva de carboidratos e 

compreender os processos de síntese 
e degradação desta molécula. 

Genética 
Bases Genéticas do 

comportamento humano 
(PARTE I) 

Bases Genéticas do comportamento humano 

16 
05 ao 09-

07 

Anatomia Sistema endócrino (2) Conteúdo Extra 

Fisiologia Sistema endócrino (2). 
Identificar as funções e os mecanismos 

envolvidos na síntese, secreção e ações dos 
hormônios metabólicos da tireóide. 

Histologia/BD 
Desenvolvimento do 
sistema endócrino. 

Reconhecer os eventos envolvidos no 
desenvolvimento da hipófise, pineal, tireoide, 

paratireoide e adrenal. 

Bioquímica 
Regulação do 

metabolismo do 
glicogênio 

Reconhecer a regulação alostérica e hormonal 
das enzimas envolvidas no metabolismo de 

glicogênio. 

Genética 
Bases Genéticas do 

comportamento humano 
(PARTE II) 

Bases Genéticas do comportamento humano 
(Discussão de artigos) 

17 
AM4 

12 ao 16-
07 

Anatomia Sistema endócrino (3). Correlação anatômica dos sistemas estudados  

Fisiologia 
 

Sistema endócrino (3). 

Identificar os principais hormônios secretados 
pelo pâncreas endócrino e compreender os 
mecanismos que regulam a liberação destes 
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hormônios, bem como seus principais efeitos 
fisiológicos. 

Histologia/BD Atividade complementar. Atividade complementar. 

Bioquímica 
Considerações Finais 

Bioquímica 
Considerações Finais Bioquímica 

Genética Atividade complementar. Atividade complementar. 

18 
19 ao 23-

07 
 Fechamento de notas Fechamento de notas 
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