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Disciplina: Histofisiologia Animal Comparada             Código: BAN0108 

Professora coordenadora: Dra. Luciana Damacena Silva 

Professor colaborador: Dr. Thiago Lopes Rocha 

Carga Horária: 32 h (2 créditos) 

Tipo de disciplina: (   ) Teórica     (     ) Prática     ( X ) Teórico Prática 

Carga Horária Teórica: 32h 

Carga Horária Prática: ____________ 

Disciplina : (      ) Obrigatória                   ( X ) Optativa 

Avaliações:  

A nota final será composta pela média de dois processos avaliativos. 

N1: media de dois seminários (10 pontos cada);  

N2: Avaliação teórico-prática com a utilização de fotomicrografias dos diferentes tecidos 

estudado em atlas digital (10 pontos). 

A média dos dois processos avaliativos será lançada no SIGAA como conceito (A, B, C 

ou D). 

 

Ementa: Aspectos histológicos, embriológicos e adaptativos dos tecidos epitelial, 

conjuntivo, muscular e nervoso. Histofisiologia do sistema imunológico, sangue e 

hemocitopoese, e órgãos linfáticos. Histofisiologia da circulação: sistema cardiovascular. 

Histofisiologia tegumentar: pele e seus anexos. Histofisiologia da respiração. 

Histofisiologia da digestão. Histofisiologia da excreção. Histofisiologia da reprodução. 

Histofisiologia da sinalização endócrina. Histofisiologia animal aplicada. 

 

Objetivos: 

 

EMENTA DE DISCIPLINA  

 



- Apresentar uma visão geral dos métodos de preparação de tecidos para estudos 

histofisiológicos; 

- Descrever e caracterizar os tecidos básicos dos animais, bem como suas contribuições 

para a homeostasia; 

- Discutir as funções diversas dos tecidos animais, incluindo proteção, sustentação, 

comunicação entre as células e resistência à doenças; 

- Conhecer os biomarcadores histopatológicos em diferentes modelos animais.   

 

Conteúdo Programático 

Data Professor (a) Conteúdo/Atividade 

04/10 Luciana - Apresentação e integração com os discentes; 

Apresentação do Plano de Ensino; Introdução à 

Disciplina; Métodos de preparação de tecidos para 

estudos histofisiológicos 

05/10 Luciana - Tipos de epitélios: Características, funções e onde são 

encontrados; Tecido conjuntivo: Características, 

constituintes, funções e onde são encontrados 

06/10 Luciana - Sangue, hematopoiese e sistema linfático 

07/10 Luciana - Seminários 

08/10 Thiago Rocha - Biomarcadores histopatológicos aplicados à 

ecotoxicologia 

11/10 Luciana - Tecido nervoso e Tecido Muscular: Características, 

constituintes, funções e onde são encontrados 

13/10 Thiago Rocha - Seminários 

14/10 Luciana - Encerramento da disciplina 

 

Estratégias de ensino-aprendizagem, procedimentos e recursos didáticos 

- Aulas expositivas-dialogadas e aulas práticas síncronas a partir de fotomicrografias 

presentes em atlas digital.  

- Uso de computador, vídeos, plataformas online. 

Métodos e instrumentos avaliativos 

- Leitura e análise de artigos científicos, seminário online (Webinar), atividades e 

discussão em grupo. As avalições acontecerão de maneira contínua, considerando a 



assiduidade e participação na forma de discussão dos conteúdos abordados, bem como, 

através da apresentação de seminários individual e em grupos. Identificação de 

fotomicrografias dos diferentes tecidos estudados, a partir de atlas digital. 

- A nota final será composta pela média de dois processos avaliativos. N1: média de dois 

seminários (10 pontos cada); N2: Avaliação teórico-prática com a utilização de 

fotomicrografias dos diferentes tecidos estudado em atlas digital (10 pontos). 

 

- Informações Complementares 

- Para ter acesso às plataformas virtuais e ao material disponibilizado pelo professor, é 

obrigatório o uso do e-mail institucional. 

- Adverte-se, para os devidos fins, que a imagem dos docentes, discentes e demais 

envolvidos, além do conteúdo oral e escrito das aulas, encontram-se legalmente 

protegidos pela Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e somente poderão ser 

utilizados para fins exclusivamente acadêmicos a que se destinam e no âmbito interno da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Estão proibidas quaisquer outras formas de 

utilização, tais como copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, 

transmitir a terceiros, bem como trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de 

comercialização. A violação a quaisquer desses direitos exclusivos dos titulares acarretará 

as sanções previstas na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), nos arts. 184 e 186 do 

Código Penal. 
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