
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO E INTER-RELAÇÃO METABÓLICA 

NUP 701 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

02 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS:  

Aulas de 2 horas 1 vez por semana durante 15 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há 

 

OBJETIVOS: 

Geral: Aprofundar a compreensão dos processos fisiológicos envolvidos com a nutrição, 

homeostase energética e inter-relação metabólica com a obesidade. 

Específicos: 

- Relembrar o processo de utilização de macronutrientes no organismo; 

- Compreender os mecanismos de homeostase energética; 

- Analisar a interface entre os principais sinais metabólicos e sistemas de regulação da 

ingestão alimentar; 

- Compreender as inter-relações metabólicas na obesidade; 

- Aplicar os conhecimentos da fisiologia da obesidade na prevenção da doença; – interface 



social. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A obesidade é um dos principais problemas de Saúde Pública do país e sua causa 

majoritária é o rompimento da homeostase energética e o sedentarismo. Não raro é a 

doença cursar com comorbidades como diabetes tipo II, hipertensão, dislipidemias, entre 

outras. Todas são doenças crônicas com prejuízos na utilização de nutrientes no 

organismo. Apesar dos conhecimentos em fisiologia, a epidemiologia da obesidade está 

longe de reduzir, bem como suas comorbidades. Desta forma esta disciplina vai aprimorar 

os conhecimentos da fisiologia da nutrição, pautada no desenvolvimento da obesidade e 

contribuirá proficuamente para inserir o pós-graduando no processo de prevenção da 

doença, com o desenvolvimento de atividades em interface com a sociedade. Terá o aluno 

que se mostrar hábil e capaz de utilizar seus conhecimentos adquiridos na disciplina e 

transformar num instrumento de conscientização da sociedade no controle da obesidade, 

através de atividades práticas em diversos territórios da saúde e educação de Macaé. 

Dessa forma o aluno sairá da disciplina não só com o conhecimento científico, mas com a 

experiência de como usar esse conhecimento como instrumento de transformação social e 

para isso terá que desenvolver também estratégias para reelaborar o conteúdo científico 

apreendido para que haja comunicação entre a academia e a comunidade. 

 

EMENTA: 

Digestão e metabolismo de nutrientes. 

Regulação da ingestão alimentar. 

Inter-relação metabólica na obesidade. 

Processo de utilização de macronutrientes no organismo. 

Interface da obesidade e fisiologia. 

Interface entre os principais sinais metabólicos e sistemas da homeostase energética. 

Inter-relações metabólicas na obesidade. 

Fisiologia da obesidade na prevenção da doença – interface social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Processamento fisiológico de Carboidratos e fibras da dieta; 

Aula 2: Expositiva: Processamento fisiológico de Lipídios; 

Aula 3: Expositiva: Processamento fisiológico de Proteínas; 

Aula 4: Expositiva: A obesidade e suas interfaces fisiológicas 



Aula 5: Expositiva: Sinais hormonais na homeostase energética: insulina, leptina e grelina 

Aula 6: Expositiva e seminário: Regulação da ingestão alimentar: sistema serotonérgico e 

endocanabinóides 

Aula 7: Expositiva e seminário: Regulação da ingestão alimentar: via insulínica e da leptina 

Aula 8: Expositiva e seminário: Interação gene nutriente e obesidade 

Aula 9: Expositiva e seminário: Estresse oxidativo e obesidade 

Aula 10: Expositiva e seminário: Inflamação e obesidade 

Aula 11: Apresentação dos projetos de campo prático. 

Aula 12: Campo prático I – Entendendo a obesidade – território da saúde 

Aula 13: Campo prático II – Entendendo a obesidade – território da educação 

Aula 14: Campo prático III – Entendendo a obesidade - Território da saúde 

Aula 15: Campo prático IV – Entendendo a obesidade - Território da educação 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Cannon, W.B. The Wisdom of the Body. New York: W.W. Norton & Co. Inc, 1939. 

Artigos científicos nas áreas de fisiologia endócrina e metabologia. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

1. Seminários (Peso 5) 

Critério: Conhecimento, capacidade de organização e desenvoltura 

2. Planejamento de atividade de extensão (Pontos: 3,0) 

Critério: Organização, conteúdo e dinâmica propostos, objetivo da atividade 

3. Habilidade de aplicação do conteúdo científico no campo prático (Pontos: 2,0) 

Critério: desenvoltura, capacidade de desenvolver o conteúdo científico e adequar ao 

público e didática. 



 

OBSERVAÇÕES:  

A disciplina será desenvolvida numa modelo de interface com a extensão como forma de 

desenvolver no pós-graduando o compromisso social de devolutiva do investimento 

acadêmico como instrumento promotor do empoderamento da sociedade frente à 

obesidade. 

 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

PSICOFISIOLOGIA 

NUP 702 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES:  

3 créditos = 45 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

3 horas semanais em 15 semanas 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Filipe Braga dos Santos 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há 

 

OBJETIVOS:  

Definir e apresentar os métodos de estudo científico da Psicofisiologia e da Fisiologia da 

Mente. Introduzir os temas que compõe o campo de estudo da psicofisiologia, apresentando 

os principais trabalhos científicos que demonstram as bases científicas da origem, 

desenvolvimento, avanços e fronteiras de cada tema. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Entender os processos fisiológicos subjacentes ao funcionamento da mente humana 

atende ao objetivo do programa no enfoque fisiológico e sistêmico, além de contribuir com 



a formação de mestres e doutores capazes de conduzir pesquisas nesta temática que tem 

implicações educacionais, econômicas e de saúde (tratamento de transtornos 

psiquiátricos), dentre outros. 

 

EMENTA: 

Percepção, atenção, memória, emoção, funções executivas; 

Métodos de estudo em Psicofisiologia; 

Elementos de Neuroimagem Funcional; 

Eletroencefalografia; 

Estimulação Magnética Transcraniana; 

Estudo de lesões cerebrais; 

Sistema eletrodérmico; 

Psicofisiologia Cardiovascular; 

Resposta gastrointestinal e respiratória; 

Sistema motor esquelético: eletromiografia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

 

Aula 01: Apresentação do Curso e divisão de leituras de Métodos de Estudo. 

Expositiva: Introdução a Psicofisiologia. 

Aula 02: Seminário: Elementos de Neuroimagem Funcional. 

Aula 03: Seminário: Eletroencefalografia e Estimulação Magnética transcraniana. 

Prática de EEG. 

Aula 04: Seminário: Sistema eletrodérmico e Sistema motor esquelético: 

eletromiografia. 

Aula 05: Seminário: Psicofisiologia Cardiovascular. 

Prática de ECG. 

Aula 06: Seminário: Resposta gastrointestinal.e Sistema Respiratório. 

Aula 07: Seminário: Monitoramento Ocular (eye tracking). 

Aula 08: Expositiva: Percepção e Atenção. 

Aula 09: Expositiva: Emoções. 

Aula 10: Expositiva: Memória. 

Aula 11: Expositiva: Funções Executivas. 

Aula 12: Seminário: Percepção e Atenção. 

Aula 13: Seminário: Emoções. 



Aula 14: Seminário: Memória. 

Aula 15: Seminário: Funções Executivas. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Cacioppo J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. Handbook of Psychophysiology. 4th ed. 

Cambridge University Press, 2016. 

Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. 

Hudspeth, A. J. Hudspeth. Principles of Neural Science. 5th ed. McGraw-Hill, 2012. 

Gazzaniga M.S., Mangun G.R. The Cognitive Neurosciences. Fifth Edition. MIT Press, 2014 

Literatura complementar disponibilizada na forma de artigos científicos 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Para cada tema será exposta uma breve introdução pelo docente responsável. Em seguida 

será sugerido que parte dos pós-graduandos elaborem roteiros de estudos para o tema. 

Neste roteiro deve haver perguntas para serem respondidas através de pesquisas na 

literatura científica. Os pós-graduando também podem escolher um assunto de interesse 

pessoal relacionado ao tema para ajudar a construção das perguntas e o roteiro de estudos 

de cada tema (atenção, emoção, etc...). O docente responsável deverá ser consultado 

pelos alunos durante a construção e elaboração das pesquisas com fim de auxiliar o 

processo, inclusive com vistas aos critérios avaliativos expostos a seguir. 

Todo processo de estudo será avaliado nos momentos de esclarecimentos e orientação (4 

pontos do total de 10). Os seminários dos pós-graduandos terão formato de exposições 

dialogadas, conduzida pelos pós-graduandos, para discussão da síntese dos resultados 

das pesquisas dos temas estudados. Será avaliado a organização (1 ponto de 10), 

capacidade de síntese (1 ponto de 10), aprofundamento do tema (1 ponto de 10), 



entendimento dos conceitos (1 ponto de 10), interesse e participação nos diálogos da 

exposição (1 ponto de 10), presença nas exposições dialogadas (1 ponto de 10). 

 

OBSERVAÇÕES: Não há. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

FISIOLOGIA DA SINALIZAÇÃO INSULÍNICA 

NUP 703 

UNIDADE: NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

2 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 2 horas 1 vezes por semana. 

Duração de 15 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes e Cintia Monteiro de Barros 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS: 

Compreender os mecanismos de ação hormonal enfatizando os mecanismos controladores 

da secreção da insulina e sua ação nos diversos tecidos. Abordar de maneira integrada os 

mecanismos de cross-talking da insulina com outros hormônios e seus mecanismos de 

controle do metabolismo. Compreender como defeitos na sinalização insulínica induzem o 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O Diabetes Mellitus tipo 2 é atualmente considerado uma pandemia. A propagação do 

conhecimento científico na área da regulação da homeostase de glicose é fundamental 



para formação de pessoal qualificado para o desenvolvimento de novas abordagens de 

tratamento e de prevenção desta patologia. 

 

EMENTA: 

Mecanismos de ação hormonal; 

Sistema endócrino; 

Mecanismos celulares de ação de ação de hormonal; 

Transporte dos hormônios; 

Clearance dos hormônios; 

Hormônios peptídicos; 

Receptores e suas vias de sinalização intracelular; 

Ilhotas pancreáticas; 

Insulina; 

Efeitos da insulina; 

Mecanismos de ação da insulina; 

Deficiência insulínica; 

Hiperinsulinemia; 

Cross-Talking entre insulina, glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático; 

Diabetes mellitus tipo 2. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Mecanismos de ação hormonal e sistema endócrino; 

Aula 2: Expositiva: Mecanismos celulares de ação hormonal; 

Aula 3: Expositiva: Transporte e clearance dos hormônios; 

Aula 4: Expositiva: Hormônios peptídicos, receptores e suas vias de sinalização intracelular; 

Aula 5: Expositiva: Ilhotas pancreáticas e insulina; 

Aula 6: Expositiva: Efeitos da insulina e seus mecanismos de ação; 

Aula 7: Expositiva: Deficiência insulínica e hiperinsulinemia; 

Aula 8: Expositiva: Cross-Talking entre insulina, glucagon, somatostatina e polipeptídeo 

pancreático; 

Aula 9: Seminário: Sinalização insulínica no Diabetes mellitus tipo 2; 

Aula 10: Seminário: Complicações teciduais do Diabetes mellitus tipo 2; 

Aula 11: Seminário: Estratégias de diagnóstico do Diabetes mellitus tipo 2; 

Aula 12: Seminário: Estratégias terapêuticas do Diabetes mellitus tipo 2; 

Aula 13: Seminário: Fatores predisponentes ao Diabetes mellitus tipo 2; 



Aula 14: Seminário: Epidemiologia do Diabetes mellitus tipo 2; 

Aula 15: Seminário: Estratégias experimentais para o tratamento do Diabetes mellitus tipo 

2; 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg. Williams 

Textbook of Endocrinology. 13th ed. Elsevier, 2015. 

Patricia E. Molina. Endocrine Physiology. 5th ed. McGraw-Hill Education, 2018. 

Artigos científicos nas áreas de sinalização insulínica e diabetes. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduando deverão ter presença igual ou superior a 75%. Serão avaliados pelo 

desempenho na escolha dos artigos relativos aos temas assim como a clareza em suas 

apresentações. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

FISIOPATOLOGIA DO TRATO GENITAL FEMININO 

NUP 704 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas com duração de 3 horas com frequência de 2 vezes por semana durante 8 semanas. 

Na última semana terá apenas 1 aula de 3 horas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Helene Nara Henriques Blanc 

 

DOCENTES COLABORADORES:  

Não há 

 

OBJETIVOS:  

Definir e discutir assuntos importantes relacionados a fisiopatologia do trato genital 

feminino, contextualizando a clínica e as pesquisas atuais sobre o tema. 

 

JUSTIFICATIVA:  

O trato genital feminino possui grande importância médica e sua fisiopatologia é pouco 

estudada durante os cursos de graduação na área de saúde. Esta disciplina será de suma 

importância para gerar e aprofundar conhecimentos daqueles que pretendem seguir a linha 



de pesquisa em Fisiologia dos hormônios gonadais. 

 

EMENTA: 

Fisiologia e histologia do trato genital feminino; 

Histologia do trato genital feminino; 

Adaptações, lesões e morte celular; 

Alterações inflamatórias (aguda e crônica) e neoplasia; 

Contracepção e terapia hormonal; 

Contracepção e terapia hormonal; 

Distúrbios inflamatórios de útero e mama; 

Distúrbios inflamatórios de útero e mama; 

Neoplasias de útero e mama; 

Neoplasias de útero e mama; 

Citopatologia cérvico-vaginal hormonal e inflamatória; 

Citopatologia cérvico-vaginal hormonal e inflamatória; 

Citopatologia oncótica; 

Citopatologia oncótica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Fisiologia e histologia do trato genital feminino; 

Aula 2: Prática: Histologia do trato genital feminino; 

Aula 3: Expositiva: Adaptações, lesões e morte celular; 

Aula 4: Expositiva: Alterações inflamatórias (aguda e crônica) e neoplasia; 

Aula 5: Expositiva: Contracepção e terapia hormonal; 

Aula 6: Seminário: Contracepção e terapia hormonal; 

Aula 7: Expositiva: Distúrbios inflamatórios de útero e mama; 

Aula 8: Seminário: Distúrbios inflamatórios de útero e mama; 

Aula 9: Expositiva: Neoplasias de útero e mama; 

Aula 10: Seminário: Neoplasias de útero e mama; 

Aula 11: Expositiva: Citopatologia cérvico-vaginal hormonal e inflamatória; 

Aula 12: Seminário: Citopatologia cérvico-vaginal hormonal e inflamatória; 

Aula 13: Expositiva: Citopatologia oncótica; 

Aula 14: Seminário: Citopatologia oncótica; 

Aula 15: Seminários – seminários realizados com artigos selecionados pelos alunos. 

 



BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 

2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Brasileiro Filho, G. Bogliogo Patologia. 9a ed. Guanabara Koogan. 2016. 

Rubin, E. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.  

 Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster. Robbins Patologia Básica. 10a ed. Elsevier, 

2018. 

Artigos científicos na área de fisiopatologia do trato genital feminino. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Participação nas discussões durante as aulas – será avaliado interesse, participação, 

questionamentos que melhorem as discussões - peso 3 

Seminário – será avaliada a escolha do artigo, apresentação, domínio do conteúdo – peso 

7 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

FISIOLOGIA DA PELE 

NUP 705 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas. 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas com duração de 3 horas, 3 vezes por semana durante 5 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Taís Fontoura de Almeida 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS:  

Definir e apresentar os conceitos e métodos de estudo científico da estrutura e função da 

pele. Introduzir os temas que compõe o campo de estudo da fisiologia da pele, definindo-

os, apresentando correlações com a vida diária e/ou clínica e apresentando trabalhos 

científicos que demonstram a importância, as bases científicas, e os avanços e de cada 

tema. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A pele é o maior órgão do corpo humano e o estudo da sua fisiologia não é abordado 



durante a formação básica de graduação em diversos cursos da área biomédica, inclusive 

na maior parte das disciplinas de fisiologia dos cursos de graduação . A disciplina contribuirá 

para a formação dos alunos nessa área e permitirá um alicerce sólido de conceitos e 

abordagens de estudo para os alunos de mestrado e doutorado. 

 

EMENTA: 

Definição e conceito do Tegumento. 

Estrutura e função do sistema tegumentar. 

Histologia da pele normal. 

Fisiologia de pele: o processo de queratinização. 

Pigmentação. 

Receptores sensoriais: tato e sensações térmicas. 

Metabolismo da vitamina D. 

Microbiota normal da pele. 

Feridas. Cicatrização: mecanismos, etapas e desfechos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

 

AULA ABORDAGEM 

Conceito de Tegumento: pele e 

mucosa 

Aula expositiva dialogada com alunos e discussão 

conduzida pelos alunos sobre tema relacionado: 

tegumento de anfíbio como alternativa a 

regeneração da pele humana 

Estrutura e função do sistema 

tegumentar do adulto jovem 

Aula expositiva dialogada com alunos e discussão 

conduzida pelos alunos sobre tema relacionado: 

capacidade regenerativa da pele durante 

desenvolvimento embrionário 

Histologia da pele normal: pele 

delgada, pele espessa e anexos 

cutâneos 

Aula expositiva dialogada com alunos e discussão 

conduzida pelos alunos sobre tema relacionado: 

unhas, pelos, tatuagem... quais conceitos 

sustentam os procedimentos estéticos? 

Estrutura da epiderme e o processo 

de queratinização 

Aula expositiva dialogada com alunos e 

construção tridimensional da epiderme em massa 

de modelar 



Pigmentação Aula expositiva dialogada com alunos e discussão 

conduzida pelos alunos sobre tema relacionado: a 

importância evolutiva da pigmentação da pele 

humana 

Receptores sensoriais: tato e 

sensações térmicas 

Aula expositiva dialogada com alunos e início da 

construção da atividade avaliativa do labirinto 

sensorial 

Metabolismo da vitamina D: relação 

com cálcio, fósforo e deficiências 

correlacionadas 

Aula expositiva dialogada com alunos e inserção 

do conteúdo alimentar no contexto do labirinto 

sensorial 

Microbiota normal da pele: alterações 

ao longo da vida 

Aula expositiva dialogada com alunos e discussão 

conduzida pelos alunos sobre tema relacionado: a 

via de parto e a influência da microbiota da pele 

na colonização intestinal 

Cicatrização: mecanismos, etapas e 

desfechos 

Aula expositiva dialogada com alunos e seleção 

de artigos relacionados de interesse dos alunos 

para discussão nos dois encontros seguintes 

Cicatrização por primeira intenção Aula expositiva apresentada pelos alunos e 

discussão da alguns artigos selecionados 

Cicatrização por segunda intenção Aula expositiva apresentada pelos alunos e 

discussão da alguns artigos selecionados 

Feridas: abordagem investigativa Aula expositiva enfatizando os diferentes modelos 

de estudo de lesões da pele e aula prática 

apresentando alguns principais parâmetros 

avaliados na área de pesquisa de lesão cutânea 

Labirinto sensorial: paladar e tato Montagem e vivência em um labirinto sensorial 

para aprofundar a discussão sobre as funções 

neurais associadas a pele 

Seminários  Apresentação em formato de rodada/“brain storm” 

de artigos relacionados aos temas abordados ao 

longo da disciplina 

Avaliação da disciplina: auto 

avaliação e avaliação docente  

Elaboração de um registro considerando a 

avaliação do docente, dos discentes e das 

ferramentas pedagógicas utilizadas, com objetivo 



de evidenciar o ganho conceitual, comparativo 

entre o início e o final da disciplina 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Aires, M.M. Fisiologia. 4a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 

2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

GANONG, W.F. Fisiologia Médica. 22a ed. Ed. São Paulo. McGraw Hill, 2006. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Anderson, Bryan E. Sistema Tegumentar - Coleção Netter de Ilustrações Médicas - Vol. 4, 

2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

Geraldo Brasileiro Filho. Bogliolo Patologia. 6a ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 Literatura complementar disponibilizada na forma de artigos científicos. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduando serão avaliados ao longo de toda disciplina pela sua participação ao 

longo das aulas expositivas dialogadas (peso 1), nas discussões de temas específicos 

(peso 2) e nas atividades realizadas nos três últimos encontros da disciplina (labirinto 

sensorial, seminários e avaliação da disciplina; peso 4). Nos encontros finais da disciplina, 

as atividades serão conduzidas pelos alunos para discussão e melhoria da compreensão 

dos temas estudados. Será considerada a presença nas aulas e nas discussões, 

participação nas discussões, rodas e seminários, o interesse na construção das 

ferramentas de avaliação, aprofundamento do tema e compreensão dos principais 

conceitos relacionados a fisiologia da pele. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

NEUROBIOLOGIA BÁSICA E NEUROPATOLOGIA 

NUP 706 

 
UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 4 horas 2 vezes por semana. 

Duração de 6 semanas. Última semana terá 1 aula com duração de 5 horas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Cintia Monteiro de Barros 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS: 

A disciplina correlacionar os aspectos morfológicos e fisiológicos do sistema nervoso dos 

mamíferos e suas relações com outros animais despontando o interesse pelos diferentes 

modelos utilizados em ciências para o estudo das neuropatologias ampliando seus 

conhecimentos em fisiologia do sistema nervoso. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A compreensão da organização anatômica do sistema nervoso central e suas correlações 



funcionais é fundamental para o aprofundamento das bases neurobiológicas das doenças, 

como o Alzheimer e o Parkinson, no contexto dos diferentes modelos de animais utilizados 

para estudo. 

 

EMENTA: 

Aspectos morfológicos e fisiológicos do sistema nervoso de mamíferos; 

Aspectos morfológicos e fisiológicos do sistema nervoso de invertebrados; 

Aspectos evolutivos conservados do sistema nervoso;  

Reparo e neuro-regeneração do sistema nervoso central – aspectos evolutivos;  

Modelos de vertebrados e invertebrados utilizados para o estudo de desordens 

neurológicas;  

Aspectos morfológicos e fisiológicos das doenças de Alzheimer e de Parkinson. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Aspectos morfológicos do sistema nervoso dos humanos; 

Aula 2: Expositiva: Aspectos Fisiológicos do sistema nervoso dos humanos; 

Aula 3: Expositiva: Aspectos Comparados do sistema nervoso – evolução; 

Aula 4: Expositiva: Reparo e regeneração (2h); Aula prática (2h) – Observação de 

degeneração e regeneração do sistema nervoso de vários animais; 

Aula 5: Prática: Anatomia do sistema nervoso (macroscópica); 

Aula 6: Prática: Anatomia do sistema nervoso (macroscópica); 

Aula 7: Expositiva: Neuropatologias; 

Aula 8: Prática: Análise de casos clínicos de pacientes com Alzheimer e Parkinson do Lar 

dos Idosos de Macaé; 

Aula 9: Seminário: Alzheimer; 

Aula 10: Seminário: Parkinson; 

Aula 11: Seminário: Regeneração do sistema nervoso. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 



Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Cannon, W.B. The Wisdom of the Body. 1a ed. New York: W.W. Norton & Co. Inc, 1939. 

Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. 

Hudspeth, A. J. Hudspeth. Principles of Neural Science. 5th ed. McGraw-Hill, 2012. 

Larry Squire, Floyd E. Bloom, Nicholas C. Spitzer, Larry R. Squire, Darwin Berg, Sascha du 

Lac, Anirvan Ghosh. Fundamental Neuroscience. 3rd ed. Academic Press, 2008. 

Scott Brady, George Siegel, R. Wayne Albers, Donald Price. Basic Neurochemistry: 

Principles of Molecular, Cellular, and Medical Neurobiology. 8th ed. Academic Press, 2011. 

Andreas Schmidt-Rhaesa, Steffen Harzsch, Günter Purschke. Structure and Evolution of 

Invertebrate Nervous Systems. 1st ed. OUP Oxford, 2015. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduando serão avaliados quanto a: 

1) Frequência; (peso1) 

2) Apresentação de seminário; (peso 2) 

3) Escrita de projeto científico de 10 páginas que compreenda a sua linha de pesquisa 

e a parte de neurobiologia (peso 2). 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há. 

 



  

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

BIOLOGIA MOLECULAR E GENÔMICA FUNCIONAL 

NUP 712 
 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Disciplina condensada - 2 semanas - Segunda a sexta-feira – 20 horas na primeira semana 

e 25 horas na segunda semana 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Rodrigo Nunes da Fonseca e Eldo Campos 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver habilidades específicas nas áreas de biologia molecular e genômica funcional 

com ênfase em suas aplicações na fisiologia celular. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Nos últimos anos as ferramentas de biologia molecular e de genômica funcional tem sido 

fundamentais para as novas descobertas no campo da fisiologia celular e molecular. Assim, 



os alunos do programa terão a primeira apresentação aos recentes avanços tecnológicos 

destas duas áreas e posteriormente poderão desenvolver conceitos e abordagens mais 

específicos em outras disciplinas do curso. 

 

EMENTA: 

Estrutura e função de ácidos nucléicos. 

Replicação, reparo e recombinação do DNA. 

Transcrição e regulação da expressão de genes. 

Tradução de RNAs e suas funções 

Estrutura e função de proteínas. 

Emprego das principais ferramentas de bioinformática e biologia molecular. 

Técnicas de clonagem, expressão, knock-out gênico, interferência de RNA, edição gênica 

por Cas9/CRISPR. 

Introdução a análise de genomas e transcriptomas para o estudo de doenças e descobertas 

de novos fármacos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Estrutura e função de ácidos nucléicos. 

Aula 2: Expositiva: Replicação, reparo e recombinação do DNA. 

Aula 3: Expositiva: Transcrição e regulação da expressão de genes. 

Aula 4: Expositiva: Tradução de RNAs e suas funções 

Aula 5: Expositiva: Estrutura e função de proteínas. 

Aula 6: Seminário: Emprego das principais ferramentas de bioinformática e biologia 

molecular. 

Aula 7: Seminário: Técnicas de clonagem e quantificação da expressão de genes. 

Aula 8: Seminário: Técnicas de knock-out gênico, interferência de RNA, edição gênica por 

Cas9/CRISPR. 

Aula 9: Seminário: Introdução a análise de genomas e transcriptomas para o estudo de 

doenças e descobertas de novos fármacos. 

Aula 10: Seminário: Aplicações fisiológicas da biologia molecular. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts e Walter. Biologia Molecular da Célula. 6a 

ed. Artmed, 2017. 



David L. Nelson e Michael M. Cox. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6a ed. Artmed, 

2014. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Green and Sambrook. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4a ed. Cold Spring 

Laboratory Press, 2012. 

Eric H. Davidson. The Regulatory Genome: Gene Regulatory Networks In Development And 

Evolution. 2a ed. Elsevier, 2007. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduandos selecionarão artigos de sua área de interesse junto com os professores 

contendo técnicas de genômica funcional e biologia molecular. Serão selecionados artigos 

de revistas de alto impacto para serem apresentados ao final do curso. Além disso cada 

pós-graduando escreverá uma resenha crítica sobre seu artigo e como as técnicas de 

biologia molecular e genômica permitiram avançar o conhecimento científico em ciências 

fisiológicas.  

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RENAL 

NUP 713 

 

UNIDADE: NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 8 horas 1 vezes por semana. Última aula com duração de 3h. 

Duração de 6 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS: 

Correlacionar aspectos moleculares, celulares e morfológicos com a função do sistema 

renal e urinário de modelos animais e humanos visando a compreensão dos mecanismos 

formadores da urina. Além disso, criar o pensamento crítico no intuito de despertar interesse 

de profissionais na produção de novos métodos de diagnóstico precoce de doenças renais. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As doenças renais, de maneira geral, apresentam diagnóstico clínico tardio. Dentre as 

causas deste diagnóstico tardio, destaca-se a falta de novas estratégias tecnológicas de 



diagnóstico precoce de doenças renais. Sendo assim, a compreensão das bases 

moleculares, morfológicas e funcionais são etapas chave para a formação de pessoal 

qualificado para o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico precoce da doença 

renal. 

 

EMENTA: 

Visão morfofuncional do rim; 

Hemodinâmica renal; 

Filtração glomerular; 

Transporte de água e solutos ao longo do néfron; 

Regulação do volume e da tonicidade do fluido extracelular; 

Regulação do pH do fluido extracelular; 

Regulação da pressão arterial; 

Bases fisiopatológicas da nefropatia diabética; 

Bases fisiopatológicas da isquemia e reperfusão renal; 

Terapias avançadas aplicadas a função renal; 

Bases fisiológicas da lesão renal induzida por micropoluentes e medicamentos; 

Doenças genéticas renais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Visão morfofuncional do rim e Hemodinâmica renal; 

Aula 2: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste; 

Aula 3: Expositiva: Filtração glomerular e Transporte de água e solutos ao longo do néfron; 

Aula 4: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste; 

Aula 5: Expositiva: Regulação do volume e da tonicidade do fluido extracelular e Regulação 

do pH do fluido extracelular; 

Aula 6: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste; 

Aula 7: Expositiva: Regulação da pressão arterial e Bases fisiopatológicas da nefropatia 

diabética; 

Aula 8: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste; 

Aula 9: Expositiva – Bases fisiopatológicas da isquemia e reperfusão renal e Terapias 

avançadas aplicadas a função renal; 

Aula 10: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste; 

Aula 11: Expositiva: Bases fisiológicas da lesão renal induzida por micropoluentes e 

medicamentos e Doenças genéticas renais; 



Aula 12: Leitura de textos científicos sobre os temas abordados na manhã e teste. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks.  Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

Brener e Rector´s. The Kidney. 10ª ed. Elsevier. 2015. 

Marcelo M. Morales. Terapias Avançadas. 1a ed. Atheneu. 2007. 

Carlos Roberto Douglas. Patofisiologia de sistemas: RENAL. 1a ed. RobeEditorial.  2001. 

Artigos científicos nas áreas de fisiologia e fisiopatologia renal. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduandos deverão obter frequência igual ou superior 75%. Deverão obter média 

final nos testes igual ou superior 7. 

 

OBSERVAÇÕES: 

A leitura de textos científicos poderá ser substituída por apresentação de seminários sobre 

os temas das aulas diurnas. Esta mudança poderá ocorrer quando a turma possuir 

quantidade suficiente de estudantes para realizar as apresentações. 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 

NUP 717 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

02 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS:  

As aulas teóricas serão de 3h de segunda a sexta. As 15 horas restantes serão de 

atividades práticas de ensino em horário e frequência de acordo com as disciplinas de 

fisiologia que são oferecidas para os cursos graduação. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

Eldo Campos 

Helene Nara Henriques Blanc 

Tais Fontoura de Almeida 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar pós-graduandos no ensino das ciências fisiológicas para estudantes de 



graduação. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A transmissão do conhecimento é etapa fundamental para a formação de um pós-

graduando. Além disso, uma parcela considerável dos pós-graduandos exercerá suas 

atividades profissionais na área de ensino após a conclusão do mestrado ou doutorado.  

 

EMENTA: 

Didática do Ensino Superior: perspectivas e desafios no atual contexto socioeconômico e 

político mundial e brasileiro; 

Pressupostos teóricos no ensino superior; 

O projeto pedagógico e o projeto de ensino: repensando a ação docente na Universidade 

Relação discente e docente no contexto universitário; 

Metodologias pedagógicas e prática e produção do conhecimento; 

O uso de tecnologias e redes sociais no ensino superior; 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aulas teóricas: 

Aula 1: Expositiva: Didática do ensino superior: perspectivas e desafios no atual contexto 

socioeconômico e político mundial e brasileiro. Pressupostos teóricos no ensino superior: 

um diálogo com paradigmas. O projeto pedagógico e o projeto de ensino: repensando a 

ação docente na universidade; 

Aula 2: Expositiva: O professor e o aluno como protagonistas: novos papéis e 

representações no espaço institucional. A Universidade, a Faculdade e o Campus como 

espaços organizacionais. Impacto dos novos paradigmas nos estilos de ensino e de 

aprendizagem; 

Aula 3: Expositiva: A relação professor-aluno e as formas de participação do aluno no 

ambiente acadêmico. Organização, estruturação e sequência de conteúdo. Os mapas 

conceituais e a exposição oral; 

Aula 4: Expositiva: O método dialético: síncrese – análise – síntese. Os métodos interativos: 

a dinâmica do trabalho em grupo e formas de organização. A prática e a produção do 

conhecimento: métodos de problema e de investigação. A técnica de demonstração: 

ilustração x investigação; 

Aula 4: Expositiva: O método de problemas e método de estudo de caso. O uso de novas 



tecnologias no ensino superior; 

Aula 5: Expositiva: Avaliação do processo de ensino e aprendizagem: a teoria e a prática. 

Aulas teóricas: 

Os pós-graduandos escolherão 1 ou mais disciplinas de graduação na área de fisiologia. 

Em comum acordo com o coordenador da disciplina e sob orientação do mesmo, deverá 

preparar um conjunto de aulas teóricas ou práticas perfazendo uma carga horária total de 

10 horas. 5 horas serão computadas para o preparo das aulas. No ato da execução da 

atividade prática, o pós-graduando deverá estar sob a supervisão do docente coordenador 

da disciplina onde a atividade será realizada. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

1. BERBEL, N.A.N. Metodologia da Problematização. In: BERBEL, Neusi A.N. Metodologia 

do Ensino Superior: realidade e significado. Campinas: Papirus, 1994. 

2- CUNHA, M.I. O professor universitário na transição de paradigmas. Araraquara: JM 

Editora, 1998. 

3. DIAS SOBRINHO, José. Dilemas da Educação Superior no mundo globalizado: 

sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2005. 

 

Bibliografia complementar: 

4- DUPONT, P., OSSANDON, M. A pedagogia universitária. Coimbra: Coimbra Editora, 

1998. 

5- GREGO VEIGA, S.M. Estudo de caso baseado em problemas. Texto didático. Faculdade 

de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, 2006. 

6. GREGO, Sonia M. D. Avaliação e reformulação do projeto pedagógico como construção 

social: subsídios à reflexão. In: SOUZA, Cláudio G., RIBEIRO, Paulo R. M. Desafios 

educacionais para o século XXI: contribuições dos contextos espanhol e brasileiro. 

Araraquara, São Paulo: Laboratório Editorial FCL-UNESP, 2010, p.407-419. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Os pós-graduandos deverão ter 75% de presença nas aulas teóricas. Após ministrar as 

aulas nos cursos de graduação, o docente coordenador da disciplina de graduação irá 

conferir uma nota sobre o desempenho do pós-graduando onde será levado em 

consideração os seguintes aspectos: relação com os discentes, clareza, capacidade de 



transmissão de conhecimento, disponibilidade para esclarecimento de dúvidas e qualidade 

do material didático preparado. Também será solicitado aos discentes da disciplina de 

graduação que façam uma avaliação levando em consideração os mesmos critérios acima 

descritos. 

 

OBSERVAÇÕES:  

O professor responsável pela disciplina será rotativo, ou seja, a cada semestre um docente 

do programa será o responsável pela mesma. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

SEMINÁRIOS EM FISIOLOGIA I 

NUP 721 
 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

01 crédito = 15 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS:  

Os seminários do PMPGCF NUPEM-UFRJ ocorrerão 1 vez por semana ao longo do ano. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

Eldo Campos 

Helene Nara Henriques Blanc 

Tais Fontoura de Almeida 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

OBJETIVOS: 

Estimular os mestrandos a participarem de discussões científicas no âmbito institucional e 

assim como a criação de redes de colaboração entre os diferentes pesquisadores e 

estudantes do instituto. 



 

JUSTIFICATIVA: 

A capacidade de relação com os pares e a capacidade de estabelecer parcerias e 

colaborações é etapa fundamental na formação de um pesquisador. Espera-se que com 

esta disciplina esta capacidade seja despertada nos mestrandos. 

 

EMENTA: 

Exposição de pesquisadores, em formato de palestras, sobre tópicos selecionados da 

literatura, dos projetos e trabalhos em andamento. Os mestrandos participarão das 

atividades de forma que possam interagir com questionamentos e propostas direcionadas 

aos palestrantes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

A programação das palestras do mês seguinte, será divulgada para os mestrandos no final 

de cada mês. Em todas as aulas os mestrandos participarão de palestras proferidas com 

pesquisadores de renome regional, nacional ou internacional. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

Será recomendado que os mestrandos leiam sobre o tema da palestra anteriormente a 

apresentação da mesma consultando livros e artigos científicos. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Os mestrandos deverão ter 15 presenças nos seminários do instituto e/ou do programa 

sendo que em pelo menos 1 destas presenças, os mestrandos deverão apresentar seu 

projeto de pesquisa onde serão submetidos aos questionamentos e sugestões da plateia. 

O docente responsável pela disciplina fará uma avaliação de sua apresentação levando em 

consideração a qualidade dos dados apresentados, a clareza da apresentação, a 

capacidade de interação com a plateia e qualidade dos recursos didáticos utilizados. 

 

OBSERVAÇÕES:  

O professor responsável pela disciplina será rotativo, ou seja, a cada semestre um docente 

do programa será o responsável pela mesma. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 
MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 
 

 A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

NUP 722 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

2 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 2 horas 1 vezes por semana. 

Duração de 15 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

Eldo Campos 

Helene Nara Henriques Blanc 

Tais Fontoura de Almeida 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

OBJETIVOS: 

Formar profissionais críticos, criativos, investigativos, éticos, empreendedores e 

capacitados a atuar nas áreas das ciências fisiológicas. Compreender a estrutura científica 

formal como maneira de comunicação acadêmica eficaz e produtiva no próprio setor 



científico e acadêmico, mobilizando aspectos intelectuais para pesquisa e disseminação 

das práticas de produção científica.  

 

JUSTIFICATIVA:  

O correto conhecimento do método científico é etapa fundamental para o desenvolvimento 

de projetos de alta qualidade, reprodutíveis e éticos. Sendo assim, a oferta de uma 

disciplina neste formado é de extrema importância no âmbito das ciências fisiológicas. 

 

EMENTA: 

Conhecimento científico: sua natureza e relação com outras formas de conhecimentos. 

Processos do método científico; observação, hipótese, experimentação e formulação de 

teorias. Indução e dedução. Análise e síntese. Investigação científica: delimitação do tema, 

estudos exploratórios; coleta de dados; utilização de questionários; importância das 

análises estatísticas. Análise crítica na aquisição de conhecimentos. Transmissão dos 

conhecimentos adquiridos: uso das técnicas de seminário e monografia. Preparação de 

trabalhos científicos: comunicações em congressos; preparação de artigos originais. 

Elaboração e análise crítica de projetos de pesquisa. Avaliação pelos pares. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Conhecimento científico: sua natureza e relação com outras formas de 

conhecimentos. 

Aula 2: Expositiva: Processos do método científico; observação, hipótese, experimentação 

e formulação de teorias. Escolha do tema para revisão científica. 

Aula 3: Expositiva: Indução e dedução.  

Aula 4: Expositiva: Análise e síntese.  

Aula 5: Expositiva: Investigação científica: delimitação do tema, estudos exploratórios; 

coleta de dados; utilização de questionários; importância das análises estatísticas.  

Aula 6: Expositiva: Análise crítica na aquisição de conhecimentos.  

Aula 7: Expositiva: Transmissão dos conhecimentos adquiridos: uso das técnicas de 

seminário e monografia.  

Aula 8: Expositiva: Preparação de trabalhos científicos: comunicações em congressos; 

preparação de artigos originais.  

Aula 9: Expositiva: Elaboração e análise crítica de projetos de pesquisa.  

Aula 10: Expositiva: Avaliação pelos pares. 

Aula 11: Expositiva: Conceito, relevância e construção da apresentação oral; 



Aula 12: Expositiva: Construção técnica da organização escrita; 

Aula 13: Expositiva: Técnicas de pesquisa bibliográfica: textos científicos, resumos, 

fichamento e resenha. 

Aula 14: Expositiva: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Aula 15: Apresentação da revisão científica. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos. Metodologia do Trabalho Científico. 8a ed. 

Atlas, 2017. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa, 6ª edição. São Paulo – SP: Atlas, 

2017. 

 

Bibliografia complementar: 

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Como fazer monografias: TCC, 

dissertações e teses. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 272p. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 2. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 248p. 

Maria da Guia Diniz. Escrita e Publicação de Trabalhos Científicos. 1a ed. E-book Amazon, 

2015. 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduandos deverão obter frequência igual ou superior 75% e deverão apresentar 

no final do curso uma revisão científica de um tema, dentro das ciências fisiológicas, de 

escolha do aluno. 

A redação da revisão científica será orientada em suas linhas gerais pelo professor 

coordenador desta disciplina, mas será recomendado que o trabalho seja desenvolvido 

juntamente com o orientador do pós-graduando. O aluno deverá escolher o tema para a 

revisão científica na segunda semana de aula e deverá apresentar o trabalho concluído na 

última semana de aula. Espera-se que a qualidade do manuscrito esteja boa o suficiente 

para publicação. Vale lembrar que a publicação ou submissão da revisão fica a critério do 

aluno e de seu orientador sendo esta etapa não requerida para aprovação na disciplina. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Não há. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA 

NUP 802 

 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

NUP 802 
 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

02 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

A frequência semanal das atividades irá variar de acordo com o projeto de pesquisa em 

que o pós-graduando estará envolvido. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

Eldo Campos 

Helene Nara Henriques Blanc 

Tais Fontoura de Almeida 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar pós-graduandos na orientação científica de estudantes de graduação em projetos 



de pesquisa na área das ciências fisiológicas. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A capacidade de orientação científica é etapa fundamental para a formação de um pós-

graduando. Além disso, uma parcela considerável dos pós-graduandos exercerá suas 

atividades profissionais em centros e institutos de pesquisa científica após a conclusão do 

doutorado. O desenvolvimento da habilidade na orientação científica de novos estudantes 

é fundamental para o sucesso dos profissionais que ingressarem em atividades 

profissionais cuja a ciência é a principal área de atuação.  

 

EMENTA: 

A disciplina compreende a orientação de aluno de iniciação científica, possibilitando ao 

doutorando experiência preliminar em orientação e formação de recursos humanos, assim 

como a valorização do trabalho em grupo.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

O doutorando deverá orientar um aluno de graduação durante seu estágio de iniciação 

científica em todas as fases pertinentes ao desenvolvimento de um projeto científico. Estas 

etapas incluem: formação teórica sobre o método científico, redação de um projeto 

científico, submissão de protocolos à comitês de ética, ética na experimentação científica, 

padronização de protocolos experimentais, planejamento e condução de experimentos 

científicos, interpretação de dados científicos, uso da estatística como ferramenta de 

análise, redação de resultados científicos, discussão de resultados científicos, 

apresentação de seminários e participação em congressos científicos. Todas estas etapas 

deverão estar sob a supervisão do orientador do pós-graduando. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Kathy Barker. Na Bancada - Manual de Iniciação Científica em Laboratório de Pesquisas 

Biomédicas. 1a ed. Artmed, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

Literatura cientifica disponibilizada na forma de artigos científicos e livros pertinentes a área 

de atuação do projeto de pesquisa. 

 



CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

A obtenção dos créditos está condicionada à apresentação, de um trabalho desenvolvido 

pelo estudante de iniciação em evento científico. Obrigatoriamente o aluno de iniciação 

científica deverá apresentar o trabalho no congresso. Além disso, o orientador do pós-

graduando e o estudante de iniciação científica preencherão um formulário de avaliação 

onde será conferida notas sobre o desempenho do pós-graduando na orientação dos 

seguintes pontos: formação teórica sobre o método científico, redação de um projeto 

científico, submissão de protocolos à comitês de ética, ética na experimentação científica, 

padronização de protocolos experimentais, planejamento e condução de experimentos 

científicos, interpretação de dados científicos, uso da estatística como ferramenta de 

análise, redação de resultados científicos, discussão de resultados científicos, 

apresentação de seminários e participação em congressos científicos. 

 

OBSERVAÇÕES:  

O professor responsável pela disciplina será rotativo, ou seja, a cada semestre um docente 

do programa será o responsável pela mesma. 

 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

SEMINÁRIOS EM FISIOLOGIA II 

NUP 803 
 

UNIDADE: 

NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

01 crédito = 15 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS:  

Os seminários do PMPGCF NUPEM-UFRJ ocorrerão 1 vez por semana ao longo do ano. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Jackson de Souza Menezes 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

Eldo Campos 

Helene Nara Henriques Blanc 

Tais Fontoura de Almeida 

Kelse Tibau de Albuquerque 

 

OBJETIVOS: 

Estimular os doutorandos a participarem de discussões científicas no âmbito institucional e 

assim como a criação de redes de colaboração entre os diferentes pesquisadores e 

estudantes do instituto. 



 

JUSTIFICATIVA: 

A capacidade de relação com os pares e a capacidade de estabelecer parcerias e 

colaborações é etapa fundamental na formação de um pesquisador. Espera-se que com 

esta disciplina esta capacidade seja despertada nos doutorandos. 

 

EMENTA: 

Exposição de pesquisadores, em formato de palestras, sobre tópicos selecionados da 

literatura, dos projetos e trabalhos em andamento. Os doutorandos participarão das 

atividades de forma que possam interagir com questionamentos e propostas direcionadas 

aos palestrantes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

A programação das palestras do mês seguinte, será divulgada para os doutorandos no final 

de cada mês. Em todas as aulas os doutorandos participarão de palestras proferidas com 

pesquisadores de renome regional, nacional ou internacional. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Será recomendado que os doutorandos leiam sobre o tema da palestra anteriormente a 

apresentação da mesma consultando livros e artigos científicos. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Os doutorandos deverão ter 30 presenças nos seminários do instituto e/ou do programa 

sendo que em pelo menos 2 destas presenças, os doutorandos deverão apresentar seu 

projeto de pesquisa onde serão submetidos aos questionamentos e sugestões da plateia. 

O docente responsável pela disciplina fará uma avaliação de suas apresentações levando 

em consideração a qualidade dos dados apresentados, a clareza da apresentação, a 

capacidade de interação com a plateia e qualidade dos recursos didáticos utilizados. 

 

OBSERVAÇÕES:  

O professor responsável pela disciplina será rotativo, ou seja, a cada semestre um docente 

do programa será o responsável pela mesma. 

 

  



 

FORMULÁRIO  PARA  APRESENTAÇÃO DE  DISCIPLINAS  DO 

 PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FISIOLÓGICAS 

  

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. Não há 

pré-requisitos. 

Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

Papéis Fisiológicos dos Glicanos 

UNIDADE: 
 

NUPEM-UFRJ Campus Maca 

 
Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

02 créditos = 30 horas 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 2 horas 1 vez por semana durante 15 semanas. 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Cintia Monteiro de Barros 

DOCENTES COLABORADORES: 

José Roberto da Silva 

Leonardo Paes Cinelli 

Nelilma Correia Romeiro  

OBJETIVOS: 

Geral: Ampliar os conhecimentos sobre os papéis fisiológicos desempenhados pelos 

glicosaminoglicanos no sistema nervoso, imunológico e na coagulação sanguínea. 



Específicos: 

-   Estrutura e classificação dos glicosaminoglicanos; 

-   Fisiologia da coagulação sanguínea; 

-   Glicosaminoglicanos e atividade anticoagulantes; 

-   Modelagem molecular dos glicosaminoglicanos, interação glicosaminolgicanos e fatores 

da coagulação; 

-    Vetores transmissores de doenças e glicanos; 

-   Anátomo-fisiolgia do sistema nervoso; 

-  Glicosaminoglicanos no sistema nervoso central; 

-  Doenças neurodegenerativas e o papel desempenhado pelos glicosaminoglicanos 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

Os glicosaminoglicanos são carboidratos complexos presentes na matriz extracelular, na 

superfície celular e também intracelular que desempenham diversos papéis fisiológicos. O 

glicosaminoglicanos mais conhecido e, utilizado amplamente na clínica é a heparina. 

Apesar disso, os papéis fisiológicos e fisiopatológicos dos glicosaminoglicanos são pouco 

discutidos na graduação e pós-graduação.  Desta forma esta disciplina vai aprimorar os 

conhecimentos da fisiologia de alguns sistemas, pautada na inter-relação estrutura X 

função dos glicosaminoglicanos integrando conteúdos patológicos ao envolvimento dos 

glicosaminoglicanos. Terá o aluno que se mostrar hábil e capaz de utilizar seus 

conhecimentos adquiridos na disciplina para aplicá-los em seu projeto de pesquisa. 

  

EMENTA: 

Estrutura dos polissacarídeos sulfatados 

Fisiologia da Coagulação sanguínea 

Glicosaminoglicanos e coagulação sanguínea 

Modelagem molecular de glicosaminoglicanos 

Fisiologia do sistema imunológico 



Carboidratos e sistema imunológico 

Fisiologia dos sistema nervoso 

Matriz extracelular do sistema nervoso 

Glicosaminoglicanos e doenças neurodegenerativas 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Expositiva: Caracterização estrutural dos polissacarídeos sulfatados; Aula 

2: Expositiva: Caracterização estruturaal do glicosaminoglicanos; 

Aula 3: Expositiva: Fisiologia da Coagulação; 

 

Aula 4: Expositiva: Glicosaminolgicanos e coagulação sanguínea; 

Aula 5: Expositiva: Modelagem molecular dos polissacarídeos sulfatados 

 Aula 6: Expositiva e seminário: Interação dos glicosaminoglicanos e outras moléculas, 

análises in silico 

Aula 7: Expositiva e seminário: Fisiologia imunológica 

Aula 8: Expositiva e seminário: Receptores de carboidratos interação 

patógeno X hospedeiro 

 Aula 9: Expositiva e seminário: Fisiologia do sistema nervoso central 

Aula 10: Matriz extracelular do sistema nervoso central Aula 

11: Glicosaminoglicanos e parkinson 

Aula 12: Glicosaminoglicanos e Alzheimer 

 Aula 13: Seminários 

Aula14: Seminários 

Aula 15: Seminários 

  



  

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Margarida De Mello Aires. Fisiologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy. Fisiologia. 7a ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 

2018. 

CURI, R. & PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica. 2a Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

2017. 

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks. Fisiologia Médica de 

Ganong. 24a ed. AMGH, 2014. 

BORON, W.F. BOULPAEP, E. L. Fisiologia Médica. 2aed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015. 

  

Bibliografia complementar: 

Ajit Varki, Richard D Cummings, Jeffrey D Esko, Hudson H Freeze, Pamela Stanley, Carolyn 

R Bertozzi, Gerald W Hart, and Marilynn E Etzler et al., Essential of Glycobiology. 3ª Ed. 

Cold Spring Harbor Laboratory Press. 2017 

Abraham Fisher, Mauricio Memo, Fabizio Stocchi , Israel Hanin. Advances in Alzheimer’s 

and Parkinson Disease. Volume 57 em: Advances in Behavioral Biology 7ª Ed. Springer 

2008. 

  

Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pilai. Cellular and molecular Immunology. 9ª Ed. 

Elsevier. 2018. 

 
CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

1.   Seminários (Peso 5) 

Critério: Conhecimento, capacidade de organização e desenvoltura 

2.   Presença (Pontos: 1,0) 



Critério: Participação nas aulas 

3.   Confecção de projeto científico que comtemple conhecimentos da disciplina 

Critério: Capacidade de organização, metodologia científica, redação, originalidade. 

  

 

4.   Habilidade de aplicação do conteúdo científico no campo prático (Pontos: 2,0) 

Critério: desenvoltura, capacidade de desenvolver o conteúdo científico e adequar ao 

público e didática. 

  
OBSERVAÇÕES: 

A disciplina será desenvolvida numa modelo de interface com a extensão como forma de 

desenvolver no pós-graduando o compromisso social de devolutiva do investimento 

acadêmico como instrumento promotor do empoderamento da sociedade frente à 

obesidade. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

  

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

         Não há pré-requisitos. 

         Disciplina não obrigatória. 

  

NOME DA DISCIPLINA: 

Plasticidade do Sistema Nervoso. 

  

UNIDADE: NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

  

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

3 créditos = 45 horas 

Segundas-feiras – de 08:00 às 11:00. 

  

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas semanais de duração de 3 horas com duração de 15 semanas. 

  

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Henrique Rocha Mendonça 

  

DOCENTES COLABORADORES: 



Não há. 

  

OBJETIVOS: 

Reconhecer os fenômenos de plasticidade neural ao longo do desenvolvimento, fisiologia, 

envelhecimento e patologia do sistema nervoso. Correlacionar aspectos moleculares, 

celulares, morfológicos e ambientais com as adaptações funcionais do sistema nervoso 

frente a diferentes situações. 

  

  

JUSTIFICATIVA: 

O comportamento humano e animal é dirigido pela atividade do sistema nervoso. O 

desempenho de diferentes funções ao longo da vida requer flexibilidade comportamental, 

que é conferida pela intensa plasticidade apresentada por esse sistema. Essa plasticidade 

neural, refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a 

nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento e quando sujeito a novas 

experiências ou danos causados por agentes externos. A compreensão de tais mecanismos 

é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que envolvam a adaptação do 

sistema nervoso a novas situações. 

  

  

EMENTA: 

Indução Neural e histogênese do sistema nervoso; 

Crescimento e direcionamento de axônios; 

Formação de sinapses e sobrevivência de neurônios; 

A experiência e o refinamento das conexões neuronais; 

Aprendizado e memória; 



Armazenamento da informação no sistema nervoso e a teoria dos engramas; 

Degeneração do sistema nervoso e neuroproteção; 

Progenitores neurais e o reparo do sistema nervoso; 

Regeneração do sistema nervoso; 

Plasticidade dos neurônios intactos após neurodegeneração: competição e cooperação 

entre conexões; 

Tópicos avançados em plasticidade Neural de escolha comum entre o professor e alunos. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

As atividades assíncronas ocorrerão em ambiente virtual, utilizando a plataforma AVAum 

UFRJ/Macaé, baseadas em compartilhamento de literatura sugerida e realização de 

tarefas, como fóruns de discussão. Aulas semanais síncronas ocorrerão na plataforma 

virtual Google Meet. As aulas síncronas terão metodologia expositiva ou apresentações de 

seminários por parte dos alunos com mediação pelo professor responsável. Tal 

metodologia visa permitir um maior acesso aos alunos de diferentes Unidades Nucleadoras 

e Associadas do PMPGCF. 

  

Aula 1: Apresentação da Disciplina; 

Aula 2: Indução Neural e histogênese do sistema nervoso; 

Aula 3: Crescimento e direcionamento de axônios; 

Aula 4: Formação de Sinapses e sobrevivência de neurônios; 

Aula 5: A experiência e o refinamento das conexões neuronais; 

Aula 6: Aprendizado e memória; 

Aula 7: Armazenamento da informação no sistema nervoso e a teoria dos engramas; 

Aula 8: Degeneração do sistema nervoso e neuroproteção; 



Aula 9: Progenitores neurais e o reparo do sistema nervoso; 

Aula 10: Regeneração do sistema nervoso; 

Aula 11: Plasticidade dos neurônios intactos após neurodegeneração: competição e 

cooperação entre conexões; 

Aula 12: Tópicos avançados em plasticidade Neural; 

Aula 13: Tópicos avançados em plasticidade Neural; 

Aula 14: Tópicos avançados em plasticidade Neural; 

Aula 15: Tópicos avançados em plasticidade Neural. 

  

BIBLIOGRAFIA: 

Bibliografia básica: 

Eric Kandel. Princípios de Neurociências. 5a Edição. Editora: McGral Hill. 

Mark Bear. Neurociência: Desvendando o Sistema Nervoso. 4a Edição. Editora: Artmed. 

Ana Martinez. Neuro-histologia. 1a Edição. Editora: Rubio. 

Joshua Sanes. Development of the nervous system. 4a Edição. Editora: Elsevier. 

David Price. Building Brains: An Introduction to Neural Development. 2a Edição. Editora: 

Wiley online library. 

  

  

Bibliografia complementar: 

Norman Saunders. Degeneration and Regeneration in the Nervous System. 1a Edição. 

Editora: Hardwood Academic Publishers. 

Kwok-Fai So. Neural Regeneration. 1a Edição. Editora: Elsevier. 



Kewal Jain. The Handbook of Neuroprotection. 2a Edição. Editora: Humana Press. 

Artigos científicos nas áreas de Fisiologia e fisiopatologia do sistema nervoso. 

  

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Os pós-graduandos deverão obter frequência igual ou superior 75%. As avaliações 

consistirão na apresentação de seminários pelos discentes e pela entrega de resenhas 

críticas acerca de artigos científicos originais selecionados ao longo da disciplina. As 

apresentações de seminários pelos alunos representarão 50% da Avaliação, enquanto as 

resenhas críticas corresponderão aos 50% restantes. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

 

A disciplina poderá ser cursada por mestrandos ou doutorandos. 

 Não há pré-requisitos. 

 Disciplina não obrigatória. 

 

NOME DA DISCIPLINA: 

INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA 

 

UNIDADE: NUPEM-UFRJ Campus Macaé 

 

Nº DE CRÉDITOS E HORAS DE ATIVIDADES: 

2 créditos = 30 horas 

 

FREQUÊNCIA DAS AULAS E DURAÇÃO EM SEMANAS: 

Aulas de 3 horas 3 vezes por semana. Duração de 4 semanas. 

 

DOCENTES RESPONSÁVEIS: 

Manuela Leal da Silva 

 

DOCENTES COLABORADORES: 

Não há. 

 

OBJETIVOS: 

Considerando que milhares de dados são gerados nas diferentes áreas de biologia 

experimental e teórica, é essencial a utilização de ferramentas de Bioinformática para 

analisar os dados gerados e extrair informações relevantes que possam ser utilizadas em 

pesquisas em diversas áreas das Ciências Fisiológicas. O objetivo dessa disciplina é 

apresentar os tópicos introdutórios da área de Bioinformática, assim como introduzir ao 

uso das ferramentas e metodologias atuais desta área.  

 

JUSTIFICATIVA:  

A apresentação ao aluno dos métodos, técnicas e teoria básica da Bioinformática será de 

grande valia ao seu desenvolvimento enquanto profissional de Ciências Fisiológicas. Dessa 



forma, espera-se que os alunos aprendam a analisar as informações contidas em diferentes 

bancos de dados biológicos, desde sequências de ácidos nucléicos a resíduos de 

aminoácidos, compreendam a importância da função das moléculas e macromoléculas nos 

mais diversos sistemas biológicos e também compreendam os níveis de interações 

moleculares.  

 

EMENTA: 

Bancos de dados Biológicos; 

Busca e análise da confiabilidade dos dados disponíveis;  

Alinhamento de sequências;  

Análise Filogenética;  

Predição funcional de sequências codificantes;  

Predição e modelagem de estrutura de proteínas;  

Princípios de Imunoinformática. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MÉTODOS DE ENSINO: 

Aula 1: Entrevistas, perfis, definição das aulas, critérios de avaliação; Expositiva: Definições 

e áreas de atuação da Bioinformática; 

Aula 2: Expositiva: Histórico sobre Bancos de Dados Biológicos; Bancos de dados 

Biológicos; Divisão dos Bancos de Dados a serem apresentados em seminário e das 

sequências a serem analisadas pelos alunos; 

Aula 3: Expositiva: Busca e análise da confiabilidade dos dados disponíveis;  

Aula 4: Expositiva: Alinhamento de sequências; Análise Filogenética;  

Aula 5: Avaliação 1: Apresentação de seminário pelos alunos: Diferentes bancos de dados 

Aula 6: Prática: Busca de informações sobre a sequência alvo destinada a cada aluno em 

diferentes bancos de dados. 

Aula 7: Expositiva: Predição funcional de sequências codificantes; Predição e modelagem 

de estrutura de proteínas; 

Aula 8: Expositiva: Princípios de Imunoinformática. 
Aula 9: Prática: Predição funcional de proteínas e ferramentas de imunoinformática. 

Aula 10: Avaliação 2: Apresentação de seminário pelos alunos demostrando as informações 

obtidas através da utilização dos diferentes bancos de dados e ferramentas de 

Bioinformática durante a disciplina, bem como o embasamento teórico de cada etapa. 

 

BIBLIOGRAFIA: 



Bibliografia básica: 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. Editora Artmed. 2010. (571.6 B615m) 

LOPES, Heitor Silverio; CRUZ, Leonardo Magalhães. Computational Biology and Applied 
Bioinformatics. Published online: 02 September, 2011. 

PROSDOCIMI, Francisco; CAMARGO FILHO, Fernando et al. Bioinformática: Manual do 
Usuário - Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - Vol 29 - 2002. 

VERLI, Hugo (organizador) et al. Bioinformática: da Biologia à Flexibilidade Molecular. 
Disponível em http://www.ufrgs.br/bioinfo/ebook/ - 2014. 
 

Bibliografia complementar: 

LESK, Arthur M. Introdução a Bioinformática; tradução Ardala Elisa Breda Andrade et al - 
2ª ed - Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MORGON, Nelson H.; COUTINHO, Kaline et al. Métodos de química teórica e modelagem 
molecular - São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007. 

Artigos científicos nas áreas de Bioinformática, Biologia Computacional e Imunoinformática. 

 

CRITÉRIOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

Os pós-graduandos deverão obter frequência igual ou superior 75%. Deverão obter média 

final nos seminários e relatório igual ou superior 7. 

 

OBSERVAÇÕES: 

As aulas práticas ocorrerão no Laboratório Didático de Informática do Instituto de 

Biodiversidade e Sustentabilidade NUPEM/UFRJ. Durante a pandemia, caso a disciplina 

seja ofertada, o aluno precisa possuir computador com acesso a internet para poder cursar 

a disciplina. 


