
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: NEUROFISIOLOGIA BÁSICA E APLICADA À PSICOLOGIA Código: BF095 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    

(x) 100% ensino remoto emergencial 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

A disciplina aborda os principais conceitos de neurofisiologia e suas aplicações nas diversas áreas da 
Psicologia. 

 

Justificativa para a oferta à distância 
 

A disciplina é composta em sua maior parte por aulas teóricas e utiliza de metodologias compatíveis com 
o trabalho de forma remota. 
 

 
Organização funcional do sistema nervoso e plasticidade neural; Sistemas de neurotransmissão, 
Neurobiologia da Percepção, Neurobiologia dos estados motivacionais, Neurobiologia da memória, 
Neurobiologia das emoções, Neurobiologia da linguagem, Neurobiologia da drogadição, Neurobiologia dos 
transtornos psiquiátricos, Neurobiologia das dificuldades de aprendizagem. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser conhecer os principais conceitos de neurofisiologia e suas aplicações na Psicologia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno deverá ser conhecer a organização funcional do sistema nervoso 
O aluno deverá conhecer os mecanismos envolvidos com a plasticidade neural;  
O aluno deverá ser conhecer os principais sistemas de neurotransmissão 
O aluno deverá ser conhecer os mecanismos básicos da percepção 
O aluno deverá ser conhecer aspectos neurais dos estados motivacionais (fome, sede e comportamento 
sexual) 
O aluno deverá ser conhecer os principais tipos de memória e os sistemas neurais envolvidos. 
O aluno deverá ser conhecer os mecanismos neurais subjacentes à regulação emocional. 
O aluno deverá ser conhecer a neurobiologia da linguagem e da dislexia. 
O aluno deverá ser conhecer aspectos neurobiológicos da drogadição e sua importância na clínica 
psicológica. 
O aluno deverá ser conhecer a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos e sua importância na clínica 
psicológica. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida remotamente através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA Moodle 
ou Googlle Classroom) para disponibilização de materiais (atividades assíncronas), e com auxílio de 
softwares que possibilitem encontros síncronos entre professor e alunos (Teams da Microsoft® ou Jitsi 
Meet).  
 
 
Procedimentos didáticos a serem adotados para o conteúdo: 
 
a) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO:  
A comunicação com os alunos será feita através do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde será aberta 
uma sala específica para a disciplina para disponibilização pelo professor de textos para leitura, links, 
vídeos e outros materiais, e para a postagem pelos alunos das tarefas realizadas. Também será utilizado 
o software Teams da Microsoft® ou Jitsi Meet para realização de atividades síncronas (videoconferências 
para exposição de assunto e para discussão de temas).  
 
b) MODELO DE TUTORIA:  
A tutoria será realizada pelos professores da disciplina. O tutor acompanhará as atividades discentes 
conforme o cronograma do curso. Os professores acessarão regularmente o AVA e darão retorno aos 
alunos no prazo máximo de 72 horas; realizarão fóruns de discussão sobre pontos específicos e também 
para tirar dúvidas; receberão as atividades postadas pelos estudantes; e disponibilizarão as notas das 
avaliações realizadas.  
 
c) MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO: 
Serão utilizados basicamente artigos científicos recentes e outros materiais disponíveis na internet, como 
vídeos na plataforma Youtube. 
 
 
d) INFRAESTRUTURA DE SUPORTE TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO E INSTRUMENTAL À DISCIPLINA:  
Como não é possível acesso à sala de informática do Departamento de Fisiologia neste período atípico 
(pandemia-COVID19), a infraestrutura fica a cargo dos próprios estudantes e docentes.  
 
e) PREVISÃO DE PERÍODO DE AMBIENTAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS A SEREM 
UTILIZADOS PELOS DISCENTES:  
Na primeira semana de aula, após encontro síncrono com os professores e apresentação do Plano de 
Ensino da disciplina, os alunos serão direcionados para os ambientes virtuais para familiarização (AVA, 
Teams da Microsoft e Jitsi Meet), sob supervisão presencial do professor/tutor.  
 
f) IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES: 
 
A frequência será computada através da postagem das tarefas realizadas de maneira assíncrona no AVA.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Será realizada no mínimo 1 (uma) avaliação em cada tema abordado. As avaliações serão feitas por tarefas 
elaboradas de maneira remota assíncrona.  
 
 

                                                          BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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Professor da Disciplina: Fernando Mazzilli Louzada 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



BF095 – NEUROFISIOOGIA BÁSICA E APLICADA À PSICOLOGIA - PERÍODO ESPECIAL 
 

DATAS: 10/11/2020 – 19/02/2021  

Carga horária: 60h 

Vagas: 40 

Horário das atividades síncronas: Terças-feiras 10h30-12h30 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): Moodle 

Plataforma para aulas síncronas: Teams 

Outras plataformas complementares ou alternativas: youtube, google drive, google meets. 

Controle de frequência: O controle de frequência será realizado de forma assíncrona por meio da postagem de tarefas (trabalhos, resenhas e 

exercícios domiciliares) desenvolvidos pelos estudantes. 

 

Tabela 1. Cronograma Geral com distribuição da carga horária das atividades síncronas e assíncronas 

TEMAS Data Carga horária total 

Atividades 

Síncronas: 

Terças-feiras 10h15-12h15  (2h) 

 

Atividades 

Assíncronas 

Aulas Gravadas/ 

Atividades/Leitura /Tarefas 

ORGANIZAÇÃO FUNICIONAL DA SISTEMA NERVOSO 

BIOELETROGÊNSE, SINAPSES E SISTEMAS DE NEUROTRANSMISSÃO 

PERCEPÇÃO/DOR CRÔNICA E SUPORTE AO PACIENTE 

MEMÓRIA E APRENDIZAGEM 

BIOPSICOLOGIA DA EMOÇÃO/COMPORTAMENTOS MOTIVADOS 

FISIOLOGIA DO SONO E DOS SONHOS 

NEUROBIOLOGIA DA LINGUAGEM 

NEUROBIOLOGIA DO COMPORTAMENTO SEXUAL 

BIOPSICOLOGIA DOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS/DROGADIÇÃO 

NEUROBIOLOGIA DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

10/11 6h 2h 4h 

17/11 6h 2h 4h 

24/11 6h 2h 4h 

01/12 6h 2h 4h 

08/12 6h 2h 4h  

15/12 6h 2h 4h 

19/01 6h 2h 4h 

26/01 6h 2h 4h 

02/02 6h 2h 4h 

09/02 6h 2h 4h 

TOTAL  60h 

 

 




