
TURMA: PREENCHIMENTO_OPCIONAL

TÓPICO UNIDADE AULA TEMA OBJETIVOS
(SEMESTRE)

1 2020.1 1
Composição química do corpo 

humano: substâncias inorgânicas

Compreender que o o corpo humano é 
constituído por diversos elementos químicos. 
Identificar a importância da água e dos sais 
minerais para o funcionamento do organismo.

2 2020.1 2
Composição química do corpo 

humano: substâncias orgânicas

Compreender a importância estrutural e 
fisiológica dos carboidratos, dos lipídeos, das 
proteínas e dos ácidos nucléicos no 
funcionamento do organismo.

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

É possível a oferta da disciplina de forma não presencial?: 
Caso não seja possível ofertar a disciplina de forma não presencial, explanar os motivos:

CURSO: Técnico em Equipamentos Biomédicos
COMPONENTE CURRICULAR: Anatomia e Fisiologia (60 Aulas)
PROFESSOR(A): Rosicléa Maria Santos D'Andréa



3 2020.1 3
Membrana Plasmática: estrutura, 

funções e tipos de transporte.

Reconhecer as funções da membrana 
plasmática, em particular, o controle da troca 
de substâncias entre o meio externo e interno 
das células.                                                                        
Compreender os mecanismos de transporte 
passivo (difusão, difusão facilitada e osmose) 
e a sua importância para a manutenção do 
metabolismo celular.

4 2020.1 4
Potencial de Ação e de Repouso da 

MP                                    

Entender a diferença entre potencial de ação e 
potencial de repouso na membrana 
plasmática.  Compreender como é gerado um 
potencial de ação e como ele se propaga pelo 
neurônio.                                                               

5 2020.1 5 Sistema Muscular Humano                                      

Caracterizar os tecidos musculares - estriado 
esquelético, estriado cardiáco e não estriado- 
quanto a estrutura básica de suas células e 
quanto a função de cada tipo no organismo 
humano.                                                                



6 2020.1 6
Tecido Muscular estriado esquelético 

e contração muscular.

Descrever a esturutura de uma fibra muscular 
esquelética e a organização de uma miofibrila, 
relacionando estrutura e função na contração 
muscular.                                                             
Conhecer o papel dos íons de cálcio e do 
trifosfato de adenisina (ATP) na contração 
muscular.

7 2020.1 7
Sistema Cardiovascular Humano: o 

coração e o seu funcionamento

Perceber a relação do sistema cardiovascular 
com outros sistemas corpóreos, como sistema 
respiratório, nervoso, dentre outros.                                                                                                                                                                
Caracterizar as câmaras cardíacas e o 
sistema de valvas, relacionando-as com a 
função de manter o fluxo sanguíneo 
unidirecionalmente.

8 2020.1 8
Sistema Cardiovascular Humano: 

Ciclo cardiáco, movimento do sangue 
nos vasos e pressão arterial

Conhecer como o sangue circula no corpo 
humano.                                                   
Compreender os processos do ciclo cardíaco, 
da sístole e da diástole.                                   
Entender o papel do ciclo cardiáco na 
manutenção da pressão arterial.                             
Reconhecer as principais doenças do sistema 
cardiovascular.

9 2020.1 9 Sistema respiratório humano

Identificar os órgãos constituintes do sistema 
respiratório.                                                         
Descrever as principais funções do sistema 
respiratório.                                          



10 2020.1 10 Fisiologia da respiração.

                                                                     
Compreender como ocorrem as trocas 
gasosas a nível dos alvéolos pulmonares.                                               
Entender o processo de hematose nos 
alvéolos pulmonares.

11 2020.1 11
Sistema Nervoso: Sistema Nervoso 

Central (SNC)

Conhecer e entender o Sistema Nervoso, suas 
divisões e sua unidade básica: neurônio.  
Identificar e reconhecer a importância de cada 
uma das partes do Sistema Nervoso Central 
no funcionamento do organismo.

12 2020.1 12 Sistema Nervoso Periférico (SNP)

Caracterizar o Sistema Nervoso periférico 
quanto a sua estrutura básica.                                        
Compreender o funcionamento básico do 
Sistema Nervoso Periférico.                                                                                 



13 2020.1 13 Divisão funcional do Sistema Nervoso

Caracterizar Sistema Nervoso quanto a as 
suas funções que desempenham no 
organismo.                                        
Compreender o funcionamento básico do 
Sistema Nervoso somático e sistema nervoso 
autônomo.                                                                                 

14 2020.1 14 Distúrbios do sistema nervosol

Identificar alguns transtornos importantes do 
sistema nervoso e compreender os cuidados 
necessários à pessoas afetadas por esses 
distúrbios.                                                                            

15 2020.1 15 Avaliação Final
Verificar o desenpenho dos estudantes quanto 

aos seus estudos e aprendizagem

*Planejamento de 1 semestre

 Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas noAmbiente Virtual de Aprendizagem
** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação: Serão três notas: N1 corresponde ao somatorio dos pontos das aulas 2 à 5, totalizando 100;  N2 correspondendo ao
somatorio de pontos das aulas 6 à 10, totalizando 100 pontos e N3 corresponte ao somatório das atividades das aulas 11 à 14, totalizando 100 pontos. A média (M) é obtida: (N1 + N2+ N3) / 3. Média de aprovação 
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CARGA HORÁRIA TOTAL DA DISCIPLINA:                                                              60
12
48

RECURSOS INSTRUMENTO PERÍODO ATIVIDADE ATIVIDADE CARGA -
DIDÁTICOS - DE INDIVIDUAL/ COLABORATIVA/ HORÁRIA

PEDAGÓGICOS AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO (h/a)
Google Meet:encontro 
síncrono (roda de conversa 
e apresentação do assunto). 
Material em sala virtual 
(Slides, texto em pdf e 
roteiro de estudos).

08/09 à 11/09

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas).                    
Material em sala virtual 
(Slides e texto em pdf. 
Vídeo: PROTEÍNAS - 
Compostos Orgânicos 
[Bioquímica] - Prof. Samuel 
Cunha/ 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TBwmSmIM2qE). 

Roteiro de 
estudos 

14/09 à 18/09 20

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 2                                                                                                                2020.1

AULAS MINISTRADAS ANTES DA PANDEMIA (Aulas):                                                    
CARGA HORÁRIA NAS ANP'S (h/a):                                                                              



Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual 
(Slides e apostila em pdf. 
Vídeo: Transporte Ativo e 
Passivo - Brasil 
Escola/https://www.youtube.
com/watch?v=EIr2JzS4IyA).

Roteiro de 
estudos 

21/09 à 25/09 20

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo:Potencial de Ação: 
Animação - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GAU4r0XleRU&t=25s

Testando o seu 
conhecimentos

28/09 à 02/10 30

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo:Mapa mental do 
Tecido Muscular - Histologia- 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=d3Y7dXX-4c4.

Confecção de 
um mapa 

conceitual com 
os três 

diferentes tipos 
de tecidos 

musculares

05/10 à 09/10 30

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3



Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo:Contração Muscular - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iqUl3nOPxFA.

Roteiro de 
estudos

12/10 à 16/10 20

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo:Anatomia 
Cardiovascular _ Coração _ 
Aula Prática 1 - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e5xxq5N34o8

Esquematização 
do coração 

19/10 à 23/10 30

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

4

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo:Fisiologia: Aula 22 - 
Sistema Circulatório - Ciclo 
cardíaco - 
https://www.youtube.com/wat

Roteiro de 
estudos

26/10 à 30/10 20

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

4

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Apostila em pdf.     Vídeo: 
Fisiologia: Aula 22 - Sistema 
Respiratório - Brasil Escola - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=tBUh0Q1v5lU

02/11 à 06/11

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3



Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Apostila em pdf.     Vídeo: 
Sistema respiratório e 
circulatório - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=dXbhp0sdiwA

Testando o seu 
conhecimentos

09/11 à 13/11 30

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo: 
Sistema Nervoso Central - 
Brasil Escola - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=v6fElwtBT14

Mapa conceitual 16/11 à 20/11 30

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

4

Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo: 
Sistema nervoso periférico - 
Brasil Escola - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qCNffHH84iw

Estudo dirigido 23/11 à 27/11 20

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3



Google Meet:encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto anterior). 
Material em sala virtual: 
Slides e texto em pdf.     
Vídeo: 
Sistema nervoso autônomo 
simpático e parassimpático - 
Brasil Escola - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DIQpsbxmfXI

30/11 à 04/12

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google meet: encontro 
síncrono (aula para sanar 
dúvidas do assunto 
estudado anteriormente e 
apresentação do próximo 
assunto).                              
Material em sala virtual: 
textos em pdf.                            
Vídeo: Doenças 
relacionadas ao SNC e SNP - 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vYgtxXKoBio                

Testando o seu 
conhecimentos

07/12 à 11/12 50

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Google meet: encontro 
síncrono (verificação de 
aprendizagem).                                              

Avaliação Final 14/12 à 18/12 100

Forum de 
discussão:Google 
sala de aula. Sem 

pontuação

3

Total: 48 aulas

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação: Serão três notas: N1 corresponde ao somatorio dos pontos das aulas 2 à 5, totalizando 100;  N2 correspondendo ao
somatorio de pontos das aulas 6 à 10, totalizando 100 pontos e N3 corresponte ao somatório das atividades das aulas 11 à 14, totalizando 100 pontos. A média (M) é obtida: (N1 + N2+ N3) / 3. Média de aprovação ≥ 70. Média para aprovação na prova final (Média Ponderada) ≥ 50. 




