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Plano de Ensino 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: NeuropsicologiaNeuropsicologiaNeuropsicologiaNeuropsicologia    

Curso: Psicologia 

Período Letivo: 2018 Série: 2ª  Obrigatória (X)   Optativa (   ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs: 

 

I I I I ---- Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos    

Objetivos: Ao final do curso o aluno deverá estar apto a ter um olhar integrado dos mecanismos de 
controle das funções vitais exercidos pelo sistema neuroendócrino do ser humano. Descrever os 
componentes neurobiológicos (estruturais, elétricos e químicos) e compreender seus componentes 
(sensorial, motor, somático e vegetativo), além das funções neurais superiores. Explicar seus 
mecanismos de ação, exemplificando com dados clínicos referentes a questões neuropsiquiátricas.  O 
acadêmico deverá ser capaz de relacionar com outras disciplinas e incluir ao processo saúde/doença a 
dimensão sócio/cultural/histórico/ambiental do ser humano. 

 

II II II II ---- Ementa Ementa Ementa Ementa    

A Neuropsicologia contempla a fisiologia de forma integrada; anatomia funcional do sistema 
nervoso; neurônio, sinapse, neurotransmissores e receptores; contração muscular; sistema nervoso 
somático e vegetativo; funções sensoriais (somestesia, visão, audição, paladar e olfato) e funções 
motoras; funções neurais superiores: comportamentos motivados (sexual, alimentar, de sede e 
termorregulação), neurobiologia das emoções, ciclo sono e vigília, linguagem, aprendizagem e 
memória, introdução à neurobiologia dos transtornos neuropsiquiátricos. 

III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino    

1) Introdução à neurofisiologia do sistema nervoso: Definição da ciência, Divisão 
da fisiologia, Níveis de organização biológica, Sistemas corpóreos e sua integração, 
Compartimentos líquidos corporais, Homeostase, Sistemas de controle da 
homeostase. 
2) Células do sistema nervoso: Evolução do encéfalo, Organização e função geral 
do sistema nervoso, Tipos de células do sistema nervoso, Transporte no axônio, 
Bainha de mielina (no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico), 
Regeneração do axônio seccionado 
3) Bioeletrogênese e Pontencial de Ação: Medindo o potencial de repouso, 
Equilíbrio eletroquímico, Equação de Nernst e Goldman, O que é potencial de 
ação, Condução contínua e saltatória, Velocidade da condução do PA. 
 

1º BM 

1) Neurotransmissão: Componentes e tipos de sinapse, Mecanismo de 
neurotransmissão,  Fusão da vesícula sináptica e implicações, Frequência do PA, 
PIPS e PEPS, Somação temporal e espacial, Tipos de circuitos neuronais, 

2º BM 



 

  Faculdade da Alta Paulista 
Credenciada no MEC – Portaria 1377 – DOU de 13 de maio de 2002 

IDOBOEC – CNPJ 72.557.721/0001–08 

Rua Mandaguaris, 1010 – centro – (14) 3404-3862 – Tupã/SP – 17600-050  

 

 

Neurotransmissores, Tipos de receptores, Recaptação dos neurotransmissores. 
2) Sistema motor e integrativo; Sistema nervoso somático, Modalidade sensorial, 
Classificação dos receptores sensoriais, Vias somáticas sensoriais, Vias somáticas 
motoras. 
3) Sentidos especiais: Olfação,  Gustação,  Visão,  Audição e Tato. 
 
1) O sono e o ritmo biológico: Definição de comportamento, Funções do córtex 
cerebral, Lateralização do córtex, Sistema modulatório difuso, Origem dos ritmos 
biológicos, O sono, Registro de EEG, Controle químico do sono, Sistema SARA, O 
zeitgeber e efeito JetLed, Distúrbios do sono. 
2) Anatomia do sistema límbico,  Circuito de Papez, Hipocampo, Amígdala,  
Circuito de recompensa. 
3) A memória e os tipos existentes: memória de longo e curto prazo, receptores 
NMDA, pontecialização e aprendizagem, comportamento motivado. 

3º BM 

1) Esquizofrenia como um distúrbio neurológicos e transtornos afetivos, evidências 
de anormalidades cerebrais. 
2) Transtornos de ansiedade (transtorno do pânico e transtorno obsessivo 
compulsivo), o autismo e o estresse (efeito do estresse prolongado sobre a saúde.  
3) Abuso de drogas: dependência física e psicológica, reforço positivo e negativo, 
tolerância e abstinência e compulsão pela droga e recidiva. 

4º BM 

IV IV IV IV ---- TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)    

Confecção de resenha embasada no texto: “Cérebro e matéria” (livro: O olho e o 
cérebro, Philippe Meyer, editora Unesp, 2002).. Carga horária para a atividade 2 
horas. 

1º BM 

Leitura reflexiva e confecção de resenha do texto de apoio. “Células” (livro: Breve 
história de quase tudo, Bill Bryson, editora Companhia das letras, 2005). Tempo 
para a atividade 2 h. 

2º BM 

Confecção de resumo detalhado sobre o artigo: A Doença de Parkinson e o 
Processo de Envelhecimento Motor: Uma Revisão de Literatura (Sousa et al., 
2011). Carga horária de estudo 2 horas. 

3º BM 

Leitura do texto de apoio Dislexia, Associação Britânica de Neurociência (BNA), 
2003. Carga horária para o estudo 2 horas. 

4º BM 

V V V V ---- Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica Acessibilidade Pedagógica    

Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante em 
relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas serão: a 
clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do material estudado.  

1º BM 

Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos curriculares 
durante o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. As estratégias 
utilizadas serão: ilustrações e analogias. 

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do conteúdo que se 
há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão sintética, integradora e 
inclusive crítica do material. As estratégias utilizadas serão: perguntas intercaladas e 

3º BM 
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pistas topográficas e discursivas.  

Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das matérias 
estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas conceituais e redes 
semânticas e uso de estruturas textuais. 

4º BM 

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    

A prática será em laboratório com atividades que possam correlacionar à 
neurofisiologia, num primeiro momento, com atividades do universo cotidiano do 
acadêmico. Posteriormente aumenta-se a complexidade dos experimentos para a 
introdução do acadêmico a rotina profissional. 

1º BM 

Aula prática e Organização do caderno de laboratório. 2º BM 

Prática em laboratório e Redação de relatórios sobre as aulas práticas nos moldes 
da ABNT.  

3º BM 

Aula prática e a relação com protocolos experimentais de textos científicos. 4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    

Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas. 

1º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de estruturas 
textuais. 

2º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e 
discursivas e c) mapas conceituais. 

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas conceituais 
e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais. 

4º BM 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos 
partindo de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam 
ou conhecem. 

1º BM 

Além das aulas teóricas, iniciam-se aulas práticas em laboratório, com utilização de 
equipamentos, com o objetivo de introduzir o acadêmico ao ambiente próximo 
da realidade da profissão do biomédico. 

2º BM 

Começa-se com aulas expositivas e após isso, faz-se a utilização do laboratório 
com o objetivo de introduzir o acadêmico as práticas com peças anatômicas e 
cumprimento de protocolo de experimento. 

3º BM 

Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a capacidade de 4º BM 
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observação e de diagnóstico e apresentará solução para o problema apresentado. 
IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria: Teórico/prático em laboratório.: Teórico/prático em laboratório.: Teórico/prático em laboratório.: Teórico/prático em laboratório.    

    

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    

 

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão Projeto 
de Extensão Fadap/FAP. 

XII XII XII XII ---- Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII XIII XIII XIII ---- Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica    

Bibliografia Básica 

LENT, R. Neurociência da mente e do comporNeurociência da mente e do comporNeurociência da mente e do comporNeurociência da mente e do comportamentotamentotamentotamento 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

BRANDÃO, M. L. As bases biológicas do comportamentoAs bases biológicas do comportamentoAs bases biológicas do comportamentoAs bases biológicas do comportamento 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2004. 

AIRES, M. M. FisiologiaFisiologiaFisiologiaFisiologia 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

XIV XIV XIV XIV ---- Bibliografia Complementa Bibliografia Complementa Bibliografia Complementa Bibliografia Complementarrrr    

DAMÁSIO, A. R. O erro de DescartesO erro de DescartesO erro de DescartesO erro de Descartes. São Paulo: Cia. Das Letras, 1996. 

FEENFIELD, S. A. O cérebro humano: uma visita guiadaO cérebro humano: uma visita guiadaO cérebro humano: uma visita guiadaO cérebro humano: uma visita guiada. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. 

GOLEMAN, D. Inteligência emocionalInteligência emocionalInteligência emocionalInteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 

SACKS, O. O homem que coO homem que coO homem que coO homem que confundiu sua mulher com um chapéunfundiu sua mulher com um chapéunfundiu sua mulher com um chapéunfundiu sua mulher com um chapéu. São Paulo: Cia. Das Letras, 1997. 

SPRINGER, S. P. e DEUSTCH, G. Cérebro esquerdo e cérebro direitoCérebro esquerdo e cérebro direitoCérebro esquerdo e cérebro direitoCérebro esquerdo e cérebro direito. São Paulo: Summus Editora, 
1998. 

XV XV XV XV ---- Professor Professor Professor Professor    

    

 


