
TÓPICOS INTEGRADOS EM ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANAS (BIO017) 
           

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO ESPECIAL 2020-1 
 

Período de oferta da disciplina: 13/07 a 27/08 
 
 Horário das atividades síncronas:   
 Segundas e Quintas 18:30 às 20:00 horas 
 
Número de vagas: 20  
 
 
 
Professores: Profa. Dra. Ana Lucia Tararthuch  analucia@ufpr.br   
              wsp 999372134 
     Prof. Dr Edson Antonio Tanhoffer 
     Profa. Dra. Maira Vale 
     Profa. Dra. Ana Maria Caliman Filadelfi 
 
 
 
Justificativa:  
 
 A disciplina Bio 017 faz parte do rol das disciplinas chamadas “optatórias”, do currículo do Curso de 
C. Biológicas. O objetivo principal é discutir assuntos relacionados à educação em saúde e a abordagem 
destes assuntos e dos conteúdos de anatomia e fisiologia humanas (Corpo Humano), no ensino 
fundamental e médio, de acordo coma as bases nacionais curriculares. Em 2019, começamos a utilizar a 
plataforma Moodle para que os alunos pudessem ter mais facilmente acesso ao material disponibilizado 
pelos professores da disciplina, bem como para realização e entrega de tarefas. 
 As atividades propostas para o período especial remoto são: 
 - Videoconferências com os professores (atividades síncronas) para  exposição de  conteúdos e 
discussão de textos. 
 - Atividades em casa, envolvendo leitura de textos e preparação de resumos, resenhas e relatórios, 
utilizando a plataforma Moodle. 
 - Cada aluno ficará responsável por um tema do conteúdo central (Órgão e Sistemas) e deverá 
preparar uma aula a ser apresentada em data combinada 
Nos horários previstos para as atividades síncronas 
 - Os alunos serão divididos em grupos e deverão apresentar um projeto sobre um tema em 
educação em saúde (temas transversais). Este projeto deverá ser viável para apresentação em uma feira 
de ciências ou outra atividade afim. 
 
Avaliação 
 
 - Todas as atividades que gerem produtos serão pontuadas. Essa pontuação será dividida da 
seguinte maneira: 
 30 pontos para apresentação da aula 
 30 pontos para o projeto 
 40 pontos para resumos, resenhas e outros materiais produzidos 
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 
A cada semana serão programadas tarefas para entrega via Moodlle.  
 

• Textos e artigos para leitura 
• Preparação do Plano de aula 
• Entrega de partes específicas do projeto para feira de Ciências 

 
Estas tarefas serão programadas dentro das 8 semanas de duração da disciplina, de forma que os 
alunos tenham a condição de realizá-las num período de tempo que não exceda a 4 horas semanais. 
 
Atividades síncronas: 14 encontros de 90 minutos = 42 horas 
Atividades assíncronas: aproximadamente 4 horas semanais = 33 horas 
 



Cronograma de Atividades Síncronas  
                    
DATA ASSUNTO DOCENTE 

13/7 
 

Apresentação da disciplina por videoconferência/orientações 
gerais/Ambientação  
Distribuição dos temas para as aulas dos alunos 

Ana Lucia 
Maira  Edson 

Ana Maria 
16/7 Neuroendocrinologia da Puberdade Edson 

20/7  Sistema Nervoso  
“Emoções”  

Maira 

23/7 Dimorfismo Sexual Edson 

27/7 Discussão sobre Gênero Maíra 

30/7 Sistema Endócrino e Reprodução 
Apresentação de Aulas dos alunos  
 

Maíra 
Ana Lucia 

3/8 Sistema Respiratório  
Tabagismo e Saúde Ambiental 

Ana Maria 

6/8 Sistema Cardiovascular e Respiratório  
Apresentação de Aulas dos alunos  
 

Ana Lucia  
Ana Maria 

10/8 Sistema Digestório - Nutrição Ana Lucia 

13/8 Sistema Digestório  
Apresentação de Aulas dos alunos  
 

Ana Lucia 
Maíra 

17/8 Sistema Locomotor  Edson 

20/8 Esqueleto e Músculos  
Apresentação de Aulas dos alunos  
 

Edson/ Ana 
Lucia 

24/8 Sistema Excretor  
Apresentação de Aulas dos alunos  
 

Ana Lucia 
Maira 

27/8 Encerramento da Disciplina Ana Lucia 
Ana Maria 

Maira 
Edson 

 
 
Temas e Cronograma de Aula a serem apresentadas pelos alunos 
 
DATA ASSUNTO Alunos 

30/7 Pâncreas  
 
      Reprodução   
 

 

6/8       Sistema Cardiovascular  
 
      Sistema Respiratório  
 

 

13/8        Sistema Digestório  
  
 

 

20/8        Esqueleto e Músculos  
 
 

 

24/8        Sistema Urinário 
 
 

 

 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Plano de Ensino – Período Especial (Ficha 2) 
 

 

Disciplina: Tópicos em Anatomia e Fisiologia Humanas Código: BIO 017 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual ( ) Modular  

Pré-requisito:  

 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 75 

CH semanal:  5 

Padrão (PD): 80 Laboratório (LB): Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Ementa (Unidades didáticas):  

O ser humano e seu desenvolvimento na relação sociedade-ambiente. O 
estudo da corporeidade e seus determinantes das condições de crescimento, 
desenvolvimento e funcionamento. Anatomia e Fisiologia humanas. 
Fenômenos anatomo-fisiológicos e a manutenção da vida individual e 
coletiva. Homeostase e seus determinantes. A reprodução no contexto da 
sexualidade humana. Disfunções anatomo-fisiológicas e seu 
comprometimento na saúde humana. Esses tópicos serão discutidos com 
base nos conteúdos a serem trabalhados no ensino fundamental e médio. 

 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
• Neuroendocrinologia da Aprendizagem 
• Dimorfismo Sexual 
• Distúrbios da Aprendizagem 
• Sistema Nervoso 
• Emoções 
• Drogadição 
• Discussão sobre Gênero  
• Reprodução Humana 
• Sistema Endócrino 
• Sistema Cardiovascular 
• Sistema Respiratório e tabagismo 
• Sistema Digestório – Nutrição e Distúrbios Alimentares 
• Sistema Locomotor 
• Sistema Urinário 
 

 
 



OBJETIVO GERAL 
 
      O aluno deverá ser capaz de: 

• desenvolver ações (oficinas, palestras, manuais, projetos, programas, mapas 
conceituais) que esclareçam as questões relacionadas à Fisiologia e Anatomia 
Humana, bem como de educação em saúde. 

• Preparar e ministrar adequadamente aulas que incluam o conteúdo de anatomia 
e fisiologia humanas no Ensino Fundamental e Médio.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida utilizando atividades síncronas e assíncronas.  
 

a) As atividades síncronas consistirão em aulas expositivo-dialogadas ou 
apresentação das aulas de anatomia e fisiologia para o ensino fundamental e 
médio preparadas previamente pelos Os encontros síncronos acontecerão 2 
vezes na semana, com duração de 90 minutos 
 

b) Nas atividades assíncronas, utilizando ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 
os alunos realizarão tarefas incluindo leitura e discussão de textos preparação de 
resenhas e resumos, preparação de aulas e outros materiais com caráter didático 
e informativo (folders, cartazes, vídeos) 
 

 - Sistema de comunicação:  
 

a) Nas atividades síncronas será utilizado o aplicativo de reuniões e 
videoconferência Teams da Microsoft, o Microsoft Teams faz parte do pacote 
Office 365 ao qual todos os discentes e docentes da UFPR tem livre acesso 
(www.office.com). Este aplicativo permite o agendamento das atividades, 
realização de apresentações, dialogo entre os integrantes da disciplinas 
(discentes e docentes), realização de votações simples  e gravação de áudio e 
vídeo de todas as reuniões realizadas. Este aplicativo pode ser acessado 
utilizando computadores, tablets ou SMARTPHONE. 
 

b) Nas atividades assíncronas será utilizado o AVA Moodle (www.ava.ufpr.br) já 
utilizado habitualmente na disciplina presencial. Este ambiente será utilizado 
como: - repositório de material (cronograma, avisos, arquivos dos slides 
utilizados nas aulas, vídeo-aulas elaboradas pelos docentes, link para as 
gravações de todos os encontros virtuais realizados na plataforma Teams, 
material para leitura, vídeos de apoio disponíveis no Youtube); - discussões 
assíncronas em pequenos grupos 
 

c) Comunicações diversas: e-mail, grupo de whatsapp, fórum de discussão 
disponível no Moodle.  
 
. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

1) Instrumentos de avaliação 
 
. Avaliação processual: - Atividades diversas a serem disponibilizadas no Moodle  
 
. Apresentação de aula utilizando o aplicativo Teams.  
 
A avaliação processual terá um peso de 60% da nota e a Aula  40%. 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

. 

.  Costanzo, L. Fisiologia, 5a. Ed., Editora Elsevier, 2014.. Koeppen, B.M.; Stanton, B.A.-  
- Berne & Levy  Fisiologia – 7a. Ed. – Editora Elsevier, 2019. 
- Neuroanatomia Funcional – Angelo Machado, 3ª. Ed Atheneu , 2016  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos) 

- Livros didáticos de Ensino de Ciências e Biologia para o Ensino fundamental e Médio 

- Textos e artigos a serem fornecidos pelos professores. 

 

 
 

 

Professores  da Disciplina: Prof. Dr. Edson Antonio Tanhoffer (DANAT) 
                                               Profa. Dra. Ana Lucia Tararthuch (DFISIO) 
                                               Profa. Dra. Ana Maria Caliman Filadelfi (DFISIO) 
                                               Profa. Dra. Maíra Valle (DFISIO) 
 
 
 

Assinatura: _________________________________  Profa. Dra. Ana Lucia Tararthuch (Coordenadora) 

 

Chefe de Departamento:   
 
 
 
 
 

Assinatura: _______________________________________ Prof. Dr. Bruno Jacson Martynhak 
 
 
 
 
 

 


