
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 2º 
DISCIPLINA: Fisiologia Humana Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 03 aulas TOTAL: 60 aulas 
 

EMENTA 
Organização funcional do corpo humano; sistemas muscular; nervoso; cardíaco e circulatório; 
respiratório; renal; digestório; reprodutor masculino, reprodutor feminino e endócrino. 

 
OBJETIVOS 

Adquirir habilidades e competências diante dos conhecimentos fundamentais sobre diferentes 
mecanismos fisiológicos que atuam no organismo humano 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Organização funcional do corpo dos animai doméstico s e controle do meio interno  
Células como unidades vivas do corpo, o líquido extracelular, o meio interno, mecanismos 
homeostáticos, sistemas de controle do corpo e automatismo 
• Fisiologia das membranas  
Transporte de íons e de moléculas através da membrana celular, potencial de membrana e 
potencial de ação 
• Contração e excitação do músculo esquelético  
Anatomia funcional do músculo esquelético, mecanismo geral da contração muscular, mecanismo 
molecular da contração, energia da contração 
• Contração e excitação do músculo liso  
Controle do músculo liso e controle neural da contração da musculatura lisa 
• Coração  
Músculo cardíaco, o coração como uma bomba, ciclo cardíaco e regulação do bombeamento 
cardíaco 
• Excitação rítmica do coração  
Sistemas especializados excitatórios e condutor do coração, controle da excitação e da condução 
cardíaca 
• Equilíbrio hídrico excreção 
Água e eletrólitos, rins 
• Circulação sanguínea  
Visão geral da circulação, funcionamento dos sistemas arteriais e venoso, microcirculação e 
sistema linfático 
• Respiração  
Ventilação pulmonar, circulação pulmonar, troca gasosa, transporte de gases e regulação da 
respiração 
• Digestão (absorção e metabolismo)  
Função gastrointestinal, motilidade gastrointestinal, funções secretoras do trato gastrointestinal, 
digestão no estômago, intestino delgado e grosso 
• Fisiologia endócrina  
Mecanismos de síntese e secreção dos hormônios e ação destes sobres os diversos sistemas do 
organismo. 
• Fisiologia do sistema nervoso 
Geração e condução do impulso nervoso, ação dos sistema nervoso central e periférico, bem 
como dos sistema nervoso autônomo 
 



 

 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
O curso constará de aulas teóricas e práticas, que terão o objetivo de motivar o aluno quanto aos 
aspectos da fisiologia, fazendo-os entender e avaliar estes aspectos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
No processo de aprendizado do aluno será utilizado quadro negro, retroprojetor, datashow de 
slides e vídeos 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
a. Instrumentos  
Os instrumentos de avaliação serão provas teóricas, relatórios de aulas práticas e exercícios 
periódicos.  
b. Critérios 
100% através de avaliação de conteúdo 
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