
PSICOLOGIA - HABILITAÇÃO BACHARELADO E FORMAÇÃO DE
PSICÓLOGO

PLANO DE ENSINO

- Trabalhar em equipe, com capacidade para tomar decisões, atuar como líder e se comunicar com habilidade;
- Aprender a aprender continuamente, buscando oportunidades;
- Analisar o campo de atuação profissional de forma crítica, propondo intervenções adequadas à contemporaneidade;
- Perceber limites individuais e profissionais da atuação no campo das neurociências;
- Realizar autocuidado zelando por competências técnicas e pessoais necessárias para o gerenciamento e valorização da
carreira;
- Perceber e comunicar a atuação dos diversos processos cognitivos e emocionais, desenvolvendo relações interpessoais e
intergrupais adequadas ao papel profissional;

Atitudes

- Conseguir analisar as influências do funcionamento cerebral e as consequências no comportamento.
- Analisar as avaliações e programas de estimulação cognitiva de forma critica, contribuindo para trabalhos técnicos e
éticos.
- Escutar as distintas expressões da subjetividade sempre atento ao contexto funcionamento cerebral e contexto
ambiental;
- Levantar informações bibliográficas em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes que garantam a
educação permanente e a produção do conhecimento científico.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

- Compreender os fundamentos históricos e metodológicos das neurociências;
- Descrever as principais estruturas do Sistema Nervoso;
- Entender o funcionamento dos sistemas neurofisiologicos;
- Identificar os principais componentes do encéfalo e relaciona-los aos processos psicológicos, sensoriais e motores;
- Elucidar os processos da neurotransmissão/neurorecepção;

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estudo do arcabouço conceitual e organização geral do sistema nervoso.
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Conteúdo Programatico
- Aspectos históricos: explicação do comportamento com base na atividade do cérebro, doutrinas teóricas sobre relações
entre cérebro e comportamento e posição atual da doutrina neurocientífica do comportamento.
-  Embriologia do sistema nervoso, células neurais (neurônios e células da glia; e suas propriedades; estrutura funcional,
tipos de neurônios - sensitivos, motores e associativos, potencial de ação)
- Anatomia e fisiologia do Corpo Humano e do Sistema nervoso; morfofisiologia do sistema nervoso central e periférico,
divisão anatômica do cérebro.
- Divisão organizacional do cérebro (área sensório, motora, associativa); córtex cerebral e integração dos sistemas
funcionais do comportamento; sensorial, motor, motivacional.
- O cérebro: unidade funcional morfofisiológica, relação entre o córtex cerebral, as funções cognitivas, a linguagem e
alguns transtornos mentais
- Sinapse: conceito, neurotransmissão e receptores celulares.
- Conceito de neurotransmissores, classificação bioquímica funcional; liberação e remoção do neurotransmissor
- Seminários: Acidente Vascular Encefálico – Epilepsias
- Seminários: Doença de Alzheimer – Doença de Parkinson
- Seminários: Depressão - Esquizofrenia

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
- Exposições dialogadas;
- Exercícios em sala de aula;
- Trabalho em grupo;
- Análises críticas sobre artigos e capítulos de livros;

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
- Avaliação individual - 14/10
- Avaliação individual - 18/11
- Seminários  - 25/11
- Prova Final - 16/12

Recursos
Recursos Multimidia como Datashow, videos, documentários e aulas praticas
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