
Nome do Componente Curricular:  Fisiologia Experimental
Pré-requisitos:  Fisiologia Humana
Carga Horária Total:  72h
Carga Horária Prática:  72h Carga Horária Teórica: 0h
Objetivos
Gerais:
Fornecer  ao  aluno  conhecimentos  práticos  sobre  o  funcionamento  do  organismo
saudável,  e  sobre  as  interrelações  das  funções  orgânicas,  como  base  para  a
compreensão  das  alterações  funcionais  com as  quais  terão  contato  na  sua futura
prática profissional.
Específicos:
Facilitar  o aprendizado prático,  independente e crítico sobre o funcionamento dos
sistemas  orgânicos,  com  base  na  nos  conhecimentos  teóricos  adquiridos  sobre
Fisiologia dos sistemas orgânicos.
Ementa:
Este  curso  visa  proporcionar  conhecimento  prático  sobre  o  funcionamento  dos
sistemas orgânicos, bem como sobre as interrelações funcionais existentes entre eles.
A disciplina foi estruturada para ser um guia do discente com informações objetivas,
atualizadas  e  concisas,  contribuindo  para  a  integração  dos  domínios  cognitivos,
afetivos e psicomotor do aluno.
Conteúdo Programático:
As aulas práticas de Fisiologia Experimental compreendem os seguintes sistemas:
Biossegurança;  Ética  em  experimentação  animal;  Sistema  Sanguíneo:  efeitos  da
pressão  osmótica  sobre  os  eritrócitos;  Cardiovascular:  pressão  arterial,
eletrocardiograma, contratilidade do miocárdio; Renal: adrenalectomia, pressão renal;
Pulmonar:  reatividade  pulmonar  e  brônquica,  perfusão  pulmonar,  espirometria;
Gastrintestinal:  motilidade  gástrica;  Sensorial:  sensações  somáticas  e  reflexos
medulares.
Metodologia de Ensino Utilizada:
Aulas práticas demonstrativas, apresentação de seminários e estudos de casos. 
Recursos Instrucionais Necessários:
Equipamentos do laboratório de Fisiologia Experimental,  data-show, lousa, software
de simulação computadorizada e o software LabStudent. 
Critérios de Avaliação: 
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela UC no início das
atividades  letivas  e  divulgado aos  alunos.   O  sistema adotado deve  contemplar  o
processo de ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o
objetivo  de  favorecer  o  progresso  do  aluno  ao  longo  do  semestre.  Para  isto,  as
avaliações  deverão  ser  ponderadas  de  maneira  crescente  ou,  ainda,  propiciar
alternativas de recuperação, como provas substitutivas e/ou aplicação de trabalhos
adicionais. A promoção do aluno na UC  obedecerá aos critérios estabelecidos pela
Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do  curso.
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