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Outras 
informações / 

Pré Requisitos

Neurofisiologia II ICB827 A 45 3 4
Andre Massensini, Grace Schenatto, 

Marcio Moraes 10/03 a 05/05 Terças e Quintas                             
09h às 12h ICB

Ter cursado 
Neurofisiologia I ou 

Neuroanatomia 
Funcional     
(Disciplina 

recomendada para 
alunos do Doutorado)

 Ementa: Estudo de áreas básicas de neurofisiologia: células excitáveis, sinapse, contração muscular, inflamação, receptores sensoriais, sistema somatossensório, sentidos especiais, dor, controle da postura e do movimento, aprendizado e memória, sistema 
límbico, EEG, sono e epilepsia.

Neurobiologia do Comportamento ICB828 A 60 4 3 Grace Schenatto e Theo Mota 05/05 a 28/05 Terças e Quintas                     
14:00 às 18:00 ICB

Ter cursado 
Neurofisiologia I ou 

Neuroanatomia 
Funcional     
(Disciplina 

recomendada para 
alunos do Doutorado)

Ementa: Um breve histórico dos estudos de comportamento animal. Delineamento experimental de ensaios comportamentais. Métodos utilizados para quantificar diferentes comportamentos. Princípios de neuroetologia. Aspectos neurobiológicos de 
comportamentos inatos e aprendidos.

Fundamentos neurocognitivos da construção do número pela 
criança ICB827 B 45 3 12 Vitor Haase 16/03 a 29/06 Segundas                            

10h às 13h FAFICH Não há.

Ementa: Bases neurais e cognitivas do desenvolvimento das habilidades numéricas

Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas ICB827 C 45 3 3 Antonio Carlos Pinheiro de Oliveira                                                 
Luciene Bruno Vieira 04/03 a 30/03 Segunda, Quarta e 

Sexta   08h as 12h ICB Não há.

Ementa: A disciplina de Tópicos Avançados: Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas tem o objetivo de abordar aspectos gerais sobre fisiopatologia, o tratamento atual e as perspectivas para o tratamento de processos degenerativos presentes em 
desordens neurológicas. Conteúdo programático: Serão discutidos vários mecanismos envolvidos na fisiopatologia e a farmacologia de diferentes doenças neurodegenerativas, tais como Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, Doença de Huntington, 

Esclerose Lateral Amiotrófica, entre outras. A disciplina será composta por aulas teóricas e apresentação de seminários pelos estudantes. Avaliação: A distribuição de pontos será realizada por meio de participação dos estudantes durante a disciplina, 
apresentação dos seminários e trabalho final.

Neurociências e comportamento de lideranças ICB822 C 15 1 3 Carlos Alberto Goncalves 07/05 a 11/06                  Quintas                      
14:20 às 17: 20 17:20:00

Funções operantes nas funções executivas e estruturas cerebrais na tomada de decisão sob risco, estresse, fatores emocionais básicos e sentimentos. Taxonomias cognitivas que pautam relacionamentos entre pessoas nas organizações; modelagem de 
problemas complexos nos sistemas T1 e T2; fatores funcionais do cérebro nos processos de aprendizagem, foco, motivação (Plasticidade), Inteligências múltiplas; Trabalho individual e em equipes (alto desempenho); Hormônios que modelam emoções e seus 

efeitos nos processos decisórios; Áreas cerebrais que modelam ações de risco – recompensas, fuga x luta. MindSet de Crescimento e Fixo e seus efeitos na liderança; Neurociência como funcionalidade nos processos de liderança. 

Psicofarmacologia básica e aplicada ICB823 A 30 2 16 Fabrício de Araújo Moreira, João Vinicius 
Salgado 04 a 29/05 Segundas e sextas 08h 

as 12:00 ICB

Estuda os conceitos básicos da psicofarmacologia e seus pressupostos neurofisiológicos. Estuda o emprego clínico dos psicofármacos, suas indicações e suas limitações.


