
Programa de Pós Graduação em Neurociências
Oferta de Disciplinas

2021/1

Disciplina Código Turma Carga Horária Créditos Vagas Professor(es) Período de Oferta
Dias e Horário 

das Aulas
Local*

Outras 

informações / Pré 

Requisitos

Seminários em Neurociências I (Mestrado) ICB820 A 30 2 10 Carmen E. Flores-Mendoza Prado A partir de 07/05 
Sextas                            

13h às 16h30min

Não presencial 

Sincrono

Disciplina Obrigratória                          

Pré-requisito: Ter 

projeto de pesquisa 

em desenvolvimento

Seminários em Neurociências II (Doutorado) ICB821 A 30 2 10 Carmen E. Flores-Mendoza Prado A partir de 07/05 
Sextas                            

13h às 16h30min

Não presencial 

Sincrono

Disciplina Obrigratória                         

Pré-requisito:              

Ter projeto de 

pesquisa em 

desenvolvimento

Seminários de Neurobioquímica ICB823 A 30 2 15 Fabiola Mara Ribeiro 03/05 a 31/08
Quintas                                

16h às 18h 

Não presencial 

Sincrono

Controle Motor III ICB823 B 30 2 6 Guilherme Menezes Lage
Terças                                

13:30 às 15:30

Não presencial 

Sincrono

Conhecimentos 

básicos sobre controle 

motor: sensação e 

percepção, 

programação em 

circuito aberto e 

fechado e estágios do 

processamento de 

informações.

Ementa: Exposição, análise e discussão de projetos de pesquisa em nível de mestrado e doutorado em desenvolvimento no Programa de Neurociências.                                                                                                                                                                                                         

ATENÇÃO: Entregar obrigatoriamente o projeto no primeiro dia de aula. O formato é o que segue: Folha-capa (titulo do projeto, nome do orientando, nome do orientador). 1- Fundamentação Teórica, Objetivos (se a pesquisa é do tipo associativo/correlacional) ou 

Hipóteses (se a pesquisa tem um design experimental). 2- Método (Participantes (ou organismos)/Amostra: forma de amostragem; instrumentos (ou material) com descricao das caracteristicas tecnicas; Procedimento (com menção da aprovação do COEP). 3- Plano de Análise dos 

Resultados (ou Resultados Parciais em caso de projetos em andamento). 4- Cronograma de execução. 5- Referências Bibliográficas (indicar se APA, MLA , Vancouver, Harvard, ASA ou outro). Máximo de 30 referências. O projeto deve ter mínimo de 15 e máximo de 20 paginas (sem 

contar a capa e as referências bibliográficas). A metodologia (design do estudo) deve ocupar como minimo um 1/3 do total de paginas no caso de projetos sem coleta de dados ou 2/3 do total no caso de projetos com coleta de dados em andamento. O projeto pode ser escrito em 

português ou inglês

O objetivo dessa disciplina é possibilitar que alunos de pós-graduação e de graduação, que fazem ou não iniciação científica, comentem, discutam e analisem artigos científicos atuais, publicados em revistas de alto impacto e relacionados à área de neurobioquímica.

A disciplina visa analisar a partir de seminários a associação entre controle motor humano e (a) mental workload, (b) neuromodulação e (c) diferenças individuais.
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Neurociência cognitiva e educação: Aprendendo a aprender ICB828 A 60 4 70 Vitor Geraldi Haase 08/05 a 05/08
Quintas                                

13h às 17h

Não presencial 

Sincrono

Leitura fluente em 

inglês

Farmacologia das Doenças Neurodegenerativas ICB827 A 45 3 20
Antonio Carlos Pinheiro de Oliveira,            

Luciene Bruno Vieira
24/05 a 18/06

Segundas, Quartas e 

Sextas                            

08:00 as 12:00

Não presencial 

Sincrono

Neurobiologia da Esquizofrenia ICB822 B 15 1 15 Joao Vinicius Salgado 31/05 a 28/06
segundas                               

08:30 as 11:30

Não presencial 

Sincrono

Leitura fluente em 

inglês

Neurobiologia do Comportamento ICB823 C 30 2 20
Grace Schenatto Pereira Moraes,                 

Theo Rolla Paula Mota
20/05 a 30/06

terças e quintas        

08:00 às 12:00

Não presencial 

Sincrono

Neurociências e Liderança ICB823 D 30 2 25 Carlos Alberto Goncalves 31/03 a 28/04
Quarta                                     

14:30 as 17:00

Não presencial 

Sincrono

Redação de artigos científicos ICB822 C 15 1 20 Stela Maris Aguiar Lemos 21/05 a 09/07
Quintas                        

16:00 às 18h

Não presencial 

Sincrono

* Disciplinas serão ministradas na atividade não presencial 

sincrono até o fim das restrições  às atividades didáticas 

presenciais. 

Desenvolver e aprimorar conhecimentos e habilidades para planejar e escrever artigos científicos. Redação de artigos originais de pesquisa e revisões de literatura (integrativas, de escopo e sistemáticas).

Fundamentos neurobiológicos da aprendizagem escolar. Planejamento de revisão sistemática sobre neuropsicologia escolar, neuropsicologia do desenvolvimento,  neurociência educacional.

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.

Abordagem dos aspectos neurobiológicos da Síndrome Esquizofrênica

Princípios de neuroetologia. Aspectos neurobiológicos do comportamento: alimentar; sexual e reprodutivo, de medo, de ansiedade, de estresse, social e de orientação espacial.

Estruturas e Fatores Funcionais do Cérebro na Tomada de decisão e líderes e equipes - Comportamento social político – racional e inconsciente; Aprendizado, Heurísticas, comportamentos empreendedor, luta ou fuga; Estudos de emoções, sentimentos, resiliência, atenção focada 

para desempenho funcional superior; Ccomponentes estruturais e funcionais do cérebro, suas respostas cognitivas e fisiológicas na tomada de decisão indivíduos e em equipes; Decisões em Consumo, Economia; Fatores que aumentam e ou diminuem desempenho; Plasticidade, 

neurônios espelho; Aprendizado, heurísticas,  riscos e incertezas na tomada de decisão; Estudos das emoções, atitudes, sentimentos no ciclo da decisão de consumo; Desenho de métodos, experimentos e tecnologias para pesquisa em neurociências de comportamento de líderes; 

Tendências de estudo de neurociências aplicada a ciência da decisão para desempenho nas organizações


