
Oferta de Disciplinas

2019/2

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

Aulas
Local

Outras informações / 

Pré Requisitos

Neuroanatomia Funcional ICB811 A 60 4 10 Paula Luciana Scalzo
Durante o semestre letivo da 

graduação
Sextas 08h ás 12h ICB

NÃO SERÃO ACEITOS:                          

1) PEDIDOS DE 

TRANCAMENTO APÓS 

INÍCIO DA DISCIPLINA                        

2) alunos com formação em 

Medicina

Estágio Didático em Neurociências  (Tutoria em Neuroanatomia) ICB823 B 30 2 10 Paula Luciana Scalzo
Durante o semestre letivo da 

graduação
Quartas 10h às 12h ICB

O aluno tem que ter 

cursado a disciplina de 

Neuroanatomia Funcional

Neurologia Cognitiva e do Comportamento ICB813 A 60 4 10
Paulo Caramelli                  

Leonardo Cruz de Souza
03/10/2018 a 28/11/2019

Quintas                     08:00 

às 12:00
Fac Medicina

Ter cursado 

Neuroanatomia

Neurofarmacologia Básica ICB818 A 45 3 5

Daniele Aguiar, Fabrício Araújo 

Moreira,             Antonio Carlos 

Pinheiro de Oliveira,                

Luciene Vieira

04/10/2019 a26/10/2019
Sextas 14h às 18h 

Sábados 08 às 18h
ICB

Disciplina Ofertada em 

conjunto com o Curso de 

Especialização em 

Neurociências*

Interfaces em Neurociências ICB823 A 30 2 5 Theo Tolla Paula Mota 08/11/2019 a 23/11/2019

Sextas

14:00 às 21:00

Sábados

08h às 18h

Prof. Moacyr 

Gomes de Freitas, 

n° 208 – Bloco F1 

– (Sala da 

Congregação) ICB 

/UFMG

Disciplina Ofertada em 

conjunto com o Curso de 

Especialização em 

Neurociências*

Ementa: Sistema nervoso central do ser humano. Morfologia externa e interna, hodologia e aspectos funcionais relacionados ao comportamento. A disciplina tem como objetivo apresentar os fundamentos básicos de neuroanatomia funcional, tendo como público alvo estudantes que não tenham tido a oportunidade de cursar disciplinas equivalentes ou que pretendam rever esses 

fundamentos. IMPORTANTE: a disciplina tem como objetivo apresentar os fundamentos básicos de neuroanatomia funcional, tendo como público alvo estudantes que não tenham tido a oportunidade de cursar disciplinas equivalentes ou que pretendam rever esses fundamentos. O aprofundamento em temas neuroanatômicos específicos não constitui objetivo da disciplina. A carga horária da 

disciplina é de 4 horas/semana mas é necessário que o aluno tenha disponibilidade para estudo individual, em casa, de cerca de 4 horas/semana pois conteúdo da disciplina é extenso.

Emenda: A disciplina tem como objetivo discutir tópicos relacionados à neuroanatomia, com base em artigos científicos atuais. Os alunos matriculados nessa disciplina serão tutores de alunos do curso latu sensu e strito sensu em Neurociências que queiram aprofundar seus conhecimentos,

Ementa: O crescente interesse pelo estudo das relações  cérebro-cognição e cérebro-comportamento resultou no surgimento de uma  nova área do conhecimento científico, as Neurociências Cognitivas. Os  avanços neste campo têm sido determinados em grande parte por dois  fatores: o refinamento dos testes neuropsicológicos e dos métodos de  correlação anátomo-clínica, com a 

disponibilidade de técnicas modernas de mapeamento do funcionamento cerebral, como métodos  neurofisiológicos e de neuroimagem funcional. Dentre as diferentes  condições clínicas, as demências representam um atraente modelo de investigação nesta área, pela heterogeneidade de manifestações  cognitivas e comportamentais que apresentam e por possibilitarem a  realização de 

estudos longitudinais. Nesse sentido, a disciplina  proposta pretende discutir os aspectos metodológicos e clínicos mais  atuais, utilizando as demências como principal modelo de estudo

Ementa: Mecanismo de ação, indicação de uso, efeitos terapêuticos e adversos, contra-indicações clínicas e interações dos neuropsicofármacos. Benefícios atuais e possibilidades futuras do conhecimento genômico na área de farmacogenética e desenvolvimento de tratamentos aos pacientes com doenças neuropsiquiátricas

Ementa: Introdução às interações e aplicações das neurociências com outras áreas de conhecimento. Neurociências e educação. Metodologia ativas, educação inclusiva. Neurociências e fonoaudiologia. Neuropsicologia. Neurociências e direito. Neurociências e engenharia. Neurociências e música. 
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Seminários em Neurociências I (Mestrado) ICB820 A 30 2 12 Carmen E. Flores-Mendoza Prado Outubro a Dezembro
Sextas                            

08:30 -12:00

Prof. Moacyr 

Gomes de Freitas, 

n° 208 – Bloco F1 

– (Sala da 

Congregação) ICB 

/UFMG

Disciplina Obrigratória. Pré 

requisitos: Projeto escrito, 

não necessariamente com 

dados coletados

Seminários em Neurociências II (Doutorado) ICB821 A 30 2 12 Carmen E. Flores-Mendoza Prado Outubro a Dezembro
Sextas                            

08:30 -12:00

Prof. Moacyr 

Gomes de Freitas, 

n° 208 – Bloco F1 

– (Sala da 

Congregação) ICB 

/UFMG

Disciplina Obrigratória. Pré 

requisitos: Projeto escrito, 

não necessariamente com 

dados coletados

Tópicos em Neuropsiquiatria ICB818 A 60 4 5 Leonardo Cruz de Souza                                                      23/08/2018 a21/09/2018
Sexta  14h - 21h         Sáb  

08h -18h
ICB

Disciplina Ofertada em 

conjunto com o Curso de 

Especialização em 

Neurociências*

Neurofisiologia I ICB828 A 60 4 15
Andre Massensini, Bruno Souza, 

Cleiton Aguiar, Marcio Moraes
02/09 a 04/10

Segundas, quartas e 

sextas.                              

08h às 12h

Sala Prof. Wilson 

Beraldo, Bloco A4

ESTATÍSTICA EM NEUROCIÊNCIAS ICB807 A 45 3 10 Mary Nathali Silva Abreu 02/08 a 17/08
Sexta 14h - 21h Sábado 

08h -18h
ICB

Disciplina Ofertada em 

conjunto com o Curso de 

Especialização em 

Neurociências*

ATENÇÃO MESTRADO E DOUTORADO: Entrega de projetos de pesquisa impressos 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 2- Objetivos (se a pesquisa é do tipo associativo) ou Hipóteses (se a 

pesquisa tem um design experimental) 3- Método 3.1. Participantes (ou organismos)/Amostra: forma de amostragem 3.2. Instrumentos (ou material) com descricao das caracteristicas tecnicas. 3.3. Procedimento (com menção da aprovação do COEP) 4- Plano de Análise dos Resultados (ou Resultados 

Parciais em caso de projetos em andamento) 5- Cronograma de execução; 6- Referências Bibliográficas (indicar se APA, MLA , Vancouver, Harvard, ASA ou outro); 7- Mínimo de 15 e máximo de 20 paginas (sem contar a capa e as referências bibliográficas). 8 -A metodologia (desing 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 portugues ou ingles. Os projetos não entregues no dia terão decrécimo de 10 pontos da nota final 

a cada semana de atraso. Os projetos entregues no formato inapropriado terão diminuição de pontos de acordo com a ausência dos elementos do formato solicitado.

Emenda: Aspectos neurobiológicos (bioquímicos, morfológicos e genéticos), comportamentais, clínicos, farmacológicos e métodos de diagnóstico de doenças do sistema nervoso (doenças desmielinizantes, distúrbios de movimento, doenças cerebrovasculares, epilepsias, demências). Aspectos neurobiológicos (bioquímicos, morfológicos e genéticos), comportamentais, clínicos, 

farmacológicos e métodos de diagnóstico de transtornos (transtornos ansiosos, obsessivo-compulsivo, relacionado ao estresse, de conduta, de humor, de personalidade, psicóticos, transtorno de déficit de atenção e aprendizagem, espectro autista). Dependências químicas. 

 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.

Ementa: Introdução ao estudo da Bioestatística. Conceitos e métodos estatísticos aplicados na coleta, organização, descrição, análise, apresentação, interpretação de dados quantitativos e a sua utilização. Estatística descritiva, distribuições de probabilidades (Binomial, Poisson, Normal). Inferência estatística: noções de amostragem, intervalo de confiança, teste de hipóteses, erros tipo I e II. 

Testes paramétricos: teste t- student; análise de variância - ANOVA. Testes não-paramétricos: teste de MannWhitney; teste de Wilcoxon; teste de Kruskal-Wallis; teste qui-quadrado; teste McNemar; teste exato de Fisher. 
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Neurobiologia das Grandes Síndromes Psiquiátricas ICB822 A 15 1 10 João Vinicius Salgado 04/11 a 24/11
Segundas,                          

08h às 12h
ICB

Período de Matrícula Hora

Data de início do período de matrícula:   00:00 Data Início
Envio da proposta pelo (a) 

aluno (a)

Avaliação pelo (a) 

Orientador (a)

Reenvio da proposta 

pelo (a) aluno (a)

Reavaliação do (a) 

Orientador (a)

Data limite para elaboração da proposta de matrícula pelo 

discente:

23:59 02/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 15/07/2019 16/07/2019

 Data limite para revisão da proposta de matrícula pelo 

orientador:   
12:00

 Data limite para revisão da proposta de matrícula pelo 

discente:   
23:59

 Data limite para conclusão da proposta de matrícula pelo 

orientador:   
12:00

 Data limite para efetivação da matrícula pela secretaria:   18:00

Prezados (as) alunos (as) e professores (as),

Pedimos ainda especial atenção aos prazos de integralização, qualificação e conclusão. O Acompanhamento dos prazos acadêmicos é de responsabilidade exclusiva do aluno (a).

Acerto Presencial (ajustes na matrícula realizada on-line)

17/07/2019  a  19/07/2019

14/7/2019

14/7/2019

15/7/2019

16/7/2019

A liberação de mais vagas nas disciplinas depende exclusivamente do(a) professor (as) e as vagas liberadas atenderão ao critério da antiguidade.

Fiquem atentos às datas de matrícula. Todos (as) alunos (as), sem excessão, deverão fazer dentro deste calendário. Este calendário NÃO poderá ser alterado.
A Secretaria não tem qualquer gerência sobre a realização da matrícula. Cabe a nós apenas sua efetivação ao final do processo. 

O (a) aluno (a) que não realizar a matrícula terá seu registro automaticamente cancelado pelo DRCA. A Secretaria não poderá fazer nada a respeito.

Terão prioridade na Matrícula os (as) alunos (as) mais antigos (as) e com pendências em sua integralização.

Datas Limites

Efetivação de matrícula

16/07/2019

Atualização sobre os aspectos neurobiológicos das grandes síndromes psiquiátricas, tais como Esquizofrenia, Transtorno Afetivo Bipolar, Depressão Maior e Transtorno Obsessivo Compulsivo.

Para realizar o acerto comparecer à secretaria do PPG Neurociências com o formulário de acerto de matrícula devidamente assinado pelo orientador.

Data

2/7/2019

13/7/2019

*Alunos que tiverem matricula efeitivada em disciplina ofertada conjuntamente deverão procurar a Profª Paula Scalzo para se informar sobre o funcionamento destas disciplinas para os alunos do Stricto Sensu.


