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

das Aulas
Local

Outras 

informações / Pré 

Requisitos

Neurofisiologia I ICB828 A 60 4 1

Andre Massensini, 

Cleiton Lopes Aguiar,                                 

Grace Schenatto Pereira Moraes              

Jerome Paul Armand Laurent Baron             

Marcio Flavio Dutra Moraes

11/01/2021 a            

12/02/2021

Segunda, quarta e 

sexta                             

08h às 12h

Sala Wilson 

Beraldo A4-ICB ou 

Modo remoto via 

Microsoft Teams

Não há.

Neurologia Cognitiva e do Comportamento ICB813 A 60 4 1 Paulo Caramelli, Leonardo Cruz de Souza
Oferta acontecerá durante 

todo o período

Quintas                         

08h às 12H
Remoto Síncrono

Pré-requisito: Ter 

cursado a disciplina de 

Neuroanatomia

Seminários de Neurobioquímica ICB 823 A 30 2 4 Fabiola Mara Ribeiro
Oferta acontecerá durante 

todo o período

Quintas                     

16:00 às 18:00 
Remoto Síncrono Não há.

Tópicos Transversais Pós-Graduação IV – Processamento de Sinais 

Biomédicos
NAP804 A 60 4 9 Danilo Barbosa Melges

11/12/2020 a                 

26/03/2021

Sextas              

07h30min às 

11h05min

Remoto Síncrono

Pré-requsito: 

Desejável 

conhecimento em 

matemática e noções 

de programação no 

Matlab.

Neurociência, Comportamento de Consumo e Estratégia nas 

Organizações
ICB823 C 30 2 20 Carlos Alberto Gonçalves Todo o Semestre Letivo

Quartas                     

14h às 17h30min
Remoto Síncrono

Conceitos e aplicações de Neurociências em Ciências Sociais Aplicadas em ciência do consumidor e de decisões estratégicas nas organizações; Neurociências no Comportamento de consumo e comportamento Estratégico nas organizações; componentes estruturais e funcionais do 

cérebro, suas respostas fisiológicas na tomada de decisão; Adoção dos conhecimentos de Neurociências na tomada de decisão em nível estratégico, empreendedor e diante de riscos e incertezas; Taxonomias comportamentais em Gestão; métodos e técnicas de pesquisa em 

neurociências de comportamento do consumidor e na elaboração de estratégias nas organizações. Tendências de estudo de neurociências aplicada a Estratégia Comportamental.

 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.

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.                           

Ementa: O crescente interesse pelo estudo das relações cérebro-cognição e cérebro-comportamento resultou no surgimento da área de estudo das 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 anatomoclínica, 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: Sinais biomédicos. Aquisição de sinais biomédicos. Pré-processamento. Análise de biosinais nos domínios do tempo e da frequência. Análise tempo-frequência.
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Métodos e Técnicas em Neurociências: da Bancada à Clínica ICB827 A 45 3 29 Paula Luciana Scalzo 01/12 a  04/03
Terças / Quintas 

17h-19h
Remoto Síncrono

Seminários em Neurociências I (Mestrado) ICB820 A 30 2 1 Carmen E. Flores-Mendoza Prado
Oferta acontecerá durante 

todo o período

Sextas                            

08h30min às 

12h30min

Remoto Síncrono

Disciplina Obrigratória                          

Pré-requisito: Ter 

projeto de pesquisa 

em desenvolvimento

Seminários em Neurociências II (Doutorado) ICB821 A 30 2 5 Carmen E. Flores-Mendoza Prado
Oferta acontecerá durante 

todo o período

Sextas              

08h30min às 

12h30min

Remoto Síncrono

Disciplina Obrigratória                         

Pré-requisito:              

Ter projeto de 

pesquisa em 

desenvolvimento

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

Ementa: Estudo dos métodos e técnicas utilizados em estudos com experimentação animal e em estudos com humanos na área de Neurociências. 


