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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2019/PROCFIS 

 

 

Regulamenta a estrutura curricular 

dos cursos de Mestrado Acadêmico e 

de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Fisiológicas 

(PROCFIS) 

Revoga a Instrução Normativa Nº 

01/2016/PROCFIS 

 

 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

FISIOLÓGICAS da Universidade Federal de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a proposta apresentada atende a legislação vigente e, em 

especial, a Resolução nº 25/2014/CONEPE; 

 

CONSIDERANDO que a proposta apresentada atende a Resolução 58/2014/CONEPE, 

que regulamenta as normas dos Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado do PROCFIS; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a decisão unânime deste Conselho, em sua Reunião 

Ordinária hoje realizada, 

 

R E S O L V E: 
 

 

Art. 1º Aprovar a alteração da estrutura curricular dos cursos de Mestrado 

Acadêmico e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da 

UFS, constantes nos anexos I e II desta Instrução. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data e revoga as disposições 

em contrário e, em especial, aquelas presentes na Instrução Normativa Nº 

01/2016/PROCFIS. 
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ANEXO I 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

Área de Concentração: Ciências Fisiológicas 

Linhas de Pesquisa: 1. Neurociência 

   2. Produtos Naturais 

   3. Imunologia Aplicada a Órgãos e Sistemas 

   4. Fisiologia Cardiovascular e do Exercício 

 

Segundo o Art. 21 da Resolução 058/2014/PROCFIS: “O Curso de Mestrado Acadêmico 

exigirá, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos em disciplinas obrigatórias, 02 (dois) créditos em 

atividades obrigatórias e 07 (sete) créditos em disciplinas optativas e/ou atividades optativas, 

Exame de Qualificação de Mestrado e Dissertação, totalizando 25 (vinte e cinco) créditos, 

equivalentes a 375 (trezentas e setenta e cinco) horas”. 

 

DISCIPLINAS E ATIVIDADES: 

 

 

Disciplinas Ofertadas de Forma Regular ou em Módulos # Créditos  Natureza 

Conceitos Fundamentais de Fisiologia Celular e Bioquímica 4* OBR 

Conceitos Fundamentais em Fisiologia: Controle Neural e Humoral 

dos Sistemas Biológicos 
4* OBR 

Conceitos em Farmacologia: Mecanismos de ação dos fármacos nos 

sistemas biológicos 
4* OBR 

Metodologia de Ensino em Ciências Fisiológicas 2 OBR 

Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas I 
1 OBR 

Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas II 
1 OBR 

Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas III 1 OPT 

Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas IV 1 OPT 

Pesquisa com Produtos Naturais em Ciências Fisiológicas 2* OPT 

Psicofarmacologia Avançada 2* OPT 

Biofísica e Fisiologia dos Fenômenos Elétricos e Contráteis no 

Coração Normal e Patológico 
2* OPT 

Mecanismos de Transdução de Sinal 2* OPT 

Mediadores do Processo Inflamatório 2* OPT 

Mecanismos Neuroendócrinos de Regulação dos Sistemas Biológicos 2* OPT 

Métodos de Investigação em Dor 2* OPT 

Análise Espectral da Variabilidade da Frequência Cardíaca e da 

Pressão Arterial 
2* OPT 

Tópicos Avançados em Neurociências 2* OPT 

Tópicos Avançados em Neurociências II 2* OPT 

Tópicos Avançados em Farmacologia 2* OPT 

Tópicos Avançados em Farmacologia II 2* OPT 

Tópicos Avançados em Fisiologia 2* OPT 

Tópicos Avançados em Fisiologia II 2* OPT 

Biotecnologia e Inovação Terapêutica 2* OPT 
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Bases Neurais da Dor e Analgesia 2* OPT 

Imunologia Básica 2* OPT 

Bioestatística 2* OPT 

Metodologia Científica 2* OPT 

Neuroimunoendocrinologia 2* OPT 

Bases Fisiológicas do Treinamento Funcional 2* OPT 

Aspectos Fisiológicos do Controle do Treino 2* OPT 

Citometria de Fluxo 2* OPT 

Atividades Créditos Natureza 

Exame de Proficiência em Língua Inglesa 1* OBR 

Exame de Qualificação de Mestrado 0 OBR 

Dissertação 0 OBR 

Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Mestrado 1 OPT 

Atividades complementares de Mestrado I 1 OPT 

Atividades complementares de Mestrado II 1 OPT 

PROASA de Mestrado 1 OBR 
 
# Todas as disciplinas do Mestrado do PROCFIS poderão ser ofertadas ao longo do semestre (de 

forma regular) ou em módulos, mantendo as mesmas ementas (relacionadas a seguir) paras as 

duas situações. 
* Disciplinas ou Atividades de Mestrado que poderão ser aproveitadas automaticamente no 

Doutorado. 

OBR: Disciplinas de caráter obrigatório 

OPT: Disciplinas de caráter optativo 

 

I – EMENTAS 

 

I.1. DISCIPLINAS OFERTADAS DE FORMA REGULAR OU EM MÓDULOS 

 

1. Disciplina: Conceitos Fundamentais de Fisiologia Celular e Bioquímica.  
Ementa: Nesta disciplina, serão abordados tópicos elementares da fisiologia celular e 

bioquímica metabólica, formando as bases teóricas para a compreensão da fisiologia sistemática 

de organismos pluricelulares e de sua interação com agentes exógenos bioativos. 

 

2. Disciplina: Conceitos Fundamentais em Fisiologia: Controle Neural e Humoral dos 

Sistemas Biológicos.  
Ementa: Nesta disciplina, serão abordados os mecanismos de integração neural e humoral 

(endócrino, parácrino e autócrino) de controle da função dos órgãos e sistemas biológicos de 

vertebrados. 

 

3. Disciplina: Conceitos em Farmacologia: Mecanismos de ação dos fármacos nos 

sistemas biológicos.  
Ementa: Nesta disciplina, serão tratados conceitos fundamentais abordando o entendimento da 

farmacocinética e dos mecanismos de ação dos fármacos. Também serão realizadas discussões 

sobre pesquisa experimental em Farmacologia.   

 

4. Disciplina: Pesquisa com Produtos Naturais em Ciências Fisiológicas.  
Ementa: Nesta disciplina, serão apresentados os fundamentos e tópicos avançados da área de 

pesquisa com Produto Naturais em seus aspectos teóricos e práticos. Discussão de metodologias 

adotadas na avaliação de efeitos bioquímicos, neurológicos, farmacológicos e fisiológicos de 

produtos naturais e seus derivados. 
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5. Disciplina: Tópicos Avançados em Neurociências.  
Ementa: Discussão, na forma expositiva e/ou de seminários ministrados por docentes desta e de 

outras Instituições, e por estudantes, abordando os aspectos fisiológicos e fisiopatológicos atuais 

relacionados aos mecanismos moleculares, celulares e integrados de gênese e controle de 

processos envolvendo o conhecimento de neurociências.  

 

 

6. Disciplina: Tópicos Avançados em Neurociências II.  
Ementa: Discussão, na forma expositiva e/ou de seminários ministrados por docentes desta e de 

outras Instituições, e por estudantes, abordando os aspectos fisiológicos e fisiopatológicos atuais 

relacionados aos mecanismos moleculares, celulares e integrados de gênese e controle de 

processos envolvendo o conhecimento de neurociências.  

 

7. Disciplina: Psicofarmacologia Avançada.  
Ementa: Apresentar ao aluno as características da neurotransmissão, com suas características 

moleculares, correlacionando com as principais patologias do Sistema Nervoso Central e as 

metodologias atuais para o estudo de novos fármacos, principalmente no estudo de produtos 

naturais bioativos, permitindo uma visão reflexiva dos processos psicofarmacológicos no 

tratamento. 

 

8. Disciplina: Biofísica e Fisiologia dos Fenômenos Elétricos e Contráteis no Coração 

Normal e Patológico.  
Ementa: São revisados e aprofundados os conhecimentos relativos à natureza e ao 

comportamento elétrico das membranas biológicas excitáveis, bem como aqueles relacionados 

com os processos de contração e relaxamento muscular. O estudo enfoca principalmente 

aspectos biofísicos e fisiológicos das células do miocárdio e busca conduzir o estudante à 

compreensão de mecanismos que promovem o comportamento normal ou patológico deste 

tecido. São estudados os canais iônicos, os canais de água (aquaporinas), os receptores de 

membrana, a matriz lipídica que constitui o sarcolema e os sistemas intracelulares que 

promovem a contração e relaxamento muscular. Além disso, são aprofundados os conceitos 

sobre a eletrogênese nos marcapassos, bem como a eletrofisiologia e a fisiopatologia da 

condução do impulso elétrico pelo miocárdio de trabalho e pelo nódulo atrioventricular. Enfoca-

se ainda a importância do acoplamento elétrico entre as células do miocárdio para o 

funcionamento normal e anormal do coração. São abordados também os efeitos de drogas, 

substâncias e produtos naturais que podem interferir com os mecanismos elétricos e contráteis 

do miocárdio. 

 

9. Disciplina: Mecanismos de Transdução de Sinal.  
Ementa: Nesta disciplina, serão abordadas as vias de comunicação celular e os mecanismos 

pelos quais as células promovem a transdução de sinal intracelular, dando ênfase naqueles 

envolvendo segundos mensageiros. 

 

10. Disciplina: Mediadores do processo inflamatório.  
Ementa: Será abordado o processo inflamatório e seus mediadores, sob uma perspectiva 

histórica e enfatizando técnicas que são utilizadas para se estudar o quadro inflamatório, bem 

como os avanços obtidos no entendimento da fisiopatologia de doenças inflamatórias. 

 

11. Disciplina:  Mecanismos neuroendócrinos de regulação dos sistemas biológicos. 
Ementas: Esta disciplina abordará o controle cerebral da secreção de hormônios adeno- e 
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neuro-hipófisários, e as repercussões destes nos mais diversos órgãos alvo. Serão enfatizados 

aspectos fisiológicos e fisiopatológicos do controle do crescimento e desenvolvimento, 

reprodução, estresse, equilíbrio hidroeletrolítico e hemodinâmico. 

 

12. Disciplina: Metodologia de Ensino em Ciências Fisiológicas.  
Ementa: Métodos pedagógicos e fundamentação teórica visando à capacitação docente em 

nível de graduação para o ensino de Ciências Fisiológicas. 

 

13. Disciplina: Métodos de Investigação em Dor.  
Ementa: Apresentar ao aluno as características dos principais modelos e testes para avaliação 

da nocicepção/dor em animais de experimentação e em humanos, com suas características 

moleculares e destacando as diferenças sexuais e de espécies na interpretação dos estímulos 

álgicos. 

 

14. Disciplina: Análise Espectral da Variabilidade da Frequência Cardíaca e da 

Pressão Arterial.  
Ementa: Capacitar o aluno de pós-graduação a examinar a variabilidade destes parâmetros 

cardiocirculatórios no domínio da frequência (Hz), e não, apenas, no domínio do tempo 

(segundos ou minutos). Espera-se com este curso que o aluno se capacite, também, na análise de 

outros parâmetros fisiológicos tais como atividade neural simpática e barorreceptora. 

 

15. Disciplina: Tópicos Avançados em Farmacologia.  
Ementa: Seminários em farmacologia envolvendo conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área. Discussão sobre métodos atuais para o estudo de questões farmacológicas de 

interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros docentes externos 

convidados. 

 

16. Disciplina: Tópicos Avançados em Farmacologia II.  
Ementa: Seminários em farmacologia envolvendo conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área. Discussão sobre métodos atuais para o estudo de questões farmacológicas de 

interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros docentes externos 

convidados. 

 

17. Disciplina: Tópicos Avançados em Fisiologia.  
Ementa: Seminários em fisiologia envolvendo os conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área e a discussão sobre metodologias científicas recentes para o estudo da 

fisiologia, que sejam de interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros 

docentes externos convidados. 

 

18. Disciplina: Tópicos Avançados em Fisiologia II.  
Ementa: Seminários em fisiologia envolvendo os conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área e a discussão sobre metodologias científicas recentes para o estudo da 

fisiologia, que sejam de interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros 

docentes externos convidados. 

 

19. Disciplina: Biotecnologia e Inovação Terapêutica.  
Ementa: Proporcionar ao aluno os conceitos mais atuais de biotecnologia bem como suas 

possíveis aplicações na inovação terapêutica, utilizando as diretrizes da propriedade intelectual 

para mostrar exemplos práticos e comercialmente viáveis e correlacionar com a atual conjuntura 

deste desenvolvimento no Brasil e no mundo. 
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20. Disciplina: Bases Neurais da Dor e Analgesia.  
Ementa: Na presente disciplina, serão abordados os mecanismos neurais, periféricos e centrais, 

envolvidos com o processamento do estímulo doloroso, e o envolvimento de processos neurais 

responsáveis pela produção de analgesia. 

 

21. Disciplina: Imunologia Básica.  
Ementa: Nessa disciplina, serão discutidas considerações básicas sobre o sistema imunológico 

que poderão servir de base para futuros estudos, bem como recentes descobertas sobre o mesmo. 

Sendo assim, será discutido sobre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo e seus 

componentes, bem como a integração desses. 

 

22. Disciplina: Bioestatística.  
Ementa: Introduzir os estudantes no estudo da bioestatística a partir do entendimento da 

aplicação do método científico nos problemas biológicos, especificamente, na pesquisa no 

laboratório. Partindo de uma pergunta e do planejamento experimental que tenta resolvê-la, se 

procura entender os diferentes procedimentos estatísticos que podem ser utilizados, seus 

requisitos, vantagens e limitações, visando um entendimento tanto do método estatístico quanto 

da sua escolha.    

 

23. Disciplina: Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas I.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

24. Disciplina: - Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas II.  

Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

25. Disciplina: Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas III.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

26. Disciplina: Seminários de Mestrado em Ciências Fisiológicas IV.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

27. Disciplina: Metodologia Científica. 

Ementa: Nesta disciplina, serão apresentados e discutidos tipo e métodos de estudo e análise de 

riscos de viés metodológico. 
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28. Disciplina: Neuroimunoendocrinologia. 

Ementa: A disciplina tem como finalidade oferecer ao aluno informações aprofundadas e 

atualizadas sobre as interações neuroimunoendócrinas frente a desafios estressores enfrentados 

pelo organismo em diferentes contextos. Dentre esses, os conceitos clássicos de comunicação 

bidirecional entre o sistema neuroendócrino e imune e suas aplicações. 

 

29. Disciplina: Bases Fisiológicas do Treinamento Funcional. 

Ementa: Compreensão e discussão das especificidades do treinamento neuromuscular e 

avaliação física/funcional para diferentes populações. Prescrição e orientação do treinamento 

funcional para o desenvolvimento e/ou manutenção dos componentes morfológicos e 

neuromotores relacionados ao desempenho das atividades da vida diária e laborais. Avaliação 

física/funcional e sua aplicabilidade prática. 

 

30. Disciplina: Aspectos Fisiológicos do Controle do Treino. 

Ementa: Nesta disciplina, serão abordados os objetivos do controle bioquímico do treino; 

métodos para o controle bioquímico do treino; controle bioquímico do treino; outros métodos 

mecânicos, psicossociais e de imagem para o controle do treino. 

 

31. Disciplina: Citometria de Fluxo. 
Ementa: Princípios básicos da citometria de fluxo, imunofenotipagem, aplicações em células de 

mamíferos e de micro-organismos e análise de dados. 

 

I.2. ATIVIDADES   

 

1. Atividade: Exame de Proficiência em Língua Inglesa.  
Ementa: O exame de proficiência em língua inglesa pretende mensurar a capacidade do aluno 

de ler e compreender textos e artigos científicos escritos em linguagem técnica na área de 

ciências fisiológicas, ou afins. 

 

2. Atividade: Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Mestrado.  
Ementa: Nesta atividade, serão desenvolvidas técnicas de planejamento, operação, avaliação e 

ensaios pedagógicos para o ensino de Ciências Fisiológicas em nível de graduação. 

 

3. Atividade: Dissertação.  
Ementa: Esta atividade consiste de uma reunião do aluno com uma banca examinadora para 

defesa pública da dissertação desenvolvida durante o seu mestrado. Nesta, o aluno deverá: i. 

apresentar com clareza e domínio de conteúdo os resultados finais obtidos durante o 

desenvolvimento do seu trabalho de dissertação; e, ii. responder de modo satisfatório os 

questionamentos feitos pela banca de defesa de dissertação. 

 

 

4. Atividade: Exame de Qualificação de Mestrado.  
Ementa: Esta atividade consiste de uma reunião do aluno com a banca examinadora de 

qualificação, na qual o aluno deverá: i. apresentar com clareza e domínio de conteúdo os 

resultados parciais ou finais obtidos com o desenvolvimento do seu projeto; ii. responder de 

modo satisfatório os questionamentos feitos pela banca de qualificação; e iii. atender, quando 

determinado pela banca, as suas sugestões. 
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5. Atividade: Atividades complementares de Mestrado I.  
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de mestrado e 

que estejam relacionadas a formação de mestre em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 

de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa. 

 

6. Atividade: Atividades complementares de Mestrado II. 
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de mestrado e 

que estejam relacionadas a formação de mestre em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 

de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa. 

 

7. Atividade: PROASA de Mestrado.  
Ementa: Nesta atividade será realizado o Programa de Acompanhamento Sistemático das 

Atividades (PROASA), no qual serão acompanhadas as atividades acadêmicas e científicas dos 

discentes de Mestrado através de reuniões periódicas com os docentes do programa, a fim de 

avaliar o andamento dos projetos de pesquisa e o rendimento dos discentes, com vistas a 

contribuir para a melhor formação e produção acadêmica dos mesmos. 
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ANEXO II 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE DOUTORADO ACADÊMICO 

Área de Concentração: Ciências Fisiológicas 

Linhas de Pesquisa: 1. Neurociência 

   2. Produtos Naturais 

3. Imunologia Aplicada a Órgãos e Sistemas 

   4. Fisiologia Cardiovascular e do Exercício 

 

 

Segundo o Art. 22 da Resolução 058/2014/PROCFIS: “O Curso de Doutorado exigirá, no 

mínimo, 18 (dezoito) créditos em disciplinas obrigatórias, 04 (quatro) créditos em atividades 

obrigatórias e 18 (dezoito) créditos em disciplinas optativas e/ou atividades optativas, Exame de 

Qualificação de Doutorado e Tese, totalizando 40 (quarenta) créditos, equivalentes a 600 

(seiscentas) horas. Poderão ser computados para o Doutorado os créditos obtidos em disciplinas 

cursadas ou atividades realizadas no Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Fisiológicas, desde que comuns às grades curriculares de ambos os cursos”. 

 

 

Disciplinas Ofertadas de Forma Regular ou em Módulos Créditos Natureza 

Conceitos Fundamentais de Fisiologia Celular e Bioquímica 4 OBR 

Conceitos Fundamentais em Fisiologia: Controle Neural e Humoral 

dos Sistemas Biológicos 
4 OBR 

Conceitos em Farmacologia: Mecanismos de ação dos fármacos nos 

sistemas biológicos 
4 OBR 

Metodologia de Ensino em Ciências Fisiológicas 2 OBR 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas I 1 OBR 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas II 1 OBR 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas III 1 OBR 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas IV 1 OBR 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas V 1 OPT 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VI 1 OPT 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VII 1 OPT 

Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VIII 1 OPT 

Pesquisa com Produtos Naturais em Ciências Fisiológicas 2 OPT 

Psicofarmacologia Avançada 2 OPT 

Biofísica e Fisiologia dos Fenômenos Elétricos e Contráteis no 

Coração Normal e Patológico 
2 OPT 

Mecanismos de Transdução de Sinal 2 OPT 

Mediadores do processo inflamatório 2 OPT 

Mecanismos neuroendócrinos de regulação dos sistemas biológicos 2 OPT 

Métodos de Investigação em Dor 2 OPT 

Análise Espectral da Variabilidade da Frequência Cardíaca e da 

Pressão Arterial 
2 OPT 

Tópicos Avançados em Neurociências 2 OPT 

Tópicos Avançados em Neurociências II 2* OPT 

Tópicos Avançados em Farmacologia 2 OPT 

Tópicos Avançados em Farmacologia II 2* OPT 

Tópicos Avançados em Fisiologia 2 OPT 
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Tópicos Avançados em Fisiologia II 2* OPT 

Biotecnologia e Inovação Terapêutica 2 OPT 

Bases Neurais da Dor e Analgesia 2 OPT 

Imunologia Básica 2 OPT 

Bioestatística 2 OPT 

Metodologia Científica 2* OPT 

Neuroimunoendocrinologia 2* OPT 

Bases Fisiológicas do Treinamento Funcional 2* OPT 

Aspectos Fisiológicos do Controle do Treino 2* OPT 

Citometria de Fluxo 2* OPT 

Atividades Créditos Natureza 

Exame de Proficiência em Língua Inglesa 1 OBR 

Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (2ª língua) 1 OBR 

Exame de Qualificação de Doutorado 0 OBR 

Tese 0 OBR 

Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Doutorado I 1 OPT 

Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Doutorado II 1 OPT 

Capacitação em Orientação de Iniciação Científica em Ciências 

Fisiológicas 
2 OPT 

Atividades complementares de Doutorado I 1 OPT 

Atividades complementares de Doutorado II 1 OPT 

Atividades complementares de Doutorado III 1 OPT 

Atividades complementares de Doutorado IV 1 OPT 

PROASA de Doutorado 2 OBR 
# Todas as disciplinas do Doutorado do PROCFIS poderão ser ofertadas ao longo do semestre 

(de forma regular) ou em módulos, mantendo as mesmas ementas (abaixo relacionadas) paras as 

duas situações. 
OBR: Disciplinas de caráter obrigatório 

OPT: Disciplinas de caráter optativo 

 

 
II – EMENTAS 

 

II.1. DISCIPLINAS OFERTADAS DE FORMA REGULAR OU EM MÓDULOS 

 

1. Disciplina: Conceitos Fundamentais de Fisiologia Celular e Bioquímica. 

Ementa: Nesta disciplina serão abordados tópicos elementares da fisiologia celular e 

bioquímica metabólica, formando as bases teóricas para a compreensão da fisiologia sistemática 

de organismos pluricelulares e de sua interação com agentes exógenos bioativos. 

 

2. Disciplina: Conceitos Fundamentais em Fisiologia: Controle Neural e Humoral dos 

Sistemas Biológicos. 

Ementa: Nesta disciplina serão abordados os mecanismos de integração neural e humoral 

(endócrino, parácrino e autócrino) de controle da função dos órgãos e sistemas biológicos de 

vertebrados. 

 

3. Disciplina: Conceitos em Farmacologia: Mecanismos de ação dos fármacos nos 

sistemas biológicos. 

Ementa: Nesta disciplina serão tratados conceitos fundamentais abordando o entendimento da 

farmacocinética e dos mecanismos de ação dos fármacos. Também serão realizadas discussões 

sobre pesquisa experimental em Farmacologia. 
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4. Disciplina: Pesquisa com Produtos Naturais em Ciências Fisiológicas. 

Ementa: Apresentar ao aluno os fundamentos e tópicos avançados da área de pesquisa com 

Produtos Naturais em seus aspectos teóricos e práticos. Discussão de metodologias adotadas na 

avaliação de efeitos bioquímicos, neurológicos, farmacológicos e fisiológicos de produtos 

naturais e seus derivados. 

 

5. Disciplina: Tópicos Avançados em Neurociências. 
Ementa: Discussão, na forma expositiva e/ou de seminários ministrados por docentes desta e de 

outras Instituições, e por estudantes, abordando os aspectos fisiológicos e fisiopatológicos atuais 

relacionados aos mecanismos moleculares, celulares e integrados de gênese e controle de 

processos envolvendo o conhecimento de neurociências. 

 

6. Disciplina: Tópicos Avançados em Neurociências II. 

Ementa: Discussão, na forma expositiva e/ou de seminários ministrados por docentes desta e de 

outras Instituições, e por estudantes, abordando os aspectos fisiológicos e fisiopatológicos atuais 

relacionados aos mecanismos moleculares, celulares e integrados de gênese e controle de 

processos envolvendo o conhecimento de neurociências. 

 

7. Disciplina: Psicofarmacologia Avançada. 
Ementa: Apresentar ao aluno as características da neurotransmissão, com suas características 

moleculares, correlacionando com as principais patologias do Sistema Nervoso Central e as 

metodologias atuais para o estudo de novos fármacos, principalmente no estudo de produtos 

naturais bioativos, permitindo uma visão reflexiva dos processos psicofarmacológicos no 

tratamento. 

 

8. Disciplina: Biofísica e Fisiologia dos Fenômenos Elétricos e Contráteis no Coração 

Normal e Patológico. 

Ementa: São revisados e aprofundados os conhecimentos relativos à natureza e ao 

comportamento elétrico das membranas biológicas excitáveis, bem como aqueles relacionados 

com os processos de contração e relaxamento muscular. O estudo enfoca principalmente 

aspectos biofísicos e fisiológicos das células do miocárdio e busca conduzir o estudante à 

compreensão de mecanismos que promovem o comportamento normal ou patológico deste 

tecido. São estudados os canais iônicos, os canais de água (aquaporinas), os receptores de 

membrana, a matriz lipídica que constitui o sarcolema e os sistemas intracelulares que 

promovem a contração e relaxamento muscular. Além disso, são aprofundados os conceitos 

sobre a eletrogênese nos marcapassos, bem como a eletrofisiologia e a fisiopatologia da 

condução do impulso elétrico pelo miocárdio de trabalho e pelo nódulo atrioventricular. Enfoca-

se ainda a importância do acoplamento elétrico entre as células do miocárdio para o 

funcionamento normal e anormal do coração. São abordados também os efeitos de drogas, 

substâncias e produtos naturais que podem interferir com os mecanismos elétricos e contráteis 

do miocárdio. 

 

9. Disciplina: Mecanismos de Transdução de Sinal. 
Ementa: Nesta disciplina serão abordadas as vias de comunicação celular e os mecanismos 

pelos quais as células promovem a transdução de sinal intracelular, dando ênfase naqueles 

envolvendo segundos mensageiros. 
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10. Disciplina: Mediadores do processo inflamatório.  
Ementa: Será abordado o processo inflamatório e seus mediadores, sob uma perspectiva 

histórica e enfatizando técnicas que são utilizadas para se estudar o quadro inflamatório, bem 

como os avanços obtidos no entendimento da fisiopatologia de doenças inflamatórias. 

 

11. Disciplina: Mecanismos neuroendócrinos de regulação dos sistemas biológicos 
Ementa: Esta disciplina abordará o controle cerebral da secreção de hormônios adeno- e neuro-

hipófisários, e as repercussões destes nos mais diversos órgãos alvo. Serão enfatizados aspectos 

fisiológicos e fisiopatológicos do controle do crescimento e desenvolvimento, reprodução, 

estresse, equilíbrio hidroeletrolítico e hemodinâmico. 

 

12. Disciplina: Metodologia de Ensino em Ciências Fisiológicas.  
Ementa: Métodos pedagógicos e fundamentação teórica visando à capacitação docente em 

nível de graduação para o ensino de Ciências Fisiológicas. 

 

13. Disciplina: Métodos de Investigação em Dor.  
Ementa: Apresentar ao aluno as características dos principais modelos e testes para avaliação 

da nocicepção/dor em animais de experimentação e em humanos, com suas características 

moleculares e destacando as diferenças sexuais e de espécies na interpretação dos estímulos 

álgicos. 

 

14. Disciplina: Análise Espectral da Variabilidade da Frequência Cardíaca e da 

Pressão Arterial. 
Ementa: Capacitar o aluno de pós-graduação a examinar a variabilidade destes parâmetros 

cardiocirculatórios no domínio da frequência (Hz), e não, apenas, no domínio do tempo 

(segundos ou minutos). Espera-se com este curso que o aluno se capacite, também, na análise de 

outros parâmetros fisiológicos tais como atividade neural simpática e barorreceptora. 

 

15. Disciplina: Tópicos Avançados em Farmacologia. 
Ementa: Seminários em farmacologia envolvendo conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área. Discussão sobre métodos atuais para o estudo de questões farmacológicas de 

interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros docentes externos 

convidados. 

 

16. Disciplina: Tópicos Avançados em Farmacologia II. 

Ementa: Seminários em farmacologia envolvendo conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área. Discussão sobre métodos atuais para o estudo de questões farmacológicas de 

interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros docentes externos 

convidados. 

 

17. Disciplina: Tópicos Avançados em Fisiologia. 

Ementa: Seminários em fisiologia envolvendo os conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área e a discussão sobre metodologias científicas recentes para o estudo da 

fisiologia, que sejam de interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros 

docentes externos convidados. 

 

18. Disciplina: Tópicos Avançados em Fisiologia II. 
Ementa: Seminários em fisiologia envolvendo os conhecimentos atuais sobre assuntos 

relevantes na área e a discussão sobre metodologias científicas recentes para o estudo da 
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fisiologia, que sejam de interesse dos alunos e professores da disciplina, bem como outros 

docentes externos convidados. 

 

19. Disciplina: Biotecnologia e Inovação Terapêutica. 

Ementa: Proporcionar ao aluno os conceitos mais atuais de biotecnologia bem como suas 

possíveis aplicações na inovação terapêutica, utilizando as diretrizes da propriedade intelectual 

para mostrar exemplos práticos e comercialmente viáveis e correlacionar com a atual conjuntura 

deste desenvolvimento no Brasil e no mundo. 

 

20. Disciplina: Bases Neurais da Dor e Analgesia. 

Ementa: Na presente disciplina serão abordados os mecanismos neurais, periféricos e centrais, 

envolvidos com o processamento do estímulo doloroso, e o envolvimento de processos neurais 

responsáveis pela produção de analgesia. 

 

21. Disciplina: Imunologia Básica. 
Ementa: Nessa disciplina serão discutidas considerações básicas sobre o sistema imunológico 

que poderão servir de base para futuros estudos, bem como recentes descobertas sobre o mesmo. 

Sendo assim, será discutido sobre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo e seus 

componentes, bem como a integração desses. 

 

22. Disciplina: Bioestatística. 
Ementa: Introduzir os estudantes no estudo da bioestatística a partir do entendimento da 

aplicação do método científico nos problemas biológicos, especificamente, na pesquisa no 

laboratório. Partindo de uma pergunta e do planejamento experimental que tenta resolvê-la, se 

procura entender os diferentes procedimentos estatísticos que podem ser utilizados, seus 

requisitos, vantagens e limitações, visando um entendimento tanto do método estatístico quanto 

da sua escolha. 

 

23. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas I.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

24. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas II.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

25. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas III. 
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

26. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas IV. 

Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 
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Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

27. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas V. 

Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

28. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VI. 

Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

29. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VII. 

Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

30. Disciplina: Seminários Avançados em Ciências Fisiológicas VIII.  
Ementa: Seminários semanais ministrados por profissionais e estudantes da área de pesquisa 

científica e tecnológica associada à Bioquímica, Biofísica, Neurociências, Fisiologia, 

Farmacologia e outras áreas correlatas. Serão apresentados trabalhos científicos, métodos, 

protocolos, resultados e discussões. 

 

31. Disciplina: Metodologia Científica. 

Ementa: Nesta disciplina, serão apresentados e discutidos tipo e métodos de estudo e análise de 

riscos de viés metodológico. 

 

32. Disciplina: Neuroimunoendocrinologia. 

Ementa: A disciplina tem como finalidade oferecer ao aluno informações aprofundadas e 

atualizadas sobre as interações neuroimunoendócrinas frente a desafios estressores enfrentados 

pelo organismo em diferentes contextos. Dentre esses, os conceitos clássicos de comunicação 

bidirecional entre o sistema neuroendócrino e imune e suas aplicações. 

 

33. Disciplina: Bases Fisiológicas do Treinamento Funcional. 

Ementa: Compreensão e discussão das especificidades do treinamento neuromuscular e 

avaliação física/funcional para diferentes populações. Prescrição e orientação do treinamento 

funcional para o desenvolvimento e/ou manutenção dos componentes morfológicos e 

neuromotores relacionados ao desempenho das atividades da vida diária e laborais. Avaliação 

física/funcional e sua aplicabilidade prática. 

 

34. Disciplina: Aspectos Fisiológicos do Controle do Treino 

Ementa: Nesta disciplina, serão abordados os objetivos do Controle bioquímico do treino; 

métodos para o controle bioquímico do treino; controle bioquímico do treino; outros métodos 

mecânicos, psicossociais e de imagem para o controle do treino. 

 

 



  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS  

 
35. Disciplina: Citometria de Fluxo. 
Ementa: Princípios básicos da citometria de fluxo, imunofenotipagem, aplicações em células de 

mamíferos e de micro-organismos e análise de dados. 

 

II.2. ATIVIDADES   

 

1. Atividade: Exame de Proficiência em Língua Inglesa  
Ementa: O exame de proficiência em língua inglesa pretende mensurar a capacidade do aluno 

de ler e compreender textos e artigos científicos escritos em linguagem técnica na área de 

ciências fisiológicas, ou afins.   

 

2. Atividade: Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (2ª língua)  
Ementa: O exame de proficiência em uma segunda língua estrangeira, não inglesa, pretende 

mensurar a capacidade do aluno de ler e compreender textos e artigos científicos escritos em 

linguagem técnica na área de ciências fisiológicas e em áreas afins.   

 

3. Atividade: Exame de Qualificação de Doutorado  
Ementa: Esta atividade consiste de uma reunião do aluno com a banca examinadora de 

qualificação, na qual o aluno deverá: i. apresentar com clareza e domínio de conteúdo os 

resultados parciais ou finais obtidos com o desenvolvimento do seu projeto; ii. responder de 

modo satisfatório os questionamentos feitos pela banca de qualificação; e iii. atender, quando 

determinado pela banca, as suas sugestões.   

 

4. Atividade: Tese  
Ementa: Esta atividade consiste de uma reunião do aluno com uma banca examinadora para 

defesa pública da tese desenvolvida durante o seu doutorado. Nesta, o aluno deverá: i. 

apresentar com clareza e domínio de conteúdo os resultados finais obtidos durante o 

desenvolvimento do seu trabalho de tese; e, ii. responder de modo satisfatório os 

questionamentos feitos pela banca de defesa de tese.   

 

5. Atividade: Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Doutorado I  
Ementa: Nesta atividade, serão desenvolvidas técnicas de planejamento, operação, avaliação e 

ensaios pedagógicos para o ensino de Ciências Fisiológicas em nível de graduação   

 

6. Atividade: Estágio Docência em Ciências Fisiológicas de Doutorado II  
Ementa: Nesta atividade, serão desenvolvidas técnicas de planejamento, operação, avaliação e 

ensaios pedagógicos para o ensino de Ciências Fisiológicas em nível de pós-graduação.   

 

7. Atividade: Capacitação em Orientação de Iniciação Científica em Ciências 

Fisiológicas 
Ementa: Os alunos de Doutorado participarão de atividades de orientação de alunos de 

Iniciação Científica, conjuntamente com o seu orientador, concebendo o projeto de pesquisa, 

auxiliando no seu desenvolvimento experimental e discutindo/divulgando os resultados 

alcançados.   

 

8. Atividade: Atividades complementares de Doutorado I  
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de doutorado e 

que estejam relacionadas à sua formação de doutor em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 
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de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa.   

 

9. Atividade: Atividades complementares de Doutorado II 
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de doutorado e 

que estejam relacionadas a sua formação de doutor em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 

de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa.   

 

10. Atividade: Atividades complementares de Doutorado III  
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de doutorado e 

que estejam relacionadas à sua formação de doutor em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 

de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa.   

 

11. Atividade: Atividades complementares de Doutorado IV  
Ementa: Poderão ser consideradas atividades complementares todas aquelas de cunho 

acadêmico, científico ou de extensão, que sejam desenvolvidas durante o curso de doutorado e 

que estejam relacionadas à sua formação de doutor em ciências fisiológicas. Poderão ser 

consideradas atividades complementares: i. participação em encontros acadêmicos, científicos e 

de extensão; ii. participação em comissões organizadoras de eventos, cursos, simpósios, etc; iii. 

representação discente no PROCFIS; iv. participação em programas de acompanhamento 

sistemático do aluno do PROCFIS, entre outros. A validação destes créditos ficará condicionada 

a aprovação por uma comissão especial instaurada para esta finalidade, e em obediência as 

normas do Programa.   

 

12. Atividade: PROASA de Doutorado  
Ementa: Nesta atividade será realizado o Programa de Acompanhamento Sistemático das 

Atividades (PROASA), no qual serão acompanhadas as atividades acadêmicas e científicas dos 

discentes de Doutorado através de reuniões periódicas com os docentes do programa, a fim de 

avaliar o andamento dos projetos de pesquisa e o rendimento dos discentes, com vistas a 

contribuir para a melhor formação e produção acadêmica dos mesmos. 

 

 

Cidade Universitária “José Aloísio de Campos”, 10 de maio de 2019. 

 


