
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Departamento de Estudos Especializados em Educação  

Campus Trindade - CEP 88040-900 -Florianópolis SC 

Fone: 48 3721 4493 

PLANO DE ENSINO 2021.1 1 

  

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
HORAS-AULA SEMANAIS HORAS-AULA 

SEMESTRAIS TEÓRICAS PRÁTICAS 

EED 5188 Seminário Temático/Educação/Processos 
Inclusivos - PCC 18 h/a 

18 18 
36 

II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S) 

Profa. Dra. Maria Helena Michels - maria.helena@ufsc.br e profa Dra. Rosalba Garcia – rosalba.garcia@ufsc.br 

 
Horário: 2ª Feira– 16:20 – 18:00h 
 

III. PRÉ-REQUISITO(S)(Código(s) e nome da(s) disciplina(s) 

 NÃO HÁ 

 

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 

Licenciatura em Educação Física 

 

V. EMENTA 

O processo de aprendizagem dos portadores de necessidades educacionais especiais [das pessoas com 
deficiência]. As diferentes linguagens possíveis/necessárias na educação inclusiva. Organização didático-
pedagógica dos sistemas de ensino para a educação inclusiva. 

VI. OBJETIVOS 

Apreender os conceitos básicos do campo da educação especial em sua relação com a educação básica e 
especificamente na Educação Física. 

Objetivos específicos: 

1. Compreender a educação especial na história da educação;  
2. Apreender as proposições políticas oficiais para a educação especial no contexto educacional.  
3. Compreender a educação especial na educação básica, especificamente na Educação Física. 

VII. Conteúdo Programático 

Unidade I - Educação Especial: conceitos e terminologias 

a) Conceitos Básicos; 

b) Terminologias aplicadas ao campo da Educação Especial.  

Unidade II – A Educação Especial: aspectos históricos, políticos 

a) A história da educação Especial; 

b) A proposição política para a educação Especial. 

Unidade III – A Educação Especial e a Educação Básica: a escolarização dos sujeitos da Educação Especial 

a) O trabalho/serviço pedagógico. 

 

VIII. PRATICA PEDAGÓGICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PPCC)  

    Entrevistas com professores de Educação Física, na educação básica, que estão fazendo suas atividades por via remota 

buscando compreender como os estudantes da educação especial vem desenvolvendo as atividades; se e como a relação entre o 

professor de educação física e os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No contexto em que nos encontramos, em caráter de excepcionalidade devido à Pandemia da Covid-19, organizaremos as aulas 

desse semestre com encontros síncronos e assíncronos, buscando atender ao desenvolvimento dos principais eixos indicados 

 

1 Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 

16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020. 
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mailto:rosalba.garcia@ufsc.br


 

 

pelas unidades que compõem a disciplina. 

- Esta disciplina está organizada em aulas síncronas (para tratar de conceitos fundamentais), com leitura prévia de textos 

(momento assíncrono), e atividades individuais e/ou coletivas sobre os conteúdos (atividades dirigidas- momento assíncrono) 

 

- Para tanto, organizaremos no Moodle os encaminhamentos a serem desenvolvidos ao longo do semestre, utilizando-nos das 

ferramentas de comunicação disponíveis nessa plataforma: BigBlueButtonBN; postagem de links de vídeos e outros recursos que 

se fizerem necessários. 

- Para resguardar direitos e conferir maior segurança no ambiente virtual:  

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral da 

pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, 

científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 

017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da 

UFSC).  

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por 

quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para 

a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e 

judicialmente.  

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino/aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, 

sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos docentes e 

colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade 

quanto à exposição da imagem e da voz. 

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 

originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.  

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada 

situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) 

para o material de sua autoria. 

 

- Caso em algum momento ocorra problemas com a plataforma escolhida para os momentos síncronos faremos uso de outra 

plataforma (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – Sistema CAFe – Comunidade Acadêmica Federada).  

 

- O e-mail institucional deverá ser checado com frequência para acompanhamento de quaisquer informações da disciplina.  

 

 - Todos os textos básicos estão disponíveis na plataforma Moodle.   

 

- Os encontros síncronos serão no dia da semana previsto para as aulas (2ª feira) com horário a ser fixados com os estudantes, 

sem que ultrapasse o período de 01:40h. 

 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 

1) Síntese dos conceitos e terminologias básicas da educação especial (Glossário); 

2) Sistematização em quadro das concepções teóricas e períodos da Educação Especial no Brasil; 

3) Entrevista a ser realizada com professores de educação física que atuem com estudantes da educação especial (presencial ou 

remoto) a ser apresentada por escrito com análise das condições do trabalho e dos direcionamentos pedagógicos com base nos 

conceitos estudados na disciplina e debatida com a turma em encontro síncrono. 
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Documentário: História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil 
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Cronograma 

 

Data CH Conteúdo 

14/06 2h 16:20h  às 18h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle. 

- Exposição inicial das professoras sobre o andamento das atividades do semestre.  

- Disponibilidade do Plano de Ensino no Moodle.  

- Esclarecimentos sobre o processo avaliativo.  

Leitura texto BARCELOS, L.G.; GARCIA, R.M.C. (2018) referente aos sujeitos da educação 

especial. 

21/06 2h 16:20h às 18:0h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle 

- Apresentação de slides e discussão sobre as definições e terminologias da Educação Especial: 

Educação Especial; AEE; Inclusão. 
 

28/06 

 

2h 16:20h às 18:0h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle 

Sujeitos da educação especial (deficiências intelectual, física, visual, autitiva/surdez, 
múltiplas), surdocegueira, TGD, TEA, altas habilidades/superdotação. 
 

05/07 2h 16:20h às 18:0h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle 

Sujeitos da educação especial (deficiências intelectual, física, visual, autitiva/surdez, 
múltiplas), surdocegueira, TGD, TEA, altas habilidades/superdotação. 
 

12/07  16:20h às 18:00h: encontro assíncrono 

Avaliação 1: Finalização da tabela/glossários sobre os conceitos e terminologias da educação 

especial (Postar no moodle) 

 

19/07 2h 16:20h às 18:00h: encontro síncrono pelo BBB do  

Discussão do texto JANNUZZI, G. de M. Algumas concepções de educação do deficiente. 
In:Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 25, n.3, p. 9-25, maio 
2004. Disponível em: <http://rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/article/view/235> 
Acesso em 12 mar. 2014. 
 

26/07  16:20h às 18:00h: encontro assíncrono 

Avaliação 2: quadro com as concepções  

 

02/08 

 

2h 16:20h às 18:00h: encontro síncrono 

 Apresentação da dinâmica e roteiro de entrevistas com professores de educação física (postar no 

moodle) 

Introdução à proposição política de educação especial no Brasil (texto base: KASSAR ET al, 

2019) 

 

09/08 2h 16:20h às 18:00h: encontro síncrono 

Continuação do estudo sobre a proposição política de educação especial no Brasil 

 

16/08  16:20h às 18:00h: encontro assíncrono 

- Tempo destinado à realização da Entrevista (com roteiro) com professores de educação física 

 

23/08  16:20h às 18:00h: encontro assíncrono. 

-Leitura do texto CHICON (2008) sobre a inclusão e exclusão no contexto da educação 

especial 

30/08 2h 16:20h às 18:00h: encontro síncrono pelo BBB doMoodle 

- Discussão do texto de Chicon (2008) 

06/09 2h 16:20 às 18:00h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle 

Primeira rodada de discussões sobre as entrevistas 

 

13/09 2h 16:20h às 18:00: encontro síncrono  pelo BBB do moodle 

Segunda rodada de discussões sobre as entrevistas com professores de educação física 

 

20/09 4h 16:20h às 18:00h: encontro síncrono pelo BBB do Moodle 

Discussão síntese das especificidades da educação física no processo de educação escolar dos 



 

 

estudantes da educação especial. 

27/09 2h - 16:20h às 18:00: encontro síncrono 

- Encerramento e avaliação (avaliação final) 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

DEPARTAMENTO DE LIBRAS PLANO 
DE ENSINO 

SEMESTRE 2021/1 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à 
Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020”. 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA 
SEMANAIS 

TOTAL DE HORAS-AULA 
SEMESTRAIS:  

LSB 7904 Língua Brasileira de Sinais I 4h/a TEÓRICAS: 
72 h 

PCC:  
18h/a 

Plano a ser considerado equivalente, em caráter excepcional e transitório na vigência da pandemia COVID-19, ao 
módulo LSB 7904. 

II. HORÁRIO: 

TURMA TEÓRICA TURMAS PRÁTICAS 
3.13h20-2  5.16h20-2 

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

Prof. Victor Hugo Sepulveda da Costa – E-mail: sepulveda.costa@gmail.com 
 

IV. PRÉ-REQUISITO (S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
LSB 7904 Língua Brasileira de Sinais I 

V. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
Educação Física – Licenciatura – Turma: 08404 

VI. EMENTA:  
Desmistificação  de  ideias  recebidas  relativamente  às  línguas  de  sinais.  A  língua  de  sinais  enquanto  língua 
utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que  
exigem comunicação básica,  como se apresentar,  realizar  perguntas,  responder perguntas e dar informações 
sobre  alguns  aspectos  pessoais  (nome,  endereço,  telefone).  Conhecer  aspectos  culturais  específicos  da 
comunidade surda brasileira. 

VII. OBJETIVOS 

1-Objetivos Gerais: 
 
Conhecer os aspectos culturais, sociais, históricos e linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, bem como 
aprender a se comunicar de forma básica em Libras. 
 
2- Objetivos Específicos: 
 

• Fornecer informações a respeito da constituição do sujeito surdo, cultura surda, história do surdo e língua de 
sinais; 

• Conhecer os aspectos básicos da estrutura da língua brasileira de sinais; 
• Aprender a usar a conversação em Libras em contextos formais e informais; 
• Compreender pequenos diálogos e histórias em Libras; 
• Conhecer e utilizar vocabulário para além do espaço escolar. 

 
 
 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79.



VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                       CH                  Estratégia 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

- Identidade e Cultura Surda; 

- Comunidade surda brasileira; 

- Lições em língua de sinais; 

§ batismo da comunidade surda; 

§ conhecendo das partes de categorias dos sinais; 

§ reconhecimento de espaço de sinalização; 

§ reconhecimento dos elementos que constituem os sinais; 

§ reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais; 

§ situando-se temporalmente os sinais e; 

§ interagindo em sinais em diferentes contextos cotidianos. 

 
72h 
 

 

 
Videoaulas gravadas, 
interação via 
videoconferência, 
avaliação da prática por 
meio de gravação de 
vídeos, leituras e 
atividades no moodle. 

 

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

A metodologia de ensino será organizada por atividades síncronas e assíncronas na plataforma de apoio à 
aprendizagem Moodle. As aulas teóricas seguirão o cronograma do plano de ensino e serão ministradas 
através da plataforma Mconf até que sejam retomadas as atividades normais com aulas presenciais.   
 
As aulas serão assíncronas e síncronas. As atividades assíncronas compreendem: filmes e resenhas solicitados 
pelo professor; revisão dos conteúdos; aulas pré-gravadas em vídeo; slides/apresentação do professor; dúvidas 
para atividades dos temas e prática de Libras no Moodle; postagem de atividades de Libras; gravação de vídeos  
para prática da Libras.  As atividades síncronas correspondem a encontros agendados com os alunos para aulas 
presenciais, revisões e dúvidas referentes à conteúdo programático e explicação das atividades. 
 
 

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

 
- Gravação de vídeos – Prática da Libras nas atividades; 
- Resenhas dos filmes e/ou textos teóricos; 
- Trabalho final em Libras - PCC (Prática como Componente Curricular) 
 
Cálculo da Média final: 
 
AVALIAÇÃO 1- Participação das atividades individuais (Prática de Libras): 5,0 
AVALIAÇÃO 2- Resenhas (teórica): 2,0 
AVALIAÇÃO 3- Prática como Componente Curricular (PCC) de conclusão do curso: 3,0 
 
* Todas as atividades são aceitas somente vídeos gravados em Libras.   
* Os trabalhos finais (PCC) em Libras com as normas obrigatórias serão apresentados na aula sincronia.  
* Os valores acima se referem à nota máxima em cada conjunto de atividades. No entanto, cada atividade 
terá seus critérios de avaliação para alcançar a nota. 
* O registro da frequência é postagem da atividade individual no moodle em cada semana solicitada pelo 
professor. 
 
As imagens dos participantes da disciplina não poderão ser capturadas ou reproduzidas sob nenhuma 
circunstância. Devem ser protegidos os direitos autorais do(a) professor(a), como o conteúdo das aulas e 
o material de apoio produzido para disciplina, como slides e apostilas, contra divulgação ou reprodução 
sem sua prévia autorização, sob pena de violação direitos autorais, tal como previsto Lei dos Direitos  
Autorais n. 9.610/1998, sobre direitos autorais. 
 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79.



 
   

XII. CRONOGRAMA  

DATAS 
AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

CH PROFESSOR 
CONTEÚDO 

15/06/2021 
(terça-feira) 

Apresentação da Disciplina (Plano de ensino e cronograma) 
- O que é Libras? 

- Alfabeto manual; 

- Sinal de nome e nomes próprios; - 
Pronomes pessoais. 

 
Aula síncrona (13:30-15:10): Assistir à aula e praticar em 
Libras.  
 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

17/06/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
21/06 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 21/06 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

22/06/2021 
(terça-feira) 

- Numerais cardinais, numerais para quantidades e 
numerais ordinais;  
- Família e graus de parentesco; 
 
Aula síncrona (13:30-15:10): Assistir à aula e praticar em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

24/06/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
28/06 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até quarta-feira, dia 28/06 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

29/06/2021 
(terça-feira) 

- Advérbio de tempo 

- Tempo climático 

- Estações 

- Horas/duração 

- Dias de semana 

- Calendário e outros. 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

01/07/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
05/07 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 05/07

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

XI. NOVA AVALIAÇÃO 

Não existe uma nova avaliação, uma vez que apenas haverá trabalhos na disciplina, com flexibilização de data de 
postagem, indicadas no cronograma. 
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06/07/2021 
(terça-feira) 

- Vestuário e acessórios 

- Cores 

- Cotidiano 

- Móveis e eletrodoméstico 

- Higiene e saúde. 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

08/07/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
12/07 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 12/07 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

13/07/2021 
(terça-feira) 

- Formal/Informal 

- Sala de aula 

- Material 

- Animais 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

15/07/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
19/07 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 19/07 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

20/07/2021 
(terça-feira) 

- Singular/Plural 

- Direção 

- Profissões.  
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

22/07/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula anterior. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
26/07 – segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 26/07 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

27/07/2021 
(terça-feira) 

- Meios de comunicação 

- Valores monetários 

- Medidas e pesos 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

29/07/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula. Deve postar sua 
atividade solicitada pelo professor no moodle até 02/08 – 
segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 02/08. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 
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03/08/2021 
(terça-feira) 

- Frutas  

- Verduras e Legumes 

- Comida 

- Bebidas 

- Esporte 

- Meio de Transporte 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

05/08/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula. Deve postar sua 
atividade solicitada pelo professor no moodle até 09/08 – 
segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 09/08 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

10/08/2021 
(terça-feira) 

- Verbos  

- Verbos + objetos 

- Conversação em Libras 
 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

12/08/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula. Deve postar sua 
atividade solicitada pelo professor no moodle até 16/08 – 
segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 16/08 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

17/08/2021 
(terça-feira) 

- Filme I: E seu nome é Jonas.  
 
Aula assíncrona (13:30-15:10): Assistir o filme solicitado pelo 
professor acima.  
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

19/08/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Gravar em vídeo da 
Libras a resenha do filme II. Deve postar sua atividade 
solicitada pelo professor no moodle até 23/08 – segunda-
feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

moodle até segunda-feira, dia 23/08 

24/08/2021 
(terça-feira) 

- Estados e Capitais 

- Expressões faciais e corporais - 
Escolha do tema do PCC 

 
Aula  síncrona  (13:30-15:10):  Assistir  à  aula  e  praticar  em 
Libras os conteúdos ministrados acima. 
 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

26/08/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Praticar em Libras e 
fazer atividade sobre o conteúdo da aula. Deve postar sua 
atividade solicitada pelo professor no moodle até 30/08 – 
segunda-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 30/08 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 
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31/08/2021 
(terça-feira) 

- Filme II: Sou surda, não sabia.  
 
Aula assíncrona (13:30-15:10): Assistir o filme solicitado pelo 
professor acima.  
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

02/09/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Gravar em vídeo da 
Libras a resenha do filme II. Deve postar sua atividade 
solicitada pelo professor no moodle até 06/09 – segunda-
feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 06/09 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

09/09/2021 
(quinta-feira) 

 - Planejamento, pesquisa, e elaboração do trabalho final 

Aula  assíncrona  (16:20-18:00):  Pesquisa  e  elaboração  do 
tema e conteúdo do trabalho final. 
 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

14/09/2021 
(terça-feira) 

- Revisão geral 
- Discussão e dúvidas sobre o PCC
 

Aula  assíncrona  (16:20-18:00):  Pesquisa  e  elaboração  do 
tema e conteúdo do trabalho final. 
 
 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

16/09/2021 
(quinta-feira) 

Atividade assíncrona (16:20-18:00): Gravação em Libras 
sobre o PCC. Deve postar sua atividade solicitada pelo 
professor no moodle até 20/09 – segunda-feira as 22h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até segunda-feira, dia 20/09 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

21/09/2021 
(terça-feira) 

- Apresentação do trabalho final de alunos 
 
Aula síncrona (13:30-15:10): Apresentação do PCC. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
21/09 – terça-feira as 23h59. 
 
 
Registro da frequência: Postagem da apresentação do PCC 
no moodle até terça-feira, dia 21/09 as 23h59. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

23/09/2021 
(quinta-feira) 

- Apresentação do trabalho final de alunos 
 
Aula síncrona (16:20-18:00): Apresentação do PCC. Deve 
postar sua atividade solicitada pelo professor no moodle até 
23/09 – quinta-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até quinta-feira, dia 23/09 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

28/09/2021 
(terça-feira) 

- Recuperação 
 
Aula síncrona (13:30-15:10): Apresentação da atividade de 
recuperação. Deve postar sua atividade solicitada pelo 
professor no moodle até 28/09 – terça-feira as 23h59. 
 
 
Registro da frequência: Postagem da apresentação do PCC 
no moodle até terça-feira, dia 28/09 as 23h59. 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 

30/09/2021 
(quinta-feira) 

- Recuperação 
 
Aula síncrona (16:20-18:00): Apresentação da atividade de 

2h Prof. Victor Hugo S. da Costa 
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recuperação. Deve postar sua atividade solicitada pelo 
professor no moodle até 30/09 – quinta-feira as 23h59. 
 
Registro da frequência: Postagem da atividade individual no 
moodle até quinta-feira, dia 30/09

* Quando as atividades em vídeo ultrapassarem o limite para envio de arquivo no Moodle, o vídeo 
deve ser postado primeiro no Youtube (não listado) para depois o link ser postado no Moodle. Os 
vídeos privados não são possíveis de visualizar e os vídeos públicos não preservam a imagem sua 
e de seus colegas. Portanto, sempre escolha a opção “não listado” . * As aulas síncronas serão 
pela plataforma MConf.  
 

XIII. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 
FELIPE, T. A. Libras em Contexto : curso básico : livro do estudante. 8. ed. Brasília, DF: [s.n.], 2007. 187 p. ISBN 
8599091018. Disponível em: < http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/libras-
contextoestudante.pdf>. Acesso em : 01 ago 2020. 
 
STROBEL, K.; FERNANDES, S. Aspectos linguísticos da Libras: Língua Brasileira de Sinais. Curitiba: 
SEED/SUED/DEE, 1998.  Disponível em: 
http://www.librasgerais.com.br/materiais-inclusivos/downloads/Aspectoslinguisticos-da-LIBRAS.pdf . Acesso em: 
14 ago 2020. 
VILHALVA, S. Despertar do silêncio. Rio de Janeiro: Editora Arara Azul, 2004. Disponível em: < 
https://editoraarara-azul.com.br/site/ebook/detalhes/10>. Acesso em: 01 ago 2020. 
 

 
XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
Dicionário de Libras. Disponível em: <http://www.acessobrasil.org.br/libras/>. Acesso em: 05 ago 2020. 
 
Dicionário de Libras do INES. Disponível em: < 
http://www.ines.gov.br/dicionario-delibras/main_site/libras.htm >. Acesso em: 05 ago 2020. 
 
PERLIN, G. Identidades Surdas. IN: SKLIAR, C. (Org.) A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto 
Alegre: Editora Mediação, 2011. (Será disponibilizado capítulo do livro em PDF) 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS 
PLANO DE ENSINO 

 
 

SEMESTRE 2021/1 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 

MOR 5219 
ANATOMIA APLICADA À 

EUCAÇÃO FÍSICA 
02 02 72 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em meios 
digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 

2020. 
A "sistematização do conteúdo" das videoaulas é de autoria do professor, não sendo permitida cópia ou divulgação em mídias. 

 

I.1. HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 
 Segunda-feira: 13:30 às 15:10  1404 A e B Segunda-feira: 15:20 às 17:00  1404 A e B 

 

II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 

1.     Heiliane de Brito Fontana - Horário de atendimento ao estudante 2021-1: Quarta-feira 16:10-19:10 
2.     Juçara Loli de Oliveira - Horário de atendimento ao estudante 2021-1: Quarta-feira 08:00-11:00 
3.     Virgínia Meneghini Lazzari - Horário de atendimento ao estudante 2021-1: Quarta-feira 16:10-19:10 

 

III. PRÉ-REQUISITO (S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
Não há 

 

IV. CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
1. EDUCAÇÃO FÍSICA Licenciatura 

 

V. EMENTA 

Introdução ao Estudo da Anatomia, Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema 
Urinário, Sistemas Genital Masculino e Feminino, Sistema Circulatório, Sistema Nervoso Central e Periférico. 

 

VI. OBJETIVOS 

 
Objetivos Gerais: 

A disciplina de Anatomia Humana aplicada à Educação Física visa desenvolver o conhecimento acerca das bases morfológicas 
necessárias à compreensão da função do corpo humano, permitindo correlacionar o conhecimento adquirido com a área da 
Educação Física e do Movimento Humano. 

Objetivos Específicos:  

No aspecto cognitivo: 

- Reconhecer a forma e a estrutura dos constituintes dos Sistemas Orgânicos em peças humanas. 
- Estabelecer aspectos funcionais básicos associados à estrutura e à forma dos elementos do corpo humano. 

No aspecto psicomotor: 

- Reconhecer a organização espacial do corpo humano, estabelecendo relações entre o conteúdo desenvolvido e a estrutura 
de seu próprio corpo. 
- Propiciar a correta manipulação e orientação das peças anatômicas, modelos anatômicos e cadáveres. 

No aspecto afetivo:  



- Praticar o bom comportamento durante as aulas teóricas e práticas, mantendo uma postura condizente com o local de 
estudo; pontualidade e frequência durante as aulas; cuidado e zelo com o material disponibilizado. Participação nas 
atividades. 

 

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Teórico: 
 
Unidade I 
 Introdução ao Estudo da Anatomia (Conceitos, Planos de secção, delimitação e eixos, Posição Anatômica). 
 Osteologia (Conceito e constituição dos ossos, classificação, localização e funções). 
 Artrologia (Conceito e constituição, classificação e grupos de Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais, Características 

das Articulações Sinoviais). 
 Miologia (Conceito e constituição do músculo, classificação, funções e componentes estruturais do músculo estriado 

 esquelético). 
 

Unidade II 
 Aparelho Circulatório (Sistema linfático e Sistema Cardiovascular: coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório (Porção condutora, nariz externo, cavidade nasal, laringe, traquéia e brônquios. Porção respiratória, 

pulmões e pleura. Introdução à mecânica pulmonar). 
 Sistema Digestório (Tubo digestório e órgãos anexos, glândulas salivares, fígado e pâncreas). 

 
Unidade III 
 Sistema Urinário (Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra. Uropoese e micção). 
 Sistema Genital Feminino (Órgãos genitais internos e externos) e Masculino (Testículos e vias de condução de gametas). 
 Sistema Nervoso (Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo). 
 
Conteúdo Prático: 
 Osteologia (Identificação e localização dos ossos do esqueleto axial e apendicular e reconhecer os principais  

acidentes ósseos). 
 Artrologia (Identificação das Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais e os seus elementos constantes e inconstantes). 
 Miologia (Identificação e localização dos principais músculos estriados esqueléticos, músculos da mastigação, 

Tronco e membros superior e inferior). 
 Sistema Circulatório (Identificar órgãos linfáticos, coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório (Identificar Porção condutora,nariz externo, cavidade nasal, laringe, traqueia e brônquios. Porção 

respiratória, pulmões e pleura). 
 Sistema Digestivo (Identificar os órgãos do Tubo digestivo e glândulas salivares, fígado e pâncreas). 
 Sistema Urinário (Identificar os Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra feminina e porções da uretra masculina). 
 Sistema Endócrino (Identificar a localização das principais glândulas endócrinas). 
 Sistema Genital Feminino (Identificar útero, tubas uterinas, ovários, vagina e órgãos genitais externos). 
 Sistema Genital Masculino (Identificar testículos, epidídimo, ducto deferente e funículo espermático). 
 Sistema Nervoso (Identificar as estruturas do Sistema nervoso central, meninges, tronco encefálico, medula  
espinal, diencéfalo, telencéfalo, cerebelo. Sistema nervoso periférico, identificar os principais nervos do plexo braquial e 
lombo-sacral. Sistema Nervoso Autônomo. 

 

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:  
Será utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem – MOODLE. 
1- Aulas teóricas e aulas práticas expositivas gravadas (videoaulas) e disponibilizadas via moodle aos alunos. 

Cada videoaula terá até 50 minutos  
2- Estudo prático através de atlas virtual, glossário e videoaulas práticas do MOR 
3- Elaboração de tarefas vias moodle (questionários, lição, etc.) 

 
Todas as atividades assíncronas deverão ser realizadas semanalmente, sendo, portanto, finalizadas antes da aula 
seguinte prevista no cronograma.  
 



Atividades complementares: 
3- Fóruns de dúvidas. 
4- Leitura de textos previamente indicados pelo professor. 
 
ATIVIDADES SÍNCRONAS: 
- Aulas por webconferência (plataforma indicada pela UFSC) para discussão e/ou esclarecimento de dúvidas das 
videoaulas. 
 
FREQUÊNCIA: 
- A frequência no conteúdo será aferida a partir da verificação da presença nas atividades síncronas e pelo 
cumprimento das atividades assíncronas. Os encontros síncronos + as videoaulas caracterizam 50% da carga horária, sendo 
os outros 50% cumpridos a partir das atividades assíncronas. 
 
Medidas relativas ao Ensino Remoto que buscam resguardar direitos e conferir maior segurança no 
ambiente virtual: 
a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade 
física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício 
das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, 
nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a 
suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). 
b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado 
disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), 
sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de 
ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 
c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino aprendizagem são exclusivamente para fins 
didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e 
judicialmente. 
d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia 
dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 
e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua 
liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. 
f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades 
avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino. 
g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender 
de cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia 
dos(as) professores(as) para o material de sua autoria. 

 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A nota final (NF) da disciplina será obtida através da fórmula  
 

𝑁𝐹 = (𝑋 ) × 6 +  (𝑋 ) × 2 + 𝑋 ÇÃ × 2 ÷ 10  

 
𝑋  é o resultado da média de duas (02) avaliações de 0 a 10 elaboradas com questões práticas e questões teóricas 
(verificar cronograma).  As questões teóricas obedecem às seguintes modalidades: questões de relacionar colunas, de 
preenchimento de lacunas, de múltipla escolha e de questões discursivas e pictóricas. Para as questões práticas serão utilizadas 
imagens de peças anatômicas dissecadas ou esquemas/figuras ilustrativas.  
𝑋 ÇÃ  é uma nota de 0 a 10 fornecida pelos Professores. A nota de participação será dada com base no cumprimento e 
participação ativa nas atividades síncronas. 
𝑋  é o resultado da média das notas obtidas nas tarefas assíncronas (questionários) previstas via moodle. 
 
Será considerado aprovado o aluno que comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das horas/aula da disciplina 
e que obtiver 𝑁𝐹 igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero).  
 
Não há prova de recuperação da disciplina. 
 



 

X. NOVA AVALIAÇÃO 

Segundo o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC, Art. 74, “o aluno, que por motivo de força maior e plenamente 
justificado, deixar de realizar avaliações previstas no Plano de Ensino, deverá formalizar pedido de Avaliação à Chefia do 
Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de três dias úteis, recebendo provisoriamente menção 
I”. Assim sendo, o aluno que deixar de realizar avaliações previstas no Plano de Ensino, deverá proceder da maneira descrita 
acima, considerando que sábado é dia útil na Universidade. Pede-se ainda, que o aluno informe, quando possível, o Professor. 

 

XI. CRONOGRAMA TEÓRICO E PRÁTICO 

Ver MATRIZ INSTRUCIONAL (Anexo I) 
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XI. MATRIZ INSTRUCIONAL (anexo 1) 

Tópico/tema Conteúdos Objetivos de aprendizagem Recursos didáticos 
Atividades e 

estratégias de 
interação 

Avaliação 
e feedback 

14/06 
SEMANA #1             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Introdução 
ao Estudo da 

Anatomia 
 

- Métodos de Estudo da 
Anatomia 

- Terminologia Anatômica 
- Posição Anatômica 

- Planos e Eixos 

Conhecer aspectos 
introdutórios do estudo da 

Anatomia que irão embasar os 
próximos tópicos 

- Atividade síncrona 
de Introdução a 

disciplina 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

21/06 
SEMANA #2             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Osteologia 
 

- Esqueleto Axial 
- Esqueleto Apendicular 

- Classificação mofológica 
- Estrutura, arquitetura dos 

ossos 
 

Conhecer os ossos do 
esqueleto axial e apendicular 

 
Conhecer a estrutura e o 

formato dos ossos 
 

Diferenciar a estrutura do osso 
esponjoso e do osso compacto 

 
Reconhecer os principais 

acidentes ósseos 

- Atividade síncrona 
de Introdução a 

Anatomia 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



28/06 
SEMANA #3             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Artrologia 
 
 
 

-  Classificação das junturas 
- Estrutura das articulações 

sinoviais 
- Cinesiologia das junturas 

- Junturas 
concordantes/discordantes, 

dependentes/independentes 
 

-  Conhecer e classificar de 
forma geral os três grandes 
grupos de junturas e seus 

subtipos 
- Conhecer os elementos 

constantes e inconstantes das 
articulações sinoviais 

- Identificar os movimentos das 
principais junturas sinoviais, os 

eixos que trabalham e os 
planos que descrevem. 

- Definir junturas 
concordantes/discordantes, 

dependentes/independentes 
 
 

- Atividade síncrona 
de Osteologia 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 
 
 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

05/07 
SEMANA #4             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Miologia  
 
 
 
 

- Propriedades e funções do 
Sistema Muscular 
- Tipos de músculo 

- Estrutura do músculo 
estriado esquelético 

- Classificação Morfológica 
dos principais músculos do 

corpo humano 

- Conhecer as propriedades e 
funções do sistema muscular; 

- Conhecer as principais 
diferenças morfológicas e 

funcionais entre o músculo 
estriado cardíaco, estriado 

esquelético e liso. 
- Músculos voluntários e 

involuntários 
- músculo estriado esquelético 

e os anexos musculares 
- Compreender a classificação 

dos músculos. 

- Atividade síncrona 
de Artrologia 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



12/07 
SEMANA #5             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Estudo 
prático 

Aparelho 
Locomotor 

 
 
 
 

- Ossos, articulações e 
músculos de membros 
superiores, Membros 
Inferiores, Tronco e 

Cabeça/Pescoço 
 
  
 

- Compreender a relação entre 
as estruturas ósseas, 

musculares e articulares com 
ênfase na origem e inserção 

dos músculos e nos elementos 
constantes das principais 

articulações sinoviais (incluindo 
as superfícies ósseas) 

- 

- Atividade síncrona 
de Sistema Muscular 

(15:20-16:00) 
- Videoaula 

- Roteiro prático 
interativo (glossário) 

- Questionário de 
fixação 

-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

19/07 
SEMANA #6             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Sistema 
Nervoso I 

 
 
 

- Introdução à função do 
Sistema Nervoso 

- Divisão morfológica e 
funcional 

- Elementos de proteção do 
Sistema Nervoso Central 

- Substância Branca e 
Substância Cinzenta 

 

- Conhecer os elementos 
Constituintes do Sistema 

Nervoso Central e Periférico 
- Compreender a organização 

Basica do Sistema Nervoso 
Somático e Visceral 

 

- Atividade síncrona 
de Sistema Nervoso I  

(15:20-16:00) 
- Videoaula 

- Roteiro prático 
interativo (glossário) 

- Questionário de 
fixação 

-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



26/07 
SEMANA #7             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Sistema 
Nervoso II e 

Sistema 
Endócrino 

 
 
 

- Nervos Periféricos 
- Sistema Nervoso Visceral e 
Sistema Nervoso Autônomo 

- Sistema Endócrino 
 

- Saber identificar as principais 
diferenças Anatômicas e 

funcionais entre o Sistema 
Nervoso Somático e o Visceral 

- Compreender a estrutura 
básica dos nervos Periféricos 

- Identificar as principais 
glândulas do Sistema Endócrino 

- Atividade síncrona 
de Sistema Nervoso II  

(15:20-16:00) 
- Videoaula 

- Roteiro prático 
interativo (glossário) 

- Questionário de 
fixação 

-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

02/08 
SEMANA #8             
ANATOMIA: 

 
(A) Avaliação 

Somativa 
Teórico-Prática 

 

- Introdução à Anatomia 
- Aparelho Locomotor 

- Sistema Nervoso Central 
- Sistema Nervoso Periférico 

- Sistema Nervoso 
Autônomo 

 

Avaliação Somativa 
- Mensurar a quantidade de 

conhecimento acumulado no 
assunto 

- Atividade síncrona 
de Retirada de 

Dúvidas 
(13:30-14:10) 
- Componente 
Assíncrono da 

Avaliação 

-Resolver as 
questões teóricas e 

práticas. 
 

O feedback será dado 
no próximo encontro 

síncrono 



09/08 
SEMANA #9             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Sistema 
Digestório 

 
 
 

- Introdução ao Sistema 
digestório 

- Tubo Digestório 
- Glândulas Anexas ao Tubo 

digestório 

- Conhecer a Anatomia do tubo 
digestório 

- Conhecer a Anatomia das 
glândulas anexas. 

- Relacionar os órgãos do 
Sistema digestório aos 
processos da digestão 

- Atividade síncrona 
de Correção da Prova 

(15:20-16:00) 
- Videoaula 

- Roteiro prático 
interativo (glossário) 

- Questionário de 
fixação 

-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

 
16/08 

SEMANA #10             
ANATOMIA: 

 
 
 

(A) Sistema 
Respiratório 

 
 
 

- Introdução ao Sistema 
Respiratório 

- Porção condutora e 
respiratória 
- Hematose 

- Introdução a mecânica 
respiratório 

 

Conhecer a Anatomia da 
porção condutora e 

respiratória 
- Compreender os aspectos 
gerais da ventilação e troca 

gasosa 
- Compreender aspectos 
introdutórios acerca da 

vocalização (laringe) 
 

- Atividade síncrona 
de Sistema Digestório 

(15:20-16:00) 
- Videoaula 

- Roteiro prático 
interativo (glossário) 

- Questionário de 
fixação 

-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



23/08 
SEMANA #11             
ANATOMIA: 

 
(A) Aparelho 
Circulatório I 

 
 
 

- Mediastino 
- Anatomia do Coração 

- Anatomia do Pericárdio 
- Conceito e Classificação de 

Circulação 
 

- Conhecer a localização, a 
orientação e a sintopia do 

coração 
- Conhecer a estrutura externa 

e interna do coração 
- Relacionar as câmaras 

cardíacas e vasos da base às 
circulações pulmonar e 

sistêmica 
 

- Atividade síncrona 
de Sistema 

Respiratório 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 
 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

 
30/08 

SEMANA #12             
ANATOMIA: 

 
(A) Aparelho 
Circulatório II 

 
 
 

- Introdução ao Sistema 
Linfático 

- Vasos da Circulação 
Pulmonar 

- Vasos da Circulação 
Sistêmica 

- Reconhecer a estrutura e 
função do Sistema Linfático 

-Reconhecer os principais vasos 
venosos e artérias do corpo. 

- Identificar as diferenças entre 
a morfologia e função de 

artérias e veias 

- Atividade síncrona 
de Aparelho 
Circulatório I 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



06/09 
SEMANA #13             
ANATOMIA: 

 
(A) Sistema 

Reprodutor e 
Urinário 

 
 

- Introdução ao Sistema 
Urinário e Reprodutor 
- Órgãos e função do 

Sistema Urinário 
- Órgãos e função do 
Sistema Reprodutor 

Masculino 
E Feminino 

- Introdução ao ciclo 
menstrual 

 
 
 

- Definir Uropoese 
- Compreender a localização, 

sintopia, função e estrutura dos 
rins, ureteres, bexiga urinária e 

uretra 
- Compreender as principais 

diferenças anatômicas do 
Sistema Urinário no homem e 

na mulher. 
- Compreender a localização, 

sintopia, função e estrutura dos 
órgãos genitais nos homens e 

nas mulheres 
 

- Atividade síncrona 
de Aparelho 

Circulatório II 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 

13/09 
SEMANA #14             
ANATOMIA: 

 
 

(A) Revisão do 
conteúdo via 

moodle 
 

- Sistema Digestório 
- Sistema Respiratório 
-Aparelho Circulatório 

- Sistema Urinário 
- Sistema Reprodutor 

 

- Estabelecer relações entre os 
conteúdos aprendidos através 

de questões problemas 

- Atividade síncrona 
de Sistema 

Reprodutor e Urinário 
(15:20-16:00) 

- Videoaula 
- Roteiro prático 

interativo (glossário) 
- Questionário de 

fixação 
-Atlas virtual 
-Livro Texto 

 

- Realizar os 
questionários de 

feedback automático 
-Realizar o estudo 
prático através do 

glossário 
-Postar as dúvidas no 

fórum de dúvidas 
- Participar 

ativamente da 
discussão do 

encontro síncrono 

Os questionários 
apresentam feedback 

automático em 
relação aos erros e 

acertos. 
 

Sugere-se que os 
questionários sejam 

refeitos, com base no 
feedback, até que a 

nota máxima (10) seja 
alcançada. 



 
 
 

20/09 
SEMANA #15             
ANATOMIA: 

 
(A) Avaliação 

Somativa 
Teórico-Prática 

 

- Sistema Digestório 
- Sistema Respiratório 
-Aparelho Circulatório 

- Sistema Urinário 
- Sistema Reprodutor 

 

Reforçar o entendimento do 
conteúdo ministrado e avaliar o 

conhecimento acerca dos 
Sistemas 

- Atividade síncrona 
de Retirada de 

Dúvidas 
(13:30-14:10) 
- Componente 
Assíncrono da 

Avaliação 
 

-Resolver as 
questões teóricas e 

práticas. 
 

O feedback será dado 
via moodle 

27/09 
SEMANA #16             
ANATOMIA: 

 
(A) Fechamento 

das notas e 
encerramento 
da disciplina 

 

-Dúvidas e Encerramento da 
disciplina 

- Sanar dúvidas remanescentes 
acerca do conteúdo e da 

Avaliação Somática II 
- Propiciar o feedback dos 

estudantes 
 

- Atividade síncrona 
de Correção da Prova 

(15:20-16:00) 
- Fórum de feedback 

- Destacar no fórum 
dois aspectos que 
mais contribuíram 
para o aprendizado 

no ensino remoto da 
disciplina e dois 

aspectos que podem 
ser melhorados para 
o semestre que vem 

- Comunicação no 
fórum 




