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ANO: 2018/1        PERÍODO: 2º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA II 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: GRASSYARA TOLENTINO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 20HS    PRÁTICA: 20HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
 

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

EMENTA: Estudo do sistema muscular. 
 
OBJETIVO GERAL: Estudos dos músculos e grupamentos musculares que produzem movimento humano 
relacionado ao esporte, ao exercício físico e as atividades laborais e da vida diária. Bem como, suas origens, 
ações e inserções. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Integração os conteúdos da disciplina 
anatomia I aos novos conhecimentos sobre o 
sistema muscular 

Recapitulação dos conhecimentos anatômicos sobreposição 
anatômica planos e eixos, princípio de construção, 
nomenclatura anatômica, sistema esquelético e articular.  

Estudos teórico-prático dos músculos do 
esqueleto axial 

Músculos do cíngulo do membro superior, dorso e tronco. 
Teórica e prática. 

Estudos teórico-prático dos músculos do 
esqueleto apendicular 

Músculos do membro superior (braço e antebraço) 

Estudos teórico-prático dos músculos do 
esqueleto apendicular 

Músculos do cíngulo do membro inferior 

Estudos teórico-prático dos músculos do 
esqueleto apendicular 

Músculos do membro inferior (coxa e perna) 

 
METODOLOGIA: 

• Aulas expositivas. 
• Aulas práticas em laboratório de anatomia humana. 
• Seminários. 
• Participação dos alunos nas representações sobre anatomia topográfica. 
• Discussões e comentários sobre problemas anatômicos decorrentes de práticas incorretas do corpo em 

atividade rotineiras ou desportivas. 
• Trabalhos individual e/ou em grupos: pranchas para colorir, banner, filme. 

 
RECURSOS 
 

• Projetor multimídia; 
• Quadro e pincel 
• Peças anatômicas naturais e artificiais; 
• Roteiros de estudos, pranchas de desenhos, chapas de raio-x, etc; 
• Videos e animações; 
• Apostilas, Livros, Artigos, etc. 

 
AVALIAÇÃO: 
 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Avenida Universitária Km 3,5 – CEP: 75 070.290 – Anápolis–GO 

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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 A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 

� Primeira Verificação de Aprendizagem: 
• Prova prática- 30pontos 09/03 
• Prova teórica - 60 pontos – 23/03 
• Exercício + Participação - 10 pontos 

 
� Segunda Verificação de Aprendizagem: 

• PROVÃO – 40 pontos – 05/05 
• Prova prática - 40 pontos – 04/05 
• trabalho – 10 pontos 
• Participação - 10 pontos 

 
� Terceira Verificação de Aprendizagem: 

• Prova prática – 40 pontos – 08/06 
• Prova teórica - 50 pontos –15/06 
• Exercício + Participação - 10 pontos 

 
 

As provas práticas serão realizadas no laboratório de anatomia, todos deverão chegar à sala no horario 
inicial, serão recolhidos todos os celulares, os alunos serão chamados por ordem nominal, e deverão entrar na 
sala somente com folha, caneta e prancheta. Inicialmente serão reforçadas todas as regraas para a execução 
adequada da avaliação (somente neste momento será permitido aos alunos realizarem perguntas). Após o sinal, 
os alunos terão 30 segundo a frente de cada peça anatômica, e deverão anotar o nome ou responder o que se 
pede associado à peça disposta sobre a bancada. A seguir, será dado o sinal sonoro pela professora solicitando 
que o aluno troque de posição. Os alunos irão realizar o rodízio no sentido anti-horário. Não é permitido fazer 
nenhum tipo de pergunta, esclarecimento ou conversar com colega ou professor após o início da prova. O aluno 
que permanecer na mesa após o final dos 30 segundos, será retirado da sala, e realizará a prova no final, com 
novas peças. 

Os pontos de participação serão conferidos em sua integralidade aos alunos que contribuírem de forma 
criativa durante às aulas, demonstrarem conhecimento sobre os textos e leituras recomendados, participarem 
ativamente e assertivamente dos debates e trabalhos em grupo, e colaborarem com o andamento das aulas (não 
conversar, buscar de afastar de grupos de conversa, respeitar colegas e a professora, além de cumprir os 
trabalhos solicitados.  

 
Obs 1: Os conteúdos são cumulativos por VA e todo artigo disponibilizado pelo professor faze parte do 
conteúdo da disciplina e constará nas avaliações escritas 
 
Obs 2: Não serão aceitas provas à lápis e não serão realizadas correções posteriores em provas 
rasuradas ou com qualquer tipo de complementação após a correção inicial. 
  
Obs 3: Caso os alunos queiram participar do processo de elaboração da avaliação teórica, estes poderão 
elaborar questões (abertas e fechadas), a partir do conteúdo da aula anterior, e devem ser encaminhadas 
junto com o gabarito ao e-mail da professora (grassyara@gmail.com) e aos demais colegas  até duas 
semanas antes da avaliação. É recomendado que as questões contenham imagens. 
 
Obs 4: QUALQUER CÓPIA DA INTERNET OU DOS COLEGAS O TRABALHO SERÁ ANULADO E SERÁ 
LANÇADA A NOTA ZERO.  
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Obs 5: SEGUNDO NORMAS INSTITUCIONAIS É PROIBIDO O USO DE CELULARES OU OUTROS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DURANTE ÀS AULAS. 
 
Obs 6: Avaliações sem nome receberão nota zero. 
 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
 
Projeto de Nivelamento e Estudos Acompanhados – Objetivando auxiliares os alunos no período de 
adaptação ao ensino superior, acompanhar e estimular os alunos nos estudos em anatomia será oferecido dois 
horários de estudos (um teórico e outro prático), onde os alunos deverão rever os conteúdos das aulas, retirar 
dúvidas, realizar exercícios e atividades teóricas e práticas ao longo de todo o semestre.  
 
AULAS PRATICAS: 
 
A permanência dos estudantes no laboratório de aulas práticas será apenas permitida mediante o uso de jaleco 
longo que deve ser utilizado somente no ambiente do laboratório (ao sair retirá-lo).  
 
O jaleco deve ser de manga longa e comprimento de 3 cm acima do joelho, e deve estar sempre devidamente 
abotoado. Além deste, os alunos deverão utilizar touca e luva obrigatoriamente em todas as aulas. Sendo que 
aqueles que possuírem cabelos longos devem mantê-los presos por toda a aula.  
 
É de responsabilidade do acadêmico adquirir os Equipamento de Proteção Individual adequados (avental, jaleco, 
luvas, óculos, toucas, máscaras, descartáveis ou não), são de uso exclusivo e pessoal. Não é permitido assistir 
aulas de chinelos, shorts ou camisetas. 
 
Os alunos deverão formar duplas para as aulas práticas e só permitida a permanência da dupla em sala de 
posse do material didático (livro atlas + roteiro de aula prática). A reincidência no descumprimento desta norma 
será informado à coordenação pedagógica do curso.Os estudantes que não respeitarem essa norma não 
poderão assistir as aulas práticas e serão considerados faltosos. 
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Os alunos não devem deixar materiais estranhos ao trabalhar sobre as bancadas. Os objetos pessoais, exceto 
aqueles utilizados nas aulas, devem ser colocados nos armários situados na entrada do laboratório. 
 
Não é permitido o uso de aparelho celular, tablet ou computador durante as aulas práticas (normas da 
Universidade) 
 
As aulas práticas ocorrerão em dias alternados, sendo que, devido à acomodações do calendário algumas 
horários serão trocados ou substituídos, devendo todos os alunos do curso estarem atentos e manterem a 
disponibilidade para os ajustes propostos. 
 
O Laboratório Morfológico é um ambiente de trabalhar sério, devem ser evitadas brincadeiras! 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana Básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2002. 
GARDNER, Ernest; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977.1147p. 
 
Bibliografia complementar: 
 
ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chiriro. Anatomia humana:Atlas fotográfico de anatomia sistêmica e 
regional. 4. ed. São Paulo: Manole, 1996.  
PABST, R; PUTZ, R. SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
AGUR, A.M.R.; ET AL. GRANT – Atlas de anatomia. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
NETTER, H.F. Atlas de Anatomia Humana. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
GUIA DE ANATOMIA ASCLÉPIO . 2014. Disponível em: http://guiadeanatomia.com/ 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____/_____ 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


