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

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

EMENTA: 
Estudo dos componentes celulares, aspectos morfológicos e teciduais dos sistemas orgânicos. 
 
OBJETIVO GERAL: 
A disciplina tem como objetivo geral fornecer ao estudante de Educação Física conhecimentos sobre estrutura e 
fisiologia das células e dos tecidos. Que são fundamentais para o entendimento dos eventos biológicos sobre os 
quais se baseiam a fisiologia humana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Identificar e compreender a função das 
estruturas que compõem as células 

1. Diferenciação celular; 
2. Principais constituintes da célula. 

Entender o mecanismo de diferenciação e 
reprodução celular e a relevância do DNA; 

3. Divisão celular; 
4. Ciclo celular; 
5. Apoptose 

Compreender o conceito de tecido e as 
generalidades das suas estruturas; 

6. Tecido epitelial; 
7. Tecidos conjuntivos: generalidades. 

Entender a histologia dos principais tecidos 
envolvidos no movimento humano e que 
sofrem alterações com o exercício físico. 

8. Tecido adiposo; 
9. Tecido cartilaginoso;  
10. Tecido ósseo; 
11. Tecido muscular.   

 
METODOLOGIA: 
 

● Aulas expositivas. 
● Resolução de exercícios; 
● Atividades em grupo; 
● Exposição de vídeos e animações; 
● Técnicas de aprendizagens ativas como: leitura de artigos científicos, livros e produção de textos.  

 
RECURSOS 

● Livros textos 
● Artigos científicos 
● Data-show 
● Quadro de Giz 
● Questionários 
● Vídeos e animações científicas 
● Material artístico para realização de trabalhos práticos (cola, barbante, gesso, E.V.A, tinta, purpuina, etc). 
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AVALIAÇÃO: 
 
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. A média final da disciplina será feita somando as notas das três Verificações de 
Aprendizagem e dividindo o resultado por 3 (três) sendo que o valor mínimo da média ser 60 (sessenta).  
A divisão das notas que comporá cada Verificação de Aprendizagem está descrita na Tabela 1.  
 
às aulas, demonstrarem conhecimento sobre os  

Tabela 1: Divisão das notas que comporão as Verificações de Aprendizagem 
1ª VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

AVALIAÇÃO VALOR DATA 

Avaliação TEÓRICA 40 01/03 

Avaliação TEÓRICA – 1 va 50 22/03 

Participação 10 Até 03/04 

TOTAL 100 

2ª VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Avaliação TEÓRICA 50 26/04 

Provão 40 05/05 

Participação 10 Até 22/05 

TOTAL 100 

3ª VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Avaliação TEÓRICA 40 17/05 

Avaliação TEÓRICA – 3 va 40 21/06 

Atividade Interdisciplinar (DIDÁTICA) 20 Ate 21/06 

TOTAL 100 

 
 
Os pontos de participação serão conferidos em sua integralidade aos alunos que contribuírem de forma 

criativa durante 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; 
 
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. 
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Obs 3: Todo artigo disponibilizado pelo professor faze parte do conteúdo da disciplina e constará nas 
avaliações escritas 
  
Obs 4: 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 gabrito 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 5: QUALQUER CÓPIA DA INTERNET OU DOS COLEGAS O TRABALHO SERÁ ANULADO E SERÁ 
LANÇADA A NOTA ZERO.  
 
Obs 6: Segundo normas Institucionais é proibido o uso de celulares ou outros equipamentos eletrônicos 
durante às aulas. 
 
Obs 7: 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. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR:. 
 
Atividade Técnicas Didáticas aplicadas aos conteúdos de Sáude: Apresentação de trabalho oral seguindo as 
técnicas aprendidas na disciplina de didática envolvendo os conteúdos abordados na disciplina de bases 
biológicas. O trabalho será apresentado na disciplina de didática e a pontuação obtida será replicada nesta 
disciplina proporcionalmente. 
 
TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM ATIVAS: 
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Com o intuito de levar os alunos a buscarem conhecimento de forma ativa, de praticarem a redação de 
trabalhos técnicos e trabalhar a partir de uma perspectiva criativa, os alunos desta disciplina irão produzir textos 
educativos sobre exercício físico e saúde de tecidos e dos componentes celulares para populações-alvos. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8ª ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 
2005. 
AS MORISCOT; J CARNEIRO, PA ABRAHAMSOHN. Histologia para Fisioterapia e outras áreas da 
Reabilitação. 2ªed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2004. 
BOLSOLVER, SR; HYAMS, JS; SHEPHARD, EA; WHITE, HG ET al.. Biologia Celular. 2ª ed. Rio de Janeiro; 
Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
 
GUYTON, ARTHUR C. Fisiologia Humana. 3º Ed. Interamericana, 1985. 
NELSON DL, COX MM. Princípios da Bioquímica de Lehninger. 5 ed. Artmed, 2011. 
KARP. Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3ª ed. Barueri: Manole, 2005. 786p 
WEINECK. J. Biologia do Esporte. São Paulo: Monole, 2000. 599p 

 
 
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 

 


