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PROGRAMA GERAL DE COMPONENTES CURRICULARES-PGCC 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA (Clique aqui para consultar lista de disciplinas no site do PPGSS) 

Área de Concentração: Saúde e Sociedade  

Linha de Pesquisa: 
(    ) Aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos das doenças, agravos e atenção à Saúde 
( X ) Fisiopatologia das Doenças e Agravos à Saúde 
Disciplina: Comunicação Celular no Sistema Nervoso Código: CCSN6139 

Docente (s): 
Prof.ª Dr.ª Dayane Pessoa de Araújo 
Prof. Dr. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti 
Prof. Dr. Paulo Leonardo Araújo de Góis Morais (PNPD) 
Prof. Dr. Lucidio Clebeson de Oliveira 

Carga horária: 30h 
Créditos: 02 créditos 

(   ) Obrigatória 
( X ) Optativa  

Semestre letivo: 
2022.2 

Formato das aulas: 
Presencial 

Local das aulas: Faculdade de Ciências da Saúde – FACS/UERN, Mossoró/RN. 

 

2. EMENTA  

Elementos da bioquímica e biologia molecular aplicadas ao sistema nervoso. A célula e a 
biologia molecular do neurônio. A transmissão sináptica e suas bases bioquímicas e 
moleculares. Sinapses químicas: neurotransmissores, neuromoduladores – definição; 
mecanismos de biossíntese e papéis no sistema nervoso. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1- Geral: 
Caracterizar as bases de bioquímica e biologia molecular aplicadas ao sistema nervoso, na 
perspectiva de ampliar os conhecimentos acerca do processo de neurotransmissão. 

3.2- Específicos: 

• Compreender as nuances da formação sináptica; 

• Compreender as bases moleculares e bioquímicas envolvidas no processo de 
neurotransmissão; 

• Identificar a localização dos neurotransmissores e seus receptores no sistema nervoso. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceitos básicos de comunicação celular no Sistema Nervoso;  
2. Caracterização de sinapse química: receptores pré e pós-sinápticos;  
3. Neurotransmissores e neuromoduladores: biossíntese, ações no Sistema Nervoso e 
mecanismos de degradação/receptação. 

 

5. METODOLOGIA (Informar as técnicas, os procedimentos e as atividades a serem realizadas). 

Disciplina ancorada em levantamento bibliográfico e apresentação de seminários, permeados 
por discussões e intervenções. A carga horária ficará dividida entre os momentos presenciais 
via EAD (orientação das atividades e apresentação dos seminários) e horários não 
presenciais, destinados à organização das apresentações. 

 
 
 
 
 

http://propeg.uern.br/ppgss/default.asp?item=ppgss-disciplinas
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6. AVALIAÇÃO (Informar como procederá a avaliação da disciplina, com ênfase na avaliação e na auto 

avaliação discente e docente, destacando o trabalho final da disciplina: monografias, resenhas, ensaios, artigos, 
seminários e/ou outros). 
A primeira avaliação consistirá em uma aula introdutória seguida de três rodadas de seminários, sendo 
as primeiras focadas em neurotransmissores e a última em neuromoduladores. A nota de cada 
discente será baseada no desempenho na apresentação/Plano de Aula (50%), nas respostas às 
arguições (25%) e na arguição acerca das demais apresentações (25%), sendo esta última tomada 
como a intervenção ativa. Como segunda avaliação, os estudantes precisarão apresentar um artigo 
(revisão) acerca da temática do seu respectivo seminário, nos moldes para submissão em revista de 
nicho. Para a aprovação na disciplina é necessário, além da média dos conceitos igual ou superior a 
7,0 (sete), também ter frequência igual ou superior a 75%. O abono de faltas só será feito mediante 
atestado médico. Faltas decorrentes de participação em congresso ou outros eventos acadêmicos não 
serão abonadas, em função do número reduzido de encontros, devendo o aluno se organizar para que 
a participação em tais atividades não ultrapasse o seu direito a faltas. 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data 
Horário 

de 
início 

Formato 
(presencial ou 

remoto) 

Nº de 
Aulas 

Conteúdo 

18/08/2022 14h Presencial 4 
Apresentação da Disciplina/Sorteio dos 
Temas e demais informes 

08/09/2022 08h Não-presencial 5 Orientações para Elaboração dos Artigos 

13/10/2022 08h Não-presencial 5 Orientações para Elaboração dos Artigos 

27/10/2022 08h Presencial 4 1ª Rodada das Apresentações 

03/11/2022 08h Presencial 4 2ª Rodada das Apresentações 

10/11/2022 08h Presencial 4 3ª Rodada das Apresentações 

01/12/2022 08h Presencial 4 Entrega dos Artigos  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas / aulas 
Obs.: As datas de algumas aulas poderão sofrer remanejamento em virtude de eventualidades. 

 

8.  REFERÊNCIAS 

• Bibliografia Básica 

Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T. et al. Principles of Neural Science. 5 ed. McGrall-Hill, 2012. 

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D. et al.  Neuroscience. 5 ed. Sinauer, 2012.  

Von Bohlen und Halbach OH Dermietzel R. Neurotransmitters and Neuromodulators: Handbook of 
Receptors and Biological Effects. 1 ed., Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2002. 

• Bibliografia Complementar 

Bear, M., Connors, B., Paradiso, M. Neuroscience - Exploring the brain. 3 ed Lippincott, 2012. 

Lent, R. Cem bilhões de neurônios? Rio de Janeiro: Atheneu, 2 ed., 2010.   

Netter, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 5 ed. São Paulo: Elsevier, 2011 

 

Mossoró, 09 de junho de 2022. 
 

           
Prof. Dr. Paulo Leonardo Araújo de Góis Morais 

Professor Responsável 
 


