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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
PRIMEIRA  FASE 

 

DISCIPLINA: Anatomia 
   Código: 1ANAT 
   Carga Horária: 72 h/a (crédito – 04) 
 

I. EMENTA: 
 

Introdução ao estudo da anatomia. Sistemas: esquelético; muscular; articular; 
nervoso; cardiovascular; respiratório. Digestório; genito-urinário; endócrino; 
tegumentar; imunológico e sensoriais. 

 
II. OBJETIVO GERAL 

 
Transmitir ao aluno de Educação Física conhecimento de Anatomia Humana 
que o torne capaz de compreender a constituição e o desenvolvimento do ser 
humano, aplicando tais conhecimentos na prática profissional 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar estudo das funções e constituição dos sistemas humanos; 
• Compreender a interação entre os sistemas orgânicos; 
• Conhecer a macroestrutura e microestrutura dos diversos sistemas que 

compõe o corpo humano. 
• Compreender a individualidade do ser humano aplicando todos os 

conhecimentos 
• adquiridos na disciplina com muito respeito e ética profissional; 
• Reforçar as capacidades de abstração, experimentação, trabalho em 

equipe, ponderação e sentido de responsabilidade que se consideram 
alicerces relevantes na Educação para �a Cidadania. 

 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 UNIDADE I – Introdução: 
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• Considerações gerais. 
• Divisão do corpo humano. 
• Posição anatômica. 
• Planos de delimitação e secção do corpo humano. 
• Eixos do corpo humano; termos de posição e direção. 

  
 UNIDADE II - Sistema Tegumentar:  
 

• Conceitos e generalidades. 
• Constituição da pele e anexos da pele.  
• Função e importância da pele e dos anexos. 

 
 UNIDADE III - Sistema Esquelético: 
 

• Conceito e funções dos ossos e esqueleto. 
• Divisão do esqueleto; Classificação dos ossos; Composição e elementos   

constituintes dos 
 
 UNIDADE IV - Junturas: 
 

• Conceito e Classificação das junturas. 
• Junturas fibrosas; Junturas cartilaginosas; Junturas sinoviais. 
• Estrutura das principais junturas sinoviais. 

 
UNIDADE  V - Sistema Muscular: 
 
• Conceito e classificação anatômica e funcional dos  músculos. 
• Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos; 

Mecânica e ação muscular. 
• Inserção proximal e distal dos músculos estriados esqueléticos; Inervação 

e nutrição. 
 
 
 
UNIDADE  VI - Sistema Nervoso: 
 
• Sistema Nervoso: Constituição básica. Neurônio e Neuroglia. Sinapses e 

Neurotransmissores. 
• Sistema Nervoso Central - Estrutura e funções. O Encéfalo e suas 

divisões: Cérebro, Cerebelo e Tronco Encefálico: e Medula espinhal. 
• Sistema Nervoso Central: Proteção e Revestimentos; Suprimento 

sangüíneo; Neurotransmissores;  
• Sensibilidade, Motricidade e Comportamento emocional(sistema límbico). 
• Sistema Nervoso Periférico; Estrutura e funções; Nervos espinhais; 

Nervos cranianos; gânglios e terminações nervosas. 
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• Sistema Nervoso Autônomo; Estrutura e Funções do Sistema Nervoso 
Autônomo. 

 
UNIDADE  VII - Sistema Endócrino: 

 
• As relações entre o sistemas nervoso e  o endócrino. 
• Posição anatômica das Glândulas endócrinas. 
• Glândulas endócrinas e seus principais Hormônios. Hipófise; Glândula 

corpo pineal; Glândula tireóide; Glândulas paratireóides; Glândulas supra-
renais e Pâncreas; Ovários e testículos. 

• Principais disfunções. 
 
UNIDADE  VIII - Sistema Respiratório: 

 
• Visão geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do sistema 

respiratório. 
• Anatomia do Nariz (cavidade nasal); Faringe; Laringe – produção da voz; 

Traquéia; Brônquios e suas divisões. 
• Pulmões: Anatomia Macroscópica; Lobos e fissuras; Pleura. 
• Respiração: Ventilação pulmonar; Inspiração/expiração; Trocas de gases; 

Respiração 
• externa(pulmonar); Respiração interna(pulmonar). 
• Controle da respiração; Controle nervoso. 

 
UNIDADE  IX - Sistema Circulatório: 

 
• Visão Geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do Sistema 

Circulatório; Localização do Coração; Pericárdio; Parede do coração; 
Estrutura externa e interna do coração;  Câmaras cardíacas; Valvas 
atrioventriculares; Valvas semilunares; Suprimento sangüíneo do coração; 

• Circulação sanguínea; 
• Sistema de Condução do Coração; 
• Vasos; Veias e Artérias do Corpo Humano e Capilares Sanguíneos. 
• Sistema Linfático – vasos linfáticos, linfonodos, linfa e capilares linfáticos. 

Tonsilas. 
• Orgãos Hemopoiéticos: medula óssea: tonsilas, linfonodos, baço e timo. 
 
UNIDADE  X - Sistema Digestório: 
 
• Visão Geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do Sistema 

Digestório. 
• Anatomia; Boca e seu conteúdo; Faringe; Esôfago; Estômago; Intestino 

(delgado e grosso); Canal anal e Ânus. 
• Glândulas Anexas: Pâncreas; Fígado (vesícula biliar) e Glândulas 

Salivares) 
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UNIDADE  XI - Sistema Urinário: 
 
•     Visão Geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do Sistema 

Urinário: Rins; Ureteres; Bexiga Urinária e Uretra. 
•     Anatomia externa e Anatomia interna dos Rins: Néfrons (Formação e 

composição da urina). 
•     Estudo dos Ureteres; Bexiga urinária; Uretra. 

 
UNIDADE  XII -. Sistema Genital: 
 
•  Visão Geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do Sistema 

Genital Masculino - Estruturas Externas: Escroto e Pênis; Estruturas 
Internas:Testículos, Epidídimos, Ducto Deferente; Ducto Ejaculatório; 
Uretra; Glândulas Anexas: Próstata, Vesículas Seminais e Glândulas 
Bulbo Uretrais. 

• Visão Geral da Estrutura, Posição Anatômica e Funções do Sistema 
Genital Feminino; Ovários e suas funções; Tubas uterinas; Útero; Vagina; 
Órgãos 

       sexuais externos; Glândula mamária. 
 
UNIDADE  XIII - Órgãos dos Sentidos 
 
• Conceitos: visão, audição, tato, olfação, gustação e propriocepção. 
• Constituição dos componentes dos Órgãos dos sentidos (olho, orelha, 

cavidade nasal, língua, proprioceptores e pele) 
 

  
V. METODOLOGIA ADOTADA 

 
Aulas teóricas expositivas e dialogadas, utilizando slides com imagens 
coloridas. Aulas práticas através da observação e identificação de peças 
anatômicas humanas já dissecadas e peças em modelos; 
Estudo individual e-ou em grupo, extra-classe, disponibilizados em horário de 
atendimento e-ou acompanhamento de monitor no laboratório de anatomia do 
CEFID. 
Laboratório de Anatomia: Utilização de peças anatômicas naturais e 
artificiais após exposição teórica, para fixação do conteúdo abordado e da 
nomenclatura das estruturas anatômicas abordadas – realizado no 
Laboratório de Anatomia da UDESC. 
 

 
VI. AVALIAÇÃO 

 
INSTRUMENTO: Prova teórico/prática. 
 
Serão realizadas 03 (três) avaliações teórico-práticas (peso 1 cada), 
individuais e sem consulta, nas datas estabelecidas no Cronograma.  
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CRITÉRIOS:  
 
Prova prática: domínio do conteúdo e da nomenclatura científica; consistirão 
na identificação das estruturas anatômicas previamente selecionadas pelo 
professor. 
 
Prova teórica: domínio do conteúdo e da nomenclatura científica; raciocínio 
lógico na descrição; clareza das idéias com argumentação e concisão nas 
respostas; capacidade de análise e síntese. 
 
 As provas teóricas serão compostas de questões de lacunas, 
relacionamento de colunas, múltipla escolha, pictóricas, de respostas diretas, 
casos clínicos ou questões discursivas.  
�Poderá ser solicitado de pequenos trabalhos (podendo valer de 0,2 a 1.3 
cada atividade). 
 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 
sete (7), e que tenha frequência, no mínimo, 75% das atividades da disciplina. 
Os alunos que faltarem à (s) prova(s) deverão proceder de acordo com a 
legislação vigente na UDESC. 

A segunda chamada das provas será realizada no final do semestre (uma 
semana antes da 3 avaliação). 

O aluno deverá acompanhar o preenchimento da frequência e resultados das 
avaliações no Sistema Acadêmico e, no caso de qualquer dúvida deverá 
fazer contato com o Professor da Disciplina. 
 

 
VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BEHNKE, R. S.. Anatomia do movimento. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
D'ANGELO J. G.; FATTINI C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 3 
ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006. 
 
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomia orientada para clínica. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2001. 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BUTERA, G. Neuromorfofisiologia: embriologia e anatomia do sistema 
nervoso e dos Órgãos dos sentidos. Campo Grande: Ed. UCDB, 2003. 
 
CARR, J. H; SHEPHERD, R. B. Ciência do movimento: fundamentos para a 
fisioterapia na reabilitação. 2. ed. Barueri: Manole, 2003. 
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GABRIELLI, C. V.; VARGAS, J. C. Anatomia sistêmica: uma abordagem 
direta para o estudante. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2010. 182 p. 
 
TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S, R. Corpo humano: fundamentos de 
anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 619 p. 
 
WATKINS, J. Estrutura e função do sistema musculoesquelético. Porto 
Alegre: Artmed, 2001.383 p. 
 

 
IX. OBSERVAÇÕES  

 
Programa aprovado pelo Departamnto em : ____/_____/_____ 

 
Chefe de Departamento : _______________________________________ 
 
Diretor de Ensino :_____________________________________________               
 

 

 
 


