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Objetivos: Introduzir os conceitos de captação, armazenamento, processamento e análise 
estatística de sinais eletrofisiologicos em diferentes niveis biológicos: celular, 
mesoscopico, sistêmico e orgânico. Introduzir os cumulantes 
 

 

Conteúdo: 1) Introdução à eletrofisiologia celular e mesoscopica. Culturas de células e 
preparos biológicos.  

2) Medidas via patch-clamp e matriz microeletrodo. Tecnologias atuais e 
desafios. 

3) Matrizes microeletrodo de alta densidade e potenciais corticais. 
4) Aquisição: princípios básicos e circuitos. Ruidos e filtragem. Discussão 

detalhada dos principais artefatos nos diferentes sinais. 
5) Analise de dados: caracterizações no tempo, frequência e tempo-

frequencia. Cumulantes. 
6) Analise estatística e dimensionamento de experimentos. 
7) Bases de dados: pesquisa bibliográfica. 
8) Bases de dados: princípios básicos de ensaios fisiológicos, implementação 

e armazenamento. 
9) Estudo de casos: síntese bibliográfica, bases de dados. 

 
 

Metodologia: Para a presente componente curricular, a ser ministrada em formato remoto, 
no âmbito do período letivo suplementar emergencial, serão adotadas aulas 
exclusivamente assíncrona (contemplando atividades remotas off-line). Para 
tal efeito, serão consideradas as seguintes mídias: Microsoft Teams e Moodle. 
 
O atendimento ao aluno será realizado de forma remota (email e chat do 
Teams), ou se necessário, na modalidade síncrona, em horários específicos a 
serem definidos pelo professor, de comum acordo com os alunos. 
 

 

Procedimentos 
de Avaliação: 

A turma será dividida num total de quatro equipes, que deverão redigir 
um artigo final a respeito de um estudo quantitativo acerca de uma 
temática a ser combinada no inicio do semestre entre as equipes e o 



professor. Cada equipe deve considerar um tipo diferente de sinal 
eletrofisiológico. Ao longo do semestre, este artigo será gradativamente 
construído, envolvendo tanto aspectos fisiológicos, base de dados, e 
quantitativos. 
 
Serão estipuladas atividades quinzenais para cada equipe, cada qual 
valendo 10 pontos,  num total de oito atividades ao longo do semestre. Os 
demais 20 pontos resultam da avaliação final do artigo escrito por cada 
equipe. 
 

A validação da assiduidade dos discentes será realizada a partir da interação 
por correio eletrônico, acesso aos materiais disponibilizados na plataforma 
Teams e assiduidade no envio das tarefas. 

 
 

Cronograma:  
 

Ação (atividade): Desenvolvimento dos tópicos 1 e 2 do “Conteudo”, contato 
inicial com os alunos, divisão da turma em equipes. 
 
Período de realização (gestão do tempo):  Primeiro mês do curso, envolvendo 
3 horas semanais de atividades entre os vídeos das aulas e tarefas ligadas com 
pesquisa bibliográfica / produção de textos. Total 12h de atividades. 
 

 
Resultado da ação: Apresentação da disciplina, contato inicial com os alunos, 
divisão da turma em equipes e definição das temáticas de trabalho de cada 
equipe, trabalhar os conteúdos celulares e mesoscopicos da disciplina. 
 
 
Ação (atividade): Desenvolvimento dos tópicos 3 e 4 do “Conteudo”, contato 
inicial com os alunos, divisão da turma em equipes. 
 
Período de realização (gestão do tempo):  Segundo mês do curso, envolvendo 
3 horas semanais de atividades entre os vídeos das aulas e tarefas ligadas com 
pesquisa bibliográfica / produção de textos. Total 12h de atividades. 
 

 
Resultado da ação: Discussão final da eletrofisiologia mesoscopica, introdução 
aos aspectos instrumentais, encontrar as principais revisões da literatura sobre 
a temática de trabalho dentro de cada grupo, ler tais revisões e sintetizar o 
estado-da-arte. 
 
 
Ação (atividade): Desenvolvimento dos tópicos 5 e 6 do “Conteudo”, 
relativamente à analise quantitativa de dados. 
 
Período de realização (gestão do tempo):  Terceiro mês do curso, envolvendo 
3 horas semanais de atividades entre os vídeos das aulas e tarefas ligadas com 
processamento computacional, estatístico e analise dos resultados. Total 12h 
de atividades. 
 

 
Resultado da ação: Introdução das principais ferramentais de processamento 
de sinais utilizadas no curso, bem como da analise estatística. Praticar tais 



ferramentas sobre dados sintéticos para obter domínio de sua utilização, e 
entender suas limitações. 
 
 
Ação (atividade): Desenvolvimento dos tópicos 7,8,9 do “Conteudo”, de forma 
a se implementar um estudo de caso pratico a partir de bases de dados 
internacionais e redigir um artigo. 
 
Período de realização (gestão do tempo):  Quarto e ultimo mês do curso, 
envolvendo 3 horas semanais de atividades entre os vídeos das aulas e tarefas 
ligadas com pesquisa bibliográfica de bases de dados / processamento 
computacional e estatistico / redação de artigo. Total 9h de atividades. 
 

 
Resultado da ação: Encontrar dados eletrofisiológicos em bases de dados 
internacionais para implementar estudo quantitativo, discutir suas 
características, escolher os dados, aplicar as ferramentas estudadas na etapa 
anterior do curso, analisar resultados, e juntamente com a revisão bibliográfica 
do primeiro mês, redigir um artigo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Detalhamento 
de Recursos 
Didáticos: 

Para o pleno acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas, o 
discente necessitará: 
1) Acesso à internet (conforme Art. 14 da Resolução no 6/2020 do CONPEP, a 

UFU instituiu o Auxílio de Inclusão Digital aos discentes em situação de 
vulnerabilidade econômica); 

2) Computador, tablet ou celular; 
 
Para a realização das atividades previstas nesta componente curricular, serão 
utilizados os seguintes recursos: 
1) Plataformas de comunicação on-line Google Meet ou Microsoft Teams; 
2) E-mails; 
3) Aplicativos de mensagens. 
 

 

Referências: O docente vai oferecer material apoio especifico e oficial a cada um dos 
tópicos listados na seção “Conteudos” acima. Os estudantes serão também 
orientados e acompanhados a buscarem referências através do Portal de 
Periódicos da CAPES, via plataforma CAFÉ Science Direct. 
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