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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

NEUROCIÊNCIAS I 5 ECTS 

NEUROSCIENCE I 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Psicologia / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / -2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Maria Vânia Rocha da Silva Nunes 

Filipa Ribeiro 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

1. Adquirir conhecimentos básicos para o estudo do Sistema Nervoso e sua relação 

com o comportamento. 

2. Adquirir conhecimentos básicos de Neurofisiologia, Neuroquímica e Neurobiologia, 

necessários para uma compreensão básica da comunicação neuronal. 

3. Adquirir conhecimentos básicos de Neuroanatomia que permitam localizar e 

descrever estruturas do sistema nervoso relacionáveis com funções cognitivas 

4. Adquirir conhecimentos necessários para começar a desenvolver uma visão 

integrada do sistema nervosa 

5. Adquirir competências de pesquisa autónoma de bibliografia relevante na área 

 

1. To acquire basic knowledge to study the nervous system and its relation to the behavior. 
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2. To acquire basic knowledge of neurophysiology, neurochemistry, and neurobiology, 

which is needed for a basic understanding of neural communication. 

3. To acquire basic knowledge of neuroanatomy, which allow the students to locate and 

describe structures of the nervous system related with cognitive functions 

4. To acquire the necessary knowledge toward an integrated view of the nervous system. 

5. To acquire skills for autonomous research relevant literature in the area  

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Antecedentes históricos do estudo da relação entre sistema nervoso e 

comportamento 

2. Neuroembriologia 

3. Organização do Sistema Nervoso 

4. Comunicação Intraneuronal  

5. Comunicação Interneuronal 

6. Geografia Funcional do Encéfalo: Estudo dos Lobos Cerebrais 

7. Princípios de Organização Funcional 

 

1. Historical antecedents of the study of the relation between the nervous system and 

behavior  

2. Neuroembriology 

3. Organization of the nervous system 

4. Intraneuronal communication  

5. Interneural communication 

6. Functional geography of the encephalon: study of the cerebral lobes  

7. Principles of functional organization of the nervous system  

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Os conteúdos são abordados numa dinâmica baseada na exposição, mas também na 

interpretação e análise de esquemas, visionamento de animações, estabelecendo sempre 

uma ponte com aspetos comportamentais e promovendo a participação dos discentes. A 

avaliação desta unidade curricular implica a realização de um trabalho em grupo com 

apresentação escrita e oral (25%) e de duas fichas (35% e 35%), bem como a participação 

(5%) (que poderá valorizar, entre outros elementos, a participação em projetos de 

investigação, trabalhos adicionais e participação em sala).  



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

Prova Complementar:  Para alunos que, não tendo obtido aprovação na avaliação 

contínua, tenham obtido mais de 8 valores (inclusive), será realizada uma prova 

complementar. Esta prova complementar valerá 40% da nota e fará média com a nota 

obtida na avaliação continua 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The contents will be approached in a dynamic way based on presentation, but also on 

interpretation and analysis of diagrams, viewing of animations, and establishing the link with 

behavioral aspects and promoting student’s active participation.  

Evaluation will be continuous for this course and includes a group practical assignment (25%), 

and two evaluation sheets (35% e 35%), as participation in class (5%), that may value, among 

other elements, participation in research projects, additional work, and participation in class.  

Additional exam: For students who don’t succeed in the continuous evaluation, but that had 

marks higher than 8 (inclusive), an additional exam will be held (40%). The obtained mark will be 

considered together with the mark from the continuous evaluation.  

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Barker R., Barasi S., Neal M., (2005) Compêndio de Neurociência, Lisboa, Instituto 

Piaget  

▪ Bear M.F., Connors B. W., Paradiso M.A. (2020), Neuroscience: Exploring the brain, 

Jones and Bartlet Publisher 

▪ Esperança Pina, J.A. (2000)- Anatomia Humana da Relação, 3a Ed. Lisboa:  

▪ Greenstein B. Greenstein A. (2000). Color Atlas of Neuroscience- and 

 Neurophysiology. New York: Thieme Neuroanatomy Lidel,    

▪ Kolb B, Whishaw I. (2012). An Introduction to Brain and Behavior. New York: Worth 

Publishers  

▪ Habib M. (2000) Bases Neurológicas dos Comportamentos. Lisboa: Climepsi 

Editores.  

▪ Nunes M. V., Castro Caldas S A. (2010) Introdução às Neurociências, Universidade 

Católica Editora (Colecção Pró-LGP)  

 

 

 


