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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

NEUROCIÊNCIAS II 5 ECTS 

NEUROSCIENCE II 
 

 

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 / 1.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Psychology / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Rita Canaipa 

 

 

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)                

  

▪ Pretende-se aprofundar o estudo das relações entre Sistema Nervoso e 

Comportamento 

▪ Pretende-se iniciar os alunos no estudo das principais funções cognitivas com 

realidade neurológica 

▪ Pretende-se que os alunos, encarando o sistema nervoso e a sua ligação com o 

comportamento numa perspetiva funcional, iniciem o estudo de funções de 

receção (ex. sensores e atenção), integração (ex. memória) e motoras (ex. ato 

motor) 

▪ Começar a trabalhar competências de pesquisa autónoma de bibliografia relevante 

na área 

▪ Promoting the in-depth study of the relations between the nervous system and behavior 
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▪ Initiating students in the study of the main cognitive functions and their neural 

underpinnings 

▪ Leading students to link the nervous system with behavior in a functional perspective, 

and encouraging them to initiate the study of receptor functions (e.g. sensors and 

attention), integrative functions (e.g. memory) and motor functions (e.g. motor act) 

▪ To start to acquire skills for autonomous research relevant literature in the area 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Os sensores 

2. A atenção 

3. A memória 

4. A linguagem oral 

5. A escrita e a leitura 

6. O ator motor em função da atividade cognitiva  

7. Dominância Cerebral e Corpo Caloso 

8. As funções geralmente atribuídas aos lobos frontais. 

 

1. Sensors 

2. Attention 

3. Memory 

4. Oral language 

5. Writing and reading 

6. The motor actor according to cognitive function: apraxias 

7. Hemispheric dominance and Corpus Callosum 

8. Functions assigned to the frontal lobes 

 

 

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 e figuras, visionamento de animações, trabalhando 

sempre a compreensão das bases neurais das funções cognitivas e promovendo a 

participação dos discentes. A participação ativa dos discentes será fomentada. A avaliação 
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envolve dois momentos com teste escrito (30% e 35%, respetivamente) e um momento de 

realização de um trabalho com apresentação oral (25%), bem como a  

participação nas atividades das aulas, nomeadamente, nas discussões dos trabalhos e na 

participação em estudos laboratoriais a decorrer sobre os temas da UC (10%).  

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The contents are approach in a dynamic way based on presentation, but also on interpretation 

and analysis of diagrams, viewing of animations, and always working the link between neural 

basis and cognitive functions. Evaluation will be continuous for this course and includes a group 

practical assignment (25%), and two written tests (30% e 35%), as well as active participation in 

class activities, specifically in the discussions of the oral presentations and in the participation in 

laboratory studies on the topics of the UC (10%). 

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   

 

▪ Castro-Caldas, A. (2000). A Herança de Franz Joseph Gall: O cérebro ao serviço do 

comportamento humano. Amadora: McGRAW-HILL Portugal. 

▪ Bear, Connors & Paradiso (2016). Neuroscience: Exploring the Brain, 4th Edition, 

Wolters Kluwer Health.   

▪ Gazzaniga. M & Mangun G. (2014). The Cognitive Neuroscience, 5th, The MIT PRESS, 

Cambridge, Massachusetts, London, England.   

▪ Kolb, B., Whishaw, I. & Campbel G. (2016). An Introduction to Brain and Behavior, 5th 

Edition, Worth Publishers. 

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

Católica Editora (Colecção Pró-LGP). 

▪ Purves, D, Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., LaMantia, A-S, McNamara, J. O. & White, L. 

E. (2008). Neuroscience. Massachusetts: Sinauer Associates. 

▪ Ward, J. (2016). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience, 3rd Edition, Psychology 

Press. 

 

 


