
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS – MOR

Curso de Extensão Universitária

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PRÁTICA EM ANATOMIA HUMANA
100% prático em laboratório

Professoras ministrantes:
Ana Paula Marzagão Casadei, Cristiane Meneghelli Rudolph, Rosane Porto Seleme, Samira Schultz Mansur.
* Haverá a participação de monitores em algumas aulas

Público-alvo: acadêmicos da UFSC que já cursaram anatomia humana, com aprovação.
Local: laboratório de anatomia do MOR, conforme as normas de uso do local (jaleco de manga longa, calça 
comprida, calçado fechado, luvas).
Certificados: aos que comparecerem aos encontros que escolheram no ato da inscrição, obedecendo a carga 
horária mínima de 8h/a.  
Inscrições: presencialmente na sala das professoras Cristiane ou Samira (CCB novo, bloco G sala 406) nos dias 11 
(13:30h – 17:30h), 13 (8:00h – 11:00h e 12:00h -17:00h), 18 (13:30h – 15:30h) e 19 (10:00h – 12:00h) de maio. 
Apresentar histórico escolar neste dia.
Critério de inclusão: em caso de alta demanda de inscritos, será dada preferência ao aluno de fase mais adiantada. 
Haverá lista de espera para o curso no próximo semestre. 
Vagas: 20 para cada parte do cronograma. Cada participante deverá se inscrever no conteúdo de pelo menos uma 
parte (1, 2, 3 e 4) do cronograma. Verificar a seguir.



CRONOGRAMA

APARELHO LOCOMOTOR – Parte 1 (ossos e articulações) - Terças-feiras, das 13:30h às 15:10h
Sistema esquelético (principais acidentes ósseos do crânio, tórax e coluna vertebral) Prof. Cristiane 24 de maio

Sistema esquelético (principais acidentes ósseos do membro superior e membro inferior) Prof. Ana Paula 31 de maio
Sistema articular (articulações do crânio, tórax e coluna vertebral) Prof. Ana Paula 07 de junho
Sistema articular (articulações do membro superior e inferior) Prof. Ana Paula 14 de junho

APARELHO LOCOMOTOR – Parte 2 (músculos) - Terças-feiras, das 13:30h às 15:10h
Sistema muscular (músculos da cabeça e pescoço) Prof. Cristiane 21 de junho
Sistema muscular (músculos do tórax, abdome, dorso, diafragma da pelve e períneo) Prof. Cristiane 28 de junho
Sistema muscular (músculos do membro superior) Prof. Ana Paula 05 de julho
Sistema muscular (músculos do membro inferior) Prof. Cristiane 12 de julho

SISTEMAS ORGÂNICOS – Parte 3 - Quintas-feiras, das 10:10h às 11:50h
Sistema cardiovascular (coração, artérias e veias) Prof. Samira 26 de maio
Sistemas cardiovascular (artérias e veias da cabeça e do pescoço) e respiratório Prof. Samira 02 de junho
Sistema digestório Prof. Samira 09 de junho
Sistemas urinário, genital masculino e genital feminino Prof. Samira 23 de junho

NEUROANATOMIA – Parte 4 - Quintas-feiras, das 10:10h às 11:50h
Plexos nervosos, nervos cranianos e órgãos dos sentidos (orelha e olho) Prof. Samira 30 de junho
Medula espinal, tronco encefálico e cerebelo Prof. Rosane 07 de julho
Diencéfalo e telencéfalo Prof. Rosane 14 de julho
Meninges, vascularização do SNC Prof. Rosane 21 de julho


