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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Estudo Orientado: Biofotônica aplicada à odontologia

Unidade
Ofertante: PPGEB/FEELT

Código: PPGEB19 Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:( x)
Professor(A): Adamo F. G. do Monte Ano/Semestre: 2021/02
Observações:  
 
2. EMENTA
Introdução à óptica aplicada à odontologia 2. Propriedades ópticas da luz em tecidos.
3. Tomografia e imagens ópticas. 4. Aplicações da luz em terapia e cirurgia.
3. JUSTIFICATIVA

Apresentar o conjunto de fenômenos e conceitos de física óptica aliada à instrumentação cientifica
visando sua aplicação e implicações nas áreas biológicas e de saúde. O curso visa introduzir as
primeiras noções de instrumentação cientifica. Também serão introduzidas algumas das
ferramentas de programação necessárias para a solução de problemas ligada à instrumentação
científica de equipamentos de microscopia.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de: Entender, organizar, comparar e aplicar os
conceitos adquiridos com a finalidade de resolver problemas de instrumentação científica na área
de biofotônica.

5. PROGRAMA

1. Introdução à óptica aplicada à medicina

1.1 Óptica geométrica

1.2 Absorção e espalhamento de luz

1.3 Fontes de luz

Laser na medicina geral

Laser na odontologia
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Fontes de luz pulsada em medicina/odontologia

Fontes de luz ultra-violeta e infravermelha em medicina/odontologia/fisioterapia

1.4 Endoscopia óptica

1.5 Óptica difusa

1.6 Detectores de luz

1.7 Fibras-ópticas

1. Espectroscopia óptica

2. Propriedades ópticas da luz em tecidos

2.1 Propagação de ondas de luz continuas em tecidos

Princípios básicos de espalhadores e absorvedores

Técnicas analíticas e modelos baseados na equação de difusão

Técnicas de simulação de Monte Carlos

Propagação de pulsos curtos

Princípios e instrumentos de espectroscopia resolvida no tempo e imagem

2.2 Ondas de densidade de fótons difusos

Princípios de espectroscopia no domínio da freqüência

2.3 Propagação de luz polarizada

Espalhamento de luz por uma partícula

Luz polarizada e detecção

Interação da luz em um meio com espalhamento randômico

Equação de transferência radiativa

Tecidos altamente espalhadores e fantomas

2.4 Interação termo óptica e opto-acustica da luz em tecidos

Método foto-acustico

2.5 Fluorescência e espalhamento inelástico de luz

Fluorescência de multifótons

Espectroscopia vibracional e Raman

2.6 Fantomas de tecidos

3. Tomografia e imagens ópticas

3.1 Óptica em tecidos e imagens funcionais
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      Quantificação e consumo de oxigênio no tecido, água e gordura

3.2 Tomografia por meio de luz difusa

3.3 Tomografia por coerência óptica

3.4 Microscopia confocal

3.5 Comparação com ultra-som e outras formas de imagem em medicina (ressonância magnética,
raios-X, nuclear)

4. Aplicação da luz em terapia e cirurgia

4.1 Terapia fotodinâmica

4.2 Aplicações da luz laser em oftalmologia, dermatologia, urologia, estomatologia, endodontia,
periondontia e outras áreas da saúde

6. METODOLOGIA

a) Atividades síncronas: 20 horas

Horários das atividades síncronas: 2ª feira: 8:50 – 12:20

A presença nas aulas síncronas será aferida com base na participação dos discentes nas vídeo-
aulas.

Plataforma de T.I./softwares que serão utilizados: será utilizado preferencialmente o Microsoft
Teams® e eventualmente o Google Meet.

b) Atividades assíncronas: 25 horas

As notas de aula, problemas e exercícios resolvidos também serão enviados por e-mail
(adamo@ufu.br e outro criado para disciplina).

A presença nas aulas assíncronas será aferida com base nas tarefas entregues pelos discentes.

Endereço web de localização dos arquivos: todo o material será disponibilizado em uma classe
criada no Microsoft Teams®.

c) Demais atividades letivas

Textos enviados pelo forum e por e-mail (adamo@ufu.br e outro criado para disciplina).

Observações:

As aulas serão apresentadas na forma de vídeo-aulas, empregando o software Microsoft TEAMS.
Durante as aulas será realizada uma discussão sobre os temas, para que os alunos possam
entender melhor os temas abordados.

Discentes com presença inferior a 75% serão considerados sem aproveitamento.

Caso ocorra algum problema de conexão, o professor irá enviar uma mensagem via e-mail para
os alunos, comunicando o ocorrido, para que outro horário possa ser marcado com os alunos.

Instruções para acesso ao Microsoft TEAMS (Devem ser realizadas nesta ordem):

•           Todo(a)s devem ter seu email institucional na forma: *usuário*@ufu.br;
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•           Acesse: http://www.comunica.ufu.br/comunicado/2020/05/office-365-education-esta-
disponivel-para-os-usuarios-de-e-mails-ufu-br

•           Siga as instruções de cadastro;

•           Envie um e-mail para o docente da disciplina (adamo@ufu.br), informando o seu e-mail
UFU empregado no cadastro do Microsoft TEAMS;

•           Apenas os alunos que seguiram os passos acima poderão acessar Microsoft TEAMS, e
desta forma, cursar a disciplina.

7. AVALIAÇÃO

Entrega de atividades (Ai) em cada semana. Estas atividades podem incluir: vídeos, resolução de
exercícios, explicação de algum tema específico, entre outras atividades.

O aluno deverá realizar tarefas de estudo semanalmente. Para estas tarefas, deverão ser usados
os horários das atividades assíncronas. Estas tarefas deverão ser enviadas pela plataforma
Microsoft TEAMS em datas a serem determinadas com os alunos, durante as aulas síncronas.

Prazo máximo para entrega de cada atividade = 7 dias corridos.

Não serão aceitas tarefas entregues fora do prazo.

Cada atividade (i) valerá 100 pontos, e a Nota Final será calculada da seguinte forma:

Nota Final = ∑(Ai)/i

Para Nota Final   ≽ 60 (Aluno Aprovado)

Para  Nota Final ≺ 60  (Aluno Reprovado)

8. BIBLIOGRAFIA

Básica:

JELINKOVA, H. Lasers for medical applications: diagnostics, therapy and surgery. Woodhead
Publishing 2013.

KISHEN A.: ASUNDI A. FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF BIOPHOTONICS IN
DENTISTRY - Series on Biomaterials and Bioengineering - Vol. 04 - Imperial College Press, 2006.

SPLINTER, R.: HOOPER, B.A.  An Introduction to biomedical optics. CRC Press, 2007.

WANG, L.V.: WU, H. Biomedical optics: principles and imaging. New York: John Wiley & Sons,
2007.

Complementar:

ATKINS, P.W. Physical chemistry. Oxford: Oxford Inc., 1998.

BARROW, G.M. Introduction to molecular spectroscopy. New York: McGraw-Hill, 1962.

DEMTRODER,W. Laser spectroscopy. New Youk: Springer, 2008.

PAVIA, D.L. et al. Introduction to spectroscopy. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2009.

VALEUR, B. Molecular fluorescence: principle and applications. New Youk: Wiley-VCH, 2002.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Adamo Ferreira Gomes do
Monte, Professor(a) do Magistério Superior, em 02/06/2021, às 15:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2807460 e o código CRC DDC2857D.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2807460
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular:

Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica I: Ética em Engenharia Biom
édica

Unidade
Ofertante: FEELT

Código: PPGEB16C Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática:  Total:  Obrigatória:( ) Optativa:( )
Professor(A): Fernando Pasquini Santos Ano/Semestre: 2021-2
Observações:  
 
2. EMENTA
Definições de tecnologia; implicações sociais das tecnologias em saúde; perspectivas
acerca do progresso tecnológico e da saúde humana; risco, confiabilidade,
responsabilidade, justiça e sustentabilidade em tecnologias em saúde; práticas atuais
da ética em engenharia biomédica; ética em engenharia clínica; ética em telemedicina,
sistemas de informação e análise de dados biomédicos; ética em biomateriais,
implantes e tecnologias assistivas; tópicos em bioética e suas relações com a
engenharia.
3. JUSTIFICATIVA
As grandes e rápidas mudanças no cenário tecnológico no mundo de hoje têm
levantado diversos programas de pesquisa e investimentos voltados
para conceituação e métodos de Pesquisa e Inovação Responsável (PIR) nas diversas
áreas da engenharia e saúde. Acredita-se que um projeto de pesquisa ou de inovação
consciente e responsável com relação a valores éticos, legais e sociais vale mais do
que milhares de outros que são feitos de qualquer outra forma. Assim, torna-se
crucial para a formação do engenheiro biomédico o reconhecimento e o
desenvolvimento de formas de analisar e traduzir valores éticos, legais e sociais em
decisões de pesquisa e inovação. Isso também deve ser feito tendo em vista que
a ética não diz respeito apenas a questões de certo e errado, mas sobre do que se
trata uma boa vida. Qual é o mundo que queremos, e qual será o papel da tecnologia
nele? Respostas a essas questões não são óbvias, e precisamos de estudo, debate e
reflexão - contando com o apoio interdisciplinar de várias outras áreas de estudo.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender e discorrer sobre as implicações
éticas, sociais e legais da engenharia biomédica, em um diálogo interdisciplinar com outras
áreas de conhecimento, e traçar rumos de ação para uma prática responsável de pesquisa
e inovação.
Objetivos Específicos:
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Desenvolver habilidades de identificar os aspectos éticos, legais e sociais de
tecnologias emergentes e existentes na engenharia biomédica;
Compreender as formas de analisar e traduzir valores éticos, legais e sociais em
parâmetros de projetos nas áreas da engenharia biomédica, bem como de integrar e
organizar essas práticas dentro do contexto de pesquisa e desenvolvimento;
Realizar um diálogo interdisciplinar com outras áreas interessadas no estudo da
tecnologia visando uma perspectiva integrada sobre o valor e o impacto das
tecnologias biomédicas na vida humana.

 

5. PROGRAMA
Semana 1 (3h)
1. A importância da ética na engenharia biomédica
1.1 Argumentos a favor e contra
1.2 O problema da superespecialização técnica
1.3 Motivação para o estudo da ética em engenharia
Atividade: Leitura do plano de ensino e dúvidas sobre a disciplina
Semana 2 (3h)
2. Teorias e métodos de ética em pesquisa e inovação
2.1 Deontologia
2.2 Utilitarismo
2.3 Ética de virtudes
2.4 Teoria da mediação tecnológica
2.5 Interdisciplinaridade
2.6 Pesquisa e inovação responsável
2.7 Métodos ex ante, ex intra e ex post
Atividade: Estudo e resumo sobre um método de ética em pesquisa e inovação (4 pontos)
Semana 3 (3h)
3. Panorama das questões éticas das tecnologias em saúde
3.1 Definições de tecnologia em saúde
3.2 Questões para a tecnologia como objeto
3.3 Questões para a tecnologia como conhecimento
3.4 Questões para a tecnologia como atividade
3.5 Questões para a tecnologia como volição
Atividade: Levantamento dos objetos, conhecimentos, atividades e volições na área de
pesquisa (3,5 pontos)
Semana 4 (3h)
4. A tecnologia é moralmente neutra?
4.1 Tese da não-neutralidade quanto a fins
4.2 Tese da não-neutralidade quanto a sujeitos
4.3 Tese da não-neutralidade quanto a valores
4.4 Neutralidade e ambiguidade da tecnologia
4.5 Origens da tese da neutralidade
4.6 Instrumentalismo versus determinismo tecnológico
Atividade: Discussão sobre a neutralidade moral de uma tecnologia (3,5 pontos)
Semana 5 (3h)
5. Tecnologia e ética de virtudes
5.1 O que são virtudes?
5.2 Virtudes intelectuais, morais e tecnomorais
5.3 O cultivo das virtudes
5.4 O papel da tecnologia no cultivo das virtudes
5.5 Virtudes, práticas sociais e narrativas da tecnologia
Atividade: Discussão sobre as possíveis virtudes envolvidas na área de pesquisa (3,5
pontos)
Semana 6 (3h)
6. Integridade e conduta responsável em pesquisa
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6.1 A crise de confiança pública na ciência
6.2 A importância da metaciência
6.3 Tipos de conduta em pesquisa
6.4 Viés científico
6.5 Conflitos de interesse
6.6 Comunicação e expertise científica
6.7 Reprodutibilidade
6.8 Revisão por pares
6.9 Incentivo à pesquisa
6.10 A neutralidade da ciência
Atividade: Discussão sobre questões de integridade científica na área de pesquisa (3,5
pontos)
Semana 7 (3h)
7. Ética da pesquisa com seres humanos e animais
7.1 Código de Nuremberg e Declaração de Helsinque
7.2 Comitês de ética em pesquisa: legislação e instituições
7.3 Questões éticas antes da pesquisa
7.4 Questões éticas durante a pesquisa
7.5 Questões depois da pesquisa
7.6 Pesquisas com animais
7.7 Pesquisa com animais no Brasil: legislação e instituições
Atividade: Discussão sobre possíveis questões éticas a serem avaliadas por comitê dentro
da área de pesquisa (3,5 pontos)
Semana 8 (3h)
8. Risco e segurança de tecnologias
8.1 A sociedade de risco
8.2 Gestão e análise de risco em engenharia
8.3 Limitações da análise de risco
8.4 O problema da imposição de risco
8.5 Falácias sobre aceitabilidade de risco
8.6 Método da retrospecção hipotética
8.7 Stakeholders em situações de risco
8.8 Justiça distributiva em risco
8.9 Consentimento de risco
8.10 Confiabilidade e segurança em IA e automação
Atividade: Discussão sobre riscos envolvidos nas tecnologias pesquisadas (3,5 pontos)
Semana 9 (3h)
9. Responsabilidade e ação coletiva
9.1 O princípio responsabilidade em Hans Jonas
9.2 Responsabilidade ativa e passiva
9.3 O problema das muitas mãos
9.4 Whistle-blowing
9.5 Modelos de distribuição de responsabilidade
9.6 Problema da cumplicidade de mercado
9.7 Tragédia dos comuns éticos
Atividade: Discussão sobre responsabilização coletiva nas tecnologias pesquisadas (3,5
pontos)
Semana 10 (3h)
10. Transparência e privacidade da informação
10.1 Os ideais modernos de transparência e controle
10.2 Quantified self
10.3 A importância da privacidade
10.4 Curiosidade como vício e virtude
10.5 Medidas e contramedidas
Atividade: Discussão sobre privacidade e transparência na área de pesqusa (3,5 pontos)
Semana 11 (3h)
11. Ética das tecnologias persuasivas
11.1 Formas de mudança de comportamento
11.2 Computers As Persuasive Technologies (CAPT)
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11.3 Retórica, influência e eloquência
11.4 Manipulação, pressão e enganação
11.5 Métodos de avaliação de influência tecnológica
11.6 Modelo de probabilidade de elaboração (ELM) em persuasão
11.7 Definições de autonomia e agência
11.8 A importância de uma filosofia política dos nudges públicos
Atividade: Discussão sobre mudanças de comportamento na área de pesquisa (3,5
pontos)
Semana 12 (3h)
12. Automação e humanização na saúde
12.1 Política nacional de humanização na saúde
12.2 Teoria da morficidade da ação de Collins & Kusch
12.3 Questões éticas dos carebots
12.4 Questões éticas da computação afetiva
12.5 Impactos da telemedicina no meio ambiente de trabalho
12.6 Paradigma de dispositivo e práticas focais em Albert Borgmann
Atividade: Discussão sobre práticas técnicas e humanização nas tecnologias pesquisadas
(3,5 pontos)
Semana 13 (3h)
13. Ética do aprimoramento humano
13.1 Tecnologias terapêuticas, assistivas, preventivas e de aprimoramento
13.2 Questões éticas em dispositivos vestíveis e incorporáveis
13.3 Origens, formas e propostas do transumanismo
13.4 Respostas e argumentos bioconservadores
13.5 Virtudes e o futuro humano
Atividade: Discussão dos argumentos transumanistas e bioconservadores (2,5 pontos)
Semana 14 (3h)
14. Justiça social e equidade na saúde
14.1 O complexo médico-industrial no Brasil
14.2 Biopolítica e biopoder
14.3 Questões éticas da priorização na saúde pública
14.4 Liberalismo e comunitarismo na saúde
14.5 Tecnologia social e tecnociência solidária
Atividade: Discussão sobre justiça distributiva das tecnologias pesquisadas (3,5 pontos)
Semana 15 (3h)
Apresentações dos trabalhos: um projeto de pesquisa em ética dentro da área do
aluno
Junto com um documento de no mínimo 1800 palavras, descrevendo:
- Uma pergunta de pesquisa;
- A relevância dessa pesquisa (“por que ela importa”);
- Breve revisão e pano de fundo da literatura;
- Abordagem metodológica (justificativa e desafios);
- Interpretação de pelo menos um dos possíveis resultados da pesquisa (“resultado X seria
significativo de uma forma Y”).
6. METODOLOGIA
O curso se dará de forma assíncrona, com aulas teóricas semanais acompanhadas
das seguintes atividades, feitas de forma individual pelo aluno:

Atividades semanais (semana 2 a 14) serão enviadas pelo Moodle, e contarão
com um texto de no mínimo 300 palavras conforme o conteúdo ministrado, e
que buscarão relacionar o conteúdo apresentado com a área de pesquisa do
aluno;
Fichamento ou resenha de um livro sobre implicações éticas, legais e sociais da
tecnologia (a ser entregue no final da disciplina, mínimo 800 palavras);
Um projeto de pesquisa, de no mínimo 1800 palavras, apontando uma pergunta
de pesquisa relacionada a questões éticas, legais e sociais na área de pesquisa
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do aluno (a ser entregue no final da disciplina).

A plataforma Moodle será utilizada como canal oficial de comunicação professor-
aluno, e ainda como ambiente para recepção de trabalhos, divulgação de notas e
disponibilização de materiais bibliográficos.
O atendimento ao estudante será realizado de forma remota via Microsoft Teams
durante as terças-feiras das 9h50 às 12h20, ou por meio de mensagens na
plataforma Moodle.
A distribuição da carga horária do conteúdo programático será de 3h semanais, num
total de 15 semanas (totalizando as 45h).
7. AVALIAÇÃO
As atividades serão avaliadas da seguinte forma (somando 100 pontos):

Atividades semanais (13 no total): 45 pontos
Fichamento ou resenha de um livro: 15 pontos
Trabalho final (projeto de pesquisa): 40 pontos

O cumprimento da carga-horária será verificado por meio da entrega das atividades
descritas no Programa, de acordo com as datas pré-estabelecidas.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
VALLERO, Daniel. Biomedical ethics for engineers: Ethics and decision
making in biomedical and biosystem engineering. Academic Press, 2011.
VAN DE POEL, Ibo; ROYAKKERS, Lambèr. Ethics, technology, and engineering:
An introduction. John Wiley & Sons, 2011.
WAELBERS, Katinka. Doing Good with Technologies: Taking Responsibility for
the Social Role of Emerging Technologies.  Springer Science & Business Media,
2011.
Complementar
OLIVER, Paul. The student's guide to research ethics. McGraw-Hill Education
(UK), 2010.
VERKERK, M. J., HOOGLAND, J., VAN DER STOEP, J., & DE VRIES, M. J. Filosofia da
Technologia: Uma Introdução. Ultimato, 2018.
MITCHAM, Carl. Thinking Through Technology: The Path Between
Engineering and Philosophy. University of Chicago Press, 1994
VALLOR, Shannon. Technology and the virtues : A philosophical guide to a future
worth wanting. Oxford University Press, 2016.
VERBEEK, Peter-Paul. Moralizing technology: Understanding and designing
the morality of things. University of Chicago Press, 2011.
JONAS, Hans. Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio
responsabilidade. Editora Paulus, 2014.
GOODMAN, Kenneth W. (Ed.). Ethics, computing, and medicine: informatics
and the transformation of health care. Cambridge University Press, 1998.
CALLAHAN, Daniel. What kind of life?: The limits of medical progress.
Georgetown University Press, 1995.

Plano de Ensino PPGEB16C (2808196)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 10



LUPTON, Deborah. Digital health: critical and cross-disciplinary perspectives.
Routledge, 2017.
ROSE, Nikolas. A política da própria vida: Biomedicina, poder e subjetividade
no século XXI. Editora Paulus, 2013.
HANSSON, S. The ethics of risk: Ethical analysis in an uncertain world.
Springer, 2013.
LACEY, Hugh. Valores e atividade científica 1. Editora 34, 2008.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Pasquini Santos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 01/06/2021, às 11:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2808196 e o código CRC D0772088.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2808196
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Física

Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-
902

Telefone: (34) 3239 4181 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular:

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA III – REDAÇÃO CIENTÍFIC
A

Unidade
Ofertante: PPGEB/FEELT

Código:  Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(A): Ana Paula Perini e Lucio Pereira Neves Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  
 
2. EMENTA

Aspectos centrais para redação de textos acadêmicos; Técnicas e
orientações para a elaboração de projeto de pesquisa, Artigo científico e
Apresentação de trabalhos científicos.
3. JUSTIFICATIVA

Discentes devem aprender a desenvolver o conhecimento e habilidades
para elaboração de trabalhos científicos.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Compreender e aplicar adequadamente os aspectos fundamentais da
comunicação científica.
Objetivos Específicos:

•    Compreender os princípios básicos da escrita científica;
•    Compreender aspectos centrais para redação de textos acadêmicos;
•    Compreender as técnicas e orientações para a elaboração de projeto

de pesquisa;
•    Identificar os elementos principais de um artigo científico;
•    Apresentar oralmente trabalhos acadêmicos;
•    Apresentar na forma de pôster trabalhos acadêmicos.

5. PROGRAMA
5.1. ASPECTOS CENTRAIS PARA REDAÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS
5.1.1. Técnicas para leitura de textos
5.1.2. Técnicas para levantamento bibliográfico e seleção de literatura Recursos
de pesquisa: Indexação, Leitura e fichamento
5.1.3. Gêneros e estilos acadêmicos
5.1.4. Estrutura do texto científico
5.1.5. Normas científicas para a produção de textos acadêmicos

 
5.2. TÉCNICAS E ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO
DE PESQUISA
5.2.1. Noções Preliminares
5.2.2. Princípios metodológicos para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa
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5.2.3. Elaboração de um Projeto de Pesquisa
 

5.3. ARTIGO CIENTÍFICO
5.3.1. Como escrever uma Introdução;
5.3.2. Como escrever a seção Material e Métodos;
5.3.3. Como escrever e apresentar os Resultados;
5.3.4. Como escrever a seção Discussão;
5.3.5. Como elaborar figuras, tabelas, esquemas e gráficos;
5.3.6. Como escrever um resumo;
5.3.7. Como escrever um título;
5.3.8. Como submeter um artigo;

 
5.4. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
5.4.1. Comunicação Oral
5.4.2. Elaboração de um pôster
6. METODOLOGIA

As aulas serão apresentadas na forma remota, empregando o software
Microsoft TEAMS. Durante as aulas será realizada uma discussão sobre os temas,
para que os alunos possam entender melhor os temas abordados.

O aluno deverá realizar tarefas de estudo semanalmente. Para estas
tarefas, deverão ser usados os horários das atividades assíncronas. Estas tarefas
deverão ser enviadas pela plataforma Microsoft TEAMS em datas a serem
determinadas com os alunos, durante as aulas síncronas.

Em cada aula, o(a)s aluno(a)s terão a oportunidade de interagir, podendo
interromper a explicação a qualquer momento, possibilitando a interação entre o(a)s
aluno(a)s e o professor.

Caso ocorra algum problema de conexão, os professores enviarão uma
mensagem via e-mail para os alunos, comunicando o ocorrido, para que outro
horário possa ser marcado com os alunos.

Instruções para acesso ao Microsoft TEAMS (Devem ser
realizadas nesta ordem):

Todo(a)s devem ter seu e-mail institucional na forma: *usuário*@ufu.br;
Acesse: http://www.comunica.ufu.br/comunicado/2020/05/office-365-
education-esta-disponivel-para-os-usuarios-de-e-mails-ufu-br
Siga as instruções de cadastro;
Envie um e-mail para o docente da disciplina (anapaula.perini@ufu.br ou
lucio.neves@ufu.br), informando o seu e-mail UFU empregado no
cadastro do Microsoft TEAMS;
Apenas os alunos que seguiram os passos acima poderão acessar
Microsoft TEAMS, e desta forma, cursar a disciplina.

 a) Atividades síncronas: 34h/aula
Horários das atividades síncronas: Segunda-feira 19:00 as 20:40
 Serão atividades síncronas a exposição do conteúdo e o tempo

destinado para tirar dúvidas.
O horário de dúvidas será escolhido junto com os discentes.
Plataforma de T.I./softwares que serão utilizados: será utilizado

preferencialmente o Microsoft Teams® e eventualmente o Google Meet.
 b) Atividades assíncronas: 20h/aula

Plataforma de T.I. /softwares que serão utilizados: Microsoft Teams®
Endereço web de localização dos arquivos: todo o material e tarefas

serão disponibilizados em uma classe criada no Microsoft Teams®
Serão atividades assíncronas a leitura do material disponibilizado

semanalmente aos discentes e a preparação das tarefas que serão atribuídas
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todas as semanas.
c) Como e onde os discentes terão acesso às referências

bibliográficas:
Os discentes terão acesso a algumas referências bibliográficas

disponibilizadas gratuitamente que são apresentadas na bibliografia.
Material de apoio a ser utilizado: Notas de Aula disponibilizadas no

Microsoft Teams®
 

7. AVALIAÇÃO
A avaliação se dará por meio de tarefas a serem entregues

semanalmente. Estas tarefas compreenderão a confecção de textos (resumo,
introdução, revisão da literatura, seções de material e métodos, resultados e
discussão, conclusão e referências bibliográficas) para o entendimento da escrita
científica. Também serão propostas como tarefas: apresentação de seminários,
preparação de um projeto pesquisa, artigo científico, preparação de uma
apresentação oral e de um pôster para divulgação dos trabalhos científicos em
conferências.

Todas as tarefas terão mesma pontuação (100 pontos). A média final
será a média aritmética de todas as tarefas ao longo do semestre.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica

1. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas ABNT. Disponível em:
https://www.normasabnt.org/

2. LUIZ, E.M. de M.G. Escrita acadêmica. Santa Maria, RS: UFSM, NTE, 2018.
ISBN:9788583412151. E-book.

3. ASHBY, M. How to Write a Paper. 6. ed. Engineering Department, University of Cambridge,
Cambridge, 2005.

Complementar

1. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 7. ed. 3. reimp. São Paulo: Atlas,
2019. ISBN: 9788597010701.

2. DILL, R. E.;PAZ, D. M. dos S. Escrita acadêmica de qualidade: compreendendo o gênero
textual, aprende-se a escrever. Revista Eletrônica Científica da UERGS, v.4, n.3, p. 478–486,
2018. DOI:10.21674/2448-0479.43.478-486.

3. Base Científica SCOPUS: https://www.scopus.com/
4. Base Científica Web of Science: https://www.webofknowledge.com/
5. Portal de Periódicos da CAPES: https://www.periodicos.capes.gov.br/
6. Base Científica Scielo: https://scielo.org/
7. Base Científica do Google: http://scholar.google.com.br/
8. Plataforma Sucupira da CAPES:
9. https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Perini, Professor(a) do
Magistério Superior, em 02/06/2021, às 15:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Lucio Pereira Neves,
Professor(a) do Magistério Superior, em 02/06/2021, às 15:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2811964 e o código CRC D38AAF30.
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Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2811964
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: RECONHECIMENTO DE PADRÕES E APRENDIZADO DE MÁQUINA

Unidade
Ofertante:

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA - PROGRAMA DE PÓS-GRA
DUAÇÃO EM ENGENGENHARIA BIOMÉDICA

Código:  Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:( x )
Professor(A): Adriano de Oliveira Andrade Ano/Semestre:  
Observações: Horário: terça-feira, das 8 às 10:40 - Síncrono
 
2. EMENTA
Introdução à ferramenta computacional. Modelos lineares para regressão e
classificação. Redes Neurais Artificiais. Algoritmos de otimização. Validação e teste de
modelos.
3. JUSTIFICATIVA
O Reconhecimento de Padrões e Aprendizado de Máquina estão presentes em
diversos problemas da área de Engenharia Biomédica. É uma disciplina de grande
relevância para os pós-graduandos que tem recebido grande foco na atualidade.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Fornecer ao estudante uma introdução à aplicação de métodos utilizados nas áreas de
reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina na solução de problemas em
Engenharia Biomédica.
Objetivos Específicos:
(i) Identificar e aplicar métodos tradicionais e recentes de aprendizado de máquina e
reconhecimento de padrões; (ii) Utilizar ferramenta computacional para solucionar
problemas por meio do reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina; (ii) Aplicar
métodos e ferramentas computacionais de forma crítica e estruturada.
5. PROGRAMA

1. MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO R
1.1. Parte 1

1.1.1. O ambiente R
1.1.2. Instalação do R
1.1.3. Instalação do RStudio
1.1.4. Atividade prática
1.1.4.1. Tipo de dados
1.1.4.2. Variáveis
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1.1.4.3. Atribuição de valores à variáveis
1.1.4.4. A função c()
1.1.4.5. A função ls()
1.1.4.6. A função rm()
1.1.4.7. Operadores

1.2. Parte 2
1.2.1. Vetores
1.2.1.1. Construindo vetores
1.2.1.2. Acessando elementos de vetores
1.2.1.3. Deletando elementos de vetores
1.2.1.4. Adição, subtração, multiplicação e divisão de elementos de vetores
1.2.1.5. Adição de vetores de comprimentos diferentes
1.2.1.6. Ordenação de vetores
1.2.2. Listas
1.2.3. Matriz
1.2.4. Array
1.2.5. Factor
1.2.6. Data frames

1.3. Parte 3
1.3.1. Utilizando bibliotecas no R

 
2. MÓDULO 2 - INTRODUÇÃO AO RECONHECIMENTO DE PADRÕES E APRENDIZADO DE
MÁQUINA

2.1. Definições básicas
2.2. O neurônio artificial
2.3. Problemas típicos da área (com foco em Engenharia Biomédica)
2.4. Uma breve história das Redes Neurais Artificiais (RNAs)
2.5. Exemplo prático: como o aprendizado acontece nas RNAs

 
3. MÓDULO 3 - MEMÓRIA ASSOCIATIVA

3.1. Definições básicas
3.2. Memória
3.3. Heteroassociation
3.4. Recall and Crosstalk
3.5. Bidirectional Autoassociative Memories

 
4. MÓDULO 4 - MÉTODOS SUPERVISIONADOS

4.1. Aprendizado supervisionado básico
4.1.1. Perceptron
4.1.2. Regra de aprendizagem
4.1.3. A regra delta
4.1.4. Discriminação múltipla
4.2. Multilayer Perceptron
4.2.1. O algoritmo Backpropagation 
4.2.2. Aplicações do Backpropagation
4.3. Radial Basis Functions
4.4. Redes neurais recorrentes

 
5. MÓDULO 5 - MÉTODOS NÃO SUPERVISIONADOS

5.1. Aprendizado de Hebbian
5.2. Aprendizado competitivo
5.2.1. Learning Vector Quantisation
5.2.2. The Kohonen Feature Map

 
6. MÓDULO 6 – OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS

6.1. Gradiente descendente
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6.2. Gradiente descendente estocástico
6.3. Stochastic Gradient Descent for Scalable Estimation (package sgd do R)

 
7. MÓDULO 7 – VALIDAÇÃO E TESTE DE MODELOS

7.1. Métricas de desempenho
7.1.1. Accuracy (Acc)
7.1.2. Recall/Sensitivity (Se)
7.1.3. Specificity (Sp)
7.1.4. Precision
7.1.5. F1-Score
7.1.6. Curva ROC
7.2. k fold cross validation
7.3. Leave-One-Out Cross-Validation

 
8. MÓDULO 8 – APLICAÇÕES NA ÁREA DE ENGENHARIA BIOMÉDICA

8.1. Discriminação de potenciais de ações de unidades motoras
8.2. Reconhecimento de atividade eletromiográfica para o controle de próteses de membros
artificiais
8.3. Reconhecimento de tremores de indivíduos com a doença de Parkinson por meio da
classificação de espirais de Arquimedes

 
6. METODOLOGIA

O curso será ofertado na modalidade síncrona, com a sequência descrita no Programa. Será
adotada a plataforma Microsoft Teams para realização de encontros remotos.

Durante os encontros remotos haverá apresentação e discussão dos conteúdos do Programa.
Será adotado material didático customizado e interativo, totalmente acessível pelo Moodle, e
organizado de acordo com o conteúdo descrito no Programa.

A linguagem R (https://www.r-project.org/) e o editor Rstudio (https://rstudio.com/) serão utilizados
no desenvolvimento das atividades de ensino. Estas são ferramentas gratuitas, modernas e de
amplo acesso.

A plataforma Moodle será utilizada como canal oficial de comunicação professor-aluno, e ainda
como ambiente para recepção de trabalhos, divulgação de notas e disponibilização de materiais
bibliográficos.

O atendimento ao estudante será realizado de forma assíncrona, na plataforma Moodle, pelo envio
de mensagens direcionadas ao professor, ou ainda durante os encontros remotos.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação se dará na forma de resolução de listas de exercícios,. Estão previstas 10 de listas de
exercícios, no valor de 10 pontos cada. As listas de exercícios serão disponibilizadas na
plataforma Moodle.

As listas exploram e reforçam conceitos abordados nos módulos, oferecendo a oportunidade para
que o estudante consolide conceitos, trabalhe em grupo, e adquira habilidades relacionadas ao
uso de ferramentas computacionais aplicadas ao reconhecimento de padrões a aprendizado de
máquina. Os trabalhos deverão ser realizados e entregues individualmente.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

1. BISHOP, C. M. Pattern recognition and machine learning. Springer, 2006.
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2. FYFE, C. Artificial Neural Networks. 1996.
3. HUDSON, D. L.; COHEN, M. E. Neural networks and artificial intelligence for

biomedical engineering. [ebook] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000.

Complementar

1. BISHOP, C. M. Neural networks for pattern recognition. 2010
2. HAYKIN, S. S.; HAYKIN, S. S. Neural networks and learning machines. 3rd ed. [s. l.]:

Prentice Hall, 2009. ISBN 9780131471399.
3. ANTOGNETTI, P.; MILUTINOVIC, V. M. Neural networks : concepts, applications, and

implementations. [s. l.]: Prentice Hall, 1991. ISBN 0136127630.
4. TRAN, D.; TOULIS, P.; AIROLDI, E. M. Stochastic gradient descent methods for

estimation with large data sets. , 2015. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1509.06459>.
Acesso em: 15/6/2021.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Adriano de Oliveira Andrade,
Professor(a) do Magistério Superior, em 15/06/2021, às 01:07, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2835381 e o código CRC F3BE40F0.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2835381
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Biopotenciais

Unidade
Ofertante: FEELT

Código: PPGEB02 Período/Série: U Turma: U
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(A): Alcimar Barbosa Soares Ano/Semestre: 2021/02
Observações:  
 
2. EMENTA
Origens dos biopotenciais; Sinais EEG, ECG, EOG e EMG; Eletrodos para
biopotenciais; Amplificadores e filtros para biopotenciais; Técnicas para aquisição e
análise em tempo real; Ferramentas matemáticas para processamento de
biopotenciais.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina é relevante para a formação do pós-graduando em Engenharia
Biomédica. O correto entendimento do Biopotenciais é fundamental para o
desenvolvimento de equipamentos e técnicas para melhor entendimento do corpo
humano, bem como no apoio à reabilitação de déficits neuromotores, traumas no
sistema nervoso, na criação de próteses e dispositivos de apoio a pessoas com
deficiências motoras, e novas técnicas de monitoração e diagnóstico de patologias
diversas.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Possibilitar ao estudante uma visão geral e integrada dos fundamentos e origens dos
biopotenciais, relacionando tais conhecimentos com os processos fisiológicos associados
aos mesmos.
Objetivos Específicos:

Compreender os fenômenos de geração de biopotenciais diversos.
Compreender as bases da instrumentação biomédica aplicada ao registro e análise da
atividade eletrofisiológica.
Compreender e desenvolver modelos e técnicas de processamento e aplicações.

5. PROGRAMA

MODULO 1. Introdução
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Temas a serem abordados:

1.1. Apresentação do professor

1.2. Apresentação do conteúdo programático

1.3. Apresentação dos critérios de avaliação

1.4. Apresentação das datas de entrega das avaliações

1.5. Apresentação dos horários para atendimento aos estudantes

1.6. Apresentação das ferramentas de trabalho: Plataformas disponibilizadas pela UFU:
MOODLE, Office365 e MicroSoft Teams

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 1 encontro
Data: 12/08/2021
Horário: 09:50h às 12:50h

Entrega de Atividades: 

Ferramenta: MOODLE
Atividade a ser realizada pelos estudantes: Leitura do plano de ensino e dos tutoriais sobre
MOODLE, Microsoft e Office 365 e Microsoft Teams.
Modo de realização da atividade: Individual
Data Limite para entrega: Não será cobrada entrega.

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 3 horas

MODULO 2. Origens dos biopotenciais

Temas a serem abordados:

2.1. Fisiologia celular

2.2. Membrana celular

2.3. Potencial de membrana e potencial de ação

2.4. Condução volumétrica

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 3 encontros
Datas: 19/08/2021, 26/08/2021 e 02/09/2021
Horário: 09:50h às 12:50h

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 9 horas.

MODULO 3. Eletrodos para biopotenciais
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3.1. Transdução de corrente iônica em corrente elétrica

3.2. Tipos de eletrodos: materiais, geometria etc

3.3. Interfaces eletrodo pele.

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 2 encontros
Datas: 09/09/2021 e 16/09/2021
Horário: 09:50h às 12:50h

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 6 horas.

MODULO 4. Bases da Instrumentação Biomédica

4.1 Amplificadores, filtros e sistemas de conversão A/D para biopotenciais

i. Características e especificações.

iii. Normas internacionais para projeto e segurança.

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 4 encontros
Datas: 23/09/2021, 30/09/2021, 07/10/2021 e 14/10/2021.
Horário: 09:50h às 12:50h

Entrega de Atividades: 

Ferramenta: MOODLE
Atividade a ser realizada pelos estudantes: Seminários – os estudantes deverão ministrar
um seminário sobre determinado tipo de instrument comercial a ser definido pelo professor.
Modo de realização da atividade: Individual ou em grupo de até 3 estudantes.
Data Limite para entrega: 14/10/2021.
Valor da atividade: 20 pontos

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 12 horas.

MODULO 5. Biotenciais

5.1. Resposta galvânica da pele

i. Processo de detecção.

ii. Amplitudes e conteúdo espectral.

5.2. Eletrooculografia

i. Processo de detecção.

ii. Amplitudes e conteúdo espectral.
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5.3. Eletromiografia

i. Processo de detecção.

ii. Amplitudes e conteúdo espectral.

5.4. Eletrocardiologia

i. Processo de detecção.

ii. Amplitudes e conteúdo espectral.

5.5. Eletroencefalografia

i. Processo de detecção.

ii. Amplitudes e conteúdo espectral.

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 6 encontros
Datas: 21/10/2021, 28/10/2021, 04/11/2021, 11/11/2021 e 18/11/2021
Horário: 09:50h às 12:50h

Entrega de Atividades: 

Ferramenta: MOODLE
Atividade a ser realizada pelos estudantes: Seminários – os estudantes deverão ministrar
um seminário sobre determinado tipo de instrument comercial a ser definido pelo professor.
Modo de realização da atividade: Individual ou em grupo de até 3 estudantes.
Data Limite para entrega: 18/11/2021.
Valor da atividade: 20 pontos

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 9 horas.

MODULO 6. Técnicas para aquisição e análise

6.1. Aquisição de dados em tempo real

6.2. Análise espectral

6.3. Modelos de extração e classificação de características

Encontros remotos: 

Ferramenta: Microsoft Teams
Quantidade: 3 encontros
Datas: 25/11/2021, 02/11/2021 e 09/12/2021
Horário: 09:50h às 12:50h

Entrega de Atividades: 

Ferramenta: MOODLE
Atividade a ser realizada pelos estudantes: Análise e processamento de sinais biomédicos
– Os estudantes deverão realizar a análise de sinais biomédicos para extração de
características e classificação de padrões ou patologias, ou outra finalidade, a ser definida
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pelo professor. O trabalho deverá ser apresentado na forma de um seminário e um relatório
no formato de artigo científico com, no mínimo de 6 páginas.
Modo de realização da atividade: Individual ou em grupo de até 3 estudantes.
Data Limite para entrega: 09/12/2021.
Valor da atividade: 60 pontos

Verificação de presença: Lista de presença do Microsoft Teams.

Carga horária Total do Módulo: 12 horas.

6. METODOLOGIA

O curso será ofertado na modalidade síncrona, com a sequência descrita no Programa. Será
adotada a plataforma Microsoft Teams para realização de encontros remotos, com presença
registrada pela plataforma. Os encontros remotos acontecerão nas datas definidas no Programa.

Durante os encontros remotos haverá apresentação e discussão dos conteúdos do Programa.
Será adotado material didático customizado e interativo, totalmente acessível pelo Microsoft
Teams, e organizado de acordo com o conteúdo descrito no Programa.

A plataforma Microsoft Teams será utilizada como canal oficial de comunicação professor-aluno, e
ainda como ambiente para recepção de trabalhos, divulgação de notas e disponibilização de
materiais bibliográficos.

O atendimento ao estudante será realizado de forma assíncrona, na plataforma Microsoft Teams,
pelo envio de mensagens direcionadas ao professor, ou ainda durante os encontros remotos.

O cumprimento da carga-horária será verificado por meio da lista de presenças da Plataforma
Microsoft Teams. As atividades avaliativas poderão ser realizadas em grupos de até 3
componentes ou individualmente. A distribuição da carga-horária do conteúdo programático do
Curso se dará conforme definida no Programa.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação se dará na forma de seminários e um projeto prático conforme especificado no
Programa. Estão previstas 2 atividades de avaliação no formato de seminário, no valor até de 20
pontos cada e um projeto prático, no valor de 60 pontos. Trabalhos entregues após a data
prevista, e sem a devida justificativa, receberão nota nula.

A nota final do curso será calculada como o somatório das notas dos seminários e do projeto
prático.

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

i. Enoka, R M. Bases Neuromecânicas da Cinesiologia. São Paulo. Manole, 2000.
ii. Medical Instrumentation – Application and Design. John G Webster. Terceira edição.
iii. TORTORA, G.J.  Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4 ed. Porto

Alegre: Artes Médicas, 2000.
iv. WILLIAMS, P.L.; WARWICK, R.; DYSON, M.; BANNISTER, L.H.  GRAY Anatomia. 37 ed. Rio

de  Janeiro: Guanabara Koogan, v. 1 e 2, 1995.
v. De Luca, C J. Surface electromyography: detection and recording, 2002.
vi. Enderle, J; Blanchard S e Bronzino, J. Introduction to Biomedical Engineering. Academic

Press, 1999.
vii. Matthew N. Levy, Bruce A. Stanton, Bruce M. Koeppen. Fundamentos de fisiologia. Rio de

Janeiro : Elsevier, 2006.
viii. Arthur C. Guyton. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
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COMPLEMENTAR:

i. Essentials of writing biomedical research papers. Mimi Zeiger. Segunda edição.
ii. Real-Time Systems – Design and Analysis. Phillip A. Laplante. Segunda edição.
iii. PUTZ, R.; PABST. R.  Sobotta - Atlas de Anatomia Humana. 20 ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan., v.1 e 2,  2001.
iv. YOCOCHI, C.; ROHEN, J.; WEINREB, E.L. Anatomia Fotográfica do Corpo Humano. 3 ed.

São Paulo: Manole, 1989
v. Aidley, D. J. The physiology of excitable cells. Cambridge: Cambridge University Press,

c1971.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Alcimar Barbosa Soares,
Professor(a) do Magistério Superior, em 15/06/2021, às 10:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2836093 e o código CRC EBC32988.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2836093
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PLANO DE ENSINO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO   

 Componente Curricular: ESTUDO ORIENTADO: SISTEMAS DINÂMICOS NÃO LINEARES     

 Unidade Ofertante: PPGEB/FEELT          

 Código: PPGEB  Período/Série:    Turma:    

   Carga Horária:      Natureza:   

 Teórica: 48 Práca: 16 Total: 64 Obrigatória: ( ) Optava: ( X) 
 Professor(A): Marcus Fraga Vieira    Ano/Semestre:  2021.2   

 Observações:           

 
2. EMENTA  
Visão geral de sistemas não lineares discretos e contínuos. Análise uni-dimensional: ponto fixo e estabilidade, bifurcações, osciladores. Análise bi-dimensional: 

retrato de fase, linearização, ciclo limites. Caos e expoente de Lyapunov. Estabilidade local e estabilidade global. Fractais, correlation dimension, entropia, 

análise de recorrência.  
3. JUSTIFICATIVA  
A disciplina Sistemas Dinâmicos Não Lineares contribui na formação do aluno para aa análise da estrutura dinâmica de sinais e processos em Engenharia 
Biomédica.  
4. OBJETIVO 

 
Objevo Geral:  
Estudar conteúdos teóricos ou práticos de sistemas dinâmicos não lineares, contínuos e discretos.  
Objevos Específicos: 

 
Ao final do curso o aluno será capaz de: 

 
- Entender como se analisa qualitativamente sistemas não lineares 
- Entender conceitos específicos de sistemas não lineares como ponto fixo, estabilidade, atrator, repulsor. 
- Entender características quantitativas de sistemas não lineares como correlation dimension, dimensão fractal, entropia. 

 
 

5. HORÁRIO 
 
Quartas-feiras, das 08:50 às 12:20 hs. 
 

6. PROGRAMA 
 

1. Fluxo unidimensional: pontos fixos e estabilidade, análise linear de estabilidade, potenciais. 

2. Órbitas 

3. Bifurcações 

4. Fluxo bidimensional: retrato de fase, pontos fixos e linearização. 

5. Ciclo limites 

6. Família quadrática e transição para o caos 

7. Mapas unidimensionais e caos 

8. Dinâmica simbólica 

9. Teorema de Sarkovskii 

10. Estabilidade Lyapunov 

11. Fractais 

12. Entropia 

13. Correlation dimension 

 

 
7. METODOLOGIA 

O curso será ofertado na modalidade síncrona e assíncrona. Será adotada a plataforma Google Meets para realização de encontros remotos síncronos, cuja 

presença é, a princípio, obrigatória. Os encontros remotos acontecerão nos dias e horários definidos acima. 
 

Durante os encontros remotos haverá apresentação e discussão dos conteúdos do Programa. 
 

A linguagem Matlab ou Python, ou R, serão utilizadas no desenvolvimento das atividades de ensino.  
 

A plataforma Google Class será utilizada como canal oficial de comunicação professor-aluno, e ainda como ambiente para recepção de trabalhos, divulgação de 

notas e disponibilização de materiais bibliográficos. 
 

O atendimento ao estudante será realizado de forma assíncrona, na plataforma Google Class, pelo envio de mensagens direcionadas ao professor, ou ainda 

durante os encontros remotos.  
 

O cumprimento da carga-horária será verificado por meio da entrega das atividades semanais, de acordo com a data pré-estabelecida. As atividades poderão ser 

realizadas em grupo ou individualmente, conforme desejo do estudante.  
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8. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação se dará na forma de resolução de listas de exercícios semanais. 
 

Cada lista de exercícios terá o valor de 10 pontos. As listas de exercícios estão disponíveis na plataforma Google Class, e o cronograma de entrega de cada 

atividade será divulgado na mesma plataforma. 
 

As listas exploram e reforçam conceitos abordados nos encontros remotos, oferecendo a oportunidade para que o estudante consolide conceitos, trabalhe em grupo, 

e adquira habilidades relacionadas ao uso de ferramentas computacionais aplicadas à análise não linear. Os trabalhos poderão ser realizados individualmente ou em 

grupo, e deverão ser entregues exclusivamente pela plataforma Google Class. Trabalhos entregues após a data prevista, e sem a devida justificativa, receberão nota 

reduzida. 

A nota final será a média das notas dos trabalhos semanais. 
 
 

9. BIBLIOGRAFIA 
 

Básica 
 

1. Strogatz, Steven H. Nonlinear Dynamics and Chaos: with applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering. Perseu Books, 1994. 
2. Holmgren, Richard A. A First Course in Discrete Dynamical Systems. Springer, 1996. 

 
Complementar 

 
1. Kant, Holger and Screiber, Thomas. Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, 2004. 
2. Devaney, Robert L. A First Course in Chaotic Dynamical Systems. Theory and Experiments. Perseu Books, 1992. 
3. Stergiou, Nicholas. Nonlinear Analysis for Human Movement Variability. CRC Press, 2016. 

 
 
 
10. APROVAÇÃO 
 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______ 
 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica: _________________________  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

Faculdade de Engenharia Elétrica  

PPG – ENGENHARIA BIOMÉDICA 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: Estudo Orientado I: Interfaces Naturais Associadas a Ensino, Treinamento e 
Reabilitação – Mestrado/Doutorado  
UNIDADE OFERTANTE: Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica 

CÓDIGO:  PPGEB19E PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: C 

CARGA HORÁRIA NAT UREZA 

TEÓRICA:  45 PRÁTICA: 00 TOTAL: 45 OBRIGATÓRIA: ( ) OPTATIVA: (X) 

PROFESSOR(A): EDGARD AFONSO LAMOUNIER JÚNIOR ANO/SEMESTRE: 2020/2 

OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Definição de interface homem-máquina. Evolução das diferentes tipos de interfaces, Realidade Virtual, 
Realidade Aumentada e XReality. Software e hardware para interfaces naturais. Projetos de sistemas de 
interfaces naturais para treinamento e reabilitação. Aplicações de XReality em Saúde.  

 

3. OBJETIVO  

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de: 

 Identificar os diferentes tipos de interfaces naturais usadas para treinamento e reabilitação motora; 

 Diferenciar técnicas de Realidade Virtual e Aumentada, bem como os possíveis equipamentos e 

acessórios associados às tais técnicas; 

 Discutir as vantagens e desvantagens de utilização de Realidade Virtual e Aumentada, com associação 

ou não de dispositivos vestíveis (wearable devices); 

 Projetar um sistema de XReality para treinamento ou reabilitação.  
 
 

 

4. METODOLOGIA 

O curso será ofertado na modalidade assíncrona, com encontros síncronos mediados pela plataforma 
Microsoft Teams, cuja presença é obrigatória. Os encontros remotos acontecerão nas datas definidas pelo 
Colegiado do Programa.  

Plano de Ensino - PPGEB19E (2841863)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 28



Horário dos encontros:  

                                           Todas Quintas-feiras: 09:50-12:20 

Durante os encontros remotos, haverá apresentação e discussão dos conteúdos do Programa. Será adotado 
material didático customizado, com uso de slides, tutorias, documentos, totalmente acessível pelo Teams, e 
organizado de acordo com o conteúdo descrito na Ementa. 

A plataforma Teams será utilizada como canal oficial de comunicação professor-aluno, e ainda como ambiente 
para recepção de trabalhos, divulgação de notas e disponibilização de materiais bibliográficos.  

O atendimento ao estudante será realizado de forma assíncrona, na plataforma Teams e/ou por email do 
docente (lamounier@ufu.br), pelo envio de mensagens direcionadas ao professor, ou ainda durante os 
encontros remotos. Os estudantes que não participarem dos encontros remotos poderão acessar o conteúdo 
online pela Plataforma. 

O cumprimento da carga-horária será verificado por meio da entrega das atividades descritas no Programa, de 
acordo com datas das aulas, conforme calendário acadêmico aprovado pelo Congrad. A distribuição da carga-
horária do conteúdo programático do curso está definida no Plano de Ensino. 

 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. CARDOSO, A. e LAMOUNIER, E.; Realidade Virtual – Uma Abordagem Prática. Ed. Mania de Livro, São Paulo, 2004.  
2. BURDEA, G. and COIFFET, P.; Virtual Reality Technology. Wiley-IEEE Press, 2003.  
3. BARBOSA, A.; LAMOUNIER Jr., E. A.; ANDRADE, Adriano de; CARDOS, A. Virtual and Augmented Reality: A New 
Approach to Aid Users of Myoelectric Prostheses. In: Ganesh R. Naik. (Org.). 01 ed., 2012, v. 01, p. 01-18. 

Complementar 
1. CARDOSO, A.; LAMOUNIER JÚNIOR, E. A.Técnicas de Interação de RV e RA na Medicina. In: Judith Kelner; José Remo    

Brega. (Org.). Interação em Realidade Virtual e Realidade Aumentada. 01ed. Bauru: Canal6 Editora, 2010, v. 01, p. 57-83.  
2. KIM, S.I.; SONG, I; SANGWOO, C.; In Young Kim; Jeonghun Ku; Youn Joo Kang; Dong Pyo Jang; 

Proprioception rehabilitation training system for stroke patients using virtual reality technology, Engineering in 
Medicine and Biology Society (EMBC), 2013 35th Annual International Conference of the IEEE 2013 , Page(s): 4621 – 4624. 
3. Norouzi-Gheidari, N. ; Levin, M.F. ; Fung, J. ; Archambault, P., Interactive virtual reality game-based rehabilitation for 

stroke patients 2013 International Conference on  Virtual Rehabilitation (ICVR), 2013, pp. 220-221. 
4. Richard, E. ; Billaudeau, V. ; Richard, P. ; Gaudin, G., Augmented Reality for Rehabilitation of Cognitive Disabled 

Children: A Preliminary Study, 2007 International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR), 2013. 102-118. 
5. Bower, M. ; Howe, C. ; McCredie, N. ; Robinson, A. ; Grover, D. Augmented reality in Education — Cases, places, and 

potentials,  Educational Media (ICEM), 2013 IEEE 63rd Annual Conference International Council 
for DOI: 10.1109/CICEM.2013.6820176. 
6. Sumadio, D.D. ; Rambli, D.R.A. Preliminary Evaluation on User Acceptance of the Augmented Reality Use 
for Education, 2010 Second International Conference on Computer Engineering and Applications (ICCEA), Vol. 2, pp. 461-465. 
 
 

6. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:    
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Componente 
Curricular: 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Unidade Ofertante: FEELT/PPGEB 

Código PPGEB15 Período/série:  Turma: Mestrado 

Carga Horária Natureza  

Teórica: 45 Prática: 00 Total: 45 Obrigatória: X Optativa:  

Professor (a): Thiago Montes Fidale Ano/Semestre: 2021/2 

Observações:  

2. EMENTA 

A Engenharia Biomédica. Ética. Pesquisa bibliográfica. Preparação da metodologia. Redação de diferentes tipos de 

artigos. 

3. JUSTIFICATIVA 

O conhecimento sobre a metodologia científica é condição fundamental para levar o aluno a comunicar-se de maneira 

formal e clara, construindo um pensamento estruturado através da análise, interpretação e criação de textos com 

argumentação plausível e coerente. 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: Introduzir a metodologia científica para a condução de pesquisas em Engenharia Biomédica de forma 

ética, em equipe interdisciplinar profissional e eficaz, independentemente da área de origem do estudante. 

Objetivos Específicos:  

 Definir e caracterizar a metodologia de trabalho da Engenharia Biomédica. 

 Abordar e detalhar aspectos éticos. 

 Aprender a fazer pesquisa bibliográfica de forma eficaz e profissional. 

 Estabelecer diretrizes para a concepção da pergunta a ser respondida. 

 Estabelecer e delinear a metodologia do projeto. 

 Realizar a interpretação dos resultados e redação de artigos para publicação. 

5. PROGRAMA 

I. Metodologia Científica na área Biomédica:  

I.a Planejamento e Elaboração do projeto de pesquisa. 

I.b Desafios da pesquisa interdisciplinar. 

II. Pesquisa bibliográfica e Introdução:  

II.a Fontes de informação. 

II.b Pesquisa bibliográfica nas bases de dados. 

II.c Seleção, filtragem e organização dos artigos.   
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II.d Formulação do problema de estudo 

II.e Objetivos e Justificativas 

III. Plano de Trabalho e Metodologia: 

III.a Aspectos éticos da pesquisa em seres humanos e animais 

III.b Tipos de Estudo 

III.c Amostra, critérios de inclusão e exclusão 

III.d Procedimentos clínico / fisiológicos  

III.e Aspectos bioestatísticos 

IV. Resultados, discussão e interpretação clínica / fisiológica. 

V. Documentação dos resultados: relatórios e artigos. 

VI. Artigos: tipos, redação. 

6. METODOLOGIA 

A disciplina será desenvolvida baseada nos princípios de interação, autonomia e cooperação, tendo como atividades 

básicas para o desenvolvimento das habilidades e competências: 

 Estudo baseado em equipes (TBL) 

 Aulas expositivas e dialogadas 

 Leitura e interpretação de texto 

 Discussão em fórum e chats 

 Apresentação de trabalhos 

 Participação em vídeo conferências 

 Estudos dirigidos 

Os encontros semanais serão realizados em ambiente virtual de ensino.  

7. AVALIAÇÃO 

O aproveitamento será avaliado através do acompanhamento contínuo do aluno nas aulas e dos resultados por ele 

obtidos em avaliações (somativas e formativa), onde o total é de 10 pontos.  

As avaliações serão constituídas da seguinte forma: 

 A1: Uma Avaliação Somativa com o valor de 3,5 pontos (prova teórica),  

 A2: Uma Avaliação Somativa com o valor de 3,5 pontos (seminário),  

 A3: 3,0 pontos de avaliação formativa distribuídos ao longo do semestre. 

Os conteúdos exigidos para as avaliações somativas terão caráter acumulativo. 

A avaliação Formativa será realizada por meio dos seguintes critérios: 

 Pontualidade. 

 Respeito, compreensão das rotinas e protocolos estabelecidos. 

 Preparação prévia.  

 Participação na execução das atividades. 
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 Entrega no prazo das atividades propostas.  

 Interesse e disponibilidade para discussão das atividades.  

 Respeitar princípios éticos no trato com seus pares e outros profissionais. 

A avaliação dos critérios formativos será realizada ao final de cada aula.  

A nota final será equivalente a soma das notas, sendo: NF = A1 + A2 + A3. 

8. BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

I. Sérgio José Both; Carlos Edinei de Oliveira. Metodologia da pesquisa científica: teoria e prática ou prática à 

teoria. Tangará da Serra : Gráfica e ed. Sanches, 2007. 

II. MINEO,J.R.; OLIVEIRA_SILVA, D.A., et alli. Pesquisa na área biomédica: do planejamento à publicação. 

Uberlândia: EDUFU. 2005. 272 pg. 

III. Amado L. Cervo; Pedro A. Bervian e Roberto da Silva. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo : Prentice Hall, 

c2007. 

IV. Julio Fragata. Noções de metodologia para a elaboração de um trabalho científico. São Paulo: Loyola, 1981. 

Bibliografia Complementar: 

I. Antônio Carlos Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

II. ENDERLE, J.E.; BLANCHARD, S.;BRONZINO,J.,Ed. Introduction to Biomedical Engineering. Amsterdan: Elsevier, 

2nd edition. 2005. 118 pgs. 

III. Bronzino, J.D. (2006), The Biomedical Engineering Handook, 3rd ed. New York: CRC 

MATSUMOTO, E.Y. Matlab 6: Fundamentos de Programação. São Paulo: Editora Erica Ltda, 7ª. Ed., 2003. 70 pg. 

 

9. APROVAÇÃO 

 

Aprovação em reunião de Colegiado realizada em ________/________/________ 

 

Coordenação do Curso de Graduação:____________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular:

ESTUDO ORIENTADO: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SA
ÚDE

Unidade
Ofertante: FEELT/PPGEB

Código: PPGEB Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(A): Eduardo Lázaro Martins Naves Ano/Semestre:  
Observações:  
 
2. EMENTA
- Tecnologia: a parte menos compreendida e a que mais inova e gera receita em
saúde
- Combinando perspectivas acadêmicas e da indústria para inovação na saúde
- Setor de saúde como fonte de crescimento econômico para qualquer nação
3. JUSTIFICATIVA
A área da saúde tem sido beneficiada pelos avanços científicos e
tecnológicos providos pela engenharia biomédica numa escala sem precedentes nos
últimos anos. Neste cenário, a disciplina Empreendorismo e Inovação em Saúde
torna-se fundamental para a formação do pós-graduando em engenharia biomédica.
Observado que ela aborda aspectos básicos a serem considerados na
transformação de uma ideia inovadora num modelo de negócio para o setor de
tecnologia em saúde. 
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Fornecer uma visão geral e uma introdução aos setores inovadores que impulsionam
as melhorias na área da saúde e bem estar.
Objetivos Específicos:

- Compreender o ecossistema no qual saúde, empreendedorismo e tecnologia se encontram

- Identificar as tendências em inovação científica para a saúde

- Entender os passos básicos para se elaborar um plano de negócio no setor

- Analisar o cenário brasileiro x casos de sucesso implementados em outros países
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5. PROGRAMA
- Tendências nos setores de tecnologia aplicada a saúde

-  Dispositivos médicos e tecnologia da informação

- Modelos de negócios no setor de tecnologia em saúde

- Startups de tecnologia em saúde

- Restrições regulatórias e do mercado consumidor

- Casos de sucesso nacionais e internacionais

6. METODOLOGIA
 

O conteúdo programático será desenvolvido conforme segue: 

Carga-horária de atividades síncronas (aulas, estudos dirigidos, esclarecimento de dúvidas,
seminários, debates, etc.): 20hs (quinta-feira 07:10-09:40)
Carga-horária de atividades assíncronas (execução das tarefas propostas, esclarecimento
de dúvidas, discussões, etc.): 25hs

 

Técnicas de ensino:

Aulas remotas ministradas na Plataforma Microsoft Teams ou Google Meet.

Leitura de artigos e outros materiais bibliográficos, pesquisas, estudos de caso, encontros para
discussão de dúvidas.

 

Recursos didáticos:

Livros e artigos científicos;

Internet;

Bases de dados científicos;

Plataformas de longo alcance,

Mídias sociais e serviços de e-mails.

 

Plataformas e mídias sociais

Microsoft Teams

Google Meet

Moodle

Mconf/RNP
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Acesso a bibliografia:

Os estudantes terão acesso a bibliografia disponibilizada on-line pela biblioteca da UFU,
periódicos que disponibilizam gratuitamente acesso à sua base de dados e links de livros
gratuitos fornecidos pelas editoras.

7. AVALIAÇÃO
Tarefas individuais e em grupo serão propostas durante o semestre (valor total: 100
pontos). O conceito final do discente será obtido a partir da somatória das
respectivas notas obtidas nas diversas tarefas propostas ao longo do semestre. As
tarefas poderão incluir exercícios propostos, estudos dirigidos, seminários, debates,
estudos de caso, elaboração de pitch (vídeo curto), etc.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica

Lawton Robert Burns. The Business of Healthcare Innovation. Cambridge University Press; 3rd ed.,
2020.

Herzlinger, Regina E.. Innovating in Healthcare: Creating Breakthrough Services, Products, and
Business Models. Reino Unido, Wiley, 2021.

Bronzino, J D (Editor). Medical Devices and Systems. The Biomedical Engineering Handbook,
Third Edition. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, 2006.

Complementar

Lawton R Burns and Gordon G Liu. China's Healthcare System and Reform. Cambridge University
Press; 1st ed, 2017.

Philip A. Rea, Mark V. Pauly, and Lawton R. Burns. Managing Discovery in the Life Sciences:
Harnessing Creativity to Drive Biomedical Innovation. Cambridge University Press, 2020.

Annalluza B. Dallari and Gustavo F. C. Monaco. LGPD na Saúde.  Revista dos Tribunais; Nova
Edição, 2021.

Akay, Metin. Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering (6 volumes), John Wiley & Sons, 2006.

Artigos científicos e outros materiais complementares diversos disponíveis na internet

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Lazaro Martins Naves,
Professor(a) do Magistério Superior, em 18/06/2021, às 22:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Plano de Ensino PPGEBnova (2847504)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 35

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2847504 e o código CRC D7DD5273.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2847504
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Tópicos Avançados em Bioestatística

Unidade
Ofertante: Faculdade de Engenharia Elétrica

Código: PPGEB03 Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(A): Adriano Alves Pereira Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  
 
2. EMENTA
Técnicas de análise multivariada aplicadas na área de saúde. Modelos de regressão
linear simples e múltipla. Modelos de regressão logística. Análise de sobrevida. Análise
multinível. Estudos de casos utilizando dados concretos e resultantes de
experimentos biomédicos reais.
3. JUSTIFICATIVA
A estatística é uma importante ferramenta em todas as áreas da engenharia. Nesta
disciplina o estudante terá contato com ferramentas e teorias da estatística, servindo
para a compreensão desta ferramenta tão valiosa para as pesquisas cientificas.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Aprofundamento em técnicas de análise de dados estatísticos com base em ferramentas
modernas, permitindo ao estudante delinear e assessorar experimentos clínicos e de
pesquisas, estabelecer as correlações adequadas entre medidas biomédicas e caracterizar
dados resultantes de coletas.
Objetivos Específicos:

A disciplina será ministrada sobre a forma de aulas teóricas e seminários, para capacitar os
alunos a:

delinear corretamente uma pesquisa, a compreender e manusear os resultados e escolher a
forma mais adequada de análise para o estudo e para cada tipo de análise;
aplicar conceitos e técnicas avançadas de análise epidemiológica: análise multivariada
(com destaque para análise de regressão múltipla e logística).

5. PROGRAMA

Bases da Bioestatística (populações, amostras, parâmetros, estatísticas, estatística
descritiva e inferencial...)
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Escalas de Medidas (nominal, ordinal, escala intervalar...)
Noções de somatório
Distribuições (frequência, relativa, cumulativa, relativa cumulativa, agrupadas)
Gráficos (barras, polígonos, histogramas, ramo e folhas)
Métodos Numéricos (medidas de tendência central, medidas variabilidade, medida de
posição relativa, medidas associadas a forma de distribuição)
Estatística e Probabilidade
Tabelas de Contingência
Curva Normal
Distribuições amostrais
Técnicas de análise multivariada aplicadas na área de saúde
Modelos de regressão linear simples e múltipla
Modelos de regressão logística
Análise de sobrevida
Análise multinível

6. METODOLOGIA

Técnicas de ensino:

            Para a aquisição de conhecimento será utilizado a leitura de artigos e outros materiais
bibliográficos, pesquisas, estudos de caso, encontros semanais para discussões e apresentação
de dúvidas, fóruns e chats.

Recursos didáticos:

            Livros, apostilas e artigos científicos;

            Internet;

            Bases de dados científicos;

            Plataformas de longo alcance, Mídias sociais e serviços de e-mails.

Plataformas e mídias sociais

            Microsoft Teams

            Moodle

Aulas síncronas: 30 horas

Aulas Assíncronas: 15hs

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.
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Cronograma:

Período
Conteúdo

 
Atividades Carga Horária

(horas)

12 ago

Apresentação da
disciplina. Métodos de
ensino. Importância da
Bioestatística. Definições:
populações, amostras,
parâmetros, estatística
descritiva e inferencial.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20 2,5

19 ago

Polígonos, frequência
relativa e acumulativa,
polígonos. Medidas de
tendência central. Medidas
de dispersão. Mediana e
quartis. Escore Z. Medidas
associadas à forma de
distribuição.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

26 ago

Probabilidade. Tabelas de
contingência. Tabelas de
probabilidade.
Independência.
Sensibilidade,
especificidade e conceitos
relacionados. Regra de
Bayes.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20 2,5

02 set

Curva normal. Cálculo de
áreas sob a curva normal.
Uso da curva normal para
aproximar probabilidades.
Distribuições amostrais.
Uso da curva normal para
aproximar probabilidades
associadas a média da
distribuição amostral.
Distribuição amostral de p.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

09 set

Uso da distribuição
binomial na aproximação
de probabilidades
associadas a p. Teste de
hipótese. Teste Z para
uma média. Suposições
por trás do teste Z para
uma média.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

Plano de Ensino PPGEB03 - Tópicos Avançados em Bioestatística (2851109)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 39



16 set
Teste t para uma média.
Erros e decisões corretas
no teste de hipótese.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

23 set
Cálculo do poder e beta.
Cálculo do tamanho da
amostra.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

30 set Avaliação 1 Prova 1 2,5

7 out

Intervalos de confiança.
Intervalos de confiança
quando o desvio padrão
da população é
conhecido.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

14 out

Intervalos de confiança
quando o desvio padrão
da população não é
conhecido. sequencias de
perguntas e testes a
serem respondidos antes
da definição do teste
estatístico a ser realizado.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

21 out
Medidas de efeito (risco
relativo, razão de chances,
razão de chances de
Peto).

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

28 out
Técnicas de análise
multivariada aplicadas na
área de saúde.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

4 nov Modelos de regressão

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de 2,5

Plano de Ensino PPGEB03 - Tópicos Avançados em Bioestatística (2851109)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 40



4 nov linear simples Leitura de
artigos
científicos

2,5

11 nov Modelos de regressão
linear múltipla

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

18 nov Modelos de regressão
logística.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

25 nov Análise de sobrevida.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

02 dez Análise multinível.

Vídeo-aula: 9:50
-12:20

Leitura de
artigos
científicos

2,5

09 dez Avaliação 2 Prova 2 2,5

Total (Horas) 45

7. AVALIAÇÃO

Serão realizadas duas avaliações as quais serão disponibilizadas na plataforma Moodle.

Datas e horários:

Avaliação 1 – será disponibilizada no dia 19 de outubro, a partir das 9:50hs ficando
disponível até as 12:20hs.
Avaliação 2 – será disponibilizada no dia 7 de dezembro, a partir das 9:50hs ficando
disponível até as 12:20hs.

Critérios para a realização e correção das atividades avaliativas

A realização das atividades avaliativas será por meio da plataforma Moodle, a avaliação será
composta por questões de múltipla escolha e escolhidas aleatoriamente para cada estudante
(cada estudante terá um conjunto diferente de questões) ou discursivas. A correção das

Plano de Ensino PPGEB03 - Tópicos Avançados em Bioestatística (2851109)         SEI 23117.035141/2021-74 / pg. 41



avaliações será realizada automaticamente pela plataforma Moodle, em caso de questões de
múltipla escolha, ou pelo professor no caso de questões discursivas.

Validação da assiduidade dos discentes

Formulários para registro de frequência

Envio das atividades avaliativas:

As avaliações 1 e 2 serão enviadas automaticamente via Moodle.

Notas atribuídas por atividade:

 

Atividade                  Valor

1. Avaliação 1           50 pontos

2. Avaliação 2           50 pontos

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

1. GEOFFREY NORMAN; DAVID STREINER. Biostatistics, 4e : The Bare Essentials. Shelton,
Connecticut: PMPH USA, Ltd, 2014. v. Fourth editionISBN 9781607951780. Disponível em:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=991520&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez. 2020.

2. GREGG HARTVIGSEN. A Primer in Biological Data Analysis and Visualization Using R. New
York: Columbia University Press, 2014. ISBN 9780231166997. Disponível em:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=760980&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez. 2020.

3. RIFFENBURGH, R. H. Statistics in Medicine. Amsterdam: Academic Press, 2006. v. 2nd
edISBN 9780120887705. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=e000xww&AN=248877&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez.
2020.

Complementar

1. DUPONT, W. D. Statistical Modeling for Biomedical Researchers : A Simple Introduction to
the Analysis of Complex Data. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN
9780521820615. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=e000xww&AN=120504&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez.
2020.

2. CARMEN BATANERO; MANFRED BOROVCNIK. Statistics and Probability in High School.
Rotterdam: Brill | Sense, 2016. ISBN 9789463006224. Disponível em:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1288377&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez. 2020.

3. STEHLIK-BARRY, K.; BABINEC, A. J. Data Analysis with IBM SPSS Statistics. Birmingham,
UK: Packt Publishing, 2017. ISBN 9781787283817. Disponível em:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1606539&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez. 2020.

4. JENNIFER PEAT; BELINDA BARTON. Medical Statistics : A Guide to Data Analysis and
Critical Appraisal. Malden, Mass: BMJ Books, 2005. v. 1st edISBN 9780727918123.
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Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=e000xww&AN=231650&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez.
2020.

5. COX, D. R.; DONNELLY, C. A. Principles of Applied Statistics. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2011. ISBN 9781107013599. Disponível em:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=399360&lang=pt-
br&site=ehost-live. Acesso em: 3 dez. 2020.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Alves Pereira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 21/06/2021, às 17:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2851109 e o código CRC 11E19EE8.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2851109
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Elétrica

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3N - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP
38400-902

Telefone: (34) 3239-4701/4702 - www.feelt.ufu.br - feelt@ufu.br
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

TÉCNICAS AVANÇADAS EM PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS BI
OMÉDICOS

Unidade
Ofertante: PPGEB / FEELT

Código: PPGEB11 Período/Série:  Turma:  

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(x )

Professor(A): Joao Batista Destro Filho Ano/Semestre: 2021-2

Observações: Para mestrado e doutorado

 
2. EMENTA
Sinais e sistemas. Sinais determinísticos e transformada de Fourier. Variáveis
aleatórias. Densidade espectral de potência. Processos estocásticos.
3. JUSTIFICATIVA
A pesquisa em Engenharia Biomédica exige a avaliação quantitativa de dados
biométricos e dados coletados em organismos, sendo que para isto existem varias
abordagens. Esta disciplina foca nas ferramentais mais clássicas de analise espectral
do dia-a-dia , bastante ligada aos equipamentos médicos e se constituindo em
alicerce para o aprendizado posterior de técnicas mais refinadas
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Aprimorar conceitos para a análise de sinais biológicos estacionários com enfoque particular
no contexto aplicativo de engenharia biomédica, através de uma aproximação estatística
rigorosa, aliada a uma visão intuitiva das ferramentas, com contextualização e visualização
da teoria através de processamento de sinais reais.
Objetivos Específicos:
Avaliar e processar sinais biomédicos reais. Aprimorar técnicas de manipulação de dados.
Estudo de conceitos processamento de sinais: transformadas. Aplicação das transformadas
em estudo de casos reais. Discussão dos resultados e interpretação fisiológica/clínica.
Leitura critica de artigos da literatura
5. PROGRAMA

1. Características gerais de sinais biológicos e banco de dados
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2. Sinais determinísticos

i. Transformada de Laplace: conceitos e principais exemplos.
ii. Transformada de Fourier: conceitos, condição de existência, propriedades.
iii. Interpretação intuitiva da transformada de Fourier.
iv. Exemplos de sinais deterministas, sistemas lineares e representação frequencial.
v. Estudo de caso em sinais sintéticos e em eletrocardiografia (ECG).

 

3. Variáveis aleatórias

i. Função densidade de probabilidade: principais tipos, propriedades, estimação através de
histograma.

ii. Momentos estatísticos: definição, estimação e interpretação.
iii. Função característica: visualização e interpretação.
iv. Tripé estatístico: relações entre função densidade de probabilidade, momentos e função

característica.
v. Correlação estatística, Independência e Estacionariedade.
vi. Estudo de caso em sinais de eletroencefalografia (EEG).

 

4. Processos estocásticos estacionários

i. Densidade de probabilidade conjunta: estimação e interpretação.
ii. Momentos conjuntos: estimação.
iii. Função de autocorrelação: interpretação, estimação e propriedades.
iv. Densidade espectral de potência: definição, estimadores, limitações e discussão intuitiva.
v. Processos estocásticos não-estacionários: introdução.
vi. Estudo de caso em sinais de atividade elétrica neural (potenciais de ação) e em ECG.

 

HORARIO DAS AULAS

Haverá aulas síncronas quinzenalmente às quintas-feiras no horario 07h10 – 09h40. Haverá
atendimento semanal ao estudante para resolução de duvidas, de forma assíncrona; e também,
quinzenalmente aas terças-feiras entre 07h00 -08h30, de forma síncrona. A participação a estes
últimos encontros não é obrigatória.

 

CRONOGRAMA

A utilização do tempo no cronograma abaixo consiste na seguinte estratégia. Em uma semana, as
3 horas associadas às atividades do curso correspondem à aula síncrona, onde ocorrerão
seminários organizados pelos alunos, bem como a apresentação de novos conteúdos teóricos.
Durante este tempo, os estudantes apresentam a evolução do conhecimento desde a aula anterior
até aquele momento, seja em forma de slides .pptx, seja através de documentos escritos. Ao final
da aula sincrona, divulgam-se as atividades assíncronas subseqüentes, a serem desenvolvidos
nos próximos 15 dias. Na semana seguinte, as 3 horas associadas às atividades assíncronas do
curso correspondem ao desenvolvimento de trabalhos propostos pelo professor aos diferentes
grupos de alunos participantes da disciplina.
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Semana e
Período

Conteúdo (vide
programa) Atividades assincronas Atividades

sincronas Tarefas

S1 – S2

09 a 22/08/2021

1. Características
gerais de sinais
biológicos e banco de
dados

Conexao aos estudantes
ao espaço do curso

Leitura de artigos e
outros materiais
bibliográficos.

Divisao da turma em
equipes

19/08

Aula
sincrona

T1

S3 – S4

23/08 a 05/09/21

2i Transformada
Laplace

2ii Transformada
Fourier

Leitura de livros básicos
e artigos didaticos

02/09

Aula
sincrona

T2

S5 – S6

06 – 19/09/21

2iii – Interpretaçao
intuitiva Fourier

2iv – Exemplos simples

Programaçao
computacional

09/09

Aula
sincrona

T3

S7 – S8

20/09 a 03/10/21
2v – Estudo de caso
ECG

Busca de dados em
repositorios

Programaçao
computacional

23/09

Aula
sincrona

T4

S9 – S10

04/10 a 17/10/21

3 i – iv: Função
densidade e
característica,
momentos, tripe

Estudo de materiais
pedagógicos, busca de
artigos que façam uso da
ferramenta

07/10

Aula
sincrona

T5

S11 – S12

18/10 a 31/10/21

3 v – vi: correlação,
estacionariedade,
estudo de caso

Leitura de material
didático. Programação
computacional.

21/10

Aula
síncrona

T6

S13 – S14

01 a 14/11/21

4 i-iii: densidade de
probabilidade,
momentos, função de
autocorrelaçao

Leitura de material
didatico. Busca de
informações e artigos na
literatura exemplificando
os conceitos estudados

04/11

Aula
sincrona

T7

25/11
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S15 – S16

15 a 28/11/21

4 iv – v: densidade
espectral e processos
estocásticos

Estudo e programação
da ferramenta, aplicação
em sinais simples.

25/11

Aula
sincrona

T8

S17 – S18

29/11 a 11/12

4 iv: estudo de caso e
conclusão geral do
curso

Desenvolvimento do
estudo de caso em
equipe, apresentação
dos resultados em
reunião sincrona

09/12

Aula
síncrona
final

T9

 

6. METODOLOGIA

    Serão utilizadas aulas assíncronas e sincronas, fazendo usa das seguintes mídias: Microsoft
Teams , emails e aplicativos de mensagens. Encontros remotos ocorrerão na plataforma Microsoft
Teams, conforme o cronograma apresentado no item anterior, onde serão abordados os assuntos
pertinentes ao conteudo previsto no curso. O curso será desenvolvido em equipes,
preferencialmente constituídas por estudantes de diferentes áreas do conhecimento em cada
equipe.

.  O Microsoft Teams é considerado o principal meio de interação entre professor e os discentes,
no que se refere aa  postagem de tarefas realizadas, disponibilização de notas, embora tudo isso
também acontecerá por e-mail para evitar perdas informáticas.

   O atendimento ao aluno será realizado de forma assincrona, através de e-mail, aplicativos de
mensagens. Ocorrerão reuniões através da plataforma Microsoft Teams, em horários específicos
a serem definidos pelo professor, conforme o cronograma apresentado no item 5.

 

6.1 RECURSOS DIDATICOS

Para a realização das atividades a serem desenvolvidas, o discente necessitará:

# Acesso à internet

# Computador, tablet ou celular;

 

Para implementar as atividades desta componente curricular, serão considerados os seguintes
recursos:

# Repositorios de livros da UFU, Springer e demais de acesso publico;

# E-mails;

# Aplicativos de mensagens.

# Plataforma Microsoft Teams

7. AVALIAÇÃO

Serão estipuladas tarefas em equipe e/ou individuais, conforme a composição da turma (em
termos da quantidade de alunos, e também da distribuição da turma por áreas do conhecimento –
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exatas e áreas não-exatas), ao longo do curso. Estas tarefas serão semanais, atribuindo-se um
valor maximo de 72 pontos para o conjunto de tarefas distribuídas ao longo do semestre (ou seja,
8 pontos por tarefa, ao total). O envio das tarefas ao docente deverá acontecer em datas pré-
estabelecidas, de comum acordo entre o professor e os discentes. A entrega destas tarefas após
tais datas, sem a prévia comunicação com o professor, levará a uma redução da nota máxima a
ser atribuída à tarefa. A proposta inicial das tarefas e respectivas datas de entrega estão
estipuladas no cronograma do item 5, a ser discutida e fixada com os alunos na primeira aula.
Estas tarefas envolvem:

- Atividades de leitura de textos, ou de artigos, ou da elaboração de resenhas ou de sínteses a
partir do uso de materiais propostos pelo professor (vídeos, capítulos de livros, etc).

- Atividades de desenvolvimento de textos ou de pequenos trabalhos, simulação ou calculo
computacional, a partir do conteúdo apresentado.

- Realização de síntese bibliográfica na área da tese do aluno, envolvendo avaliação das
ferramentas de processamento de sinais empregadas.

 

Os demais 28 pontos correspondem a avaliações assíncronas realizadas com ajuda do sistema
Microsoft Teams, referentes ao acesso remoto de material disponibilizado pelo professor, bem
como avaliação de participação efetiva às aulas síncronas de quinta-feira, e a postura do
estudante relativamente ao andamento do curso e às solicitações do docente. A presença às
aulas síncronas semanais será avaliada pelo recurso de lista de conexão, disponibilizado na
plataforma Teams. Fundamental relevância para o bom andamento do curso, e que será também
avaliado nestes 28 pontos, referem-se à pro-atividade de estudante, destacando-se a
necessidade de consulta de email diária durante a semana comercial (objetivando garantir uma
comunicação regular entre o docente e os estudantes da disciplina), e sobretudo, a confirmação
da recepção de emails enviados pelo professor aos estudantes, quando o docente o solicitar.

8. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

i. AKAY, M. Time Frequency and Wavelets in Biomedical Signal Processing, IEEE Press,
1998, 512 p.

ii. COHEN, A Biomedical Signal Processing.  Vols. 1,2. CRC Press, USA, 1986.
iii. FELLER, W. Statistics, vol. 2. John Wiley and Sons Inc., USA, 1975.
iv. HAYKIN, S. Adaptive Filter Theory. Prentice-Hall Inc., USA, 1990.
v. HAYKIN, S. Na Introduction to Random Signals and Communication Theory. Prentice-Hall Inc.,

USA, 1990.
vi. LATHI, B.P. An Introduction to Random Signals. John Wiley and Sons Inc., USA, 1967.
vii. RANGAYYAN, R. M. Biomedical Signal Analysis. Piscataway, NJ. 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

i. LATHI, B.P. Sistemas de Comunicação. Prentice-Hall do Brasil Inc., 1960.
ii. PAPOULIS,A. Probability, random variables and stochastic processes. McGraw-Hill Inc, NY,

USA, 1994. 456 pgs.
iii. NANDI,AK, editor. Blind estimation using higher-order statistics. Kluwer Academic

Publishers, Boston, USA, 1999, 154 pgs.
iv. NIKIAS,CL and PETROPULU, AP.Higher-order spectra analysis: a nonlinear signal

processing fremework. Prentice-Hall,Inc, New Jersey, USA, 1993, 345 pgs.
v. MATHEWS, VJ. and SICURANZA, G.L. Polynomial signal processing, John Wiley and Sons

Inc, NY, USA, 2000, 3345 pgs.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Destro Filho,
Professor(a) do Magistério Superior, em 21/06/2021, às 22:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2851767 e o código CRC 7D656228.

Referência: Processo nº 23117.035141/2021-74 SEI nº 2851767
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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular:

Estudo Orientado I - REVISAO SOBRE ESTADOS DE CONSCIÊNCIA
ALTERADA

Unidade
Ofertante: PPGEB - FEELT

Código: PPGEB19S Período/Série:  Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 0 Total: 45 Obrigatória:( ) Optativa:(x )
Professor(A): Joao Batista Destro Filho Ano/Semestre: 2021-2
Observações: Para mestrado e doutorado
 
2. EMENTA
Aspectos quantitativos da analise da atividade bioeletrica em diferentes modelos
biológicos. Fisiopatologia, definiçoes, avaliações e protocolos ligados à inconsciência.
Inconsciencia natural e induzida. Estimulaçoes cognitivas e o despertar.
Levantamento bibliográfico.
3. JUSTIFICATIVA
A inconsciência representa um grande desafio clinico, particularmente no que se
refere à possibilidade de recuperação das funções cognitivas, bem como da
qualidade de vida, de pacientes neurologicamente críticos. A disciplina objetiva
aprofundar aspectos fisiopatológicos, os principais desafios clínicos, bem como
estimular estudos quantitativos, efetuando revisão bibliográfica.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Estudar aspectos fundamentais da inconsciência e o manejo destes pacientes,
aprofundando o aspecto de estimulação cognitiva e sua avaliação quantitativa.
Objetivos Específicos:
Revisao sobre a analise da atividade cortical elétrica, propiciar compreensão e elementos
para a elaboração de estudos quantitativos em diferentes modelos biológicos, discutir a
fisiologia da inconsciencia, apresentar escalas de avaliação, abordar considerações
neuropsicológicas e realizar analise de dados reais
5. PROGRAMA

1. Revisão geral sobre fisiologia neural

2. Ondas gama e supergama em humanos e atividades cognitivas

3. Recordações sobre aspectos quantitativos para analise de atividade bioeletrica

3.1 Coleta, características, processamento de sinais e estudos estatísticos
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3.2 Realização de estudo de caso sobre dados reais

4. Introdução ao estudo da consciência: bases fisiopatológicas, etiologias, escalas de avaliação,
manejo clinico.

5 Inconsciencia normal e patológica, inconsciencia natural e induzida, avaliações
neuropsicológicas

6 Desfecho do processo de inconsciência e estimulações cognitivas (voz, som, eletricidade,
mecânica)

7 Levantamento bibliográfico e aplicações da analise quantitativa em sinais reais

 

HORARIO DAS AULAS

Haverá aulas síncronas quinzenalmente às quintas-feiras no horario 19h00 – 21h40. Haverá
atendimento semanal ao estudante para resolução de duvidas, de forma assíncrona; e também,
quinzenalmente aas terças-feiras entre 07h00 -08h30, de forma síncrona. A participação a estes
últimos encontros não é obrigatória.

 

CRONOGRAMA

A utilização do tempo no cronograma abaixo consiste na seguinte estratégia. Em uma semana, as
3 horas associadas às atividades do curso correspondem à aula síncrona, onde ocorrerão
seminários organizados pelos alunos, bem como a apresentação de novos conteúdos teóricos.
Durante este tempo, os estudantes apresentam a evolução do conhecimento desde a aula anterior
até aquele momento, seja em forma de slides .pptx, seja através de documentos escritos. Ao final
da aula sincrona, divulgam-se as atividades assíncronas subseqüentes, a serem desenvolvidos
nos próximos 15 dias. Na semana seguinte, as 3 horas associadas às atividades assíncronas do
curso correspondem ao desenvolvimento de trabalhos propostos pelo professor aos diferentes
grupos de alunos participantes da disciplina.

 

 

Semana e
Período

Conteúdo (vide
programa) Atividades assincronas Atividades

sincronas Tarefas

S1 – S2

09 a 22/08/2021
1. Revisão geral sobre
fisiologia neural

Conexao aos estudantes
ao espaço do curso

Leitura de artigos e
outros materiais
bibliográficos.

Divisao da turma em
equipes

19/08

Aula
sincrona

T1

S3 – S4 2. Ondas gama e
supergama em Leitura de livros básicos

02/09
T2
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23/08 a 05/09/21 humanos e atividades
cognitivas

e artigos didaticos Aula
sincrona

T2

S5 – S6

06 – 19/09/21

3.1 Coleta,
características,
processamento de
sinais e estudos
estatísticos

Videos didáticos e
tutoriais para uso de
programas simples

09/09

Aula
sincrona

T3

S7 – S8

20/09 a 03/10/21

3.2 Realização de
estudo de caso sobre
dados reais

Separaçao e escolha dos
dados

Programaçao
computacional

23/09

Aula
sincrona

T4

S9 – S10

04/10 a 17/10/21

4. Introdução ao estudo
da consciência: bases
fisiopatológicas,
etiologias, escalas de
avaliação, manejo
clinico.

Busca de revisões
recentes da literatura.
Estudo de materiais
pedagógicos e das
revisões.

07/10

Aula
sincrona

T5

S11 – S12

18/10 a 31/10/21

5 Inconsciencia normal
e patológica,
inconsciencia natural e
induzida, avaliações
neuropsicológicas

Busca de revisões
recentes da literatura.
Estudo de materiais
pedagógicos e das
revisões.

21/10

Aula
síncrona

T6

S13 – S14

01 a 14/11/21

6 Desfecho do
processo de
inconsciência e
estimulações cognitivas
(voz, som, eletricidade,
mecânica)

Busca de revisões
recentes da literatura.
Estudo de materiais
pedagógicos e das
revisões. Videos
didáticos.

04/11

Aula
sincrona

T7

S15 – S16

15 a 28/11/21

7 Levantamento
bibliográfico e
aplicações da analise
quantitativa em sinais
reais

Pesquisa bibliográfica
aprofundada na literatura,
seleção de dados e
situações clinicas para
processamento.

25/11

Aula
sincrona

T8

S17 – S18

29/11 a 11/12

7 Levantamento
bibliográfico e
aplicações da analise
quantitativa em sinais
reais

Processamento de
dados, discussão dos
resultados, e confronto
com a literatura levantada
na semana anterior.

09/12

Aula
síncrona
final

T9
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6. METODOLOGIA

    Serão utilizadas aulas assíncronas e sincronas, fazendo usa das seguintes mídias: Microsoft
Teams , emails e aplicativos de mensagens. Encontros remotos ocorrerão na plataforma Microsoft
Teams, conforme o cronograma apresentado no item anterior, onde serão abordados os assuntos
pertinentes ao conteudo previsto no curso. O curso será desenvolvido em equipes,
preferencialmente constituídas por estudantes de diferentes áreas do conhecimento em cada
equipe.

.  O Microsoft Teams é considerado o principal meio de interação entre professor e os discentes,
no que se refere aa  postagem de tarefas realizadas, disponibilização de notas, embora tudo isso
também acontecerá por e-mail para evitar perdas informáticas.

   O atendimento ao aluno será realizado de forma assincrona, através de e-mail, aplicativos de
mensagens. Ocorrerão reuniões através da plataforma Microsoft Teams, em horários específicos
a serem definidos pelo professor, conforme o cronograma apresentado no item 5.

 

6.1 RECURSOS DIDATICOS

Para a realização das atividades a serem desenvolvidas, o discente necessitará:

# Acesso à internet

# Computador, tablet ou celular;

 

Para implementar as atividades desta componente curricular, serão considerados os seguintes
recursos:

# Repositorios de livros da UFU, Springer e demais de acesso publico;

# E-mails;

# Aplicativos de mensagens.

# Plataforma Microsoft Teams

 

7. AVALIAÇÃO

Serão estipuladas tarefas em equipe e/ou individuais, conforme a composição da turma (em
termos da quantidade de alunos, e também da distribuição da turma por áreas do conhecimento –
exatas e áreas não-exatas), ao longo do curso. Estas tarefas serão semanais, atribuindo-se um
valor maximo de 72 pontos para o conjunto de tarefas distribuídas ao longo do semestre (ou seja,
8 pontos por tarefa, ao total). O envio das tarefas ao docente deverá acontecer em datas pré-
estabelecidas, de comum acordo entre o professor e os discentes. A entrega destas tarefas após
tais datas, sem a prévia comunicação com o professor, levará a uma redução da nota máxima a
ser atribuída à tarefa. A proposta inicial das tarefas e respectivas datas de entrega estão
estipuladas no cronograma do item 5, a ser discutida e fixada com os alunos na primeira aula.
Estas tarefas envolvem:

- Atividades de leitura de textos, ou de artigos, ou da elaboração de resenhas ou de sínteses a
partir do uso de materiais propostos pelo professor (vídeos, capítulos de livros, etc).
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- Atividades de desenvolvimento de textos ou de pequenos trabalhos, simulação ou calculo
computacional, a partir do conteúdo apresentado.

- Realização de síntese bibliográfica na área da tese do aluno, envolvendo avaliação das
ferramentas de processamento de sinais empregadas.

 

Os demais 28 pontos correspondem a avaliações assíncronas realizadas com ajuda do sistema
Microsoft Teams, referentes ao acesso remoto de material disponibilizado pelo professor, bem
como avaliação de participação efetiva às aulas síncronas de quinta-feira, e a postura do
estudante relativamente ao andamento do curso e às solicitações do docente. A presença às
aulas síncronas semanais será avaliada pelo recurso de lista de conexão, disponibilizado na
plataforma Teams. Fundamental relevância para o bom andamento do curso, e que será também
avaliado nestes 28 pontos, referem-se à pro-atividade de estudante, destacando-se a
necessidade de consulta de email diária durante a semana comercial (objetivando garantir uma
comunicação regular entre o docente e os estudantes da disciplina), e sobretudo, a confirmação
da recepção de emails enviados pelo professor aos estudantes, quando o docente o solicitar.

8. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BASICA

CINCOTTI, F., MATTIA, D., ALOISE, F., BUFALARI, S., ASTOLFI, L., FALLANI, F. D., BABILONI,
F.. High-resolution EEG techniques for brain–computer interface applications. Journal of
Neuroscience Methods, vol 167, issue 1, pp.31–42, Jan 2008.

 

CVETKOVIC, D.; COSIC, I. States of Consciousnes – Experimental Insights into Meditation,
Waking, Sleep and Dreams. Springer, German, 291 p., 2011.

 

GOLLWITZER, S., GROEMER, T., et alli.. Early prediction of delayed cerebral ischemia in
subarachnoid hemorrhage based on quantitative EEG: A prospective study in adults. Clinical
Neurophysiology, vol 26, issue 8, pp. 1514–1523, August 2015

 

IWATANI, Y., KAGITANI-SHIMONO, K., TOMINAGA, et alli. Ictal high- frequency oscillations on
scalp EEG recordings in symptomatic west syndrome. Epilepsy Research, vol. 102, issues 1-2,
pp 60-70, 2012.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSSU, G. Therapeutic options to enhance coma arousal after traumatic brain injury: state of the
art of current treatments to improve coma recovery.British Journal of Neurosurgery, vol. 28,
no.2, pp.187–198, April 2014.

 

ENGEL JR., J., SILVA, F. L.. High-frequency oscillations – where we are and where we need to go.
Progress In Neurobiology, vol. 98, issue 3, pp. 316–318, Sept. 2012.
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FREEMAN, W. J. Neurodynamics: An Exploration in Mesoscopic Brain Dynamics. Springer-
Verlag, London, UK. 2000, 419 pp.

 

EYTAN, D. e S. MAROM. Dynamics and Effective Topology Underlying Synchronization in
Networks of Cortical Neurons. The Journal of Neuroscience, v.26, n.33, p.8465-8476. Aug.
2006.

 

IEEE Transactions on Biomedical Engineering,  vol.50, n.5, 2003. Special Issue on Epileptic
Seizure Prediction.

 

MEGHA, M.; HARPREET, S.; NAYEEM, Z. Effect of frequency of multimodal coma stimulation on
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