
 

 

 
Curso de Extensão Universitária 
 

“ANATOMIA APLICADA AO YOGA II – Os sistemas e a prática” 

 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 12/1/2015 a 23/3/2015 – Vagas limitadas 
 
 6 módulos de estudo teórico e prático 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

 
MÓDULO I 
28 e 29 de março 
 
NEUROANATOMIA 

28 de março, sábado 

- 8h às 9h - Prática de yoga com ênfase em Dháraná (Deni Galdeano)  

- 9h às 12h - Introdução ao estudo da anatomia; Divisões do sistema nervoso; Neurônios e 
Neuroglia; SNC, SNP e Medula Espinal; Meninges e ventrículos (Deni Galdeano) 

- 13h às 18h – Cérebro; núcleos da base; tálamo; cerebelo; tronco encefálico; hipotálamo; 
sistema límbico; hipocampo; controle motor; memória; aprendizagem (Celina Siqueira 
Barbosa Pereira) 

 

29 de março, domingo 

- 8h às 10h30 – Neurotransmissores e sinapses (Tânia Viel) 

- 10h45 às 12h45 – Efeitos da meditação no sistema nervoso (Elisa Kozasa) 

- 14h às 17h – Sistema nervoso autônomo e integração com o yoga (Deni Galdeano) 

- 17h às 18h – Prática, percepção, Meditação (Deni Galdeano) 

 
 



 

 

 
MÓDULO II 
11 e 12 de abril 
 
SISTEMAS CIRCULATÓRIO e RESPIRATÓRIO 

11 de abril, sábado 

- 8h às 9h - Prática de yoga com ênfase em kriyá e pranayama (Deni Galdeano) 

- 9h às 12h30 – Circulatório - Coração; circulações; sangue; artérias e veias; linfa; vasos 
linfáticos; linfonodos; inervação (Deni Galdeano) 

- 13h30 h às 18h – Respiratório - Funções; nariz; cavidade nasal; seios; laringe; traquéia; 
brônquios; pulmões; alvéolos; pleura; mediastino; inervação; patologias (Bianca Maria 
Liquidato) 

 

12 de abril, domingo 

- 8h às 9h – Ásana, pranayama e dháraná (Deni Galdeano) 

- 9h às 13h – Fatores biodinâmicos do retorno venoso; integração do circulatório e 
respiratório com o yoga (Deni Galdeano) 

 
 
MÓDULO III 
30 e 31 de maio 
 
SISTEMA DIGESTÓRIO E ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

30 de maio, sábado 

- 8h às 9h - Prática de yoga com ênfase em kriyá e dháraná (Deni Galdeano)  

- 9h às 12h – Digestório - boca, dentes e língua; glândulas, fauces e faringe; esôfago, 
estômago; duodeno, jejuno e íleo; intestino grosso; peritôneo; inervação (Deni Galdeano) 

- 13h às 18h – Órgãos dos sentidos - olfatório; orelha; olho; gustatório; receptores táteis; 
equilíbrio e comunicação (Mirna Barros) 

 

31 de maio, domingo 

- 8h às 9h – Kriyás e Bandhas, Ásana e Meditação (Deni Galdeano) 

- 9h às 13h – glândulas acessórias ao Sist. Digestório; vascularização (Deni Galdeano) 

 

 

 



 

 

MÓDULO IV 
20 e 21 de junho 
 
SISTEMAS URINÁRIO E GENITAL 

20 de junho, sábado 

- 8h às 9h – Prática de yoga – ênfase em yoga para mulher (Laura Cavalcanti) 

- 9h15 às 12h15 – Urinário – Rim, ureter, bexiga, períneo, inervação e vascularização (Prof. 
Luis Otávio) 

- 13h30 às 18h – Genital Masculino – escroto; testículo; epidídimo; deferente; funículo; 
pênis; uretra; glândulas; patologias do genital e urinário (Antonio Pinto) 

21 de junho, domingo 

- 8h às 9h – prática de yoga, bandhas (Deni Galdeano) 

- 9h às 13h15 – Genital Feminino – ovários; tubas; útero; vagina; pudendo; integração do 
aparelho urogenital e o yoga (Deni Galdeano) 

 

 
 
MÓDULO V 
11 e 12 de julho 
 
ANATOMIA SUTIL, GLÂNDULAS ENDÓCRINAS E PLEXOS VISCERAIS 

11 de julho, sábado 

- 8h às 9h15 – Prática de yoga (Deni Galdeano) 

- 9h30 às 17h30 – Anatomia Sutil e a visão Hindu do corpo (Ananda Ruguê e/ou José Ruguê 
Ribeiro Junior) 

 

12 de julho, domingo 

- 8h às 9h – Prática de yoga (Laura Cavalcanti) 

- 9h15 às 12h30 – Localização das Glândulas endócrinas (Vivian Alessandra Silva) 

- 14h às 17h - Principais plexos viscerais (partes: pélvica, abdominal, torácica e craniocervical 
(Gustavo Simões) 

- 17h às 18h – Chakra sádhana (Deni Galdeano) 

 
 
 
 



 

 

MÓDULO VI 
01 e 02 de agosto 
 
FISIOLOGIA E INTEGRAÇÃO NEUROENDÓCRINA 

1º de agosto, sábado 

- 8h às 9h – Prática de yoga (Laura Cavalcanti) 

- 9h15 às 12h15 – hormônios; feedback; vascularização das glândulas, anatomia prática 
(Deni Galdeano) 

 -  13h30 às 18h – Fisiologia Endócrina; Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (Marcia Nogueira 
Castaldi Abel) 

 

2 de agosto, domingo 

-  8h às 13h – Integração neuro endócrina; CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO (Deni Galdeano) 

 
 
 
* Programação sujeita à alteração sem prévio aviso 
 
 
 
Chefe do Departamento de Morfologia: Prof.ª Dra Mirna Duarte Barros 
Coordenador do curso: Prof. Me. Denival Soares Galdeano 
 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.bv.fapesp.br%2Fpt%2Fpesquisador%2F91648%2Fmarcia-nogueira-castaldi-abel%2F&ei=Wxx2VJHGIIHhgwSf5oKQBQ&usg=AFQjCNFSln15USU6tPwzRu_3CLtOSHZbWw&bvm=bv.80642063,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.bv.fapesp.br%2Fpt%2Fpesquisador%2F91648%2Fmarcia-nogueira-castaldi-abel%2F&ei=Wxx2VJHGIIHhgwSf5oKQBQ&usg=AFQjCNFSln15USU6tPwzRu_3CLtOSHZbWw&bvm=bv.80642063,d.eXY

