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I.       EMENTA:  
 

Objetivos e finalidades. Fundamentos fisiológicos da musculação. Treinamento de 
exercícios resistidos: volume, intensidade e duração na aquisição de resistência, 
força, potência e hipertrofia muscular. Finalidades da musculação: promoção da 
saúde, aptidão física e estética. Musculação para diferentes faixas etárias. 
Musculação para populações especiais. Manuseio de equipamentos. 
 

II. OBJETIVO GERAL 
 

Oportunizar a discussão da história e evolução da Musculação e do Exercício 
Resistido, as definições (conceitos), os fundamentos, a estruturação, a descrição e 
interpretação de exercícios e sua aplicação. 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Apresentar a história e evolução da Musculação e do Exercício Resistido e uma 
retrospectiva dos estudos científicos 

• Apresentar conceitos relacionados ao exercício resistido (musculação, 
treinamento de força, halterofilismo, fisiculturismo), aos tipos de contração 
muscular (isotônica, isométrica, isocinética), ao objetivos do treinamento (força, 
potência, resistência muscular localizada, hipertrofia) e da atividade física 
(atividade física, exercício físico, aptidão física). 

 
• Apresentar os fundamentos fisiológicos da contração muscular (mecanismo, tipos 

de fibras musculares, tipos de contração, elementos proprioceptores). 
 

• Apresentar a estrutura da prescrição de exercícios resistidos (princípios básicos 
do treinamento, periodização, adaptações agudas e crônicas, integração com 
outros componentes da aptidão física, principais exercícios, aspectos de 
segurança, elementos estruturais da sessão de exercícios, sistemas de 
treinamento, protocolos de treinamento, protocolos de testes). 



                                                                                                             

• Introduzir conceitos básicos do ajuste alométrico do desempenho em exercícios 
resistidos. 

 
• Oportunizar a aplicação prática dos fundamentos da prescrição de exercícios 

resistidos na organização das sessões de treinamento. 
 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I 
 
• História e evolução da Musculação e retrospectiva dos estudos científicos 

relacionados ao exercícios resistidos. 
 
• Conceitos atuais: definição de força e diferenciação entre exercício resistido, 

halterofilismo, musculação, fisiculturismo. 
 

• Elementos estruturais da musculação (série, repetição, carga, intervalo de 
descanso, duração da sessão e freqüência semanal). 

 
• A prática do exercício resistido e sua relação com saúde, rendimento e estética 

(conceituação de atividade física, exercício físico e aptidão física) 
 

• Fundamentos fisiológicos (fisiologia da contração muscular, tipos de fibras 
musculares, mecanismos proprioceptores) 

 
• Adaptações ao treinamento com exercícios resistidos 
 
UNIDADE II  
 
• Princípios básicos do treinamento esportivo envolvidos na musculação 
• Estrutura básica da periodização 
• Sistemas de treinamento 

 
• Principais Exercícios Resistidos: análise cinesiológica e aspectos de segurança 

durante a execução e/ou orientação 
 
• Tipos de resistências aplicadas (inclusive a MC) em diferentes tipos de máquinas 

(conceitos biomecânicos) 
 
UNIDADE III – 
• Protocolos de treinamento direcionados à força, hipertrofia, portência e resistência 

muscular localizada e elaboração de fichas de musculação específicas. 
 
• Protocolos de treinamento direcionados a populações especiais (idosos, crianças, 

adolescentes, hipertensos, reumáticos) e elaboração de fichas de musculação 
específicas. 

 
 



                                                                                                             

• Integração com outras atividades físicas e outros componentes da aptidão física 
(na promoção da saúde e no esporte) 

 
• Protocolos de testes e equipamentos de medida 

 
• Ajuste alométrico do desempenho em exercícios resistidos 
 
 

V.      METODOLOGIA ADOTADA 
 

• Aulas expositivas-dialogadas, de acordo com o modelo dialógico-ação-reflexão-
ação, com uso de recursos didático-pedagógicos instrumentais e audio-visuais; 

• Avaliações individuais e em grupo; 
• Visita programada a academias da região de Florianópolis; 
• Seminário para entrega e apresentação dos relatórios de visita programada; 
• Atendimento individualizado. 
 
 

VI. AVALIAÇÃO 
 

Nº  ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1 Avaliação escrita individual – PROVA 

I (referente à unidade I) 
Acerto nas questões 

2 Avaliação teórico-prática (referente à 
unidade II) 

Acerto nas questões e desempenho na 
execução ou prescrição de exercícios  

3 Seminário de apresentação do 
relatório de visita programada 

Qualidade da apresentação oral e da forma e 
conteúdo do documento 

4 Avaliação escrita individual – PROVA 
II (referente à unidade III) 

Acerto nas questões 

 
Média Final: Para o cálculo da média final será utilizada a seguinte equação: 
MF = Avaliação1+ Avaliação2 + Avaliação3 + Avaliação4 
                                                  4 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final (MF) igual ou superior a 7 
(sete) e que tenha freqüência mínima de 75% na disciplina. 
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