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I. EMENTA: 
 
Princípios básicos do treinamento físico. Preparação física no treinamento 
esportivo para indivíduos saudáveis e populações especiais. Prescrição e 
orientação de atividades físicas para indivíduos saudáveis e populações 
especiais. Prescrição e orientação de atividades, métodos e técnicas de 
relaxamentos convencionais e alternativos para indivíduos saudáveis e 
populações especiais. 
 

II. OBJETIVO GERAL 
 

Proporcionar a aquisição e a compreensão de conhecimentos associados a 
prescrição e orientação de exercícios voltados para a promoção da saúde, bem 
como a sua relação com o bem estar da população. 

 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Oportunizar a prática de prescrição de exercícios físicos; 
• Analisar os meios de desenvolvimento e avaliação da prescrição do exercício; 
• Discutir artigos específicos sobre a prescrição do exercício físico; 
• Discutir a evolução na prescrição de exercícios e a orientação para atividades 

físicas; 
• Discutir intervenções profissionais e programas de exercícios para populações 

especiais. 
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IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I – Avaliação da saúde e determinantes de risco associados ao 

exercício 
 
• Princípios gerais da prescrição do exercício, 
• Benefícios e riscos associados com o exercício, 
• Avaliação da saúde pré-participação e aptidão física, 
• PAR-Q, 
• Avaliação das necessidades individuais, 
• Termos de consentimento. 
 
UNIDADE II – Princípios de avaliações, prescrição e aderência ao programa de 

exercícios: 
 
• Avaliação e exercícios para saúde lombar; 
• Avaliação e prescrição de programas para desenvolvimento 

cardiorrespiratório, 
• Avaliação e prescrição de programas de força e resistência muscular, 
• Avaliação da composição corporal e prescrição de exercícios para o controle 

do peso, 
• Avaliação da flexibilidade e prescrição de alongamento 
 
UNIDADE III - Avaliação do estresse e técnicas de relaxamento 
 
• Estresse fisiológico, 
• Estresse biológico, 
• Técnicas de vivências alternativas. 

 
UNIDADE IV – Prescrição do exercício para populações especiais  
 
• Doenças cardiovasculares, 
• Hipertensão, 
• Hipercolesterolemia e dislipidemia, 
• Diabetes, Obesidade e sobrepeso, 
• Distúrbios musculoesqueléticos. 
 

  
V. METODOLOGIA ADOTADA 

 
• Aulas expositivas dialogadas; 
• Estudo de textos; 
• Seminários; 
• Vídeos. 
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VI. AVALIAÇÃO    
 

• Apresentação de artigos científicos; 
• Resumo de capítulo de livro; 
• Avaliação teórica individual. 
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IX. OBSERVAÇÕES 
 
 

Programa Aprovado Pelo  Em:____/____/____ 
 
Chefe De Departamento: _______________________________ 
 
Diretor De Ensino:_____________________________________               

 

 


