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I. EMENTA  
 

Aspectos demográficos, epidemiológicos e biopsicossociais do processo de 
envelhecimento. Benefícios da atividade para os idosos. Medidas de 
avaliação para idosos e prescrição de exercício físico. Metodologia do 
ensino da atividade física para idosos. 

 
II. OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer e refletir sobre os aspectos demográficos, epidemiológicos, 
biopsicossociais do processo de envelhecimento humano, os benefícios da 
atividade física para os idosos, as medidas de avaliação e prescrição de 
exercício físico para idosos, planejamento e metodologia do ensino da 
atividade física para idosos. 
 

 
 

III. OBJETIVO ESPECÍFICO   
 

• Conhecer e analisar os aspectos demográficos, epidemiológicos e 
biopsicossociais do processo de envelhecimento humano. 

 
• Conhecer as doenças crônico-degenerativas e suas implicações na 

prática de atividade física. 
 
• Conhecer e analisar o conceito de atividade física, exercício físico e 

aptidão física, seus conteúdos, as medidas de avaliação e de prescrição 
de exercício físico para idosos. 

  
• Analisar o planejamento e metodologia do ensino de programas de 

atividade física para idosos.  
 

 
 
 
IV.        CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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UNIDADE I   
 
• Gerontologia e Geriatria: conceito e terminologias; 
 
• Aspectos demográficos e epidemiológicos do processo de 

envelhecimento humano no mundo e no Brasil; 
 
• Políticas de saúde no Brasil voltadas a pessoa idosa; 
 
UNIDADE II 
 
• Aspectos Biopsicossociais do processo de Envelhecimento Humano; 
 
• Doenças mais comuns do processo de envelhecimento e suas 

implicações na pratica de atividade física e na reabilitação física. Idoso 
ativo e fragilizado. 

 
UNIDADE III 
 
• Conceito de atividade física, exercício físico e aptidão física e seus 

conteúdos;  
 
• Programas mundiais e nacionais de intervenção. Envelhecimento ativo: 

uma política de saúde. 
 

UNIDADE IV 
 
• Avaliação física/motor de idosos;  
• Prescrição de exercício físico e de reabilitação para idosos. 
 
UNIDADE V 
 
Planejamento e metodologia do ensino e de programas de atividade física e 
de reabilitação para idosos.  

 
 
V.          METODOLOGIA ADOTADA 
 

• Aulas expositivo-dialogada: 
• Aula teórico-prática; 
• Seminário apresentação individual e em grupo; 
• Trabalhos individuais e ou em grupos. 

 
 
VI.         AVALIAÇÃO 

 
• Participação em aula; 
• Apresentação de trabalhos teóricos e práticos; 
• Artigo Científico. 
• Prova dissertativa 
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IX.   OBSERVAÇÕES 
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