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ANO:2018 /1      PERÍODO: 6º BACHARELADO 
DISCIPLINA: BASES CIENTÍFICAS DO TREINAMENTO DESPORTIVO  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. DENIS DINIZ 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h.  TEÓRICA: 80HS    PRÁTICA:   
PRÉ REQUISITO: Fisiologia do exercício II 
  

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

EMENTA: 
Estudo das metodologias aplicadas ao treinamento desportivo, princípios, conteúdos, periodização e avaliação 
esportiva em rendimento. 
OBJETIVO GERAL: 
Fazer com que o acadêmico tenha conhecimento dos princípios científicos do treinamento desportivo, a carga 
ideal de volume e intensidade em função da idade e/ou nível técnico, sendo capaz de montar uma periodização 
visando o rendimento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
a) Contextualizar o treinamento e preparação de atletas no 
cenário nacional e internacional; 
b) Apresentar os procedimentos para montagem de um 
programa de treinamento esportivo; 

1. Conceitos e o estado do treinamento físico; 
I, F 

a) Contextualizar os princípios do treinamento esportivo 
levando o aluno a uma análise crítica, ética e moral do 
trabalho de alto rendimento; 

2. Treinamentos e seus princípios, adaptação 
como pré-requisito básico do treinamento 
esportivo. 
A, I e F 

a) Relacionar as interferências do desenvolvimento 
cronológico e biológico no desempenho do ser humano da 
infância a idade adulta; 

3. Princípios Biológicos do treinamento físico, 
sistema orgânico e sua relação com a idade. 
I, F e A 

a) Relacionar as valências físicas nos desportos e 
modalidades especificas 

4. Treinamento de força, resistência e 
velocidade. 
A e I 

a) Situar as fontes energéticas nos esportes e 
modalidades e como monitorar o desempenho do atleta 
durante os treinos e competições 

5. Métodos de treinamento; 
I e A 

a) Levar o aluno a um raciocínio de construção e domínio 
de planejamento no condicionamento de atletas. 

6. Periodização - Noções de planejamento a 
curto, médio e longo prazo (macro, meso e 
microciclo) 
P, A, I e F 

 
METODOLOGIA: 
Aulas Expositivas; Aulas práticas; Debate (estudo dirigido); Trabalhos e leitura supervisionados; Recursos 
audiovisuais; Adoção de livro texto como referência das aulas práticas-teóricas. 
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
1ª VA: Prova teórica valendo 70 pontos (27/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
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antecede a prova; Trabalho dos métodos de treinamento teórico valendo 10 pontos  prático valendo 20 ponto,  
(02/04 e 03/04) 
2ª VA: Prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de múltipla 
escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; dia (01/05) prova teórica valendo 30 pontos. 
Devolutiva dia (14/05). Trabalho prático realizado sobre prescrição das fontes de energias e dos métodos com os 
parâmetros para avaliar e verificar a intensidade dos treinos anaeróbio e anaeróbios, Trabalho teórico valendo 10 
pontos e pratico valendo 20 pontos entre os dias (07 e 08/05);.  
3ª VA: Prova teórica valendo 40 pontos (18/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova.  Confecção e um macrociclo e apresentação entre os dias (19/06 e 25/06)  no valor que 
somados chegarão a 60 pontos sendo macrociclo valendo 20 pontos, um microciclo 10 valendo pontos e 
apresentação valendo 20 pontos. Os trabalhos escritos deveram ser entregues até o dia (12/06). Devolutiva dia 
(26/06). 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
WEINECK, Jurgen – O treinamento Ideal, São Paulo, SP, Brasil: Manole, 1999.  
BARBANTI, Valdir José. Treinamento físico: bases científicas. 3. Ed. São Paulo, SP, Brasil: CLR Balieiro, 2001. 
116 p. 
BOMPA, TUDOR O. Periodização Teoria e Metodologia do Treinamento.  4 Ed São Paulo, SP, Brasil: Phort 
Editora,2002. 409p. 
Bibliografia complementar: 
WEINECK, Jurgen. Biologia do esporte. São Paulo, SP, Brasil: Manole, 2000. 599. 
BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Edgard Blücher, 
2000. 214 p. 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 
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DATA:  25   / 01       /  2018     

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 
Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 

Diretor do Curso de Educação Física 


