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ANO:2018/1        PERÍODO: 5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Dr. JAIRO TEIXEIRA JÚNIOR 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA:  HS 
PRÉ REQUISITO: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I. 

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Influências do exercício físico sobre o Metabolismo. Termorregulação do exercício. Exercício Físico e Meio 
ambiente.  
 
OBJETIVO GERAL: 

� Proporcionar ao acadêmico conhecimento avançados nos mecanismos de termorregulação visando 
possibilidade de trabalho profissional futuro com as respostas fisiológicas ao exercício no calor e frio. 

� Apresentar os efeitos fisiológicos da temperatura quente nas doenças cardiovasculares.  
� Capacitar o profissional a realizar adequada orientação sobre as influências ambientais aos praticantes 

de atividade física e atletas das diversas modalidades desportivas e de indivíduos com diversas 
patologias. 

� Problematizar questões relacionadas ao foco da disciplina. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Definir o termo homeotermo.  
Apresentar uma visão geral do 
equilíbrio térmico durante o 
exercício.  
Discutir o conceito de temperatura 
central.  
Listar os principais meios de 
aumento involuntário da produção 
de calor.  
Definir os quatro processos pelos 
quais o corpo pode perder calor 
durante o exercício.  
Discutir o papel do hipotálamo como 
termostato do corpo. 

Termorregulação: 
 
Visão geral do equilíbrio térmico durante o exercício.  
Mensuração da temperatura durante o exercício. 
Visão geral da produção de calor/perda de calor.  
Produção de calor.  
Perda de calor. Armazenamento de calor no corpo durante o exercício.  
Termostato do corpo – hipotálamo. 

Descrever as alterações da Pressão 
Atmosférica, a temperatura e da 
densidade do ar com o aumento da 
altitude.  
Descrever como a altitude afeta os 
desempenhos de velocidade 
explicar como isso ocorre.  
Descrever os possíveis problemas 
associados ao treinamento em 
altitude e como eles podem ser 
enfrentados.  
Citar os fatores que influenciam a 
hipotermia.  

Exercício Físico e Meio ambiente 
 
Altitude: Pressão atmosférica. Desempenho anaeróbio de curta 
duração. Desempenho aeróbio de longa duração. Potência aeróbia 
máxima e altitude. Adaptação à altura elevada. Treinamento para 
competição na altitude. Busca do Everest. 
Calor – Hipertemia.  
Frio: Fatores ambientais. Fatores de isolamento. Produção de energia. 
Enfrentando a hipotermia.  
Poluição do ar: Material particulado. Ozônio. Dióxido de enxofre. 
Monóxido de carbono.                                                                        
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Explicar por que a exposição à água 
fria é mais perigosa do que a 
exposição ao ar com a mesma 
temperatura.    

 

Discutir a relação entre a 
intensidade/duração do exercício e 
as vias bioenergéticas mais 
importantes na produção do ATP 
durante vários tipos de exercício. 
Definir o termo déficit de oxigênio e 
suas aplicações práticas no 
exercício. 
Definir o termo limiar de lactato e 
suas aplicações práticas no 
exercício. 
Listar os fatores que regulam a 
seleção do substrato durante 
diferentes tipos de exercício.  

Metabolismo e Exercícios físicos 
 
Demandas Energéticas no repouso 
Transição do repouso ao exercício.  
Recuperação do exercício: respostas metabólicas. 
Respostas metabólicas ao exercício: influência da duração e da 
intensidade.  
Exercício intenso e de curta duração. 
Exercício prolongado e incremental.                 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala (embasada em artigos) 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais; 

 
RECURSOS 
 
Data-show; 
Apostila, livros, artigos 

 
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: 

 
Para a 1ª V.A. será realizada uma avaliação de múltipla escolha valendo 80 pontos (19-03-2018 segunda feira) 
e um trabalho manuscrito com questões elaboradas pelo Professor valendo 20 pontos. (Entregar na hora da 
prova). Para a 2ª V.A. será realizada uma avaliação de múltipla escolha valendo 50 pontos (07-05-2018 
segunda feira) e um trabalho manuscrito com questões elaboradas pelo Professor valendo 10 pontos. (Entregar 
na hora da prova). Que será somado a nota do PROVÃO que valerá 40 pontos (Data do provão 05-05-2018 - 
sábado). Para a 3ª V.A. será realizada uma avaliação de múltipla escolha valendo 80 pontos (18-06-2018 
segunda feira) e um trabalho manuscrito com questões elaboradas pelo Professor valendo 20 pontos. (Entregar 
na hora da prova).   
 
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 
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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: 
         Visão geral do Metabolismo. 
         Sistemas Metabólicos no Exercício. 
         Distúrbios do Metabolismo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho.  6. Ed. Manole, 2009. 668 p 

2. WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do esporte e do exercício. 5 ed. São Paulo: Manole, 2013. 
644 p. 

3. MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 7. ed. Guanabara Koogan, 2011. 1172 p. 

 
Bibliografia complementar: 
 
1. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua 

prescrição -. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 272 p  
2. GUYTON, A.C. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1997. 639 p.  
3. CURI-PITHON, T.C. Fisiologia do Exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2013. 354 p. 
4. VAGNER, R.; GREVE, J.M.A.; POLITO, M. D. Pollock: Fisiologia Clínica do Exercício. Bauru: Manole, 

2013. 648 p. 
5. NEGRÃO, C. E.; BARRETTO, A. C. P. Cardiologia do exercício do atlheta ao cardiopata. São Paulo: 

Manole, 2010. 752 p. 
 

 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 
 
 

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 


