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ANO: 2018/1        PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: NUTRIÇÃO ESPORTIVA 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: DRA. RÁVILA GRAZIANY M. DE SOUZA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h  TEÓRICA: 80h    PRÁTICA: ---- 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo dos aspectos relacionados à atividade física e nutrição, ressaltando o papel dos grupos de alimentos e as 
recomendações nutricionais para os diferentes tipos de atividade física. Importância dos macronutrientes na 
atividade física: carboidratos, lipídios e proteínas. 
 
OBJETIVO GERAIS: 

 Discutir conhecimentos avançados e atuais nos campos da nutrição e da atividade física. 
 Capacitar o profissional a realizar adequada orientação nutricional de praticantes de atividade física 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos) e atletas das diversas modalidades desportivas. 
 Capacitar o profissional para oferecer adequada orientação sobre informações alimentares para 

indivíduos com patologias, praticantes de atividade física e esportiva. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- Compreender as influências que o 
carboidrato tem no organismo humano. 

1. CARBOIDRATOS: 
- Tipos e fontes; 
- Ingestão dietética recomendada; 
- Funções no corpo humano; 
- Bioquímica e metabolismo; 
- Recomendações no exercício; 
- Ação antes, durante e após o exercício 

- Compreender as influências que o lipídio 
tem no organismo humano 

2. LIPÍDIOS: 
- Tipos e fontes. 
- Ingestão dietética recomendada; 
- Funções no corpo humano; 
- Bioquímica e metabolismo; 
- As complicações do excesso de lipídios no corpo humano; 
- Exercício e gorduras. 

- Compreender as influências que a proteína 
tem no organismo humano 

3. PROTEÍNAS: 
- Tipos e fontes. 
- Ingestão dietética recomendada. 
- Funções no corpo humano. 
- Bioquímica e metabolismo; 
- Recomendações no exercício; 
- Ação antes, durante e após o exercício; 
- Exercício e proteínas. 

- Compreender a função e analisar as 
recomendações de micronutrientes, fibras e 
água 

4. MICRONUTRIENTES, FIBRAS E ÁGUA 
- Vitaminas e minerais: fontes alimentares; 
- Recomendações de vitaminas e minerais no esporte; 
- Deficiência e excessos; 
- Fibras solúveis e insolúveis; 
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-Hidratação. 
 

- Discutir e analisar as recomendações dos 
macronutrientes 

5. MACRONUTRIENTES RECOMENDADOS PARA 
PERFORMANCE, EMAGRECIMENTO E ESTÉTICA. 
- Recomendações de carboidratos, lipídios e proteínas nas 
diferentes modalidades esportivas; 
- Recomendações de carboidratos, lipídios e proteínas no 
emagrecimento e estética corporal. 

- Discutir e analisar a mobilização e utilização 
dos macronutrientes durante as diferentes 
intensidades de exercício 

6. METABOLISMO DOS MACRONUTRIENTES NO 
EXERCÍCIO E TREINAMENTO: 
- Mobilização e utilização dos carboidratos durante o exercício 
(exercício intenso/ exercício moderado e prolongado); 
- Mobilização e utilização das gorduras durante o exercício 
(dietas ricas em gorduras X dietas pobres em gorduras para o 
treinamento e endurance; treinamento com exercícios e 
utilização de gorduras); 
- Utilização de proteínas durante o exercício. 

- Compreender e discutir o impacto da carga 
glicêmica dos alimentos e das refeições no 
exercício 

7. CARGA GLICÊMICA DOS ALIMENTOS E REFEIÇÕES 
PRÉ-EXERCÍCIOS 
- Definição; 
- Classificação dos alimentos quanto à carga glicêmica; 
- Elaboração de refeições pré-treino. 

- Listar e discutir os tipos de recursos 
ergogênicos 

8. TIPOS DE RECURSOS ERGOGÊNICOS 
- Classificação; 
- Utilização; 
- Recomendações. 

- Discutir e analisar a dieta vegetariana e as 
dietas da moda, bem como suas vantagens, 
riscos e consequências  

9. DIETA VEGETARIANA E DIETAS DA MODA 
- Tipos de dietas vegetarianas; 
- Dietas da moda: riscos nutricionais. 

- Compreender e discutir as particularidades 
nutricionais das faixas etárias e das doenças 
crônicas não transmissíveis e seus impactos 
no exercício  

10. ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS: 
- Fases da vida: gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. 
- Patologias: doenças crônicas não-transmissíveis 

 
METODOLOGIA: 
- Metodologias ativas, com rodas de discussão com recomendação de material de estudo para cada conteúdo; 
Atividades e aulas baseadas em PBL (Aprendizagem baseada em problemas), sala invertida e, em alguns 
momentos, aula expositiva e dialogada, com aplicação anterior de temas de estudos dirigidos; discussão dos 
temas em sala de aula e análise de artigos científicos. 
 
RECURSOS DIDÁTICOS: 
Computador; 
Data-show; 
Quadro de giz; 
Livros; 
Artigos científicos. 
 
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: 
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1ª VA: 
- Prova teórica valendo 60 pontos (21/03) com questões objetivas de múltipla escolha e questões discursivas, 
sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova. 
- Entrega do Estudo dirigido 1 e 2 valendo 20 pontos (21/03) 
- Exercícios em sala de aula valendo 5,0 pontos cada (19/02, 26/02, 28/02 e12/03) 
2ª VA:  
- Prova teórica valendo 40 pontos (07/05) com questões objetivas de múltipla escolha e questões discursivas, 
sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova. 
- Prova teórica valendo 40 pontos (Provão dia 05/05 às 13h) contendo questões objetivas de múltipla escolha, 
com conteúdo apresentado no edital da avaliação.  
-  Entrega do Estudo dirigido 3 valendo 20 pontos (07/05) 
3ª VA:  
- Prova teórica valendo 50 pontos (20/06) com questões objetivas de múltipla escolha e questões discursivas, 
sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova. 
- Trabalho final valendo 30 pontos, contendo parte escrita e discussão em sala de aula (13/06 e 18/06). Será 
encaminhado um roteiro para execução deste trabalho.  
- Entrega do Estudo dirigido 4 valendo 20 pontos (20/06) 
 Só serão aceitos trabalhos de alunos presentes no dia das atividades. Todos os trabalhos devem ser 
entregues digitados e formatados segundo as Normas de Trabalhos do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA. 
 
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.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BIESEK, S.; ALVES, L. A.; GUERRA, I. Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. São Paulo: 
Manole, 2005. 506p. 
MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Nutrição para o desporto e o exercício. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 694p. 
MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho 
humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 695p. 
 
Bibliografia complementar: 
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & dietoterapia. 9. ed. São Paulo: Roca, 1998. 
1179p. 
KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrição, exercícios e saúde. 4. ed. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 1996. 
657p. 
KAMEL, D.; KAMEL, J. Nutrição e atividade física. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 120p. 
 
 

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 


