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ANO:2018/1       PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: OPTATIVA II – TREINAMENTO FUNCIONAL 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: DR. WILLIAM ALVES LIMA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h.  TEÓRICA: 20h    PRÁTICA: 20h 
PRÉ REQUISITO:  
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Prescrição de exercícios aplicada ao treinamento funcional para o movimento de forma equilibrada de todas as 
capacidades físicas como: equilíbrio, força, velocidade, coordenação, flexibilidade e resistência. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar ao aluno o entendimento dos aspectos envolvidos na avaliação funcional dos padrões de 
movimento para reabilitação motora, para a potencialização do desempenho físico ou para o aprimoramento do 
estado geral de saúde. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conhecer o plano de ensino e os 
principais conceitos que norteiam a 
disciplina. 

Apresentação da Disciplina: metodologia e critérios de avaliação; 
apresentar o histórico e os conceitos iniciais inerentes a disciplina. 

Conhecer a fisiologia relacionada ao 
desenvolvimento muscular e os 
princípios básicos de treinamento 
funcional. 

Aspectos fisiológicos e cinesiológicos aplicados ao treinamento 
funcional. 

Avaliação dos padrões de 
movimento sob diferentes 
perspectivas. 

Identificação de debilidade motoras para indivíduos em qualquer nível 
de treinamento físico.  

Organização dos exercícios 
corretivos 

Procedimentos para repadronizar o movimento, seja para as atividades 
de vida diária até para as atividades de cunho competitivo em alto nível. 

Apresentar aos alunos a forma 
correta da execução dos exercícios 
com os músculos atuantes no 
movimento e as devidas posturas 
que devem ser adotadas para a 
melhor execução do exercício. 

Gesto técnico para os movimentos básicos e complexos em diferentes 
modalidades esportivas. 

Apresentar as diferentes lesões 
neuro-músculo-articulares 
susceptíveis do movimento errôneo. 

Exercícios indicados para o tratamento de distintos desvios posturais 
em diversas articulações corporais. 

 
METODOLOGIA: 

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

 
RECURSOS 
Data-show; 
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Apostila, livros, artigos 
Academia com equipamentos básicos de musculação 
Tatame 
Materiais alternativos (utensílios domésticos entre outros) 
Filmadoras e câmeras fotográficas. 

 
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 60 pontos (24/03). Análise crítica de artigo valendo 10 pontos (17/03). Prova 
prática valendo 20 pontos (24/03). Participação do aluno em sala de aula valendo 10 pontos, os quais serão 
alcançados mediante a conduta dos alunos para o bom andamento da aula (dentre os fatores que levam a perda 
da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato 
de se ausentar da sala de aula, dentre outros comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 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. Prova teórico/prática valendo 30 pontos 
(12/05). Estudo dirigido valendo 20 pontos (14/04). Participação do aluno em sala de aula valendo 10 pontos 
(dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos eletrônicos como 
celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala durante o horário da aula, dentre outros motivos 
comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 3ª VA: Prova teórica/prática valendo 70 pontos (23/06). Estudo dirigido valendo 20 pontos (23/06). 
Participação do aluno em sala de aula valendo 10 pontos (os quais serão alcançados mediante a conduta dos 
alunos para o bom andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, 
uso de dispositivos eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala durante a 
aula, dentre outros comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
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. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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Bibliografia complementar: 

 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 
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2003. 

2. KRAEMER, W.J.; HÄKKINEN, K. Treinamento de força para o esporte. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
3. NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training & condicionamento físico em academia. 2ed. Rio de 

Janeiro: Shape. 2003.  
4. HEYWARD V. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas.  Porto Alegre: Artmed, 

2013. 

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 


