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ANO: 2018/1        PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: Optativa III – RECURSOS ERGOGÊNICOS 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: DRA. RÁVILA GRAZIANY MACHADO DE SOUZA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 H  TEÓRICA: 40 H    PRÁTICA: --- 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Entender os aspectos gerais da ação de substâncias ativas exógenas na forma de fármacos ou suplementação 
que possam determinar ergogenia, alterando positivamente a performance de um atleta em diversas 
modalidades de competição esportiva. 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
Atendendo ao disposto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física, o Projeto 
Pedagógico do Curso da UniEVANGÉLICA espera formar um bacharel em Educação Física que apresente um 
domínio do conhecimento da área da Educação Física, reconhecendo-a como área interdisciplinar, constituída a 
partir de fundamentos científicos do campo das ciências da saúde e humanas, não hierarquizados entre si. Estes 
fundamentos são essenciais na formação do bacharel em Educação Física, uma vez que foram eles que 
permitiram, ao longo da história, as primeiras sistematizações do exercício físico, a partir de grandes temas da 
cultura, tais como o jogo, a ginástica, a luta, a dança e, mais recentemente, o esporte. 
Neste contexto, a disciplina de Tópicos Especiais em Recursos Ergogênicos pretende contribuir para a formação 
deste profissional, desenvolvendo atividades e conteúdos de maneira que, ao final da disciplina, o acadêmico 
seja capaz de: 
 
 Conhecer as diferentes formas de atividade de drogas no organismo e sua correlação com atividade 

física 
 Entender como funciona os mecanismos de controle antidopagem no esporte. 
 Entender a resposta do organismo a um determinado composto químico. 
 Compreender os possíveis danos que uma droga representa no organismo 
 Compreender a origem e principais Anabolizantes e sua relação com Esporte. 

 
A disciplina de Tópicos Especiais em Recursos Ergogênicos está inserida no contexto da universidade no que 
tange o Perfil do Egresso, no qual  se destaca: 
 

1. Generalista, habilitado a atuar em academias, clínicas, hospitais, empresas, indústria, clubes, 
condomínios, associações esportivas, parques, órgãos governamentais e outras de forma individual e/ou 
coletiva, estimulando e fomentando um estilo de vida ativo e o direito à prática da atividade física 
orientada;  

2. Capaz de inserir-se no mundo do trabalho com uma visão crítico-reflexiva, entendendo o ser humano de 
maneira integral, orientando-se pela ética das relações sociais.  

 
E, no que diz respeito às Competências e Habilidades, a capacidade de compreensão das questões científicas, 
técnicas, sociais, éticas e morais de forma contextualizada. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Compreender as diversas metodologias e os 

conceitos aplicados ao estudo dos fármacos 
Estudo dos aspectos gerais da ação das atividades 
exógenas na forma de fármacos ou suplementação. 
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exógenos; 
2. Listar as principais formas dos compostos dos 

fármacos; 
3. Identificar os tipos de fármacos exógenos e 

suplementos. 
4. Listar a parte histórica do início do uso de 

substâncias exógenas por atletas para melhorar a 
performance; 

5. Identificar os atletas que iniciaram o uso destas 
substâncias, os principais esportes; 

6. Destacar a diferença do uso no passado de 
anabolizantes como uso endógeno e hoje como 
substância exógena e Dopping. 

Histórico do uso de drogas no esporte. 

7. Entender os processos farmacocinéticos de 
absorção, distribuição e eliminação de fármacos; 

8. Compreender o processo de depuração na 
capacidade de eliminar o fármaco e o volume de 
distribuição aparente no organismo; 

9. Aprender sobre o volume e distribuição na relação 
da quantidade do fármaco no organismo com a 
concentração do fármaco no sangue. 

Farmacocinética. 

10. Listar as principais divisões do SN, especificando 
as áreas cerebrais; 

11. Destacar as principais glândulas do corpo 
humano, suas respectivas funções na secreção 
hormonal e sua relação com a testosterona. 

Sistema nervoso e endócrino. 
 

12. Derivados sintéticos da testosterona; 
13. Listar as funções endógenas e anabólicas da 

testosterona; 
14. Destacar o processo de produção da 

testosterona; 
15. Destacar os principais tipos e derivados de 

Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA), 
principais ativos e nomes comerciais; 

16. Entender os ciclos de utilização e os efeitos 
colaterais. 

Anabolizantes derivados da testosterona. 

 
METODOLOGIA: 
Aulas expositivas e dialogadas e 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 
Atividades e leituras supervisionadas; 
Data show, quadro e pincel; 
Portal educativo. 

 
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 
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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 (20/03) 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 
antecede a prova; discussões em sala de artigo científico valendo 20 pontos (06/03) e atividade avaliativa em 
sala de aula valendo 20 pontos (13/03). 
 
 2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (15/05) e (PROVÃO ÀS 13HS valendo 40 pontos) (05/05) contendo 
questões objetivas de múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; exercícios avaliativos 
em sala de aula, valendo 10 pontos cada (17/04 e 24/04). 
 
 3ª VA: prova teórica valendo 60 pontos (19/06) 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; trabalho final valendo 30 pontos (05/06 e 12/06), exercício avaliativo em sala valendo 10 
pontos (29/05). 
 
 
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: 

1. POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao 
desempenho.  6. ed. São Paulo: Manole, 2009. 

2. MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho 
humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

3. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua 
prescrição. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para avaliação da aptidão física 
relacionada à saúde. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2006. 

2. GUYTON, A. C. Fisiologia humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
3. AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
4. FOX, E. Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1991. 
5. POLLOCK, M. L.; WILMORE, J. H. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para 

prevenção e reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1993. 
 
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 


