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ANO: 2018/1        PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS  II  
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. FÁBIO SANTANA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h  TEÓRICA: 60h    PRÁTICA:  20h 
PRÉ REQUISITO: PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS I 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
 Estudo dos métodos empregados na prescrição e supervisão de programas de exercícios físicos 
direcionados a pessoas com patologias diagnosticadas. 
 
OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao acadêmico conhecimentos básicos e avançados da prescrição de exercícios para 
diferentes grupos especiais. Apresentar os efeitos fisiológicos de base para interpretação das reais necessidades 
do exercício físico para cada doença específica. Apresentar cálculos de prescrição e acompanhamento de gasto 
calórico dos pacientes. Discutir e vivenciar questões relacionadas a prescrição do exercício para cada condição 
clínica elencada na ementa. Praticar os cálculos e simular os atendimentos a pacientes. Problematizar questões 
relacionadas ao foco da disciplina e trabalhar com casos Clínicos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Apresentar e discutir as condutas 
iniciais para o atendimento e 
prescrição do exercício para 
populações especiais 

Conceitos básicos da área que envolve populações especiais. O papel 
dos exercícios físicos regulares para estes grupos. Identificação das 
contra indicações absolutas e relativas que podem ocorrer associados 
às patologias 

Discutir e fundamentar os principais 
dados acerca da obesidade e as 
peculiaridades da prescrição de 
exercícios para indivíduos obesos, 
assim como, cálculos metabólicos 
para o controle de peso associado 
ao gasto energético 

Fundamentação de acordo com os parâmetros da Associação Brasileira 
de Estudo da Obesidade - ABESO e Diretrizes Brasileiras da 
Obesidade. Procedimentos profissionais adequados frente aos 
programas de exercícios aplicados aos indivíduos com obesidade. 
Classificação da obesidade. Respostas fisiológicas e metabólicas no 
paciente obeso. Prescrição através de equações da FC. Unidades 
metabólicas para a prescrição: MET - Gasto Calórico. Contra indicações 
relativas e absolutas. 

Apresentar o consenso de Diabetes 
Mellitus, condutas e peculiaridades 
da doença. Conhecer os principais 
medicamentos, seus efeitos, e suas 
relações com o exercício. 

Fundamentação de acordo com os parâmetros da Sociedade Brasileira 
de Diabetes e suas Diretrizes. Identificação e classificação do Diabetes 
Mellitus. Parâmetros de prescrição de exercícios para pacientes com 
diabetes e formas de controle e acompanhamento. Contra indicações 
relativas e absolutas. Principais medicamentos utilizados para este 
público e sua relação com exercício. 

Apresentar e discutir as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial. 
Conceituar e conhecer as 
peculiaridades da doença, bem 
como, apresentar os principais 
fundamentos fisiológicos da 
patologia.  

Fundamentação nos parâmetros da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão Arterial e suas Diretrizes. Procedimentos para identificação 
e classificação da hipertensão arterial. Fundamentos fisiológicos e sua 
relação com exercício para este público. Parâmetros para prescrição de 
exercícios para pacientes hipertensos, formas de controle e 
acompanhamento. Contra indicações relativas e absolutas. Relação dos 
medicamentos utilizados com a prática de exercícios. 
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METODOLOGIA: 
  
Aulas Expositivas e Aulas Práticas. Trabalhos e Leitura de Materiais Científicos. Recursos Audiovisuais. 

Metodologias Ativas: Participação em grupos que propiciam a aprendizagem e a reflexão individual e coletiva dos 
conteúdos abordados,tendo o professor como orientador do processo. 
 
RECURSOS: 

Sempre que necessário serão utilizados meios técnicos audiovisuais como: Data show, DVD-TV. 
Laboratório e material impresso, artigos científicos. Biblioteca Central e outros recursos que se fizerem 
necessários. 

 
AVALIAÇÃO: 
 A Avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso - PPC 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 VA's assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: Prova Teórica valendo 60 Pontos (Data da Prova = 15/Março) 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. E 20 Pontos dia 03/03 obtidos através de Avaliação Prática com 
intervenção no indivíduo Obeso. Atividade Complementar: Visita Técnica - Profissional da Área de Saúde com 
Tema: Obesidade, para o dia 10 de Março - 20 Pontos.  
 
 2ª VA: Prova Teórica valendo 40 Pontos (Data do PROVÃO = 05/Maio - Sábado às 13:00h) 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. E 20 Pontos dia 14/04 obtidos através de 
Avaliação Prática com intervenção no indivíduo Diabético. Atividade Complementar: Visita Técnica - 
Profissional da Área de Saúde com Tema: Diabetes Mellitus, para o dia 12/04 – 20 Pontos. Verificação de 
Aprendizagem no dia 26 de Abril – 20 Pontos. 
 
 3ª VA: Prova Teórica valendo 60 Pontos (Data da Prova = 16/Junho) 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. E 20 Pontos dia 09/06 obtidos através de Avaliação Prática com 
intervenção no indivíduo Hipertenso. Atividade Complementar: Visita Técnica - Profissional da Área de Saúde 
com Tema: Hipertensão Arterial, para o dia 21 de Junho - 20 Pontos. 

 
 A MÉDIA DO SEMESTRE será obtida através da soma e divisão das médias anteriores da cada VA, 
tendo que atingir o valor mínimo para aprovação, NOTA 60. IMPORTANTE: o aluno poderá solicitar avaliação 
substitutiva apenas da Prova Bimestral devendo respeitar a data estabelecida e apresentada no Plano, não 
sendo possível fazer o mesmo procedimento nas demais avaliações: atividades diárias e eventos. É importante 
destacar que os conteúdos são CUMULATIVOS por VA. 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA - Datas: 1ª VA em 07/04; 2ª VA em 19/05 e 3ª VA em 30/06: 
 O acadêmico que por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa (Primeira, Segunda ou Terceira VA), 
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.  
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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: 
 Aptidão Física Relacionada à Saúde e ao Desempenho: Avaliação e Prescrição de Treinamento. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1- AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua 
prescrição. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 239p. 
2- MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L. Fisiologia do Exercício. Rio de Janeiro – ed. 
Guanabara Koogan, 4ª ed. – 1998. 
3- CARNEVALI JR et al. Exercício, emagrecimento e intensidade do treinamento: aspectos fisiológicos e 
metodológicos, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1- GUYTON, A. C. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1997. 639 p.  
2- GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1151 p. 
3- NEGRÃO, C. E.; BARRETTO, A. C. P. Cardiologia do exercício do atlheta ao cardiopata. São Paulo: 
Manole, 2010. 752 p. 
4- SHANKAR, Kamala. Prescrição de Exercícios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
5- VAGNER, R.; GREVE, J.M.A.; POLITO, M. D. Pollock: Fisiologia Clínica do Exercício. Bauru: Manole, 
2013. 648 p. 
 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 
               PROF. ME. FÁBIO SANTANA 

 
 
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 
 


