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P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 

 

Código: DEF 5815  

Disciplina: Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/a semestrais (54 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC)  

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

 

1. EMENTA 

 

Saúde e qualidade de vida no mundo contemporâneo. Estilo de vida e saúde: o Modelo do 

Pentáculo do Bem-estar. Evidências epidemiológicas da associação da atividade física 

regular com doenças e agravos não transmissíveis (DANT) e mortalidade por todas as 

causas.  Indicações e contra indicações à prática de exercícios físicos. Medidas da 

atividade física habitual. Programas de promoção da atividade física: individual, nas 

organizações (escolas, empresas) e na comunidade. 

  

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar a aquisição de conhecimentos e a compreensão dos conceitos associados à 

prática regular de atividades físicas e outros fatores do estilo de vida, e sua relação com a 

saúde e a qualidade de vida de indivíduos e comunidades. 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.  Conhecer as diversas abordagens e conceituações de Saúde e Qualidade de vida. 

3.2.  Identificar e discutir os diversos indicadores de qualidade de vida, particularmente 

aqueles referentes ao estilo de vida individual. 

3.3.  Apresentar e discutir evidências recentes da relação atividade física – aptidão física 

– saúde / qualidade de vida. 

3.4.  Discutir as intervenções profissionais que promovam hábitos de vida mais ativos 

em diversas condições e nos diversos grupos populacionais. 

 

 

 



4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – Saúde e qualidade de vida no mundo contemporâneo 

4.1.1. Conceitos fundamentais. 

4.1.2. Estilo de vida e saúde: o Modelo do Pentáculo do Bem-estar. 

4.1.3. Importância da informação para uma vida saudável. 

4.1.4. O papel do profissional de Educação Física na promoção da saúde. 

 

4.2. UNIDADE II – Atividade física e promoção da saúde 

4.2.1. Epidemiologia da atividade física.. 

4.2.2. Recomendações para a prática de atividades físicas relacionadas à saúde. 

4.2.3. Medidas da atividade física habitual. 

 

4.3. UNIDADE III – Aptidão física relacionada à saúde (AFRS)  

4.3.1. Componentes da AFRS. 

4.3.2. Orientações gerais para a prática de exercícios. 

 

4.4. UNIDADE IV – Promoção da atividade física: indivíduos, grupos e comunidades  

4.4.1. Princípios gerais e fatores intervenientes na promoção de estilos de vida ativos. 

4.4.2. Teoria dos estágios de mudança de comportamento. 

4.4.3. Programas de promoção da atividade física. 
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