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PROGRAMA  DE  ENSINO 
 

 

Código: DEF 5819 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Atividade Física e Saúde 

Carga Horária: 10h/a semanais – 180 h/a semestrais. 

Pré-requisitos: DEF 5815, DEF 5816, DEF 5817, DEF 5818,  

 

 

1. EMENTA  
 

Estágio de prática profissional em Educação  Física,  sob  orientação  e supervisão  docente,  

em  instituições  e/ou  programas  de  atividades  físicas relacionadas  à  saúde.  

Planejamento, ministração de sessões  e  relatório  de estágio.  

 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 

Prescrever e ministrar atividade física por meio de uma prática orientada nos diferentes 

campos de ação do estágio. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Identificar os objetivos da Atividade Física e Saúde no campo de estágio; 

 

3.2.  Planejar  as atividades físicas no campo de ação; 

 

3.3.  Prescrever as atividades no campo de atuação; 

 

3.4.  Avaliar os resultados das  atividades no campo de atuação; 

 

3.5.  Elaborar o  relatório de  estágio. 
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4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE ÚNICA  
Aplicação de conhecimentos e desenvolvimento das habilidades profissionais em: 

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;  

O exercício como fator de prevenção e coadjuvante terapêutico em doenças 

cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, asma, hipertensão arterial, dislipidemias,  

doenças  reumáticas, nefropatias,  alterações  neurológicas  e  desvios  posturais ; 

Programas  de  atividade  física  na  promoção  da  saúde  de  idosos.  Testes e exercícios 

físicos em programas de atividade física. Motivação para prática de atividades físicas em 

idades avançadas;  

Atividades físicas e as deficiências: deficiências mentais, deficiências físicas,  deficiências 

sensoriais. Processos inclusivos e metodologias da atividade motora adaptada.  
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 


