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1. EMENTA 

 

Princípios gerais do condicionamento físico. Efeitos agudos e crônicos do exercício físico. 

Aptidão física: conceitos e tendências. Desenvolvimento das qualidades físicas básicas 

(força, resistência e flexibilidade) e complementares (velocidade, agilidade, coordenação e 

equilíbrio). Sistemas e métodos de desenvolvimento da condição física. Lesões 

musculoesqueléticas no condicionamento físico: riscos, prevenção e cuidados. 

  

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Possibilitar a formação de profissionais qualificados para intervir, acadêmica e 

profissionalmente em programas de condicionamento físico, por meio de diferentes 

manifestações e expressões do movimento humano, voltados para a promoção da saúde e 

ao desempenho atlético. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.  Identificar e compreender os princípios básicos do condicionamento físico; 

3.2.  Identificar e descrever os principais efeitos adaptativos do condicionamento físico; 

3.3.  Conceituar aptidão física, condição física, descrevendo as tendências para a saúde e 

ao desempenho humano; 

3.4. Identificar e discutir os princípios que fundamentam o desenvolvimento das 

qualidades físicas básicas - força, resistência, flexibilidade - e as complementares - 

velocidade, coordenação, agilidade, descontração, ritmo e equilíbrio. 

3.5. Selecionar e aplicar os modernos sistemas e métodos de condicionamento físico, face 

as diferentes necessidades e interesses do indivíduo e/ou do grupo; 

3.6. Identificar os principais riscos e cuidados para a prevenção de lesões 

musculoesqueléticas na prática do condicionamento físico; 

3.7. Observar e atuar em práticas pedagógicas junto à programas de condicionamento 

físico (Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares). 

 



4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – Generalidades sobre o condicionamento físico. Definições e objetivos: 

aptidão física, condição física, aptidão física relacionada à saúde. 

 

4.2. UNIDADE II – Princípios gerais do condicionamento físico. Princípio da 

individualidade biológica, sobrecarga, adaptação, continuidade, interdependência 

volume e intensidade, especificidade. 

 

4.3. UNIDADE III – Efeitos adaptativos da atividade física. Inter-relação atividade física 

e fontes de energia. Benefícios da prática regular da atividade física para a saúde. 

Adaptação aguda e crônica dos exercícios físicos. Benefícios dos exercícios aeróbios, 

exercícios anaeróbios e exercícios de força. Composição corporal e saúde. 

 

4.4. UNIDADE IV – Qualidades físicas e princípios que fundamentam o seu 

desenvolvimento. Desenvolvimento da força dinâmica, estática e explosiva. 

Desenvolvimento da resistência aeróbia, anaeróbia e muscular localizada. 

Desenvolvimento da flexibilidade. Desenvolvimento das qualidades físicas 

complementares (velocidade, coordenação, equilíbrio, descontração, agilidade, ritmo). 

 

4.5. UNIDADE V – Sistemas e métodos de condicionamento físico. Métodos contínuos, 

intervalados. Meios de preparação física: circuit-training, interval-training, 

treinamento isométrico, treinamento isocinético, treinamento da flexibilidade, método 

aeróbio, power-training, pliometria, altitude training, fartlek, cross-promenade, 

hidroginástica. 

 

4.6. UNIDADE VI – Riscos e cuidados para a prevenção de lesões musculoesqueléticas 

na prática do condicionamento físico. Controle das principais variáveis do exercício 

físico: tipo, intensidade, duração, freqüência semana e progressão dos exercícios 

físicos. Cuidados com o local, horários, vestimentas e hidratação. Cuidados com o 

aquecimento, coluna vertebral, acidentes por excesso de carga. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 


