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II- EMENTA
Efeitos de diferentes tipos de exercício físico e de treinamento nas respostas e adaptações me-
tabólicas.

III- OBJETIVOS
- Discutir as respostas metabólicas e hormonais agudas e crônicas ao exercício físico.
- Analisar os efeitos de características individuais (sexo, idade, nível de aptidão física, presença 
de doenças, aspectos nutricionais, etc.) e ambientais (temperatura, altitude, etc.) nessas 
respostas.

IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE 1:
- caracterização das variáveis do exercício e do treinamento;
-  aspectos  metabólicos  relacionados  aos  mecanismos  fisiológicos  de  fadiga  e  modelos
experimentais  utilizados  para  o  estudo  das  alterações  agudas  e  crônicas  provocadas  pelo
exercício;
UNIDADE 2:
- principais vias de fornecimento de energia durante o exercício físico;
- modulação hormonal do metabolismo energético durante o exercício;
UNIDADE 3:
- alterações metabólicas e hormonais agudas e crônicas em exercícios de alta intensidade e 
curta duração.
-  alterações  metabólicas  e  hormonais  agudas  e  crônicas  em  exercícios  de  intensidade
leve/moderada e longa duração.
V- METODOLOGIA
- aulas expositivas compartilhadas e seminários.

VI- AVALIAÇÃO
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1) Seminários/aulas práticas: 80% da nota total
 presença e participação nos seminários (10%)  
 apresentação (70%):

- organização e pertinência dos slides (20%);
- clareza e capacidade de discussão do conteúdo (50%)

2) Participação nas aulas: 20% da nota total

VII- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Data Nº Aulas Conteúdo

18/08 (M) 5
Apresentação da disciplina e discussão sobre os seminários.
Caracterização das variáveis do exercício e do treinamento

25/08 (T) 5 Caracterização das variáveis do exercício e do treinamento 

01/09 (T) 5

Aspectos metabólicos relacionados aos mecanismos fisiológicos de
fadiga  e  modelos  experimentais  utilizados  para  o  estudo  das
alterações agudas e crônicas provocadas pelo exercício
SEMINÁRIO 1

15/09 (M) 5

Principais  vias  de  fornecimento  de  energia  durante  o  exercício
físico e modulação hormonal do metabolismo energético durante o
exercício
SEMINÁRIO 2

15/09 (T) 5

Principais  vias  de  fornecimento  de  energia  durante  o  exercício
físico e modulação hormonal do metabolismo energético durante o
exercício
SEMINÁRIO 3

22/09 (M) 5
Alterações  metabólicas  e  hormonais  agudas  e  crônicas  em
exercícios de alta intensidade e curta duração.
SEMINÁRIO 4

22/09 (T) 5
Alterações  metabólicas  e  hormonais  agudas  e  crônicas  em
exercícios de alta intensidade e curta duração.
SEMINÁRIO 5

06/10 (M) 5
Alterações  metabólicas  e  hormonais  agudas  e  crônicas  em
exercícios de intensidade leve/moderada e longa duração
SEMINÁRIO 6

06/10 (T) 5
Alterações  metabólicas  e  hormonais  agudas  e  crônicas  em
exercícios de intensidade leve/moderada e longa duração
SEMINÁRIO 7

CHTOTAL 45h/aula
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