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APRESENTAÇÃO 
A disciplina Fundamentos do treinamento de força muscular tem como objetivo apresentar ao discente os 
fundamentos básicos do treinamento de força, de forma a instrumentalizá-lo para a prescrição e o 
acompanhamento desta modalidade de exercícios físicos para as distintas faixas etárias. A justificativa da 
inserção desta disciplina no curso de Educação Física da UNIR está na importância desta modalidade de 
exercícios tanto do contexto do esporte quanto da saúde. Atualmente é consenso na literatura especializada 
que o treinamento de força é peça fundamental para o alcance de bons resultados esportivos, assim como 
para a saúde em geral, agindo na prevenção de lesões e na melhora da funcionalidade de indivíduos em 
distintas faixas etárias. No mesmo sentido, o número de adeptos desta modalidade no Brasil é 
consideravelmente alto, razão pela qual é essencial que o discente e futuro profissional de Educação Física 
se familiarize com esta temática. Considerando o objetivo fundamental do curso de licenciatura da UNIR de 
formar professores de Educação Física competentes para o ensino dos elementos da cultura corporal do 
movimento humano por meio de uma organização curricular que contemple e articule os conhecimentos de 
áreas diversificadas (biológica, sociocultural, pedagógica), aproximar o discente de Educação Física dos 
conceitos e fundamentos do treinamento de força muscular é fundamental.   

 
EMENTA 

Estudo dos fundamentos do treinamento de força muscular. Aspectos histórico-conceituais do treinamento 
de força. Princípios do treinamento de força. Adaptações fisiológicas agudas e crônicas do treinamento de 
força sobre os sistemas orgânicos cardiovascular, endócrino, neuromuscular e osteoarticular. Prescrição do 
treinamento de força: aspectos biomecânicos, métodos de treinamento e periodização 

 
OBJETIVOS 

Discutir o conteúdo treinamento de força muscular no âmbito da atuação profissional em Educação Física, 
de forma a instrumentá-lo para a prescrição e o acompanhamento desta modalidade de exercícios junto a 
distintos grupos etários. 

 
CRONOGRAMA (aulas em fundo cinza correspondem a atividades assíncronas no SIGAA) 

 Conteúdo e data Local e Procedimentos Didáticos 
1 Conceito de treinamento e 

exercícios de força 
(Até 02/julho) 

Atividade assíncrona no SIGAA sobre diferentes modalidades 
caracterizadas como treinamento ou exercícios de força 
 

2 Apresentação da 
disciplina/Conceitos em 

Treinamento de força (03/julho) 

Sala virtual (Google Meet). Apresentação do plano de curso e dos 
critérios de avaliação da disciplina. Aula expositiva-dialogada: 
conceitos básicos em Treinamento de força (TF) e aspectos 
históricos do TF. 

 



3 Objetivos da prática de TF (Até 
09/julho) 

Atividade assíncrona no SIGAA sobre objetivos do treinamento de 
força 

4 Seminário em duplas sobre 
objetivos do TF (10/julho) 

Sala virtual. Seminário de textos em duplas. Conteúdo: objetivos 
do treinamento de força (dois artigos disponibilizados no SIGAA) 

5 Objetivos da prática de TF (Até 
16/julho) 

Atividade assíncrona no SIGAA sobre objetivos do treinamento de 
força 

6 Seminário em duplas e aula 
sobre variáveis do TF(17/julho) 

Sala virtual. Seminário de textos em duplas. Conteúdo: objetivos 
do treinamento de força (artigo disponibilizado no SIGAA). Aula 
expositiva: variáveis do treinamento de força 

7 Atividade assíncrona (Até 
23/julho) 

Atividade assíncrona no SIGAA sobre variáveis do treinamento de 
força (exercício, repetições, séries, intervalo, intensidade e volume) 

8 Aula expositiva sobre adaptações 
agudas e crônicas (24/julho) 

Sala virtual. Aula expositiva: Adaptações neuromusculares agudas 
e crônicas ao TF  

9 Atividade assíncrona (até 
30/julho) 

Atividade assíncrona sobre adaptações musculares agudas e 
crônicas ao TF  

10 Aula expositiva sobre adaptações 
neuromusculares e 

cardiovasculares ao TF (31/julho) 

Sala virtual. Respostas neuromusculares e cardiovasculares ao TF  

11 Atividade assíncrona (Até 
06/agosto) 

Atividade assíncrona: respostas cardiovasculares ao TF 

12 Sala virtual (07/agosto) Sala virtual. Seminário em duplas sobre respostas 
cardiovasculares crônicas ao TF  

13 Atividade assíncrona (até 
13/agosto) 

Atividade no SIGAA: respostas osteoarticulares ao TF. Entrega de 
notas da parte 01.  

14 Sala virtual (14/agosto) Sala virtual. Prova oral e entrega das notas dos seminários (Fim da 
parte 01 da disciplina) 

15 Atividade assíncrona (até 
20/agosto) 

Atividade assíncrona: apresentar vídeo gravado com prescrição de 
treinamento de força utilizando exercícios com peso do corpo 
(equivalente a 2 tempos) 

16 Sala virtual (21/agosto) Sala virtual. Discussão dos vídeos apresentados quanto às 
variáveis do TF (séries, repetições, etc)  

17 Sala virtual (28/agosto) Sala virtual. Discussão dos vídeos apresentados quanto às 
variáveis do TF (séries, repetições, etc) 

18 Atividade assíncrona (até 
04/setembro) 

Atividade assíncrona no SIGAA: questionário a respeito de artigos 
sobre eletromiografia em exercícios de força 

19 Sala virtual (05/setembro) Sala virtual. Seminário de textos em duplas. Conteúdo: 
eletromiografia nos exercícios de força 

20 Atividade assíncrona (Até 
11/setembro) 

Atividade assíncrona no SIGAA: questionário a respeito de artigos 
sobre eletromiografia em exercícios de força 

21 Sala virtual (12/setembro) Sala virtual. Seminário de textos em duplas. Conteúdo: 
eletromiografia nos exercícios de força 

22 Atividade assíncrona (Até 
18/setembro) 

Atividade assíncrona no SIGAA: questionário a respeito de artigos 
sobre biomecânica em exercícios de força 

23 Sala virtual (19/setembro) Sala virtual. Aula sobre escolha dos exercícios de força  
24 Atividade assíncrona (Até 

25/setembro) 
Métodos de treinamento de força 

25 Sala virtual (26/setembro) Sala virtual. Métodos de treinamento de força 
26 Atividade assíncrona (Até 

02/outubro) 
Métodos de treinamento de força 

27 Sala virtual (26/setembro) Sala virtual. Prova oral. 
 



AVALIAÇÃO 
A nota final será composta por duas etapas (Nota 1 e nota 2). A Nota 1 resultará da soma de 3 
ferramentas de avaliação: 1) uma (01) prova oral; e 2) dois (02) seminários em dupla ou trio. A nota 2 
também resultará da soma de 3 três ferramentas/etapas de avaliação: 1) uma (01) prova oral; e 2) um (01) 
seminário em dupla ou trio. e 3) gravação e entrega de vídeo com prescrição de exercícios. Somente os 
seminários serão em duplas/trios. As demais estratégias avaliativas serão individuais. 
Para os seminários serão adotados critérios avaliativos individuais e grupais previamente definidos com o 
grupo de alunos. Cada aluno realizará, ao longo da disciplina, dois seminários de textos e disponibilizará 
três vídeos contendo prescrição de treinamento de força respondendo aos questionamentos apresentados 
nos casos. Resumidamente, consta a seguir como será feita a composição da nota: 
Nota 01 = [Seminário 1(0 a 2,5 pontos) + Seminário 2(0 a 2,5 pontos) + Prova 1 (0 a 5,0 pontos)  
Nota 02 = [Seminário 3 (0 a 2,5 pontos) + Vídeo 2(0 a 2,5 pontos) + Prova 2 (0 a 5,0 pontos)  
Nota final = Média das Notas 01 e 02 

Com os alunos que, ao final da disciplina, não atingirem o mínimo de 6,0 pontos será realizada avaliação 
teórica oral contemplado todo o conteúdo ministrado. Neste caso, a nota obtida na prova repositiva será 
somada da nota obtida ao longo da disciplina. O resultado desta soma será dividido por 2. 

 
RECURSOS TÉCNICOS- DIDÁTICOS  

§ Textos disponibilizados aos acadêmicos; 
§ Atividades assíncronas no SIGAA; 
§ Vídeos realizados pelos alunos; 
§ Vídeos disponíveis na internet 
§ Sala virtual (Google Meet) 
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