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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), conhecer os fundamentos do treinamento de 
força muscular é essencial para que o discente conclua sua formação em Educação Física de forma plena.   

 
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 aquelas já ministradas presencialmente) 

 Conteúdo e data Local e Procedimentos Didáticos 
1 Apresentação da 

disciplina/ Conceitos em 
Treinamento de força 

(21/02/2020) 

Sala de aula. Aula expositiva-dialogada: conceitos básicos em 
Treinamento de força (TF) e aspectos históricos do TF; entrega do plano 
de curso e exposição dos critérios de avaliação da disciplina. 
Estabelecimento de normas a serem utilizadas nas aulas. 

2 Conceitos Básicos em TF 
(28/02/2020) 

Sala de aula. Aula expositiva-dialogada: Conceitos básicos em TF. 
Apresentação do caso 1. 

3 Aula Prática (04/03/2020) Centro de Práticas esportivas da UNIR (CEPEU). Aula prática com 

 



discussões sobre Caso 1. 
4 Sala virtual (09/02/2021) Sala virtual. Acordos com a turma sobre metodologias e ferramentas 

avaliativas das aulas remotas. Aula expositiva: retomada dos conceitos 
fundamentais em TF - manifestações da força, variáveis básicas; e 
importância do aquecimento 

5 Atividade assíncrona 
(22/02/2021) 

Atividade assíncrona sobre Adaptações neurais ao TF e Prescrição de TF 
segundo nível de treinamento (Textos 1 e 2) 

6 Sala virtual (23/02/2021) Sala virtual. Aula expositiva: Adaptações neuromusculares e princípios do 
TF 

7 Atividade assíncrona 
(08/03/2021) 

Atividade assíncrona sobre adaptações musculares ao TF e dor muscular 
de início tardio (Textos 3 e 4)  

8 Sala virtual (09/03/2021) Sala virtual. Seminários sobre dor muscular de início tardio (Textos 5 e 6 
- Trios 01 e 02, respectivamente)  

9 Atividade assíncrona 
(21/03/2021) 

Atividade assíncrona sobre texto 7. Todos os trios devem disponibilizar 
vídeo 01 para avaliação (Resposta ao Caso 01) 

10 Sala virtual (22/03/2021) Sala virtual. Seminário sobre Respostas cardiovasculares ao TF (Textos 
8 e 9 - Trios 03 e 04, respectivamente). Entrega do Caso 02 pela Docente 

11 Atividade assíncrona (Até 
02/04/2021) 

Atividade assíncrona: Todos os trios devem disponibilizar vídeo 02 para 
avaliação (Resposta ao Caso 02) 

12 Sala virtual (06/04/2021) Sala virtual. Seminário sobre Respostas endócrinas ao TF (Textos 10 e 
11, respectivamente trios 05 e 06) 

13 Sala virtual (13/04/2021) Sala virtual. Aula expositiva sobre respostas metabólicas e 
osteoarticulares ao TF. Entrega de notas da parte 01. Apresentação do 
caso 03. 

14 Sala virtual (20/04/2021) Sala virtual. Aula expositiva sobre Escolha dos exercícios e 
eletromiografia aplicada ao TF.  

15 Atividade assíncrona 
(26/05/2021) 

Atividade assíncrona sobre Texto 12  

16 Sala virtual (27/04/2021) Sala virtual. Seminário sobre Escolha dos exercícios de membros 
superiores (Textos 13, 14 e 15).  

17 Sala virtual (04/05/2021) Sala virtual. Seminário sobre Escolha dos exercícios de membros 
inferiores (Textos 16, 17 e 18). 

18 Atividade assíncrona 
(10/05/2021) 

Atividade assíncrona sobre Textos 13 a 18 (apresentados em Seminário) 

19 Sala virtual (11/05/2021)  Sala virtual. Seminário sobre Escolha de exercícios para regiões 
abdominal e lombar (Textos 16, 17 e 18). 

20 Sala virtual (18/05/2021) Sala virtual. Discussão sobre assuntos referentes ao caso 03. 
21 Atividade assíncrona (Até 

20/05/21) 
Entrega do vídeo com resolução do Caso 03 
 

 



AVALIAÇÃO 
A avaliação será composta por duas ferramentas: 1) Seminários; e 2) vídeos com prescrição de 
exercícios. Ambos serão realizados em trios, com 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 (0 a 10 pontos) + Vídeo (0 a 10 pontos)] / 2 
Nota 02 = [Seminário (0 a 10 pontos) + Vídeo (0 a 10 pontos)] / 2 
Nota final = Média das Notas 01 e 02 
Com os alunos que, ao final da disciplina, não atingirem o mínimo de 60 pontos será realizada avaliação 
teórica 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; 
§ Sala virtual 
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