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APRESENTAÇÃO 
A disciplina Educação Física e Gerontologia tem como proposta discutir as consequências do processo de 
envelhecimento populacional e individual, destacando sua natureza multidimensional e interdisciplinar.  
Considerando que um dos objetivos do curso de licenciatura da UNIR é de formar professores que atuem 
em diferentes contextos, de acordo com as necessidades sociais, os direitos humanos, para promover a 
qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades, conhecer o processo de 
envelhecimento humano em suas múltiplas dimensões possibilitará ao discente a aquisição de 
conhecimentos fundamentais tanto para atuar junto à população idosa, na prescrição de exercícios físicos, 
quanto para agir junto à população não-idosa (crianças, adolescentes e adultos) no sentido de 
conscientizar e sensibilizar as pessoas para a temática do envelhecimento.  

 
EMENTA 

Estudo do processo de envelhecimento humano e da velhice sob as perspectivas biológica, psicosocial e 
cultural. Abordagem multidimensional e interdisciplinar da velhice. Alterações fisiológicas decorrentes do 
envelhecimento humano e repercussões sobre a prevalência de doenças, a avaliação físico-funcional e a 
prescrição de exercícios físicos para idosos. Envelhecimento e sociedade contemporânea. 

 
OBJETIVOS 

Discutir os aspectos fisiológicos, psicossociais e culturais do envelhecimento humano, bem como as 
repercussões do envelhecer sobre a prática de exercícios físicos e a vida em sociedade. 

 
CRONOGRAMA (aulas em fundo cinza correspondem aquelas já ministradas presencialmente) 

 Conteúdo e data Local e Procedimentos Didáticos 
1 Apresentação da 

disciplina/ Conceitos-
chave em Gerontologia 

(12/02/2020) 

Sala de aula. Aula expositiva-dialogada: conceitos básicos em 
Gerontologia e aspectos fisiológicos do envelhecimento; entrega do plano 
de trabalho e exposição dos critérios de avaliação da disciplina. 
Estabelecimento de normas a serem utilizadas nas aulas. 

2 Fisiologia do 
envelhecimento 

(19/02/2020) 

Sala de aula. Aula expositiva-dialogada: aspectos fisiológicos do 
envelhecimento. Discussões sobre Senescência e senilidade 

3 Fisiologia do 
envelhecimento e quedas 

(04/03/2020) 

Sala de aula. Aula dialogada sobre Texto: Instabilidade e quedas 
(Lopes). Aula expositiva: aspectos fisiológicos do envelhecimento.  

4 Sala virtual (12/02/2021) Sala virtual. Acordos com a turma sobre metodologias e ferramentas 
avaliativas das aulas remotas. Retomada dos conceitos fundamentais em 
Gerontologia. Aula expositiva 

5 Atividade assíncrona 
(18/02/2021) 

Atividade assíncrona sobre texto de Moraes e Moraes (2016) - Modelo 
Multidimensional de saúde do idoso 

6 Sala virtual (19/02/2021) Sala virtual. Aula expositiva: Avaliação Geriátrica ampla 

 



7 Atividade assíncrona 
(25/02/2021) 

Atividade assíncrona sobre texto de Torres (2010) - Capacidade 
Funcional e envelhecimento 

8 Sala virtual (26/02/2021) Sala virtual. Aula expositiva: Capacidade funcional e envelhecimento 
neuromuscular 

9 Atividade assíncrona 
(25/02/2021) 

Atividade assíncrona sobre texto de Soares (2011) e Santos (2010). 
Ambos sobre envelhecimento e exercícios físicos. Duplas 01 e 02 devem 
disponibilizar vídeo para avaliação 

10 Sala virtual (26/02/2021) Sala virtual. Seminário sobre Prescrição de exercícios para idosos 
hipertensos (Duplas 01 e 02) 

11 Atividade assíncrona 
(25/02/2021) 

Atividade assíncrona sobre vídeos enviados à turma. Duplas 03 e 04 
devem disponibilizar vídeo para avaliação 

12 Sala virtual (12/03/2021) Sala virtual. Seminário sobre Prescrição de exercícios para idosos 
diabéticos (Duplas 03 e 04) 

13 Atividade assíncrona 
(18/03/2021) 

Atividade assíncrona sobre Síndrome Metabólica (Nascimento, 2015).  

14 Sala virtual (19/03/2021) Sala virtual. Aula expositiva sobre Síndrome metabólica e exercício físico 
para idosos. Entrega das Notas obtidas nos Seminários e vídeos  

15 Atividade assíncrona 
(25/03/2021) 

Atividade assíncrona sobre Prescrição de exercícios (Guilherme, 2010). 
Duplas 01 e 02 devem disponibilizar vídeo para avaliação. 

16 Sala virtual (26/03/2021) Sala virtual. Seminário sobre Prescrição de exercícios para idosos com 
osteoporose (Duplas 01 e 02) 

17 Atividade assíncrona 
(01/04/2021) 

Atividade assíncrona sobre artrose e exercícios. Duplas 03 e 04 devem 
disponibilizar vídeo para avaliação. 

18 Sala virtual (02/04/2021) Sala virtual. Seminário sobre Prescrição de exercícios para idosos com 
osteoartrose (Duplas 03 e 04) 

19 Atividade assíncrona 
(08/04/2021) 

Atividade assíncrona sobre Aspectos Psicossociais do envelhecimento.  

20 Sala virtual (09/04/2021) Sala virtual. Aula expositiva sobre aspectos psicossociais do 
envelhecimento e prática de exercícios físicos para idosos depressivos. 

21 Sala virtual (16/04/2021) Sala virtual. Aula expositiva sobre aspectos demográficos do 
envelhecimento 

22 Sala virtual (23/04/2021) Sala virtual. Aula expositiva. Entrega de notas finais. 
 

 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por duas ferramentas: 1) Seminários; e 2) vídeos com prescrição de 
exercícios. Ambos serão realizados em duplas, 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 dois vídeos contendo prescrição (simulada, devido à inviabilidade de realizar contato 
presencial com pessoas idosas) de exercícios para idosos. 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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