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PLANO DE ENSINO- 2020.3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo Coronavírus – 
COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 
140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020. 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Disciplina: Planejamento e Condução de Ensaios Clínicos em Atividade Física e Saúde 
Código: (Definido posteriormente) 
Número de Créditos: 04 Créditos (teóricos) 
Carga Horária Total: 60 Horas/Aula 
Cursos: Mestrado e Doutorado em Educação Física 
 
II. EMENTA 
Tipos de ensaios clínicos. Aspectos éticos da pesquisa clínica. Estratégias e rigor do processo de 
randomização e cegamento dos avaliadores. Critérios de elegibilidade. Validade interna e externa. 
Submissão de projetos envolvendo ensaios clínicos no sistema CEP/CONEP. Registro de ensaios 
clínicos internacionais e nacionais. Análise de dados em ensaios clínicos: análise por protocolo e 
intenção de tratar. Ferramentas para avaliação do risco de viés de ensaios clínicos. Diretrizes do 
CONSORT (Padrões Consolidados para Relatar Ensaios). Publicação de ensaios clínicos na 
Educação Física. Análise de ensaios clínicos na Educação Física. 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 
- Desenvolver o conhecimento acerca da elaboração, condução e leitura crítica de ensaios clínicos. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Compreender os diferentes tipos de ensaios clínicos realizados na área da Atividade Física e 
Saúde; 
- Conhecer os principais erros metodológicos em ensaios clínicos e como controlá-los; 
- Compreender as formas indicadas de relatar resultados oriundos de ensaios clínicos; 
- Analisar de forma ampla a condução de um ensaio clínico, considerando registro do projeto, 
aspectos éticos, gestão de equipe, procedimentos de coleta, redação e publicação dos resultados. 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1. Tipos de ensaios clínicos: 
- Ensaio clínico randomizado e não randomizado; 
- Ensaio clínico randomizado cego e duplo cego; 
- Ensaio clínico randomizado cruzado. 
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Unidade 2. Aspectos metodológicos no planejamento de ensaios clínicos: 
- Validade interna e externa; 
- Recrutamento; 
- Critérios de elegibilidade; 
- Randomização;  
- Definição de desfechos primários e secundários; 
- Cegamento dos avaliadores/ avaliados. 
 
Unidade 3. Aspectos éticos de ensaios clínicos. 
- Ética na pesquisa clínica; 
- Submissão de ensaios clínicos no sistema CEP/CONEP; 
- Registro de ensaios clínicos em bases nacionais e internacionais. 
 
Unidade 4. Análise de dados de ensaios clínicos. 
- Análise por protocolo; 
- Análise com intenção de tratar. 
 
Unidade 5. Relato de resultados, publicação e interpretação de ensaios clínicos. 
- Diretrizes do CONSORT; 
- Ferramentas para avaliar risco de viés; 
- Leitura, análise e discussão de ensaios clínicos. 
 
V. CRONOGRAMA 
 

Data Conteúdo Estratégia/ metodologia a ser 
adotada 

Carga 
horária 

03/02 

Discussão sobre o plano de ensino 
Pirâmide do nível de evidência/ grau de 

recomendação 
Videoconferência (síncrona)  2h 

Avaliação diagnóstica 
Tarefa moodle - avaliação diagnóstica 

(assíncrona) 1h 

Caracterização dos estudos em Educação Física/ 
história dos EC na Educação Física 

Vídeo-aula com posterior discussão em 
fórum (assíncrona) 

2h 

10/02 Questão de pesquisa e tipos de ensaios clínicos  

Videoconferência (síncrona) 2h 

Elaboração de vídeo com apresentação de 
artigo e posterior discussão em fórum 

(assíncrona) 
3h 

17/02 
Participantes: recrutamento e elegibilidade; 

validade externa e interna 

Videoconferência (síncrona) 1h 
Elaboração de vídeo com apresentação de 

artigo e posterior discussão em fórum 
(assíncrona) 

4h 

24/02 Desfechos primários e secundários; cegamento 

Videoconferência (síncrona) 1h 
Elaboração de vídeo com apresentação de 

artigo e posterior discussão em fórum 
(assíncrona) 

4h 
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03/03 Randomização, intervenção e controles 

Videoconferência (síncrona) 1h 
Elaboração de vídeo com apresentação de 

artigo e posterior discussão em fórum 
(assíncrona) 

4h 

10/03 
Análise de dados (por-protocolo e intenção de 

tratar) 

Videoconferência (síncrona) 1h 
Elaboração de vídeo com apresentação de 

artigo e posterior discussão em fórum 
(assíncrona) 

4h 

17/03 

Ética em pesquisas clínicas (Plataforma, sistema 
CEP-CONEP) 

Registros em bases nacionais e internacionais 
CONSORT - diretrizes de relato; avaliação do risco 

de viés em EC (Ferramentas) 

Leitura de textos (assíncrona) 3h 

Estudo dirigido (assíncrona) 2h 

24/03 
Elaboração de projeto de pesquisa envolvendo um 

ensaio clínico 
Elaboração de material impresso 

(assíncrona) 
5h 

31/03 
Fechamento da disciplina (com feedback dos 

projetos) 
Videoconferência (síncrona) 2h 

 
VI. METODOLOGIA DE ENSINO  
- Todas as atividades da disciplina serão realizadas/disponibilizadas via ambiente virtual de ensino 
e aprendizagem do MOODLE. 
- As aulas síncronas serão realizadas nas plataformas Google Meet, Conferência Web ou Big Blue 
Button. Os links serão disponibilizados previamente via moodle. 
- Para aulas assíncronas, serão disponibilizados vídeo-aulas, textos para leitura e realização de 
tarefas da disciplina, incluindo a elaboração de vídeos, estudo dirigido e discussão em fóruns. 
- A frequência na disciplina será vinculada à entrega das atividades nos prazos estipulados e à 
participação nas atividades síncronas. 
 
VII. AVALIAÇÃO 
A nota final na disciplina corresponderá ao somatório das seguintes avaliações: 

§ Elaboração de um vídeo com apresentação de artigo: constituirá 30% da nota final da 
disciplina. 

§ Participação nos fóruns de discussão: constituirá 15% da nota final da disciplina. 
§ Estudo dirigido: constituirá 15% da nota final da disciplina. 
§ Elaboração de um projeto de pesquisa envolvendo um ensaio clínico: constituirá 40% 

da nota final da disciplina. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Cherubini A; Bernabei R; Ferrucci L; Marchionni N; Studenski S; Vellas B. Clinical Trials in 
Older Adults, Hoboken, WILEY, 2015. 
 
Hulley SB; Cummings SR; Browner WS; Grady DG; Newman TB. Delineando a Pesquisa 
Clínica, Porto alegre, ARTMED, 2015.  
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Altman DG. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting 
parallel group randomised trials. J Clin Epi 2010; 63(8): e1-e37.  
 
Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: 
updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMC Medicine 2010, 8:18. 
 
IX. BIBLIOGRAFIA DE ACESSO REMOTO 
 
Toda a bibliografia de acesso remoto será disponibilizada, via moodle, ao longo do semestre. 
 
 
 


