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PLANO DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Disciplina: Atividade Física e Saúde  
Código: DEF 410017 
Número de Créditos: 04 Créditos Teóricos 
Carga Horária Total:  60 Horas/aula 
Cursos: Mestrado e Doutorado em Educação Física 
Professoras: Kelly Samara da Silva e Tânia R. Bertoldo Benedetti 
 
II. EMENTA 

 
Atividade Física e Saúde Pública. Medidas de Atividade Física Habitual. Recomendações de 
Atividades Físicas para a Saúde. Monitoramento da Atividade Física. Políticas e Programas de 
Promoção da Atividade Física.  
 
III. OBJETIVOS 

 
- Apresentar e discutir evidências epidemiológicas da atividade física na saúde pública. 
- Diferenciar conceitos de atividade física, aptidão física e exercício físico para a saúde. 
- Descrever e discutir formas de medidas de atividade física: objetivas e subjetivas. 
- Distinguir as recomendações de atividades físicas em diferentes grupos populacionais. 
- Descrever os principais sistemas de vigilância em atividade física. 
- Discutir a atuação do profissional de Educação Física na atenção básica em saúde. 
- Conhecer políticas públicas direcionadas à promoção da atividade física. 
- Discutir programas de promoção da atividade física no âmbito individual e coletivo. 

 
IV. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
UNIDADE I – Atividade Física e Saúde Pública 
 
- Introdução a atividade física na saúde pública: 

 História e evolução; 
 Evidências epidemiológicas de sua relação com a saúde.  

- Contexto e debate sobre a base conceitual da atividade física:  



   Visão holística e operacional desse comportamento; 
   Diferenças entre atividade física, aptidão física e exercício físico no campo da saúde.  

 
 
UNIDADE II – Medidas, Recomendações e Monitoramento da Atividade Física 
 
- Medidas de atividade física e do comportamento sedentário: 

 Definições, tipos e classificações dos instrumentos; 
 Medidas subjetivas e objetivas. 

- Recomendações de atividade física e do comportamento sedentário:  
 História e diretrizes contemporâneas; 
 Recomendações para diferentes grupos populacionais. 

- Monitoramento em atividade física: 
 Sistemas de vigilância no mundo e no Brasil. 

- Determinantes em atividade física: 
 Aspectos intrapessoais, interpessoais e ambientais. 

 
UNIDADE III – Promoção da Atividade Física no campo da saúde 
 
- Políticas e Programas de Promoção da atividade física:  

   Políticas públicas brasileiras que abordam a atividade física; 
   Programas de promoção da atividade física no âmbito individual e comunitário; 
   Avaliação de programas de atividade física. 

 
 

V. METODOLOGIA 
 

A proposta desta disciplina é fornecer aos alunos do programa de pós-graduação em 
Educação Física um conhecimento geral sobre tópicos comumente abordados na literatura 
mundial e nos ambientes acadêmicos no tocante à prática da atividade física relacionada à saúde. 
Os alunos terão a oportunidade de participar de aulas expositivo-dialogadas na modalidade 
remota, de discutir, debater, fichar e apresentar textos científicos de grande relevância na área. 

Como material didático, serão encaminhados artigos de referência para cada conteúdo 
programático, via moodle, os quais deverão ser fichados previamente por todos, bem como 
material complementar, para leituras adicionais.  

 No dia da aula referente aquele conteúdo, os alunos entregarão o(s) fichamento(s), 
obedecendo ao modelo anexo. Poderá haver, em cada aula, apresentações orais de artigos com 
sorteio(s) aleatório(s) do(s) apresentador(es), antes ou após a exposição dos professores. O 
tempo médio para apresentação será de 20 minutos, podendo usar ou não recursos audiovisuais, 
seguido de até 20 minutos de discussão. O material didático utilizado será disponibilizado no 
Moodle, quando oportuno. 

 



VI. AVALIAÇÃO 
 

Prova (objetiva e/ou discursiva):  
- A prova contemplará os conteúdos ministrados e corresponderá 60% da nota final. Esta 
avaliação será realizada no dia 23/06/2021 de forma remota. 

 
Debate, revisão crítica, apresentação e discussão de artigos científicos:  

- Avaliação de processo corresponde a 40% da nota final.  
- Nesta seção será pontuada a participação em debates, à entrega de revisões críticas de artigos 
pré-selecionados e a apresentação oral de trabalhos, com o sorteio do apresentador no dia da 
aula. Os artigos selecionados para leitura poderão ser apresentados por meio de debate ou de 
um seminário abordando conteúdo específico, a critério do professor. 

  
 
VII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 

N° Data Conteúdo Programático Responsável 

1 14/04 

Apresentação e discussão do Plano de Ensino. 
Contextualização e debate sobre a atividade física e o 
comportamento sedentário na saúde pública: evidências 
epidemiológicas de sua relação com a saúde. 

Kelly S. Silva 

2 21/04 FERIADO  

3 28/04 

Debate sobre a base conceitual da atividade física: visão 
holística e operacional desse comportamento, distinção de 
terminologias da atividade física, exercício físico e 
comportamento sedentário no campo da saúde. 

Kelly S. Silva 

4 05/05 

Apresentação das medidas de atividade física e do 
comportamento sedentário: definições, tipos e classificação 
dos instrumentos. Apresentação sobre Monitoramento em 
atividade física. 

Kelly S. Silva 

5 12/05 
Parte I. Discussão das recomendações da atividade física e 
do comportamento sedentário. Parte II. Determinantes 
intrapessoais, interpessoais e ambientais da atividade física. 

Kelly S. Silva 

6 19/05 
Conhecimento das políticas públicas brasileiras que abordam 
a importância da prática de atividade física no setor saúde. 

Tânia Benedetti 

7 26/05 
Aplicação das políticas públicas brasileiras via Educação à 
Distância no setor saúde. Programas de promoção da 
atividade física no âmbito individual e comunitário 

Tânia Benedetti 

8 02/06 
Programas de promoção da atividade física no âmbito 
individual e comunitário 

Tânia Benedetti 

9 09/06 
Recomedações para o Desenvolvimento de Práticas Exitosas 
de Atividade Física na Atenção Primária à Saúde do Sistema 
Único de Saúde. 

Tânia Benedetti 

10 16/06 Avaliação de Programas de promoção da atividade física  Tânia Benedetti 
11 23/06 Avaliação da disciplina (prova objetiva e/ou discursiva) Tânia Benedetti 
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Anexo   

Modelo para Revisão Crítica dos artigos a serem fichados 

 

Informações iniciais sobre: 

- Autor. Título. Volume... (em conformidade com a norma VANCOUVER); 

 

Introdução ou Justificativa  

- destacar por que o trabalho foi realizado, qual a importância dele. 

 

Objetivo ou pergunta da pesquisa 

- descrever o(s) objetivo(s) ou a(s) pergunta(s) que os autores se propuseram a responder. 

 

Métodos  

- informar a amostra (idade, sexo), local de realização, instrumentos coletados e apenas o(s) 

tipo(s) de teste estatístico utilizado, quando houver. 

 

Resultados 

- descrever os principais resultados do estudo (não se esquecer de quantificá-los). 

 

Análise crítica (posicionamento de vocês) 

- contribuição literária e pessoal (o que o artigo contribuiu para o meu conhecimento: use 4-5 

linhas); 

- posicionamento (informe se o artigo apresentou objetividade e clareza, e justifique: 4-5 

linhas). 

 

Importante:  

- toda a revisão crítica do artigo não deve ultrapassar duas páginas. 



 

Lembrem-se:  

- vocês precisam criar uma pergunta relacionada ao conteúdo do artigo. 

 


