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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

  

1.1 Nome do curso 

Pós-graduação lato sensu – Especialização em Treinamento Personalizado e Musculação 

 

1.2 Área de conhecimento: 

Ciências da Saúde 

 

1.3 Unidade responsável: 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Unidade de Divinópolis 

 

1.4 Modalidade 

Presencial 

 

1.5 Área de concentração: 

Treinamento Esportivo/Fisiologia do Exercício 

 

1.6 Público Alvo: 

Educadores Físicos, Fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

2. 1 Introdução/Histórico 

A Fundação Educacional de Divinópolis – FUNEDI foi criada no ano de 1964, tornando-se, com o 

passar do tempo, numa instituição sólida e reconhecida nacionalmente. Sua incorporação à 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG inaugurou uma nova fase na trajetória da 

FUNEDI, determinando novos rumos para a instituição. Dessa forma, a partir do dia 3 de setembro 

de 2014, as atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela FUNEDI foram absorvidas pela 

UEMG. 

 

A UEMG é uma das maiores Universidades do estado. Possui cursos de Doutorado, Mestrado e 

Especializações em diversas áreas. Além disso, promove convênios internacionais, projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, que contribuem para torná-la uma consolidada Instituição de ensino. 
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O curso de Educação Física da UEMG – Unidade Divinópolis vem se consolidando como  um curso 

com projetos de ensino, pesquisa e extensão de âmbito nacional, como o PIBID, PAEx, Minas 

Olímpico, entre outros. É importante mencionar que tanto professores quanto alunos do curso de 

Educação física oferecido pela UEMG publicam suas pesquisas em Congressos e Seminários 

nacionais e internacionais.   

 

Dessa forma, compreende-se que o oferecimento de um curso de especialização é a 

complementação do que foi implantado durante a graduação, tendo em vista que uma 

especialização sólida necessita de um curso de graduação na instituição, também sólido, para 

que haja uma interface entre a aprendizagem significativa e a formação de profissionais altamente 

qualificados. 

 

2.2 Justificativa/Demanda identificada 

O surgimento de treinamentos inovadores, equipamentos, suplementos nutricionais, também exige 

constante atualização por parte dos profissionais da área da Saúde. Além disso, o estudo do 

Treinamento Esportivo e da Fisiologia do Exercício é fundamental para a prescrição de exercícios 

para indivíduos com características especiais, tais como obesidade, faixas etárias diversas ou 

portadores de patologias congênitas ou adquiridas. 

 

Sendo assim, o oferecimento de um curso de especialização é fundamental para o entendimento 

aprofundado das características individuais dos praticantes de atividades físicas e para o 

aprofundamento dos saberes e fazeres relativos às áreas de conhecimento com as quais o Curso 

dialoga.  

 

Em relação às questões mercadológicas, atualmente a cultura da prática de exercícios físicos tem 

crescido em nossa sociedade globalizada, seja pela busca por qualidade de vida, pela necessidade de 

combater ao estresse, pela preocupação com o alcance de uma velhice saudável, entre outros 

fatores. Esse crescimento vem sendo percebido no aumento do número de praticantes de atividades 

físicas, o que, certamente, o aperfeiçoamento técnico-profissional no campo do treinamento 

personalizado e musculação contribuirá na atuação dos profissionais egressos do curso. 
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O mercado é promissor para profissionais especialistas da área da saúde que atendam 

individualmente alunos/clientes interessados no treinamento personalizado e musculação que 

demonstrem conhecimentos, habilidades e uma atitude profissional diferenciada. Essa é a razão que 

justifica o fato da intensa procura pelo curso de especialização em Treinamento Personalizado e 

Musculação por nossos egressos dos cursos de graduação. Além disso, no período de julho/2014 a 

março/2015 foram coletados os dados de 40 pessoas interessadas em fazer o curso de 

Especialização em Treinamento Personalizado e Musculação nesta instituição, dentre essas 25 são 

ex-alunos. 

 

2.3 Linhas de Pesquisa: 

 

Saúde, Condições de Vida e a Educação Física: relação entre as condições de vida e de saúde de 

diferentes grupos populacionais com a Educação Física. A atividade física especializada e os 

indicadores gerais de saúde; 

 

Atividade Física, Qualidade de Vida e Desempenho no Trabalho e no Esporte/ Exercício 

Físico: estudo das alterações fisiológicas e biomecânicas nestes segmentos. Aplicação de 

instrumentos de medidas da QV; 

 

2.4 Objetivo Geral 

Respeitando-se as habilitações específicas de cada área de formação, o curso objetiva ampliar e 

aprimorar o conhecimento relacionado às atividades físicas monitoradas, controladas, ministradas 

em bases científicas, técnicas e didáticas, a fim de que possa oferecer sempre melhores orientações 

por meio de métodos inovadores, elaborando programas de condicionamento físico, reabilitação 

e/ou treinamento tanto para o alto rendimento como para a promoção da saúde e bem-estar de forma 

sistemática. 

 

2.5 Perfil do egresso 

O egresso desse curso, uma vez que já tenha a habilitação em educação física ou fisioterapia, poderá 

prescrever exercícios em musculação para grupos diversos, ministrar treinamento personalizado 

individualmente ou para pequenos grupos, considerando suas especificidades e necessidades, em 

residências, condomínios, clubes esportivos, associações recreativas, academias, clínicas de 

treinamento personalizado, centros de condicionamento físico de empresas, hotéis, Spas, praças, 
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parques, escolas ou outros locais onde possam ser ministradas atividades físicas. Além disso, poderá 

atuar em consultorias e assessorias, participando de equipes multiprofissionais e no ensino e 

pesquisa na área acadêmica. Egressos oriundos de outros campos correlacionados como, por 

exemplo, a nutrição ou a biomedicina, dentro das prerrogativas de suas habilitações, poderão 

utilizar a formação ofertada para o aprimoramento e desenvolvimento de suas atuações nas 

interfaces com o treinamento personalizado e a musculação. 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

3.1 Carga horária total, período de duração e regime de funcionamento 

A carga horária total do curso é de 368 horas (horas de 60 minutos) e será oferecida de forma 

intensiva. O curso terá duração aproximada de 18 meses. Cada disciplina será ofertada de forma 

consecutiva, aos sábados pela manhã e tarde (não excedendo oito horas diárias). 

 

3.2 Número de vagas 

O curso oferecerá até 25 (vinte e cinco) vagas, mas buscaremos trabalhar com um número mínimo 

de 20 alunos por turma (uma vez que objetivamos que haja, de fato, um bom espaço de interlocução 

entre professores e alunos). 

 

3.3 Seleção e admissão de candidatos 

O processo de seleção e admissão dos candidatos dar-se-á em duas etapas, inscrição e matrícula:  

1) Inscrição: entrega, na Secretaria de Pós-graduação, da documentação indicada pelo edital; 

2) Matrícula: apresentação do comprovante de pagamento da primeira mensalidade do curso.  

As vagas disponíveis serão preenchidas seguindo a ordem de inscrição e de matrícula.  

 

 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

4.1 Avaliação dos alunos 

Os alunos serão avaliados em cada disciplina pelo Professor, por meio de Provas aplicadas ao 

término da disciplina ou por meio de trabalhos escritos extraclasses, elaborados a partir de 

pesquisas bibliográfica e/ou de campo e registrados sob diversas modalidades, tais como 
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monografias, resumos, artigos, resenhas, relatórios de observação, dissertações etc. Para aprovação 

será exigido o aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos e a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina. 

 

4.2 Trabalho de conclusão 

Será elaborado um artigo científico pelo aluno sob a orientação de professores que compõem o 

corpo docente do curso. Há possibilidade de o artigo ser elaborado em dupla, desde que a dupla siga 

a mesma linha de pesquisa. Haverá apresentação deste artigo para banca, composta por três 

professores, sendo o orientador, um professor do curso e outro a ser convidado. Ao final do 

processo, a banca estabelecerá a nota ao trabalho. Portanto, a conclusão do curso de especialização 

em Treinamento Personalizado e Musculação está condicionada a elaboração do artigo, da sua 

apresentação e aprovação pela banca. As normas para elaboração do artigo científico seguirão as do 

Manual para normalização de publicações técnico-científicas Júnia Lessa França e Ana Cristina 

Vasconcellos. - 9 ed., Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. 

Obs.: A apresentação do artigo pelo aluno está condicionada à sua aprovação em todas as 

disciplinas do curso. 

 

4. 3 Material de avaliação do curso 

O oferecimento do curso será acompanhado pela secretaria da Pós-graduação da UEMG Unidade 

Divinópolis. Após o oferecimento de cada Bloco de Disciplinas, os alunos receberão os formulários 

(vide anexo B) em que farão a avaliação dos professores de cada bloco e do funcionamento geral do 

curso. Através desse instrumento poderemos identificar e corrigir as dificuldades ou falhas que 

estiverem ocorrendo, visando o aperfeiçoamento do curso e consequente avanço em direção aos 

seus objetivos. 

 

4.4 Expedição de certificado 

Terá direito ao certificado de Especialização em Treinamento Personalizado e Musculação pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Unidade Divinópolis o aluno com 75% de 

frequência às aulas e obtiver a nota mínima de 70% por disciplina. A solicitação de expedição do 

certificado de especialização será feita, somente, quando aluno não apresentar nenhuma pendência 

acadêmica. O certificado será expedido de acordo com prazo previsto pela Universidade do Estado 

de Minas Gerais – UEMG. 
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5. ESTRUTURA CURRICULAR/CORPO DOCENTE/CARGA HORÁRIA 

 

Disciplina Professor 
Vínculo funcional 

com a UEMG 

Carga 

Horária 

  SIM NÃO  

Qualidade de vida e saúde 

coletiva 

Fábio Peron Carballo X  24h 

Bioquímica aplicada ao 

exercício 

Graziela Fleury Coelho de Araújo X  24h 

Fisiologia do Exercício Diego Alcântara Borba X  32h 

Biomecânica e Cinesiologia 

aplicadas à saúde 

 

Viviane Gontijo Augusto 

 
X  24h 

 

Princípios do treinamento físico Diego Alcântara Borba X  24h 

Bases do Treinamento 

Personalizado – prestação de 

serviço 

Fábio Peron Carballo X  24h 

Medidas e Avaliações – 

Específicas 

Caroline Alvarenga de Assis Santana 

 

X  24h 

Avaliação Postural Cecília Ferreira de Aquino 

 
 X 

 

08h 

Metodologia da Pesquisa 

Científica 

 

Gesianni Amaral Gonçalves X  16h 

Prescrição de Treinamento 

Aeróbico e Anaeróbico 

 

Diego Alcântara Borba 

 

X  16h 

Prescrição de Treinamento de 

Flexibilidade 

 

Cecília Ferreira de Aquino  X 16h 

Prescrição de Treinamento de 

Força e Potência 

 

Cletiana Gonçalves da Fonseca X  16h 

Prescrição de programas de 

treinamento e musculação 

 

Cletiana Gonçalves da Fonseca X  16h 

Prescrição de Exercícios para 

grupos especiais 

 

Caroline Alvarenga de Assis Santana X  16h 

Periodização do Treinamento 

Personalizado 

Cletiana Gonçalves da Fonseca X  16h 

Primeiros Socorros, Prevenção 

e Reabilitação de lesões 

 

Caroline Alvarenga de Assis Santana 

 
X  24h 

Psicologia do Esporte 

 

Fábio Peron Carballo 

 
X  24h 

Bases nutricionais, 

Suplementação no esporte e 

Princípios da Farmacologia 

Ariane Garrocho de Faria X  16h 

Seminário de orientação de 

artigo científico 

Fábio Peron Carballo / Professores do 

curso 

X  08h 
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CARGA HORÁRIA TOTAL 368h 

6. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

6.1 Coordenação do curso 

 

Prof. Fábio Peron Carballo 

Doutorado em Ciências da Educação pela UTAD – Portugal. Mestre em Educação pela 

Universidade Vale do Rio Verde. Pós-Graduado em Treinamento Esportivo com ênfase em Gestão 

Esportiva e Personal Training pela Universidade de Itaúna. Possui graduação em Filosofia pela 

União das Faculdades Claretianas de São Paulo (2005), graduação em Educação Física pela 

Fundação Universidade de Itaúna (2002). Atualmente, é coordenador dos Cursos de Educação 

Física (Licenciatura e Bacharelado) da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Unidade 

Divinópolis, além de ser docente nos cursos de Enfermagem, Educação Física e Ciências 

Biológicas. Também é membro do Comitê de Ética, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) desta 

instituição e coordenador de área do PIBID – CAPES. Atuou como Coordenador do Núcleo de 

Pesquisa da FACED, na área da Saúde. 

 

6.2 Corpo docente/titulação/currículo 
PROFESSOR TITULAÇÃO ENDEREÇO CURRÍCULO 

Fábio Peron Carballo Doutor em Ciências da Educação – 

UTAD/Portugal 

http://lattes.cnpq.br/19663159096

19999 

Viviane Gontijo Augusto 

 

Doutora em Ciências da Reabilitação – 

UFMG 

http://lattes.cnpq.br/98402537064

03337 

Cecília Ferreira de Aquino 

 

Mestre em Ciências da Reabilitação – UFMG http://lattes.cnpq.br/94565996591

25823 

Diego Alcântara Borba Mestre em Ciências do Esporte – UFMG http://lattes.cnpq.br/10316822654

03276 

Graziela Fleury Coelho de 

Araújo 

 

Mestre em Biologia Vegetal – UFMG http://lattes.cnpq.br/20235911609

34748 

Ariane Garrocho de Faria Mestre em Tecnologia Bioquímico-

Farmacêutica - USP 

http://lattes.cnpq.br/27807119288

14718 

Gesianni Amaral Gonçalves Mestre em Psicologia – PUC/MG http://lattes.cnpq.br/54642592944

27621 

Caroline de Assis Santana Mestre em Educação Cultura e Organizações 

Sociais- FUNEDI 

http://lattes.cnpq.br/03353855393

42269 

Cletiana Gonçalves da Fonseca Mestre em Ciências do Esporte - UFMG http://lattes.cnpq.br/66286511773

19192 
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7 EMENTÁRIO 

 

1. Qualidade de vida e saúde coletiva – 24h 

Qualidade de vida e Saúde Coletiva nos diferentes segmentos da dia a dia. Saúde enquanto dever do 

Estado e direito de cidadania. A relação saúde e doença. Cuidado no âmbito do coletivo. Esporte, 

exercício e atividade física, segundo a organização mundial de saúde. Conceitos básicos, 

características e identidades. Evolução das principais concepções e práticas. Aspectos sobre 

atividade física e o meio ambiente: atividades de cooperação e de desafio e possíveis relações com a 

melhoria da qualidade de vida. 

 

2. Bioquímica aplicada ao exercício – 24h 

Estudo químico e do metabolismo de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios. Estudo da 

estrutura e função dos componentes celulares (biomoléculas) focalizando principalmente as reações 

enzimáticas envolvidas na transferência de energia em repouso e sob o exercício físico. 

 

3. Fisiologia do exercício – 32h 

Estudo dos fenômenos fisiológicos em relação às alterações agudas e crônicas que ocorrem nos 

sistemas neuromuscular, cardiovascular, respiratório e endócrino em decorrência do estresse físico. 

Levantamento das particularidades individuais quanto aos aspectos fisiológicos e respostas ao 

exercício em ambientes adversos. 

 

4. Biomecânica e Cinesiologia aplicadas à saúde – 24h 

Sistema locomotor: ósseo, articular e muscular (conceitos, tipos e características fisiológicas e 

mecânicas); Alavancas articulares; Sistema muscular: tipos de músculos, nome dos músculos, 

componentes musculares e papéis dos músculos do movimento. Análise do movimento humano em 

suas estruturas básicas relacionadas às atividades físico desportivas, observando-se as 

consequências para o aparelho locomotor em relação ao rendimento e a saúde corporal. 

 

5. Princípios do treinamento físico – 24h 

Estudos sobre os princípios gerais do treinamento aplicado a saúde. Inter-relação entre os princípios 

da sobrecarga, adaptação, progressão e especificidade. Importância dos princípios do treinamento 

na elaboração de um programa de exercícios sistematizados. 
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6. Bases do Treinamento Personalizado – prestação de serviço – 24h 

Estudo em relação ao conceito de Treinamento Personalizado, estruturação da prestação de serviços 

ao cliente: postura, abordagem, tratamento, organização do trabalho personalizado. 

 

7. Medidas e Avaliações – Específicas  - 24h 

Anamnese completa. Apresentação de protocolos e metodologias aplicadas à avaliação 

antropométrica e das qualidades físicas voltadas à ação personalizada. Avaliação e interpretação de 

testes físicos. 

 

8. Avaliação Postural – 08h 

Estudos dos desvios posturais mais comuns existentes na população e suas consequências para a 

estruturação corporal. Desvios mais comuns na população. Problemas na estrutura corporal. 

Patologias relacionadas ao erro postural. Avaliação postural (reconhecimento de prováveis desvios). 

Manejo do portador de desvio postural. 

 

9. Metodologia da Pesquisa Científica – 16h 

Discutir as abordagens metodológicas, enfocando o planejamento, a apresentação de projetos e sua 

execução, bem como a elaboração de artigos, forma de apresentação e divulgação dos trabalhos de 

pesquisa embasados nas normas mais atuais existentes no Manual para normalização de publicações 

técnico-científicas Júnia Lessa França e Ana Cristina Vasconcellos. 

 

10. Prescrição de Treinamento Aeróbico e Anaeróbico – 16h 

Estudo dos métodos de treinamento mais utilizados e efetivos quanto ao desenvolvimento da 

resistência muscular somada à aptidão cardiorrespiratória, resistência anaeróbica e velocidade, 

voltando para a saúde e ao treinamento desportivo, para todos os grupos. 

 

11. Prescrição de treinamento de flexibilidade – 16h 

Apresentação dos métodos de treinamento mais utilizados e efetivos quanto ao desenvolvimento da 

flexibilidade, voltando para a saúde e ao treinamento desportivo. Fatores influenciadores de 

treinamento de flexibilidade. Manutenção e melhor da performance em flexibilidade. Métodos de 

treinamento de flexibilidade. 

 

 



 
 

10 
 

12. Prescrição de treinamento de força e potência – 16h 

Estudo e demonstrações dos métodos de treinamento mais utilizados e efetivos quanto ao 

desenvolvimento da força pura, hipertrofia e potência muscular, voltando para a saúde de diferentes 

grupos e ao treinamento desportivo. 

 

13. Prescrição de treinamento e musculação – 16h 

Estudo dos princípios da musculação. Estudos das capacidades motoras. Máquinas e equipamentos. 

Estrutura do treinamento e musculação. Exercícios básicos. Tópicos especiais em musculação. 

 

14. Prescrição de exercícios para grupos especiais – 16h 

Prescrição e controle do treinamento físico para o aprimoramento da aptidão física de grupos com 

diferenças fisiológicas consideráveis e intervenientes na resposta orgânica ao exercício (como 

crianças, adolescentes, gestantes, idosos, diabéticos, hipertensos, osteoporóticos, asmáticos, 

cardíacos, obesos, aidéticos, pacientes oncológicos, etc.). Recomendações para prescrição e prática 

de atividades físicas para prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares e 

metabólicas. 

 

15. Periodização do treinamento personalizado – 16h 

Estruturação do treinamento personalizado, planejamento e organização do processo de treinamento 

para particulares e pequenos grupos, objetivando a saúde ou mesmo o rendimento de alto nível. 

 

16. Primeiros Socorros, Prevenção e Reabilitação de lesões – 24h 

Estudo dos diferentes tipos de patologias que acometem o ser humano com ênfase no sistema 

osteomioarticular (tronco, membros superiores e inferiores). Relação entre as atividades físicas 

executadas e o risco de lesão. Promoção da saúde e prevenção de lesões. Noções terapêuticas para 

restabelecer diferentes tipos de lesões. 

 

17. Psicologia do Esporte – 24h 

Estudo dos processos mentais e comportamentais voltados à prática física, considerando a 

abordagem adequada com os diferentes tipos de personalidade, apresentação de métodos 

motivacionais dos mesmos para a prática desportiva e percepção corporal na busca do equilíbrio em 

diferentes grupos 
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18. Bases nutricionais, Suplementação no esporte e Princípios da Farmacologia – 16h 

Estudo das bases fisiológicas da nutrição e atividade física. Metabolismos envolvidos. Dieta e 

tópicos avançados para orientação nutricional. Suplementos e recursos ergogênicos. Estudo das 

alterações orgânicas induzidas por diferentes medicamentos e sua interferência no rendimento 

físico. Identificação dos grupos de medicamentos e apresentação da melhor abordagem a se tomar 

em cada caso para preservação da saúde do indivíduo. 

 

19. Seminário de orientação de artigos científicos – 08h 

Orientação voltada para a elaboração do Trabalho de Conclusão a ser apresentado ao final do curso, 

em sessão pública. Estes seminários serão ofertados progressivamente durante o curso de 

especialização (2 encontros de 04 horas cada um). Cada aluno deverá estabelecer um tema de 

investigação oriundo do curso e, de posse dos instrumentais metodológicos e normativos, 

desenvolver um trabalho monográfico que pode ter diversos formatos: projeto de intervenção em 

saúde mental, estudo clínico-conceitual, estratégias de avaliação de ações e serviços em saúde 

mental, etc. Havendo pertinência temática, os trabalhos poderão ser elaborados em dupla. 

 

 

8. ESTRUTURA FÍSICA 

 

8.1-Instalações: o curso de Especialização em Treinamento Esportivo e Musculação será ofertado 

no campus da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG Unidade Divinópolis, onde já 

existe toda a estrutura devidamente montada e em funcionamento para as atividades acadêmicas. 

Além disso, as aulas práticas ocorrerão em academias e clube conveniado (Estrela do Oeste Clube, 

vide convênio e declaração da diretoria acadêmica), que possue sala de musculação devidamente 

equipadas, sala para aulas coletivas, sala de spinning, ampla área para atividades funcionais, sala 

para avaliação física e postural.  

 

8.2-Equipamentos: sala de aula devidamente montada para o recebimento dos alunos, projetor de 

multimídia, lousa, laboratório de informática, caixas acústicas etc. A estrutura do Centro de 

Referência Técnica em Ensino, Pesquisa e Extensão – CRT da Unidade Divinópolis sempre oferece 

o apoio logístico necessário para a realização deste e dos demais cursos de especialização da 

Instituição. 
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8.3-Recursos para a aprendizagem: acervo físico da biblioteca Professor Nicolaas Gerardus 

Plasschaert, localizada na Unidade Divinópolis. 

 

 

ANEXOS 

 Anexo A: Planos de ensino  

 Anexo B: Avaliação docente e do curso (modelo UEMG) 

 Anexo C: Declaração de disponibilidade e titulação do docente 

 Anexo D: Breviário do Currículo Lattes 

 Anexo E: Planilha de custo do curso 

 


