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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular	
 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956315 - Fisiologia do Exercicio I 
Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 813 ECTS: 4 
 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Eduardo Marques de Loureiro 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 
Seminário 

(S) 
Estágio 

(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100 20 15 10                               55 
 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Clarificar e caracterizar os conceitos de fundamentos do movimento, energia do  movimento; 

Dominar as leis de adaptação biológica / fisiológica e princípios estruturais do treino  desportivo; 

Conhecer os mecanismos de adaptação fisiológica do treino  desportivo; 

Definir conceptualmente, a função cardiorespiratória e o seu relacionamento com o desempenho; 

Dominar e instrumentalizar, aplicando, as componentes e características das influências ambientais sobre a performance; 

Dominar os aspectos de natureza fisiológica relativos à saúde e condição  física; 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Bloco I – Energia para o Movimento 

Cap 1 – A energia e o ATP 

Cap 2 – Diferentes formas de obtenção do ATP 

Cap 3 – Fontes de produção de ATP 

Cap 4 – Transf. da energia no movimento 

Cap 5 – Medida de consumo da energia humana 

Cap 6 – Consumo energético durante o repouso e actividade física 

Cap 7 – Dif. individuais e mensuração das capacidades  energéticas 

Cap 8 – A fadiga 

Bloco II – Função Cardio-respiratória e Desempenho 

Cap 9 – Sistema Cardiovascular 

Cap 10 – Regulação respiratória durante o exercício 

Cap 11 - Adaptações cárdio-respiratórias ao treino 

Bloco III - Fundamentos do Movimento 

Cap 12 – Músculo esquelético: estrutura e função 
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Cap13 – Controlo Muscular do movimento 

Cap 14 – A tipologia da fibra muscular e sua importância na  performance 

Cap15 – Adaptações neuromusculares ao treino da força 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta disciplina, prevê na sua organização a sistematização dos conhecimentos relativos aos fundamentos da processologia que 
se alicerça todo o conhecimento desta disciplina no fenómeno do da fisiologia de suporte ao treino e da preparação desportiva. 

Na realização do exercício físico verifica-se uma cadeia fenómenos fisiológicos que se complementam e que são o base do 
sucesso ou insucesso desportivo. 

serão abordados os principais padrões fisiológicos e a forma como se alteram de acordo com a diversos tipos de prática do 
exercício. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

No decorrer das sessões o trabalho poderá revestir as seguintes dimensões: 

Aulas expositivas 

Trabalhos individuais 

Trabalhos em grupo 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A natureza teórica-prática da UC justifica a utilização, de forma complementar, de metodologias activas com uma forte 
componente prática e experiencial associada à exposição teórica frequentemente utilizada com suporte a meios áudio-visuais, 
assim como com recuso a pesquisa bibliográfica. 

É recorrente a prática de apresentação por parte dos alunos ao grupo-turma dos resultados da pesquisa realizada de forma 
autónoma e supervisionado pelo docente. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação desta UC será realizada da seguinte forma: época normal - Frequência escrita e trabalhos em grupo, época de 
recurso - exame escrito 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

McArdle, W., Katch, F. & Katch, V. (2002) Fundamentos da Fisiologia do Exercicio. São Paulo.Guanabara Koogan. 

Wilmore, J., Costil, D., Kenney, W. (2017) Fisiologia do esporte e do exercicio. São Paulo. Manole 
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