UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO
PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em português: Tópicos
Especiais em Fisiologia do Exercício

Código: EFD328

Nome do Componente Curricular em inglês: Special Topics in
Exercise Physiology
Nome e sigla do departamento: CEDUFOP
Unidade acadêmica: Reitoria
Carga horária semestral
Ex: 30 horas

Carga horária semanal teórica
01 horas/aula

Carga horária semanal prática
01 horas/aula

Ementa: Estudo dos efeitos do exercício físico sobre os sistemas de controle fisiológico
integrados: central e periférico.Treinamento físico e tratamento e ou reabilitação de patologias
crônico-degenerativas
Conteúdo programático:
Tópicos avançados em fisiologia do exercício e sistema nervoso central
Objetivos: Identificar os efeitos do treinamento físico sobre os neurotransmissores e sistema
nervoso central
1. Alteração da atividade dos neurotransmissores e exercício físico
2. Plasticidade neuronal e exercício físico
3. Controle neural e exercício físico
Tópicos avançados em fisiologia do exercício e sistema cardiorrespiratório
Objetivos: Identificar os efeitos agudos e crônicos produzidos pelo exercício físico sobre os
sistemas que integram o controle e a homeostasia do sistema cardiorrespiratória durante o
exercício
1. Endotélio e sistema cardiovascular
2. EPOC
3. Sistema angiotensinérgico, exercício e controle cardiovascular
4. Equilíbrio redox e sistema cardiorrespiratório
5. Controle da pressão arterial e freqüência cardíaca: efeito do treinamento
Tópicos avançados em fisiologia do sistema neuroendócrino e exercício físico
Objetivos: Identificar as alterações produzidas pelo exercício físico sobre o sistema
neuroendócrino
1. Efeito do treinamento físico no controle de hormônios permissivos
2. Controle da saciedade e exercício físico

3. Exercício físico e anabolismo
4. Exercício físico e catabolismo
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