
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Faculdade de Educação Física - Coordenação de Graduação 

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP  CEP 13083-851  
Telefone: (19) 3521-6606  FAX: (19) 3521-6751 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
DISCIPLINA:  

EF091- ATIVIDADE FÍSICA, PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
PROFESSOR RESPONSÁVEL:  

Professor: Roberto Vilarta e Cláudia Regina Cavaglieri 

Créditos: 02 = 30 horas semanais (cada 15 horas = 1 crédito)  

  
EMENTA:  

Estudam-se os conceitos e as estratégias de promoção da saúde com a valorização da alimentação, 
atividade física e do relacionamento social visando a capacidade para a vida plena, a competência 
funcional e a qualidade de vida. 

 
OBJETIVOS:  

Fornecer embasamento teórico para o conhecimento dos aspectos básicos da promoção da saúde e das 
políticas públicas em saúde, bem como sobre os conceitos atuais de qualidade de vida e estilo de vida, de 
modo que o aluno possa se apropriar de condições adequadas para reconhecimento das situações de 
risco para a vida e a saúde, potencializando suas ações para uma vida plena. 

 
PROGRAMA:  

 Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, o Sistema Único de Saúde e a Equipe de Saúde. 

 A Promoção da Saúde e a Política Nacional de Promoção da Saúde 

 Qualidade de Vida: conceitos, formas de avaliação e principais abordagens metodológicas. 

 Condições de vida das populações. Determinantes em Saúde. 

 Estilo de vida e impactos sobre a Saúde e Qualidade de Vida. 
 Aptidão Física e relações com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

 Atividade Física, princípios, formas de execução e prevenção de condições de risco. 

 Atividade Física associada à Alimentação Saudável: impactos na saúde e qualidade de vida. 

 Atividade Física, Nutrição e Envelhecimento. 

 Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e Estilo de Vida. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
Serão realizadas 3 provas escritas, com questões dissertativas e/ou de múltipla escolha. As provas versarão 
sobre o audiovisual apresentado em sala, conteúdo dos textos disponibilizado no TELEDUC, bibliografia geral, 
discussão e comentário desenvolvidos em sala, exercícios de aplicação. Nas provas não será permitido o uso 
de celulares, laptop ou pads. A nota final na disciplina será atribuída pela média das notas obtidas nas 3 
provas. Apenas aos que não obtiverem nota mínima igual a 5,0 haverá a possibilidade de realizar o exame 
final. 
 


