
 
Faculdade de Educação Física e Desportos 

Coordenação PPG Educação Física 

 
Horários de aula - 1º semestre de 2022 

 

Disciplina Docente Dia e Horário 

 
Aplicação prática do exercício físico para a 

hipertensão arterial II - GV 
 

* Para se matricular tem que ter cursado anteriormente 
a disciplina “Aspectos teóricos e metodológicos do 
exercício físico aplicado à hipertensão arterial (2024063)” 
ou “Exercício físico e hipertensão arterial – teoria 
(2051007)” 
 

 
 

Andréia 

 
De: 28 de março a 17 de abril 

Aulas: 04 a 08 de abril, de 08 às 12 horas 
(segunda a sexta-feira) 

 

 
Efeito do exercício físico na fisiopatologia 

cardiovascular 
 

 
Daniel 

De: 20 de junho a 04 de julho 
Aulas: 20, 22, 24, 27 e 29 de junho; 01 e 04 

de julho, de 08 às 12 horas (segunda, 
quarta e sexta-feira) 

 
 

Eletromiografia de superfície aplicada à avaliação 
física e ao exercício - GV 

 
Alexandre 

 

De: 23 de março a 08 de abril 
Aulas: 23, 24, 25 (lab.), 30 e 31 de março; 
01 (lab.), 06, 07 e 08 (lab.) de abril (quarta, 

quinta e sexta-feira), de 08 às 10 horas 
 

 
Epistemologia do conhecimento tecnológico e 

inovação no esporte 

 
Heglison 

De: 22 de março a 21 de junho 
Aulas: 22 e 29 de março; 05, 12, 19 e 26 de 
abril; 03, 10 e 17 de maio (terça-feira), de 15 

às 18 horas 

 
 

Habilidades cognitivas aplicadas ao desempenho 
humano 

 
Rodrigo e 

Nádia 

De: 25 de março a 01 de julho 
Aulas: 25/03, 01/04, 29/04, 

06/05,13/05,20/05,27/05, 10/06, 24/06, 
01/07 (sexta-feira), de 9 às 12 horas 

 
 

Prática de pesquisa em instrumentos de medidas 
psicológicas na saúde e no esporte II - GV 

 
* Para se matricular tem que ter cursado anteriormente 
a disciplina “Teoria e pesquisa em instrumentos de 
medidas psicológicas na saúde e no esporte (2024065)” 

 
Pedro 

De: 31 de março a 13 de julho 
Aulas: 31/03, 28/04, 26/05 e 23/06 (quinta-

feira), de 08 às 12 horas 
 

 

 
Prática em suplementação associada ao exercício 

físico II - GV 
 
* Para se matricular tem que ter cursado anteriormente 
a disciplina “Tópicos avançados em suplementação 
durante o exercício físico (2024066)” 

 
Ciro 

De: 28 de março a 17 de abril 
Aulas: 04 a 08 de abril, de 14 às 18 horas 

(segunda a sexta-feira) 
 

 



 
Recursos ergogênicos no exercício e no esporte 

 
Moacir 

De: 26 de maio a 30 de junho 
Aulas: 26/05; 02, 09, 23 e 30/06 (quinta-

feira), 13:30 às 18 horas 
 
 

 
Revisões Sistemáticas e Meta-análises 

 
Danilo 

De: 20 de abril a 15 de junho 
Aulas remotas síncronas: 20 e 27/04;04, 11, 
18 e 25/05; 01, 08 e 15/06 (quarta-feira), 08 

às 13 horas 
 
 

 
Teoria e pesquisa em corpo, diversidade e 

processos psicossociais em saúde, esporte e 
exercício 

 
Clara e Maria 

Elisa 

De: 27 de abril a 22 de junho 
Aulas: 27/04; 04, 11, 18 e 25/05; e 22/06 

 
Quartas-feiras, 14 às 18 horas 

 
 

Estágio de ensino I e II – Mestrado/Doutorado 
 

 
Orientador 

Definição com o orientador 

 
Seminário II – Mestrado/Doutorado 

 

 
Coordenação 

Datas a serem definidas 

 
 
 

Juiz de Fora, 15 de fevereiro de 2022 


