
 

 

I Especialização em Condicionamento Físico Avançado 

Perfil: Graduados em Educação Física e Fisioterapia. 

 

Unidade: Goiânia 

Carga horária: 450 horas 

Datas: 06 a 08 de dezembro de 2019 

 Segundo módulo:  

 Terceiro módulo:  

 Quarto módulo:  

 Quinto módulo:  de 2020 

 Sexto módulo: de 2020. 

*As datas citadas são de uma programação prévia, antes do início da turma elas são revisadas e pode haver alterações de acordo 

com disponibilidade de professores e salas. 

Horários de aula: Sexta das 18h30 às 22h, Sábado das 8h às 17h e Domingo das 8h às 12h (Os 

encontros são 100% presenciais e ocorrem uma vez ao mês) 

Docentes: 

 Dr. Alberto Souza de Sá Filho 

 Esp. Geruza Naves 

 Ma. Natália Cristina Queiróz 

 Esp. Sílvio Barsanulfo 

 Esp. Alan Bastos 

 Esp. Danilo Khoury 

*Os professores citados fazem parte de nosso grupo de docentes, os selecionados para os módulos serão escolhidos de acordo 

com a disponibilidade. Para os demais módulos serão informados após início de aula, dependendo também da disponibilidade e 

confirmação dos mesmos. 

 

Programa:  

 Estratégia e Marketing em Saúde 

 Prática baseada em evidências científicas - Aqui o discente conhecerá as normas para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Anátomo-fisiologia funcional 



 

 

 Fisiologia do Exercício aplicada ao condicionamento 

 Avaliação e técnicas para correção do movimento 

 Conceitos básicos do treinamento integrado 

 Avaliação da Força e Montagem de Programa com Foco em BODYBUILDER 

 Prática de Exercícios de Força para Membros Inferiores e Superiores – POWERLIFTING 

 Iniciação a Prática do CROSSTRAINING 

 Bases do Treinamento Resistido (HIRT) e Aeróbio de Alta Intensidade (HIIT) 

 Estudos de Casos em Treinamento Físico I 

 Mobilidade e Flexibilidade no Contexto da Preparação para o Movimento de Qualidade 

 Prática de Exercícios de Força – WEIGHTLIFTING (LPO) 

 Condicionamento Físico Específico para Esportes de Combate 

 Bases Fisiológicas do TRIATHLON e Prescrição no Contexto Competitivo 

 Treinamento de Potência com KETTLEBELL e Competição GYRIA SPORT 

 Reprogramação Física Pós Lesão 

 Estudos de Casos em Treinamento Físico II – 10 hs 

 Gestão da Performance – 10hs 

 

*Os módulos foram marcados como internos e externos de acordo com turmas anteriores, porém podem ser alterados de acordo 

com a abordagem do professor e desenvolvimento da aula/turma. 


