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EMENTA 

Disciplina: Fisiologia do exercício aplicada à pesquisa em nutrição e saúde 

Disciplina em Inglês: Exercise Physiology applied in nutrition and health 

Disciplina em Espanhol: Fisiología del ejercicio aplicada a la investigación en nutrición y salud 

Código:  NUT352 

Carga Horária: 60 Créditos: 04 

 

Ementa: Estudo das alterações fisiológicas agudas e crônicas geradas pela do exercício físico em humanos e 

em animais. Identificação das alterações metabólicas, cardiovasculares e endócrinas induzidas pelo 

treinamento físico e suas relações com alimentação e nível de treinamento. 

 

Ementa em Inglês: Study of the acute and chronic physiological changes generated by physical exercise in 

humans and animals. Identification of metabolic, cardiovascular and endocrine changes induced by physical 

training and relation with nutrition and physical performance. 

 

Ementa em Espanhol: Estudio de las alteraciones fisiológicas agudas y crónicas generadas por la del ejercicio 

físico en humanos y en animales. Identificación de las alteraciones metabólicas, cardiovasculares y endocrinas 

inducidas por el entrenamiento físico y sus relaciones con alimentación y nivel de entrenamiento. 
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