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Introdução: Exercícios com pesos, historicamente foram empregados no treinamento
de atletas, principalmente do gênero masculino. Houve preconceitos associados aos
atletas de fisiculturismo, como a masculinização do corpo da mulher, complicações
cardiovasculares e inibição do crescimento ósseo. Entretanto, o treinamento contra
resistência é uma modalidade de exercício físico, variando-se em volume, intensidade,
método de treinamento e o tipo de equipamento. O treino promove aumento de força,
músculo e tônus muscular, melhorando o desempenho esportivo e qualidade de vida.
Portanto, a implantação do projeto vem oferecer a prática de atividade física
minimizando os prejuízos causados pelo estresse do dia a dia.
 Objetivo: O projeto objetiva agrega valor ao Curso de Educação Física e oferecer aos
acadêmicos um ambiente de prática em uma das atividades mais procuradas em
academia. É um campo de pesquisa a ser explorarado pelos cursos da saúde permitindo
estudos científicos com possibilidade de publicação nos mais diversos. Metodologia:
Realização de uma anamnese médico desportiva com o objetivo de verificar possíveis
limitações e impedimentos para a prática de exercícios resistidos.
Avaliação morfofuncional com o objetivo de levantar as reais necessidades de cada
cliente identificando eventuais distrofias musculares.
Prescrição de programas de treinamento com base nas informações levantadas através
da anamnese, da avaliação morfofuncional e também considerando o objetivo do
aluno, tendo como preocupação principal a elaboração do treinamento voltado à saúde
do praticante.
Dentro dos princípios da atividade física voltada à saúde reavaliar, replanejar e
acompanhar o processo de treinamento.
 Resultados: O projeto é de natureza perene funcionando há vários anos na instituição.
Tem atendido a um volume crescente de alunos da instituição, de funcionários e seus
dependentes, bem como também da comunidade externa sendo esta a que representa
maior contingente. 
Como resultado acadêmico, salienta-se a participação de alunos extensionistas e a
produção de pesquisas do curso de Educação Física:
“COMPORTAMENTO DAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS EM DIFERENTES
POSIÇÕES DE EXERCÍCIOS DE FLEXÃO DE JOELHO”

“ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO EM IDOSAS”, 

“COMPARAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE MULHERES
IDOSAS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LOCALIZADA”

 “ANÁLISE DO DESEMPENHO DA POTÊNCIA DE MEMBROS INFERIORES
APÓS ALONGAMENTO ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS DE
FLEXIBILIDADE”

“RESPOSTAS HEMODINÂMICAS EM DIFERENTES POSIÇÕES DO
EXERCÍCIO SUPINO”
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Pesquisas da Pós Graduação:

“ESTUDO DE CASO: INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO EM
CIRCUITO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E A FORÇA MUSCULAR DE
ADOLESCENTE OBESO”

Pesquisa da Iniciação Científica: 

“COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DE DIFERENTES MÉTODOS DE
TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE
MULHERES ADULTAS”

Pesquisa da FAPEMIG:

“COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DE DIFERENTES MÉTODOS DE
TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL E A
POTÊNCIA AERÓBICA EM MULHERES ADULTAS”.
 Conclusão: Pelo volume de clientes inscritos, pelo número de pesquisas realizadas
tendo como foco o treinamento de força-musculação e a grande aceitação dos clientes
internos, alunos dos diversos cursos, funcionários e seus dependentes e a comunidade
externa, conclui-se que o projeto de extensão tem atingido seus objetivos.
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