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USP   
Curso de Personal Training 

 
 

Curso de pós-graduação na USP inovador na área de Personal Training, com aulas 
práticas em todos os momentos! Oportunidade única para discutir e experimentar com corpo 
docente renomado e com grande preocupação em fundamentar o que realmente importa na 
prática profissional! 
 
*Carga horária (aulas práticas e teóricas): 180 h (agosto de 2016 a julho de 2017) 
 
Disciplina 1: Fundamentos em treinamento personalizado  
- Fisiologia do exercício  
- Cinesiologia  
- Treinamento físico  
- Gestão e marketing aplicados à carreira profissional  
- Nutrição e recursos ergogênicos  
- Psicologia aplicada ao treinamento personalizado  
- Medidas e avaliação em treinamento personalizado 
 
Disciplina 2: Prática profissional em treinamento personalizado  
- Treinamento personalizado: teoria e prática  
- Treinamento personalizado na infância e adolescência  
- Treinamento personalizado na terceira idade  
- Treinamento personalizado em pessoas com doenças crônicas  
- Métodos avançados em treinamento personalizado  
- Transformando ciência em uma carreira de sucesso profissional  
- Estudos de caso em treinamento personalizado (alunos trarão situações da sua prática 
profissional para discussão) 
 
Corpo docente 
- Professores da USP  
- Cris Parente (eleito melhor personal do mundo) 
- Alexandre Augusto Silva (equipe Marcio Atalla) 
- Carla da Silva Batista (Laboratório de Adaptações ao Treinamento de Força - Carlos 
Ugrinowitsch e Valmor Tricoli ) 
 
*Aulas aos sábados das 8 às 18h na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo - EEFERP-USP 
(Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – CEP: 14040-907 – Ribeirão Preto – SP) 
 
*Público Alvo 
Graduados em Educação Física, Esporte, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 
Medicina. 
 
*Apenas 50 vagas 
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*Inscrição de 01/07 a 17/07/2016 por meio do sistema da USP 
(https://uspdigital.usp.br/apolo/inscricaoPublicaFormCursosOferecidosListar?oriins=W&codm
nu=1447) - no momento da inscrição é necessário enviar histórico escolar e certificado de 
conclusão da graduação para o e-mail ccex90@usp.br 
 
*Investimento 
Inscrição: R$ 60,00 
Mensalidade: R$ 369,00 
 
*Há 3 vagas com isenção total para comunidade USP (1 para docente, 1 para funcionário e 1 
para discente) e 2 para comunidade externa (1 para idosos e 1 para não idosos). Interessados 
devem enviar currículo documentado para ccex90@usp.br até 07/07/2016 - as vagas serão 
selecionadas pelo currículo documentado (maior experiência comprovada relacionada ao 
curso) e entrevista (caso necessário) 
 
*Maiores informações: buenojr@usp.br ou (16) 98146-2620 (inclusive WhatsApp) 
 

"É da síntese teoria-prática que nasce o saber. Quem teoriza sem o fundamento da prática, 
não sabe. Quem pratica e não teoriza, repete!" 

Manuel Sérgio, 1999 
 
 
 


