
TURMA RIBEIRÃO PRETO-SP 
 

DATA: 30 DE ABRIL A 02 DE MAIO 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais e acadêmicos (a partir do 5º período) de Fisioterapia e Educação Física. 

 

EMENTA 

Falar dos benefícios do Treinamento Funcional, hoje, é a mesma coisa que “fazer chover no 

molhado”. Concorda? Mas será que realmente sabemos os benefícios e utilizamos a técnica de forma 

correta? Ou estamos apenas acompanhando a “indústria Fitness” e não a Ciência? A maioria das pessoas, 

entre elas inúmeros profissionais da área, assimila o Treinamento Funcional ao “treino em bases instáveis”, 

a “subir em bolas”, a “quanto mais instabilidade melhor”, a “fazer exercícios em grupo na praia ou ao ar 

livre”, entre outras coisas. 

Porém poucas entendem ou simplesmente desconhecem e/ou ignoram o conceito básico e real do 

Treinamento Funcional: “Treinar o corpo a fim de reestabelecer padrões de movimento defeituosos que 

possam gerar compensações ou disfunções", como citou o fisioterapeuta americano Gray Cook; “Técnica que 

usa os conhecimentos da anatomia funcional (biomecânica) para melhorar a função de seus praticantes, 

ensinando-os a lidar com a resistência do seu peso corporal em todos os planos de movimento e em posições 

que façam sentido para as suas atividades realizadas no cotidiano e/ou práticas esportivas”, como citou o 

preparador físico americano Michael Boyle. 

Na realidade o que vemos é justamente o contrário: o Treinamento Funcional passou a ser visto como 

uma forma de entretenimento e não como uma forma de melhorar a função de seus praticantes. Sem contar 

os riscos que determinados exercícios criados e executados de forma incorreta podem proporcionar. Somado 

a isso, o que se vê é que muitos não têm critérios para a progressão de exercícios e a evolução dos alunos e 

pacientes. 

  Como identificar disfunções?

  Quando prescrever determinado exercício?

  Quando evoluir?



OBJETIVO 

Apresentar uma metodologia baseada em quatro pilares fundamentais quando falamos em 

prevenção e reabilitação de padrões de movimento defeituosos que possam gerar compensações ou 

disfunções. São eles: avaliação funcional, preparação do movimento, integração do movimento e 

treinamento de força funcional. 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Apresentação da Metodologia André Melo FT 

2. Introdução ao Treinamento Funcional 

3. Bases do treinamento físico e seus princípios 

4. Função articular (Teoria "Articulação por Articulação" de Gray Cook) 

5. Como identificar uma disfunção 

6. Avaliação funcional e raciocínio clínico – teoria e prática 

7. Prescrição de exercícios a partir da avaliação funcional e suas correlações com o trabalho de prevenção, 

reabilitação de lesão e performance 

8. Liberação miofascial – teoria e prática  

9. Como otimizar as funções articulares de mobilidade e estabilidade – teoria e prática 

10. Aquecimento e suas correlações com o trabalho de prevenção, reabilitação de lesão e performance – 

teoria e prática 

11. Força funcional - progressões e regressões - e sua correlação com o trabalho de prevenção, reabilitação 

de lesão e performance – teoria e prática  

12. Força especial e treinamento metabólico – teoria e prática  

13. Como selecionar e prescrever os exercícios a partir da queixa principal ou objetivos dos seus clientes 

14. Como criar e organizar as fichas de atendimentos individualizadas dos seus clientes 

15. Dúvidas, prova de conhecimento e revisão geral 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021 

Horário: Sexta-Feira: 19 às 22:30h; Sábado: 8h às 19h; Domingo: 8h às 18h 

Duração: 25h 

Local: Oásis Plaza Hotel (Av. Pres. Kennedy, 2445 – Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto-SP) 

 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 
 

VALOR A PRAZO: valor total de R$ 1.360,00 (sendo R$ 300,00 a serem pagos via depósito bancário referente 

à inscrição e R$ 1.060,00 restantes a serem pagos no primeiro dia de curso à vista ou em até 5x sem juros, 

no cartão de crédito). 

 

VALOR “DESCONTO AMIGO”: indique um ou mais amigos para realizar o curso junto com você!

Valor total de R$ 1.280,00 para cada um (sendo R$ 300,00 a serem pagos via depósito bancário referente à 

inscrição e R$ 980,00 restantes a serem pagos no primeiro dia de curso à vista ou em até 5x sem juros, no 

cartão de crédito). 

 

VALOR À VISTA: valor total de R$ 1.200,00 a ser pago via depósito ou transferência bancária 

antecipadamente. 





DADOS BANCÁRIOS: 

Banco do Brasil 

Agência: 3634-x ou -0 Conta corrente: 27.956-0 

CPF: 024.965.315-08 

André Luis Melo de Oliveira 

Obs.: Favor encaminhar o comprovante de depósito no nosso WhatsApp (48) 99806-6363 junto com nome 

completo e cidade onde realizará o curso. 

 


