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1. BOAS VINDAS 

 
Bem-vindo (a) ao Treinamento de Capacitação e Certificação de 

Multiplicadores do Programa Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS) promovido 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Este Guia serve de referência para a realização das atividades educacionais 

durante toda a sua trajetória neste Treinamento. 

O Treinamento está organizado em uma Introdução e mais 12 sessões. Ao 

final de cada uma delas você deverá responder às atividades de fixação e só então 

passará à sessão seguinte. Após realizar todas as sessões do Treinamento você fará 

uma avaliação final para sua certificação de Multiplicador do Programa VAMOS.  

Então, VAMOS lá! Desejamos uma ótima leitura e um excelente Treinamento 

para você! 

 
2. APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

 
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com sede em 

Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi fundada em 18 de dezembro 

de 1960, com o objetivo de promover o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A UFSC tem por finalidades “produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico ampliando e aprofundando a formação 

do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade 

nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e 

democrática e na defesa da qualidade de vida”.  

Atualmente, a UFSC tem mais de 35.000 estudantes matriculados em cursos 

de pós-graduação, graduação, educação à distância, ensino técnico, médio, 

fundamental e infantil. Conta com aproximadamente 3.000 servidores técnico-

administrativos e mais de 2.000 docentes.  

 
3. APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE DESPORTOS - CDS 

  
Em 1973 iniciaram-se as atividades de prática desportiva no CDS, sendo 

criado o Curso de Licenciatura em Educação Física no ano de 1974.  

Em 1996 foi implantado o Programa de Pós Graduação em Educação Física 

no CDS em nível de mestrado e 2006 o doutorado. O Programa tem três áreas de 



concentração: Atividade Física Relacionada à Saúde; Teoria e Prática Pedagógica 

em Educação Física; e Biodinâmica do Desempenho Humano. 

O CDS tem como missão produzir e socializar conhecimentos e aprofundar a 

formação do ser humano para o exercício profissional da Educação Física, em 

interação com a sociedade, na busca da melhor qualidade de vida. O Centro de 

Desporto, pautado nos valores de cooperação, comprometimento, competência, 

cumplicidade, coletividade, diálogo, ética, respeito e responsabilidade, vem 

trilhando e consolidando com um Centro de Excelência Nacional e Internacional 

em Educação Física. 

Neste sentido, tem criado programas e projetos que contribuem para 

melhorar o estilo de vida da população, dentre eles o VAMOS, que lhe 

apresentaremos em seguida. 

 
4. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA “VAMOS” 

 
Estratégias envolvendo modificações no estilo de vida, como por exemplo, 

programas educativos baseados em evidências e em teorias de mudança de 

comportamento, parecem promissores. Neste sentido, foi criado o programa de 

mudança de comportamento Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS), que 

objetiva motivar adultos e idosos em geral a adotarem um estilo de vida saudável 

com relação à atividade física e alimentação adequada.  

O Programa VAMOS é uma forma eficaz de auxiliar pessoas, a terem uma 

vida mais ativa e saudável. Sua filosofia é desenvolver atitudes, habilidades e 

competências para promover a autonomia na escolha de um estilo de vida 

saudável relacionado à atividade física e alimentação adequada e saudável 

valorizando os contextos culturais. 

 
5. COMO NASCEU O PROGRAMA “VAMOS”? 

 
O Programa VAMOS nasceu de discussões entre pesquisadores nacionais e 

internacionais sobre a importância da atividade física (AF) na vida dos brasileiros, 

ao mesmo tempo em que foi observada a preocupante estatística referente à baixa 

participação em AF e aumento do sobrepeso e da obesidade na população. Na 

busca por soluções alternativas e criativas para o problema da inatividade física, 



identificou-se uma proposta ainda pouco explorada no Brasil – a utilização de 

técnicas de mudança comportamental na promoção de AF.  

O programa inicialmente foi baseado no “Active Living Every Day” (ALED) 

um dos exemplos de programas de mudança de comportamento. Após contato com 

a empresa Human Kinetics, adotou-se tal programa por meio de contrato para a 

tradução e adequação à nossa realidade. O programa foi aplicado em Centros de 

Saúde (CS) e, após avaliação de membros da gestão dos CS, profissionais e 

usuários, verificou-se a necessidade de importantes modificações, feitas as 

alterações, o programa já não era mais uma mera tradução do ALED, fato que deu 

origem ao programa VAMOS.    

 
6. O QUE É O “VAMOS”? 

 
O VAMOS é um programa de promoção de saúde que, para alcançar seus 

objetivos, está alicerçado nos constructos e estratégias da Teoria Sócio Cognitiva. 

O Programa VAMOS oportuniza a seus participantes, 12 encontros 

presenciais que abordam assuntos sobre atividade física, alimentação adequada e 

saudável, controle do estresse, como enfrentar obstáculos, superar desafios e 

estabelecer metas, automonitoramento, estratégias e confiança para realizar e 

manter mudanças. 

Os 12 encontros são:  

Introdução 

Encontro 1; Vamos preparar? 

Encontro 2: Vamos saber mais sobre alimentação saudável? 

Encontro 3: Vamos decidir e praticar? 

Encontro 4: Vamos superar desafios? 

Encontro 5: Vamos estabelecer metas? 

Encontro 6; Vamos reunir apoio e ir passo a passo? 

Encontro 7: Vamos ganhar confiança e revisar os objetivos? 

Encontro 8: Vamos enfrentar os obstáculos? 

Encontro 9: Vamos desfazer o estresse? 

Encontro 10: Vamos encontrar novas oportunidades para ter uma vida saudável? 

Encontro 11: Vamos realizar mudanças douradoras?  

 



7. APRESENTAÇÃO DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES DO PROGRAMA “VAMOS”  

 
O Treinamento para Multiplicadores do Programa VAMOS é um curso de 

certificação de profissionais da área de saúde para atuarem com o Programa 

VAMOS.  

O objetivo do treinamento é capacitar e certificar profissionais da área de 

saúde para atuarem como multiplicadores do Programa VAMOS em diferentes 

comunidades/grupos em todo Brasil, habilitando-os à planejar, organizar, 

desenvolver e avaliar ações da intervenção, garantindo qualificação para o 

trabalho e a qualidade dos resultados. 

No treinamento são abordados os seguintes conteúdos: 

- Introdução: O processo de treinamento, os requisitos e os passos para se tornar 

um multiplicador do Programa VAMOS. 

1. O que é VAMOS? A missão e a filosofia do VAMOS e compreender como a 

aplicação desses conceitos ajudam as pessoas a mudarem seu comportamento. 

2. O que são Atividades Físicas e Exercícios Físicos? Os conceitos de Atividade 

Física e Atividade Física para a Saúde (AFS) e de Exercício Físico. As principais 

diretrizes para AFS, conforme tipo, duração, intensidade e frequência. E, as 

evidências científicas dessas diretrizes. 

3. Conceito e Diretrizes de uma Alimentação Adequada e Saudável: Os 

conceitos de Alimentação Adequada e Saudável e as evidências científicas e as 

principais diretrizes para Alimentação Saudável. 

4.  Embasamento Teórico do Programa VAMOS: A Teoria Sócio Cognitiva e os 

constructos que fazem parte dela e porque ela é importante para ajudar as pessoas 

a mudarem seu comportamento. 

5. Princípios e Estilos de Aprendizagem: Os princípios da aprendizagem de 

adultos e idosos e sua eficácia na aprendizagem para promover mudanças de 

comportamento duradouras. 

6. Tipos de Comportamentos nos Grupos: Os tipos de participantes no Programa 

e a condução dos encontros mantendo a harmonia do grupo. 

7.  Estrutura dos Encontros do VAMOS: A dinâmica dos encontros do Programa 

VAMOS e como planejá-los e organizá-los. 

8.  Avaliação: A importância do processo de avaliação, como e quando realizá-la. 



9.  Adaptações no Programa VAMOS: As possibilidades de adaptações ao 

Programa VAMOS. 

10.  Estratégias de Motivação e Manutenção do Grupo: Estratégias de 

manutenção da frequência, motivação e interesse do grupo pelo Programa. 

11. VAMOS entender os Fatores Estressantes? O estresse e como ele acontece. 

Os estágios do estresse e os principais agentes estressores. Estratégias para 

enfrentamento do estresse. 

12. Os Encontros do VAMOS: Objetivos e pontos-chaves presentes nos materiais 

de cada encontro do Programa. Sequência adotada no material e o que será 

transmitido nos encontros. 

 
8. DURAÇÃO DO TREINAMENTO 

 
O Curso é realizado na modalidade à distância (via moodle groups - UFSC) e 

utiliza em torno de 20 horas para sua execução. Estas horas deverão ser realizadas 

em, no máximo, um mês. Se o cursista passar deste período, nova inscrição deverá 

ser feita e o treinamento reiniciado. Portanto, você precisa organizar um 

cronograma e definir horários de estudo e, principalmente, realizar todas as 

atividades propostas. 

 
9. TERMOS QUE VOCÊ NÃO PODE ESQUECER!  

 
Para o Treinamento são utilizados termos específicos do Programa VAMOS. 

Portanto, vamos nos familiarizar com eles! 

 
Multiplicador: se refere à pessoa com nível superior, capacitada e certificada. Esta 

pessoa é responsável por conduzir o Programa VAMOS por meio de orientações de 

mudança de comportamento e por exercer uma estratégia educativa para resolver 

os problemas referentes programa. Neste caso, será você após a conclusão do 

treinamento. 

 
Sessões: são as partes do treinamento nos quais os conteúdos são apresentados e 

que devem ser obrigatoriamente acessadas de forma sequencial. São 12 sessões 

que serão disponibilizadas à medida que a sessão anterior for acessada e atividade 

de fixação realizada. 

 



Encontros: são os momentos semanais ou quinzenais, em torno de 1:30 a 2:00 

horas, em que o multiplicador estará reunido com os participantes do VAMOS para 

discutir os diferentes conteúdos e materiais didáticos preparados pelo programa.  

 

Capacitação: atividade sistemática, planejada. Processo de preparação para atuar 

em função específica, dar autonomia e autoconfiança para realização de tarefa, 

alcançar objetivos, criar, solucionar problemas. É todo o processo a qual você está 

sendo submetido. 

 
Certificação: emissão de documento formal que comprova a condição de 

aprovados na capacitação/treinamento. No Programa VAMOS se você responder 

adequadamente a maioria das questões da avaliação (pelo menos 80%), você terá a 

certificação com duração de dois anos. Expirado esse prazo um treinamento de 

atualização deverá ser realizado para renovar a certificação.  

 

Educação a Distância: modalidade de educação efetivada por meio intenso do uso 

de tecnologias de informação e comunicação, onde professores e alunos estão 

separados fisicamente no espaço e/ou no tempo, podendo ou não apresentar 

momentos presenciais. 

 
Moodle: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment é um ambiente 

virtual de aprendizagem baseado em Sistema Open de Gerenciamento de Cursos – 

Curse Mangement System (CMS) desenvolvido de forma colaborativa por designers 

e programadores, baseado em uma concepção socioconstrutivista.  

 
O Treinamento VAMOS é realizado nesse ambiente virtual, disponível em 

nossa universidade. Você fará o treinamento por meios eletrônicos (computador, 

tablet, celular), ou seja, você não terá contato direto com os profissionais que 

desenvolveram o treinamento. No entanto, você poderá entrar em contato com a 

equipe VAMOS para tirar suas dúvidas (vamos@contato.ufsc.br).  

 

 

 

 



10. METODOLOGIA DO TREINAMENTO  
 

Neste momento, o Treinamento de Multiplicadores do Programa VAMOS faz 

parte de uma pesquisa e todos (as) que fizerem o Treinamento também estarão 

participando do estudo. Desta forma, alguns procedimentos de pesquisa serão 

adotados e deverão ser realizados.  

Caso você não queria fazer parte da pesquisa você poderá realizar o 

Treinamento em outro momento. Sugerimos sempre visitar o site do Programa 

VAMOS para ter informações sobre novos prazos de inscrição. Ressaltamos, 

contudo, a importância de sua participação nesse momento em que estamos 

trabalhando na construção de uma nova ferramenta para a melhoria do perfil de 

saúde de nossa população. 

 

- Termo de Assentimento - Todos (as) os (as) participantes deverão preencher o 

Termo Consubstanciado de Assentimento concordando em participar do estudo. 

Esse passo é obrigatório, você não terá acesso ao Treinamento sem passar por ele. 

 

- Questionário Pré Treinamento - Após concordar em participar do estudo 

assinalando “CONCORDO” no Termo Consubstanciado de Assentimento, você será 

submetido ao primeiro questionário que faz parte da nossa pesquisa. Ele é 

composto por duas etapas: a primeira sobre dados do seu perfil e a segunda com 

questões para verificar os conhecimentos gerais acerca dos conteúdos que serão 

abordados no treinamento. Uma vez respondidas todas as questões e clicado em 

“Enviar Enquete” você não poderá alterar suas respostas e a etapa seguinte do 

curso será liberada para você.  

 

- Avaliação da Sessão – No decorrer o Treinamento, e ainda como parte da 

pesquisa, será solicitado que você faça a avaliação de duas sessões que serão 

escolhidas aleatoriamente, usando, para isso, o preenchimento de um questionário. 

Uma vez respondidas todas as questões e clicado em “Enviar Enquete” você não 

poderá alterar suas respostas e a sessão seguinte será liberada para você. 

 

- Questionário Pós Treinamento – Após a conclusão de todo o Treinamento e 

antes da realização da Avaliação de Cerificação você deverá preencher o último 

questionário que faz parte do nosso estudo. Este questionário também é dividido 



em duas partes a primeira sobre sua reação a diversos aspectos do Treinamento e 

a segunda com questões de conhecimentos acerca dos conteúdos abordados e, uma 

vez respondido todas as questões e clicado em “Enviar Enquete”, você não poderá 

alterar suas respostas e Avaliação de Certificação será liberada para você. 

 

 Agora apresentaremos a você as atividades que serão realizadas no 

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) e suas características: 

 
- Guia do Cursista - É o manual que você está lendo e contém todas as 

informações necessárias para você realizar o treinamento. 

 

- Fórum de Apresentação - É um espaço destinado à construção de conhecimento 

compartilhado. É por meio de temas postados no Fórum que os participantes 

poderão buscar informações complementares, atuais e práticas a respeito do 

treinamento. É um recurso que permite você interagir com os outros participantes 

do treinamento. A participação nos Fóruns é fundamental para a construção do 

grupo em um curso a distância, já que é por meio deles que os participantes têm a 

possibilidade de se conhecerem melhor e de conversarem sobre questões do 

treinamento e outros assuntos pertinentes. 

 
- Sessões - O Treinamento é composto por uma Introdução seguida de mais 12 

sessões interligadas e que serão disponibilizadas à medida que as atividades da 

sessão anterior forem concluídas. Logo, você terá acesso às sessões na ordem que 

aparecem na página. Inicialmente você terá acesso à leitura da introdução e em 

seguida abrirá a sessão 1, 2 e assim sucessivamente.  

 
- Atividades de Fixação - Após a leitura de cada sessão há um ícone verde 

indicando as “Atividades de Fixação”. São blocos de cinco questões de múltipla 

escolha. Ao clicar no link das atividades de fixação, você verá sua descrição e 

poderá clicar no botão para começar a responder às perguntas. Caso sua resposta 

for incorreta aparecerá ao lado da resposta assinalada o seguinte texto “Pense 

outra possibilidade de resposta que se encaixe mais com o que você aprendeu nessa 

sessão e com a filosofia do VAMOS”. Volte ao texto e certifique-se qual seria a 

resposta correta e faça a atividade novamente. Ao terminar as atividades de fixação 



clique em “ENVIAR TUDO E TERMINAR” e você estará apto para seguir para a 

próxima sessão.  

 

- Avaliação - Ao final de todas as sessões do treinamento existe uma caixa de texto 

“Avaliação”. Você irá clicar nesta caixa de texto e poderá começar o teste com 50 

questões de múltipla escolha, assinalando apenas uma alternativa. O tempo para 

realizar o teste é de uma hora. Para receber a certificação e estar apto a oferecer o 

Programa VAMOS você deverá acertar pelo menos 80% das questões. Caso não 

consiga realizar o teste no tempo previsto ou não acertar 80% das questões, você 

deverá estudar novamente o conteúdo e solicitar a central do Treinamento para 

refazer a Avaliação de Certificação.  

 

Algumas atividades podem ter limite de tempo para serem respondidas, 

enquanto outras poderão ser respondidas aos poucos. Fique atento(a) as 

orientações. Caso não haja limite de tempo, basta salvar as respostas das questões 

para que, da próxima vez que acessá-las, precise apenas responder àquelas que 

ficaram faltando. 

 

11. CERTIFICAÇÃO 
  

Serão certificados os participantes que realizarem todas as sessões do 

Treinamento e, ao seu término, atingirem 80%, ou mais, de acertos das questões 

na Avaliação final. Somente estes terão direito ao certificado de multiplicador do 

Programa VAMOS, ou seja, apenas estes poderão oferecer o Programa em sua 

comunidade, centro de saúde ou outros locais.  

 Para entrar em contato com a equipe envie um e-mail para 

vamos@contato.ufsc.br 

 
12. DICAS 
 

Ao realizar o Treinamento, recomendamos: 

 Organizar seu tempo para dedicar-se ao curso, por exemplo, reservando um 

tempo diário para o Treinamento. 

 Ler toda sessão atentamente, a fim de entender o assunto, se for necessário 

reler.  

mailto:vamos@contato.ufsc.br


 Fazer pausas e anotações à medida que for lendo, a fim de compreender o 

assunto. 

 Anotar qualquer dúvida que surgir durante a leitura e entrar em contato com os 

responsáveis pelo Programa, enviando um e-mail para (vamos@contato.ufsc.br), 

com o titulo treinamento. 

 
13. MENSAGEM FINAL 
 

Para a equipe do Programa VAMOS é uma grande satisfação tê-lo (a) como 

cursista. Esperamos que a leitura do Guia do Cursista do Treinamento de 

Multiplicadores Programa VAMOS tenha sido importante para você. Agora, munido 

(a) de informações básicas sobre o Programa VAMOS e sobre o Treinamento para 

Multiplicadores, você poderá começar o curso. Utilize as dicas de estudos para 

otimizar sua aprendizagem. 

Desejamos sucesso na sua caminhada! 
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