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PLANO DE ENSINO: DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS I (30 h), II (60 h) ou III (90 h) 

 
1. DOCENTE RESPONSÁVEL: FABIANA ANDRADE MACHADO 

 

CÓDIGO NOME 

 Tópicos Especiais I: Uso de tecnologias no desempenho esportivo 

Período de oferta: 22/06 a 27/07/2017 
Número de vagas: 07 (SETE) REGULARES               Alunos especiais:  03 (TRÊS) 

� Mestrado                     � Doutorado                        X Mestrado/Doutorado 
 
2. CARGA HORÁRIA: 

X 30h (2 créditos);                                

�60h (4 créditos); 

�90h (6 créditos). 

 

�Blocada. 

Data Prevista: Início: 22/06/2017 

�Semestral. 

Detalhes: A referida disciplina será ofertada do dia 22/06/2017 a 27/07/2017 às quintas feiras a 
partir das 13:30 horas e as aulas serão ministradas no Departamento de Ciências Fisiológicas Bloco 
H79 sala 116. 
 

2. EMENTA: Investigação de uso de diferentes recursos tecnológicos desenvolvidos e utilizados 

com o objetivo de otimização do desempenho esportivo, enquanto recursos potencialmente 

ergogênicos ou atuantes na recuperação pós-exercício, visando a quebra de recordes em 

diferentes modalidades. 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1) O uso de recursos tecnológicos: 

a) Recursos audiovisuais (câmeras, fones, comunicadores, Hawk-eye); 

b) Sensores de movimento (foto células, GPS); 

c) Equipamentos (ergômetros, bicicletas, bolas); 

d) Acessórios (roupas, tênis, capacetes, bandagens); 

e) Equipamentos utilizados para recuperação (laser, LED, Game Ready, câmaras frias, etc) 

f) Equipamentos para monitoramento de treino (acelerômetros, monitores cardíacos); 

g) Simuladores de fatores ambientais (simulação de altitude/câmaras hipobáricas, máscaras 

de hipóxia, microgravidade, túneis de vento, etc); 

h) Manipulação nutricional, tecnologia e indústria alimentar 

2) Para as modalidades: 

a) Futebol; futsal 

b) Voleibol; Basquetebol; Handebol 

c) Natação; Pólo aquático; Nado sincronizado; saltos ornamentais 

d) Corridas (velocidade, meio fundo, fundo e ultras):  
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e) Ciclismo; 

f) Lutas  

 

5. PROCEDIMENTOS DE ENSINO E RECURSOS DIDÁTICOS: Aulas e seminários temáticos direcionados 

que tragam as informações pertinentes às mais diversas tecnologias utilizadas no esporte 

contemporâneo, seguidos por discussões e debates acerca do tema apresentado. 

 

6. CRONOGRAMA 

22/06 – Utilização de recursos tecnológicos no futebol e futsal; 

29/06 – Utilização de recursos tecnológicos no voleibol, basquetebol e handebol; 

06/07 – Utilização de recursos tecnológicos na natação, pólo aquático, nado sincronizado, saltos 

ornamentais; 

13/07 – Utilização de recursos tecnológicos nas corridas (velocidade, meio fundo, fundo e ultras); 

20/07 – Utilização de recursos tecnológicos no ciclismo (pista, estrada, cross country) 

27/07 - Utilização de recursos tecnológicos nas lutas 

 

7. FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Seminários temáticos; nota individual (de 0 a 10,0 pontos). 

 

8. BIBLIOGRAFIA  
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  Complementar 
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9. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE: NÃO SE APLICA 

 

10. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS: Apenas para alunos Área de Concentração: 

Desempenho Humano e Atividade Física 

 

 


