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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Implica em estudo anatomofisiológico e mecânico do movimento do homem e de seus segmentos corporais; e em termos genéricos ocupa-se com
as forças que agem sobre o corpo humano e com os efeitos que estas forças produzem. sendo assim, a disciplina fundamentará as análises
mecânicas e anatômicas do movimento corporal na dança, jogos, brincadeiras e esporte.

EMENTA*

Estudo da biomecânica e anátomo-fisiológica dos movimentos normais do corpo humano, as bio-alavancas, a preensão, a postura e a marcha.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Revisão de conteúdos de histologia relacionados com a cinesiologia
 1.Tecido conjuntivo frouxo
 2.Tecido conjuntivo denso

 •Fundamentos do movimento humano
      1. Considerações esqueléticas sobre o movimento
      2. Considerações Musculares sobre o movimento

 •Princípios mecânicos da cinemática
 1.Terminologia básica do movimento
 2.Graus de liberdade
 3.Cadeias cinemáticas

 •Anatomia Funcional
                1. Análise de movimento do complexo do ombro
                2. Análise de movimento da coluna vertebral
                3. Análise de movimento da articulação do quadril e da cintura pélvica
                4. Análise de movimento da articulação do joelho
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OBJETIVO GERAL

Espera-se que, ao final do semestre letivo, os discentes tenham conhecimentos básicos dos princípios mecânicos de cinética e de cinemática
envolvendo as articulações do corpo humano. Espera-se ainda, que os mesmos, consigam analisar as variáveis relacionadas aos movimentos das
principais articulações com base nas estruturas morfofuncionais envolvidas na realização destes movimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGIA

Segundo Hamill e Knutzen (1999), Cinesiologia e Biomecânica são campos quantitativos de estudos dentro das Ciências dos Exercícios. Esta
disciplina busca integrar conhecimentos básicos de anatomia, física, cálculo, e fisiologia objetivando o desenvolvimento e melhoria do estudo do
movimento corporal humano.
 A partir do argumento supracitado, a metodologia escolhida para direcionar e orientar os discentes estará fundamentada em aulas expositivas, na
maioria das vezes, bem como, estudos dirigidos envolvendo os conteúdos específicos da disciplina e conteúdos relacionados com prescrição de
atividade física contra resistência.

AVALIAÇÃO

Os instrumentos de Avaliação selecionados para verificação e acompanhamento do aprendizado em Fisiologia Humana serão:
 •Prova Formal
 •Produção de textos relacionados com os conteúdos apresentados
 •Apresentação de seminários, baseados em textos indexados previamente selecionados.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
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