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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Toda  e qualquer prática corporal necessita de bases prévias para sugerir protocolos, intensidade e o tipo de carga a ser aplicada ou seja é
fundamental avaliar e medir para iniciar e acompanhar o processo.

EMENTA*

Estudo dos conceitos, objetos, métodos e técnicas de medidas de avaliação na área de educação física. Etapas da avaliação, tipos de testes,
critérios de seleção e seus fundamentos. Conceitos e cálculos de coeficientes. Índices, aptidão física. Medidas morfológicas básicas. Avaliação em
educação física e suas aplicação práticas.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Introdução a avaliação moderna.
 •Testes, medidas e avaliações: Um referencial teórico.
 •Critérios para validação de testes de aptidão física.
 •Objetivos e procedimentos para avaliação da aptidão física.
 •Seleção e administração de instrumentos de avaliação.
 •Fatores de risco para doenças coronarianas.
 •Nível de atividade física e dispêndio metabólico e comportamento sedentário.
 •Antropometria  e Indicadores de obesidade e risco para comorbidades.
 •Protocolos e procedimentos e instrumentos  para avaliação da composição corporal com quatro fragmentações. Bioimpedância.
 •Protocolos para avaliação da aptidão musculoesquelética  e motora
 •9. Protocolos de avaliação da capacidade aeróbia e anaeróbia. VO2 em todos ergômetros e pista e banco. Equação de Whaley.
 •Elementos para investigação das alterações posturais e deformidades da coluna. Simntrografia.
 •Recursos da informática aplicados a testes, medidas e avaliação.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Identificar e aplicar protocolos de avaliação das capacidades motoras e antropométricas, assim interpretar seus resultados e sugerir parâmetros de
intervenção.
Total suporte a fisiologistas e Professores de Educação Física nos diversos ambientantes.

OBJETIVO GERAL

GERAL:
•? Apresentar os fundamentos teórico-práticos da abordagem sobre Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Esportes
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS:
 •? Introduzir os principais usos dos Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Esportes?•? Propiciar a compreensão sobre o processo de
aplicação de Testes, Medidas e Avaliação em populações, sua dinâmica temporal, distribuição espacial e determinação •? Apresentar os diferentes
tipos de protocolos de testes e medidas,assim como vantagens e desvantagens de sua aplicação na investigação de distintos fenômenos • Discutir
a aplicação dos diferentes protocolos de testes e medidas, como forma de otimizar os resultados encontrados • Propiciar a reflexão sobre a
aplicação dos Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Esportes nos distintos campos de atuação profissional.

METODOLOGIA

Desdobramento do assunto pelo docente, concomitante com os participantes, através do uso daquilo que vai expresso no programa da disciplina e
da realização de diferentes técnicas como aulas expositivas, seminários, oficinas e estudos de caso, com o fim de refletir e experimentar, de
maneira direta, os conteúdos trabalhados.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados, ao longo do período letivo, através do desempenho em prova escrita ( individual ) e avaliação prática em grupo,
desenvoltura através de apresentação oral, frequência, participação  e pela média ponderada dessas avaliações intermediárias e de prova final,
com bases nos critérios normativos da instituição.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

- Testar, medir e avaliar.
- Validade e objetividade dos instrumentos.
- Anamnese x Aptidão Física.
- Riscos de Comorbidades.
- Nível de Atividade Física.
- Distribuição de gordura e Índices corporais.
- Composição corporal e GVA
- Avaliação da Função
     Força e RML
     Flexibilidade
     Agilidade, Potência, Velocidade
     Capacidade Aeróbica VO2
- Desvios Posturais.
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