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PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Compreensão dos processos que envolvem a musculação aplicada às mais diversas populações. A partir de uma análise crítica dos conteúdos
técnicos e das tendências atuais na área de Educação Física.

EMENTA*

Estudo teórico-prático do sistema locomotor, com revisão anatômica por articulações com noções e emprego da msuculação por grupos
musculares e seus respectivos exercícios.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Histórico da Musculação;
Teoria e metodologia do treinamento com pesos (academia e esporte);
Testes de força e potência no esporte de rendimento; Análise biomecânica em aparelhos de musculação;
Adaptação do sistema muscular ao treinamento com pesos;
Treinamento com pesos na infância e adolescência: riscos, benefícios e prescrição;
Treinamento com pesos para mulheres: particularidades, riscos, benefícios e prescrição;
Treinamento da potência e velocidade muscular no esporte;
Treinamento de multi-saltos e pliometria;
Treinamento da resistência muscular no esporte;
Periodização do treinamento com pesos: organização e estruturação.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ao término da atividade, espera-se que o aluno seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento e as capacidades físicas, as estruturas musculares, os métodos e sistemas de treinamento resistido.
Aplicar, acadêmica e profissionalmente, o conhecimento referente ao treinamento resistido nas diversas possibilidades do movimento humano.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver habilidades que permitam planejar, organizar, executar e avaliar ações e atividades relacionadas ao treinamento neuromuscular.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Identificar os principais elementos do treinamento de força e resistência;
 •Elaborar um plano de treinamento resistido em função das capacidades individuais;
 •Avaliar capacidades físicas utilizadas no treinamento resistido e de força;
 •Aplicar resultados de testes na montagem de programas de treinamento resistido;
 •Montar programas de treinamento resistido, respeitando os princípios científicos;
 •Orientar para as diferentes realidades de aplicação do treinamento resistido (sala de musculação, parque, casa, clubes, escola).

METODOLOGIA

Exposição dialogada, utilizando fundamentação textual, vídeos e imagens argumentativas, baseados em escritos (publicações) e vivências pessoais;
Elaboração e apresentação de uma periodização do treinamento resistido a partir de situações-problemas discutidas em sala de aula.

AVALIAÇÃO

1ª Avaliação: Avaliação Escrita Individual: domínio dos conceitos teóricos (10,0 pontos);
2ª Avaliação: Elaboração de Periodização (dupla): domínio de saberes teórico-metodológico (10,0 pontos);
3ª Avaliação: Autoavaliação: Análise crítica, a partir de critérios pré-estabelecidos, sobre a construção das aprendizagens e dos saberes
procedimentais e atitudinais desenvolvidos na disciplina (10,0 pontos).

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

 1.BOMPA, T. O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. 4.ed. São Paulo: Phorte, 2002.
 2.DELAVIER, F. Guia dos movimentos de musculação: abordagem anatômica. 4. ed. São Paulo: Manole, 2006.
 3.FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. Porto Alegre. Artmed, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 1.BACURAU, R. F. et al. Hipertrofia-Hiperplasia: fisiologia, nutrição e treinamento do crescimento muscular. São Paulo: Phorte, 2001.
 2.BADILLO, J. J. G., AYESTARÁN, E; G.; DORNELLES, M. D. Fundamentos do Treinamento de Força: aplicação ao alto rendimento desportivo.

Porto Alegre: Artmed, 2001.
 3.BOSSI, L. C. Periodização na musculação. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2011.
 4.FLECK, S. J.; KRAMEMER, W. J. Treinamento de força para jovens atletas. São Paulo: Manole, 2001.
 5.McGINNIS, P. M. Biomecânica do esporte e do exercício. Porto Alegre> Artmed, 2002.
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