
Educador
  A PROFISSÃO
DE TODOS
     OS FUTUROS

F U T U R O  |  T E N D Ê N C I A S  |  I N O V A Ç Ã O

Uma instituição do grupo



2

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA 
E TREINAMENTO ESPORTIVO

CURSO



3

Ao fim do curso, o aluno terá desenvolvido e aprofundado seus 
conhecimentos sobre o esporte enquanto prática corporal, a partir 
das suas diferentes manifestações nos domínios da pedagogia do 
esporte, da metodologia e avaliação do treinamento esportivo, das 
práticas orientadas à promoção e reabilitação da saúde, da fisiologia e 
nutrição aplicada ao esporte. Preparar os alunos para se diferenciarem 
no mercado de trabalho e orientá-los para o atendimento de diferentes 
populações, ampliando o seu escopo de atuação.
O curso objetiva ainda oferecer um aperfeiçoamento ao profissional 
de Educação Física e áreas correlatas sobre questões relacionadas 
ao esporte, treinamento e atividade física, oportunizando reflexões e 
análises críticas sobre as diferentes situações relacionadas ao fenômeno 
esportivo. Propor temas teórico-práticos, demonstrados por meio de 
problematizações específicas da área.

Profissionais graduados em Educação Física, nas áreas de 
Bacharelado, Licenciatura Plena e áreas afins que atuam no esporte 
e na atividade física. O curso também pode ser relevante para 
estudantes das diversas áreas da saúde. 

Aulas presenciais, tendo como principal diferencial a conexão 
contínua entre a teoria e a prática, através dos seguintes métodos:
• Preparação prévia para as aulas;
• Estudos de Caso;
• Aulas expositivas;
• Discussões e debates em sala de aula.
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas prospectivas e timelines de 
futuro. 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS
Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de 
Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de Conceitos. O uso da internet 
como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à 
pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. Potencialização de resultados em quatro fases.

MÉTODOS DE TREINAMENTOS ESPORTIVOS 
Diferentes formas pelas quais o exercício pode ser prescrito e realizado com o intuito de sistematizar os meios de 
treinamento e maximizar os resultados. Método de treinamento contínuo (contínuo invariável e contínuo variável). 
Método de treinamento descontínuo (descontínuo de repetição, descontínuo intervalado).

TREINAMENTO ESPORTIVO E RENDIMENTO 
Estudo e análise dos conceitos básicos e princípios do treinamento voltados para o rendimento esportivo: 
Planejamento, organização e avaliação. Análise dos fatores que influenciam a capacidade de desempenho esportivo. 
Detecção, seleção e desenvolvimento do talento esportivo. O treinador e a comissão técnica no desporto de alto 
rendimento.

NUTRIÇÃO APLICADA AO ESPORTE
Estruturas e funções dos macronutrientes - carboidratos, gorduras e proteínas. Estruturas e funções dos 
micronutrientes - vitaminas e minerais. Equilíbrio energético, exercício, controle do peso e sua relação com exercícios 
de curta e longa duração. Alimentação equilibrada antes, durante e após treinamentos e eventos esportivos. Uso e 
efeitos dos recursos ergogênicos nutricionais.

PEDAGOGIA NO ESPORTE
A partir do conceito de pedagogia e as abordagens do processo de ensino com suas respectivas influências teóricas, 
compreender suas relações com o esporte e a construção do conceito de pedagogia do esporte, emergindo as bases 
de fundamentação das novas tendências sobre o tema.

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
Caracterização dos sistemas anaeróbio (alático e lático) e aeróbio. Adaptações metabólicas relacionadas ao 
treinamento físico. Efeitos do exercício sobre os sistemas respiratório, cardiovascular, endócrino, muscular e 
nervoso. Reposição das reservas energéticas durante a recuperação e remoção do ácido lático do sangue e músculos. 
Limiar anaeróbio, limiar de compensação respiratória, máxima fase estável de lactato sanguíneo, VO2 máximo e VO2 
pico.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUAS INTERFACES
Abordagem conceitual, atitudinal e procedimental dos conteúdos referentes à educação física escolar: jogo, esporte, 
luta, capoeira, dança e ginástica. Reflexões acerca da importância desta disciplina na escola nos níveis Fundamental e 
Médio, e do papel do professor como promotor da cultura corporal.
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TREINAMENTO E ATIVIDADE FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS
Treinamento esportivo e atividade física com enfoque no atendimento das necessidades primordiais à saúde 
de pessoas que requerem cuidados especiais como Gestantes, Idosos, Obesos e Diabéticos.

ESPORTE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
O Esporte se configura como fenômeno contemporâneo de múltiplos sentidos e formas e vem intensificando 
sua influência na humanidade, especialmente nas últimas décadas. Essa disciplina tem por objetivo discutir tal 
fenômeno, focalizando-o nas fases da infância e adolescência em variados aspectos: o consumismo no esporte, 
a instantaneidade atual contra o engajamento esportivo, o altorrendimento e sua influência na iniciação e 
aperfeiçoamento, as diferentes dimensões do esporte e o jovem, características da juventude e o ensino de 
modalidades, propostas metodológicas de ensino e treinamento para crianças e adolescentes.

JOGO
Oferecer uma análise crítica sobre o tema jogo a partir de estudos sobre este fenômeno em áreas como a sociologia, 
a psicologia da aprendizagem e a educação, através das  reflexões na Educação Física e Pedagogia do Esporte.

PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências Técnicas, 
Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como montar um planejamento de 
carreira (Roteiro).

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O aluno deverá entregar um trabalho de conclusão de curso que poderá ser em forma de artigo científico ou 
monografia no prazo estipulado pela coordenação. Não será exigida a apresentação do trabalho, apenas a entrega 
e pode ser realizado individualmente ou em dupla.
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