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Curso: Bacharelado em Educação Física 

 

PROGRAMA DE ENSINO 
Código: DEF 5812 

Disciplina: Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo 

Pré-requisito: DEF 5897 

Carga Horária: 72 horas/aula 

 

1. EMENTA 

Bases gerais da teoria do treinamento esportivo: princípios básicos, componentes, planejamento 

e controle. Fatores influenciadores da performance esportiva. Estruturação do processo de 

treinamento: preparação física, técnico-tática e psicológica. Princípios gerais do treinamento da 

criança, adolescente e adulto. Ciclos e periodização do treinamento.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

Aprofundar a discussão dos conceitos e métodos do treinamento esportivo moderno, 

possibilitando a elaboração de um plano anual para uma modalidade esportiva, selecionando 

convenientemente os meios e técnicas de preparação condizentes coma realidade regional. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar e contrastar diversos conceitos fundamentais do treinamento esportivo. 

- Elaborar planos de treinamento, justificando a sua estrutura de acordo com os princípios gerais 

do treinamento e as características da modalidade. 

- Identificar e criticar os diversos métodos de treinamento das principais formas de exigência 

motora. 

- Relacionar e discutir os elementos de preparação técnico-tático, psicológica e intelectual. 

- Discutir, observandos os aspectos legais, éticos e fisiológicos, dos diversos fatores que a 

capacidade de performance esportiva. 

- Identificar as peculiaridades do esporte em Santa Catarina e nas diversas regiões do país, 

relacionando as conseqüentes adaptações no planejamento do treinamento. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

UNIDADE I: Aspectos Gerais Sobre a Teoria do Treinamento 

- Breve revisão sobre a bioenergética 

- Contribuição aeróbia e anaeróbia em diferentes eventos 

- Breve revisão sobre as adaptações determinadas pelo treinamento 

 

UNIDADE II: Princípios do Treinamento Esportivo 

- Individualidade biológica ou das diferenças individuais 

- Sobrecarga 

- Adaptação 

- Especificidade 

- Inter-relação volume-intensidade 

- Continuidade 

- Reversibilidade 

 

UNIDADE III: Preparação para o Treinamento 

- Física 

- Técnico-tática 

- Médica 

- Psicológica 
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UNIDADE IV: Variáveis do Treinamento 

- Volume 

- Intensidade 

- Relação entre volume e intensidade 

- Densidade 

- Características da carga do treinamento 

- Carga do treinamento e aspectos determinantes 

 

UNIDADE V: Métodos de Treinamentos das capacidades motoras 

- Componentes da carga do treinamento 

- Prescrição do treinamento da capacidade anaeróbia 

- Prescrição do treinamento da potência anaeróbia 

- Prescrição do treinamento da capacidade aeróbia 

- Prescrição do treinamento da potência aeróbia 

 

UNIDADE VI: Índices Fisiológicos Associados à Performance 

- Consumo máximo de oxigênio (VO2max) 

- Intensidade associada ao VO2max 

- Lactato sanguíneo 

- Economia de movimento 

- Variáveis neuromusculares 

- Utilização para a prescrição do treinamento 

 

UNIDADE VII: Periodização do Treinamento 

- Aspectos gerais da periodização 

- Planejamento das sessões (semanas) de treinamento 

- Ciclos do treinamento 

- Estrutura e organização do treinamento no microciclo (tipos de miocrociclos) 

- Estrutura e organização do treinamento no mesociclos 

- Estrutura e organização do treinamento no macrociclo anual 

- Planejamento do treinamento em diferentes períodos do ciclo (preparatório, competitivo e 

transitório) 

 

UNIDADE VIII: Modelos de Periodização nos Esportes 

- Modelos tradicionais 

- Modelos contemporâneos 

- Modelo de treinamento em bloco 

- Modelo integrador 

- Modelo de carga seletiva 

 

UNIDADE IX: Treinamento na Infância e na Adolescência 

- Planejamento dos programas desportivos na infância e na adolescência 

- Aptidão aeróbia e aeróbia 

- Índices fisiológicos 

- Avaliação, prescrição e controle dos efeitos do treinamento 

 

UNIDADE X: Aspectos que Interferem na Resposta do Treinamento 

- Recuperação do atleta 

- Nutrição 

- Altitude 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 


