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Curso: Licenciatura em Educação Física 

P R O G R A M A  D E  E N S I N O 

 

Código: DEF 5705  Disciplina: Seminário de Aprofundamento em Esportes 

Carga Horária: 72 h/s aula 

 

EMENTA:  
Opções: Atletismo, Basquetebol, Futebol, Ginástica Rítmica Desportiva, Handebol, 

Natação, Tênis de Campo e Voleibol. 

Temas: A modalidade (escolhida) no Brasil e no mundo. Metodologia do 

treinamento. Aperfeiçoamento e correções do gesto técnico. Estratégias e táticas. Regras 

oficiais e Arbitragem. 

 

OBJETIVO GERAL:   
Contribuir para o aprofundamento do Licenciado em Educação Física para que 

possa estimular a prática da Natação a nível escolar e não escolar de forma espontânea, 

pautada nos  princípios da Educação Física de teor humanista. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
- Aprofundar a relação do desenvolvimento da modalidade (escolhida) no Brasil e   no 

mundo; 

- Identificar as metodologias alternativas do treinamento e aperfeiçoamento dos  gestos  

   técnicos na modalidade (escolhida); 

- Desenvolver estratégias para a estruturação voltadas para a técnica e tática da modalidade 

   (escolhida) ; 

- Conhecer e aplicar as regras Oficiais da modalidade (escolhida); 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:      

UNIDADE I - Evolução e influência da modalidade (escolhida) no mundo e no Brasil; 

- Estágio  atual da modalidade ( escolhida) em Santa Catarina  e no Brasil  

UNIDADE II - Metodologia do treinamento na modalidade ( escolhida); 

- Interpretação e análise dos  gestos técnicos da modalidade (escolhida); 

- Formação de equipes da modalidade (escolhida); 

UNIDADE III - Regulamentação e aplicação das regras oficiais da modalidade   

  (escolhida); 

- Acompanhamento da prática na modalidade (escolhida) em clubes e ou 

onde for praticada; 

      

BIBLIOGRAFIA: 
Será apresentada no Plano de ensino da modalidade (escolhida). 

 



A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 


