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EMENTA:  

Estudo sobre aspectos teóricos da análise técnico-tática, de tempo-movimento e em 

biomecânica, com ênfase em: 1) estudos avançados da técnica e da tática no rendimento 

esportivo e desenvolvimento de estratégias de jogo; 2) estudos avançados em tempo-

movimento associados com inferências fisiológicas e aplicação prática em treinamento e 

criação de avaliações físicas; 3) aspectos da produção de conhecimento em técnica-tática e 

tempo-movimento; Estudos avançados da biomecânica em esportes e práticas físicas, e; 4) 

desenvolvimento tecnológico, criatividade e inovação em softwares e aplicativos para análises 

de movimento. São realizados artigos e seminários de aprofundamento com pesquisas 

quantitativas, análise crítica das diferentes abordagens metodológicas de pesquisa e debates 

sobre a aplicação prática e a teoria em razão da análise de performance. 

 

OBJETIVOS: 

Serão desenvolvidas discussões e reflexões críticas sobre o desenvolvimento de tecnologias e 

inovação na área de análise de performance. O aluno estará habilitado para compreender 

análise de movimento de ações técnico-táticas e/ou biomecânicas. Desenvolvimento prático de 

análises de dados e, por fim, o aluno será habilitado em escrita acadêmica sobre tais dados em 

formato de artigo. 
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