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EMENTA:  

Prática e reflexão de aspectos teóricos da tecnologia e inovação em análise técnico-tática e 

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) Uso de softwares como Easytag, Frami, Kinovea, Tracker 

Video Analysis, Avimeca e SPSS para análise técnico-tática e biomecânica. 

 

OBJETIVOS: 

- Capacitar o discente a realizar análises críticas sobre tecnologia e inovação na área de 

análise do movimento (técnico-tática, tempo-movimento e biomecânica); 

- Uso dos softwares mais adequados para análise técnico-tática e biomecânica, e; 

- Incentivar o desenvolvimento de artigos científicos relacionados com desenvolvimento de 

tecnologia e inovação na área de análise de movimento. 
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