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EMENTA:  

Estudo dos aspectos e variáveis psicológicas (ansiedade, estresse, motivação, concentração, 

abandono precoce, estados psicológicos, treinamento mental) nos diversos setores do esporte 

competitivo e das atividades físicas para a população. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1- Introdução à Psicologia do Esporte e das Atividades Físicas 

2- Aspectos psicológicos no esporte e nas atividades físicas (concentração, motivação, 

ativação, ansiedade, estresse, cognição) 

3- O fenômeno do abandono precoce no esporte 

4- Regulação Psicológica no esporte e nas atividades físicas 

5- O fenômeno do fluir (flow-feeling) no esporte e nas atividades físicas 

6- O processo de treinamento das habilidades psicológicas  

7- Aspectos psicológicos da qualidade de vida no esporte e nas atividades físicas  

8- Estudo e analise de pesquisas recentes nos temas relacionados a Psicologia do 

esporte e nas atividades físicas 

 

OBJETIVOS: 

Conhecer as diferentes hipóteses de associações entre “Esporte e os Aspectos Psicológicos” e 

entre “Exercício Físico e Atividade Física na Saúde Mental”. 

Analisar os possíveis efeitos do Exercício Físico nas diferentes dimensões da Saúde Mental e 

a influência das variáveis psicológicas no desempenho de diferentes esportes.  

Identificar os diferentes modelos de motivação, comportamento e adesão ao esporte, ao 

exercício físico e a atividade física. 

Avaliar as possibilidades de associação entre os aspectos psicológicos, esporte e desempenho 

nos projetos de pesquisa dos pós-graduandos. 

Avaliar as possibilidades de associação entre os aspectos psicobiológicos, exercício físico e 

atividade física, considerando os projetos de pesquisa dos pós-graduandos. 
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