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ANO: 2018/1        PERÍODO: 4º BACHARELADO 
DISCIPLINA: BIOMECÂNICA 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. WELTON DIAS BARBOSA VILAR 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA:  HS 
PRÉ REQUISITO: 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo dos aspectos biomecânicos dos tecidos biológicos submetidos a esforços produzidos pelo movimento humano 
através de métodos qualitativos e quantitativos de análise como a fotografia, cinematografia, eletromiografia e 
dinamometria. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Esta disciplina de Biomecânica  pretende contribuir para a formação deste profissional, desenvolvendo atividades e 
conteúdos de maneira que, ao final da disciplina, o acadêmico seja capaz de: 
- Entender a dependência interdisciplinar da Biomecânica no estudo da complexa estrutura do movimento humano, 
bem como; 
- compreender os diversos padrões de movimento humano através de métodos qualitativos e quantitativos de análise 
cinemática e cinética dos movimentos e sua aplicação nas diversas modalidades esportivas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Compreender os principais fundamentos, 

conceitos, métodos, características, divisão e 
tipos da biomecânica 

Introdução aos estudos da Biomecânica 

2. Descrever os fatores físico e mecânicos 
determinantes para a osteogênese dos ossos. 

3. Analisar os diversos tipos de alavancas 
existentes no homem, a teoria de Pawels.  

Biomecânica dos tecidos osteomio-articulares 

4. Analisar as articulações quanto a estrutura da 
cartilagem articular e sua relação com a 
sobrecarga. 

Biomecânica dos movimentos esportivos versus lesão 
músculo-esquelético 

5. Descrever a principais propriedades 
biomecânicas dos músculos e suas relações 
com os treinamentos de força e potência; 

6. Indicar algumas situações no movimento ou 
na postura em que ocorrem determinadas 
contrações sinérgicas e correlacioná-las com 
as variáveis velocidade, comprimento e carga. 

Instrumentos de medidas em biomecânicas 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala (embasada em artigos) 
Trabalhos supervisionados em campos de prática; 

 
RECURSOS 
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Recursos audiovisuais; 
Data-show; 
Apostila, livros, artigos 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da UniEVANGÉLICA, que 
contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao longo do semestre, a 
devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: prova teórica valendo 70 pontos (Data: 23/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliações em sala que somadas chegarão a 30 pontos (que ocorrerá nas seguintes datas: 09/03 
atividade - 20 pontos; presença e participação nas aulas até a semana que antecede a primeira VA - 10 pontos). 
 
 2ª VA: prova teórica em formato de simuladão valendo 40 pontos (PROVÃO - Data: 05/05): contendo questões 
objetivas de múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; prova teórica da disciplina valendo 
30 (Data: 27/04) pontos com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de 
respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que antecede a prova, seguindo as 
seguintes proporções: 70% conteúdo ministrado após a 1ª VA e 30% ministrado antes deste período); avaliações em 
sala que somadas chegarão a 30 pontos (que ocorrerá nas seguintes datas: 20/10, atividade - 20 pontos; presença e 
participação nas aulas até a semana que antecede a Segunda VA - 10 pontos). 
 
 3ª VA: prova teórica valendo 70 pontos (Data: 15/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliações em sala que somadas chegarão a 30 pontos (que ocorrerá nas seguintes datas: 11/05 
(Relatório de aula prática) - 10 pontos; 18/05 (Relatório de aula prática) - 10 pontos; presença e participação nas 
aulas até a semana que antecede a terceira VA - 10 pontos). ATENÇÃO: todas as atividades deverão ser realizadas 
por alunos que estiverem presentes nas aulas. As mesmas só poderão ser entregues fora do prazo ou realizadas por 
alunos que não compareceram na aula somente mediante de justificativa e critérios previstos na avaliação 
substitutiva. 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da realização 
da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na data fixada 
previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da instituição; e 
atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis após a 
divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 
1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; editora). 
        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da disciplina, 
por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
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 Biomecânica da musculação 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CAMPOS, Maurício de Arruda. Biomecânica da musculação . 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
CARR, G. Biomecânica dos esportes: um guia prático. São Paulo: Manole, 1998. 
HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases biomecânicas do movimento humano. São Paulo: Manole, 1999. 
 
Bibliografia complementar: 
 
McGINNIS, P. M. Biomecânica do esporte e exercício. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
HALL, S. Biomecânica básica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005 
KAPANDJI, A.  I. Fisiologia articular: membro superior. 5. ed. São Paulo: Médica Panamericana, 2000. 
____________. Fisiologia articular: membro inferior. 5. ed. São Paulo: Médica Panamericana, 2000. 
____________. Fisiologia articular: tronco e coluna vertebral. 5. ed. São Paulo: Médica Panamericana, 2000. 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________   
 PROF. ME. WELTON DIAS BARBOSA VILAR 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 


