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ANO:2018/1       PERÍODO: 3º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Me. WISLEY GONTIJO DE MESQUITA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h.  TEÓRICA: 60HS    PRÁTICA:  20HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudos dos fundamentos histórico-culturais, pedagógicos, técnicos e táticos do Voleibol na aprendizagem dos 
movimentos básicos do desporto. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Conhecer o desenvolvimento dos fundamentos histórico-culturais, pedagógicos, técnicos e táticos do Voleibol na 
aprendizagem dos movimentos básicos do desporto. Conhecer o Voleibol, no contexto educacional, competitivo 
e perante o mercado de trabalho, identificando os métodos de ensino e aprendizagem, de forma a aplicar 
sequencia pedagógica nos diversos fundamentos, visando sua vivência no cotidiano e nas diferentes situações 
de lazer e competições. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Conhecer os aspectos históricos do Voleibol e a evolução 

do esporte referente as regras e a exigência do sistema 
midiático na mudança de regras no mundo e no Brasil. 

2. Conhecer as dimensões da quadra de voleibol, suas áreas, 
posições de jogo, mudanças, rodízio e quebras de linha. 

1. Histórico e noções básicas de 
regras, materiais, quadra e 
evolução; 

 

3.  Estudar os tipos de saque e sua importância no Voleibol e 
a tática individual. 

2. Saque  
 

4.  Estudar a manchete e sua importância no Voleibol e a 
tática individual na recepção do saque e na defesa. (Líbero) 

3. Manchete  
 

5. Estudar a importância do toque no jogo de Voleibol e suas 
técnicas de execução. 

6. Analisar, refletir sobre a tática do toque par o levantador 

4. Toque por cima e treinamento do 
levantador. 

 
7. Identificar quais são os movimentos básicos para execução 

do ataque. 
8. Estudar o ataque na entrada de rede, meio e saída de rede 

(Ângulos do destro e canhoto) 
9. Conhecer as diferentes jogadas no Voleibol através do 

atacante.  
 

 
5. Técnica individual do ataque; 

 

10. Compreender o preenchimento da súmula de jogo do 
Voleibol e o papel do apontador na mesa. 

11. Estudar o papel da arbitragem e gestos e fundamentos.. 
12. Estudar as principais regras e aplicações. 

 

6. Regras, arbitragem e Súmula de 
Voleibol 

13. Estudar e vivenciar os sistemas táticos, 6x0; 4x2 e 5x1. 
14. Conhecer os posicionamentos táticos de passe e defesa 

nos sistemas 
7. Sistemas táticos 

 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Avenida Universitária Km 3,5 – CEP: 75 070.290 – Anápolis–GO 

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 



 2

 
 
 
METODOLOGIA: 

• Aulas Expositivas; 
• Aulas práticas; 
• Estudos dirigidos e palestras; 
• Prática de ensino, reflexões e discussões; 
• Trabalhos de leitura; 
• Recursos audiovisuais; 
• Ênfase no trabalho coletivo; 
• Trabalho escrito: pesquisas bibliográficas e de campo;  
Experiências teóricas – prática como Componente Curricular 
 
 

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 60 pontos (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; prova prática  30 pontos (08/03) e  participação nas atividades 10 pontos . 
 2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; prova prática 30 pontos (04/05) e prova 
teórica 20 pontos (11/05), participação nas atividades 10 pontos. 
 
 3ª VA: prova teórica valendo 60 pontos (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; atividade prática , confecção de plano de aula e organização de aula prática, 30 pontos 
(Dias:01/03, 02/03, 29/03,05/04,26/04), participação nas atividades 10 pontos. 
 
Obs: Os conteúdos são cumulativos por VA 
 
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. 
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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: 
          
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1.AMERICAN S. E. P. Ensinando voleibol para jovens.  2 ed. São Paulo: Manole, 1999.  
2.BIZZOCHI, C. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição.  São Paulo: Fazendo arte, 2000.  
3.BOJIKIAN, J. C. M. Ensinando Voleibol. Guarulhos: Phorte, 1999. 

Bibliografia complementar: 
1.BORSARI, J. R. Voleibol – aprendizagem e treinamento um desafio constante. São Paulo: 
Edu/Edups,1989. 
2.CARVALHO, A. M. Voleibol – 100 exercícios, Rio de Janeiro: Sprint, 1993. 
3.DURRWACHTER, G. Voleibol: treinar jogando. Rio de Janeiro: Ao  Livro Técnico,  1984. 
4.SHALMANOV, A.A. Voleibol: fundamentos biomecânicos. Guarulhos: Phorte, 1997.  
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
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 


