


·· ·oireito Desportivo 

Ministrante: Prof. Dr. Luiz R. Nunes Padilla 
Vagas: 50 vagas _ 
Data: 19 e 20 de agosto de 1994 
Ementa: Direito Desportivo (Strito S~nso): 
Legisla9áo Desportiva, aspectos constitucionais . 
e gerais da regulamenta9áo federal; Sistema 
Desportivo Municipal; Problemas de novas sis-

. temáticas e solu9óes em estudo e andamen-
to; Posi9áo do Direito Desportivo no ordena
mento jurídico; Direito Disciplinar: Fundamen
tos e_ objetivos do Direito Disciplinar Desportivo; 
Organiza9áo e Funcionamento dos Trib~nais -
Desportivos; Aspectos positivos e críticas ao Di-_ 
reito Disciplinar Desportivo. 

- -

Biomecanica -e Cinesiologia 

Ministrante: Prof. Dr. Antonio Carlos 
S. Guimaráes 

Vagas: 30 vagas 
Data: . 02 e 03 d~ setembro de 1994 
Ementa: Revisáo de conceffos de meca-

- nica; biomecanica da coluna- vedebral; 
biomecanica do joelho; biomec~:mica de exer
cícios abdominais; biomecanica da corrida; 
· análise cinesiológica de exercícios; eletro
miografia durante exercícios. 



Nata9éío adaptada-as pessoas 
com necessidades especiais 

Ministrante: Profa. Helena Alves D'Azevedo 
Vagas: 30 vagas 
Data: 16 e 17 de setembro de 1994 
Ementa: Trabalho desenvolvido com duas 
popula9óes alvo: Terceira ldade (adultos com 
mais de 50 anos) e adolescentes portadores 
de Síndrome de Down de 08 a 14 anos. No pri
meiro grupo desenvolve-se atividades de 
hidroginástica, recrea9áo, adapta9áo ao 
meio, relaxamento e nata9áo. No segundo gru
po busca-se melhorar a idade motora através 
de prática sistemática da nata9áo abordan
do todas as etapas da sua evolu9áo. 

lnicia9éío Desportiva 

Ministrante: Prof. Dr. Mario Brauner 
Vagas: 50 vagas 
Data: 23 e 24 de setembro de 1994 
Ementa: A crian9a a servi90 do esporte 
ou o esporte a servi90 da crian9a? Partindo de 
urna visáo de realidade dos programas de ini
cia9áo ao bosquete, urna reflexáo sobre no
vas perspectivas de trabalho. O cotidiano das 
classes como base para urna constru9áo teóri
ca; Concepyáo de um programa de inicia9áo 
esportiva; Constru9áo de um ambiente favorá
vel; lnvestimento na consciencia do professor
monitor; Valores que transformam as classes 
num campo de vivencia social. O bosquete 
(esporte) como prática educativa. 



Atualiza~áo em Remo 

Ministrante: Prof. Roberto Schulz. 
Vagas: 30 vagas 
Data: 07 e 08 de outubro de 1994 
Ementa: O esporte do Remo nas suas di-
ferentes manifesta9óes (rendimento, turismo, 
lazer, condicionamento, etc.); metodología da 
inicia9áo ao remo (evolu9áo histórica dos mé
todos); estágio atual do remo nas esferas regi
onal, nacional e internacional. 

Nata~áo Utilitária 

Ministrante: Prof. Jayme Werner dos Reis 
Vagas: 30 vagas 
Data: 21 e 22 de outubro de 1994 
Ementa: Nodos náo competitivos e sua 
aprendizagem; nata9áo de salvamento e sua 
prática; salvamento e imobiliza9óes; salvamen
to e reboques; tipos de afogados; estudo das 
asfixias; respira9áo artificial e sua aplica9áo: 
sistema Silvester, Schafer, Midsen, Thomsen
Reusch, Eve e Sistema boca a boca. 

Bases Fisiológicas 
da Atividade Física 

Ministrantes: 

Vagas: 
Data: 

Prof. Ms. Álvaro Reischak 
de Oliveira 
Profa. Dra. Flávia Méyer 
50 vagas _ . 
04 e 05 de novembro de 1994 

Ementa: O curso se propóe a abordar 
aspectos gerais da fisiologia aplicada a crian-
9a. 



Recrea~áo Escolar 

Ministrantes: 

Vagas: 
Data: 

Prof. Mestrando Clézio José 
dos Santos Gonc;alves 
Profa. Diná Pettenuzzo Santiago 
50 vagas 
18 e 19 de novembro de 1994 

Ementa: Atividades práticas de recrea
c;ao; jogos infantis; rodas cantadas; folclore in
fantil; categorias de recreac;ao, lazer; tempo 
livre, jogo, trabalho; construc;ao de jogos; o 
lúdico e a construc;ao do saber; teorias 
epistemológicas e a recreac;ao; historicizac;ao 
da recreac;ao na sociedade; princípios de ati
vidades recreativas. 

Ginástica na Escola: 
seu espa~o e importancia 

Ministrantes: Profa. Mestranda Míriam 
Stock Palma 
Profa. Mestranda Sílvia Cristina 
Amara! Gonc;alves 

Vagas: SO vagas 
Data: 02 e 03 de dezembro de 1994 
Ementa: Abordagem teórica sobre os 
métodos ginásticos e a influencia que estes ti
veram na Educac;ao Física brasileira; a ginásti
ca hoje nas escolas: discussóes e alternativas 
possíveis; propriedades motoras básicas possí
veis de serem trabalhadas na escola através 
da ginástica: forc;a, velocidade, resistencia, fle- · 
xibilidade; atividades práticas de ginástica e 
sua aplicac;ao na escola: amaos livres, com 
aparelhos manuais, com material de sucata. 




