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HTTP://CEFEUEL.WEBS.COM 

PROGRAMAÇÃO)RESUMIDA)
)
)

 

)
PROGRAMAÇÃO)DETALHADA)

)
)

SEGUNDA3FEIRA)3)DIA)20)DE)OUTUBRO)DE)2014)
8h20%9h00:((((( Cerimônia%de%Abertura(
9h00%10h00:(((( Palestra%de%Abertura:("Cultura,)Sociedade)e)Jogos)Olímpicos"(

Coordenador:( Prof.(Dr.(HÉLIO(SERASSUELO(JÚNIOR((UEL)(
Palestrante:(( Prof.(Dr.(ANTONIO(CARLOS(GOMES(((SPORTS)TRAINING)(

10h00%10h20:((( Intervalo(

10h20%12h00:((( Cursos(
12h00%19h20:(( Sem)Atividade)neste)período)

19h20%21h00:((( Mesa%Redonda%1:"Currículo:)Possibilidades)e)Desafios"(
Coordenador:( Prof.(Dr.(ORLANDO(MENDES(FOGAÇA(JÚNIOR((EMH/UEL)(

((((((((((((((((((((((((((( ( Profa.(Dra.(ADRIANA(REGINA(DE(JESUS(SANTOS((UEL)(
((((((((((((((((((((((((((( ( Profa.(Dra.(ILEIZE(FIORELLI(SILVA((UEL))(
21h00%21h20:((( Intervalo(

21h20%22h40:((( Cursos(
TERÇA3FEIRA)3)DIA)21)DE)OUTUBRO)DE)2014)
8h20%10h00:(((( Mesa%Redonda%2:("Modelos)de)Monitoração)do)Desempenho)do)Atleta"(

Coordenador:( Prof.(Dr.(FELIPE(A(MOURA((DES/UEL)(
Palestrantes:( Prof.(Dr.(HÉLCIO(R(GONÇALVES((((DES/UEL)(

Prof.(Dr.(LUIZ(CLÁUDIO(R(STANGANÉLLI((((DES/UEL))(
Prof.(Dr.(HÉLIO(SERASSUELO(JÚNIOR((((DES/UEL)(

10h00%10h20:((( Intervalo(

10h20%12h00:((( Cursos(
12h00%19h20:(( Sem)Atividade)neste)período)

19h20%21h00:((( Mesa%Redonda%3:"Atividade)Física)para)Idosos:diferentes)tipos)de)intervenções"(
Coordenadora:( Profa.(Dr.(JULIANA(BAYEUX(DASCAL((DEF/UEL))
Palestrantes:( Prof.(Dr.(DENILSON(DE(CASTRO(TEIXEIRA((DEF/UEL))

Prof.(Drnd.(FÁBIO(CHECHE(PINA((DEF/UEL))(
Prof.(Drnd.(ALEXANDRE(ANTUNES(IMAZU((UNIMED/Londrina)((

21h00%21h20:((( Intervalo(

21h20%22h40:((( Cursos)

Horário Segunda(20/10) Terça(21/10) Quarta(22/10) Quinta(23/10) Sexta(24/10) 
08:20- 10:00 ABERTURA Mesa Redonda 2 OFICINAS Pôster Mesa  Redonda 4 
10:00- 10:20 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10:20- 12:00 CURSOS CURSOS OFICINAS CURSOS CURSOS 
12:00- 19:10 sem atividade sem atividade sem atividade sem atividade sem atividade 

19:10- 20:50 Mesa  Redonda 1 Mesa  Redonda 3 OFICINAS Pôster ENCERRAMENTO 
20:50- 21:10 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

21:10- 22:50 CURSOS CURSOS OFICINAS CURSOS CURSOS 
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QUARTA3FEIRA)3)DIA)22)DE)OUTUBRO)DE)2014)
8h20%10h00:(((( Oficinas(
10h00%10h20:((( Intervalo(

10h20%12h00:((( Oficinas(
12h00%19h20:(( Sem)Atividade)neste)período)

19h20%21h00:(%% Oficinas(
21h00%21h20:((( Intervalo(

21h20%22h40:((( Oficinas%
)
QUINTA3FEIRA)3)DIA)23)DE)OUTUBRO)DE)2014)
8h20%10h00:(((( SESSÃO%CIENTÍFICA((APRESENTAÇÃO(DE(PÔSTER)(

Coordenadora:( Profa.(Dra.(KARINA(E.(DE(SOUZA(SILVA((DEF/UEL)(
Avaliadores:( Comissão(Científica(do(Evento(((EMHQDEFQDES/UEL)(

10h00%10h20:((( Intervalo(

10h20%12h00:((( Cursos(
12h00%19h20:(( Sem)Atividade)neste)período)

19h20%21h00:((( SESSÃO%CIENTÍFICA%(APRESENTAÇÃO(DE(PÔSTER)(
Coordenadora:( Profa.(Dra.(KARINA(E.(DE(SOUZA(SILVA((DEF/UEL)(
Avaliadores:( Comissão(Científica(do(Evento(((EMHQDEFQDES/UEL)(

21h00%21h20:((( Intervalo(

21h20%22h40:((( Cursos((
(
SEXTA3FEIRA)3)DIA)24)DE)OUTUBRO)DE)2014)
8h20%10h00:((( Mesa%Redonda%4:("Perspectivas)de)Estruturação)de)Currículos)no)Ensino)Superior"(

Coordenadora:( Profa.(Dra.(MARIA(HELENA(GUARIENTE((PROGRAD/UEL)(
Palestrante:(( Prof.(Dr.(CRIVALDO(GOMES(CARDOSO(JÚNIOR(((DEF/UEL))(

Profa.(Dra.(EVELIN(MASSAE(OGATA(MURAGUCHI((((Medicina/UEL))(

10h00%10h20:((( Intervalo(

10h20%12h00:((( Cursos(
12h00%19h20:(( Sem)Atividade)neste)período)

19h20%21h00:((( Palestra%de%Encerramento:("Da)graduação)ao)pósQdoutorado)sobre)o)
movimento)
) ) ) ) ) humano:)consequências)para)a)formação)profissional)e)
acadêmica"(

Coordenador:(((Prof.(Dr.(VICTOR(HUGO(ALVES(OKAZAKI((DEF/UEL)(
Palestrante:((((((Prof.(Dr.(LUIS(MOCHIZUKI(((USP)(

21h00%21h20:((( Intervalo(

21h20%22h40:((( Cursos%
(
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Código LISTA DE CURSOS RESPONSÁVEIS 
CM1 Fitness Dance Janaína A. do Nascimento 

Carol Macário 
Dayene Caroline da Silva 

CM2 Workshop de Artes Marciais I- Team Nogueira  Leonardo Marivil 
Samura Vieira 
Mauro Mantoani Júnior 
Pedro Luis Albano 

CM3 Hipertrofia Muscular 
 Alex Silva Ribeiro 

CM4 Prescrição de Treinamento com Pesos em Idosos 
 Fábio L. Cheche Pina 

CM5 Monitoramento do Crescimento, da Atividade Física e da 
Aptidão Física em Jovens 

Enio R. V. Ronque 
Catiana L. P. Romanzini 
Mariana B. Batista 

CN7 Ballet Contemporâneo/ Jazz Ana Beatriz Dias Puga 
Gabriela dos Santos 

CN8 Musculação: Abordagem Teórica e Prática 
 Marçal G. do A. C. Filho 

CN9 Workshop de Artes Marciais II- Team Nogueira Pedro Luis Albano 
Jair Queiroz 

CN10 Workshop Stretching Global Ativo (SGA) 
 Tadeu P. Bueno Júnior 

CN11 End Note Web 
 Danilo R. P. da Silva 

Código LISTA DE OFICINAS RESPONSÁVEIS 
OM1 A Construção de Jogos de Tabuleiro 

 Gisele F. de L. Santos 

OM2 Educação Física e Recreação  
 Luiz F. B. G. da Silva 

OM3 MAT Pilates 
 Celina Maria Quirino 

OM4 Composição Coreográfica na Dança Silvia Pavesi Sborquia 
Regina Altran 

OM5 Pedagogia dos Esportes Coletivos Cleide M. Vilauta 
Danilo R. P. da Silva 

OM6 Avaliação da Flexibilidade e da Postura Abdallah Achour Júnior 
Alessandra Beggiato Porto 

OM7 
Iniciação ao Badminton Ricardo Gonçalves 

Carlos E. M. da Silva 
Evanil A. Guarido 

ON8 
Corpo e Sexualidade em Diferente Espaços Educativos Thiago Pelegrini 

Dayenne K. C. Pelegrini 
Clara Maki Inaba 
Greici K. de Chaves 

ON9 Modalidades Esportivas em Cadeira de Rodas Márcia Greguol 
Bruna Barbosa Seron 

ON10 Epidemiologia da Atividade Física 
 Danilo R. P. da Silva 

ON11 Sapateado &Stomp Ana Beatriz D. Puga 
Gabriela dos Santos 

ON12 
Ferramentas e Técnicas Estratégicas para Coordenadores de 
Academias e Clubes  
 

Luís Alberto G. Freitas 
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Fileira de trás: Lucas Mizuta, Paulo, Lucas Gabriel, Alexandre, Rafael e Robson. Fileira da frente: Gabriela, Ana Flávia, Victor Okazaki (tutor), Adriani e Juliane.  

 
 
 

“3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE” 
 

 

A "SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE" tem como objetivo 

proporcionar aos estudantes, docentes e profissionais da área de Educação Física a possibilidade de 

atualizar seus conhecimentos, divulgar seus trabalhos acadêmicos e profissionais, além de 

aproximar os segmentos da graduação, da pós-graduação e da atuação profissional. Para tanto, a "3ª 

SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE" proporcionou 11 Cursos de atualização 

profissional, 10 Oficinas, 2 Palestras e 4 Mesas Redondas de discussão e Sessão de apresentação de 

trabalhos em formatos de Pôsteres. Neste ano foram recebidos 73 trabalhos para serem apresentados 

em formato de pôster e 19 trabalhos para serem apresentados na “Amostra de Estágio Curricular”. 
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Victor Hugo Alves Okazaki. 

 

56 

FOLHA DE LONDRINA E ÍNDICE DE 
PESQUISA DO ESPORTE E DO LAZER. 
 

Giulianna Cynara Vaz de Lima da Silva, 
Julio Alberto Oliveira da Costa Moreira, 

Tony Honorato. 
 

20 

PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES 
PRATICANTES DE GINÁSTICA 
LABORAL SOBRE QUALIDADE DE 
VIDA RELACIONADA AO AMBIENTE 
DE TRABALHO. 

Jéssica Mendes dos Santos, 
Luan Guilherme Camilo. 

30 

COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE 
CONICIDADE DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DE 
AMBOS OS SEXOS. 
 

Josmar Cubas Bellafronte Junior, 
Carla Biatrice dos Santos Cecílio, 

Hugo Pereira de Moraes, 
Ian Rezende Levy, 
André Werneck, 

Karina Elaine de Souza Silva. 

31 

EFEITO DA OCLUSÃO VISUAL NO 
EQUILÍBRIO DINÂMICO DE 
UNIVERSITÁRIOS EM PLATAFORMA 
INSTÁVEL. 

Juliane Cristina Leme, 
Cristiane Regina Coelho Candido, 

Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

57 
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INCIDÊNCIA DE LESÕES E TEMPO DE 
SERVIÇO DO PROGRAMA DE 
GINÁSTICA LABORAL EM 
SERVIDORES DE UMA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA DO 
ESTADO DO PARANÁ. 

Julliany Cristini Stadler, 
Carlos Alberto Veiga Bruniera, 

Evanil Antonio Guarido, 
Luís Alberto Garcia Freitas. 

 

32 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE 
FÍSICA E O TRABALHO DO 
EDUCADOR FÍSICO NA SAÚDE 
PÚBLICA. 

Kelly Gonçalves Caldas Moreno Alda. 
 

33 

TEMPO DE ADERÊNCIA À 
ATIVIDADES FÍSICAS DE 
ACADÊMICOS DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA. 

Kessi Cassiane Iarosz, 
João Pedro Alves Nunes, 

André de Oliveira Werneck, 
Karina Elaine de Souza Silva. 

 

34 

A DANÇA COMO OBJETO DE ESTUDO 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Laiza Floriano de Almeida, 
Katia Simone Martins Mortari. 

21 

VO2máx DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO 
PERÍODO MATUTINO. 

Larissa de Almeida Bianchini, 
Renan de Oliveira, 

Maria Vitoria Walter Lentini, 
Renan dos Santos Mariani, 

Karina Elaine de Souza Silva. 

35 

PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 
ESPORTIVA NO FUTEBOL. 

Leandro Aguiar Penedo, 
Ricardo Gonçalves. 

68  

NÍVEIS DE ADIPOSIDADE CORPORAL 
E RISCO CARDÍACO DE IDOSAS 
CADASTRADAS EM NÚCLEOS DE 
APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
INTERIOR DA PARAÍBA. 

Leonardo dos Santos Oliveira, 
José Demetrius Soares da Silva. 

 

36 

ESTADO NUTRICIONAL DE 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO. 
 

Luana Avancini Cipriano, 
Mariah Rebeka Caobianco, 
Rebeca Krieger Gonçalves, 

Suelen Cristina Moraes, 
Karina Elaine de Souza Silva. 

37 

EFEITO DO TIPO DE PRÁTICA NO 
APRENDIZADO DE MALABARISMO 
DE TRÊS BOLAS EM JOVENS 
ADULTOS. 

Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira, 
Cristiane Regina Coelho Candido, 

Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

58 

COMPARAÇÃO DA PREFERÊNCIA 
LATERAL DE PRATICANTES DE 
BREAKING E NÃO PRATICANTES DE 
DANÇA. 
 

Lucas Mizuta da Silva, 
Gabriela dos Santos, 

Robson Furlan Ricardo, 
Bruno SeccoFaquin, 

Victor Hugo Alves Okazaki. 

59 

GEPGOE - GRUPO DE ESTUDOS DE 
GESTÃO ESPORTIVA. 
 

Luís Alberto Garcia Freitas, 
Ricardo Gonçalves, 

Donizete Cícero Xavier de Oliveira, 
Wedson Bernardo dos Santos, 

Renata Ruela, 
Jean Carlos Curti. 

84 
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A INCINDÊNCIAS DAS BASES NO 
MOVIMENTO DO “HAND OFF” DO 
RUGBY. 
 

Luis Gustavo Debertolis, 
Leandro Aguiar Penedo, 

Iago Carani. 
 

69 

SISTEMA DE JOGO UTILIZADO PELA 
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
DURANTE A COPA DAS 
CONFEDERAÇÕES.  
 

Luiz Henrique Azevedo Lopes da Costa, 
Luciano Postali, 

Felipe Arruda Moura, 
Vinicius Rodrigues Castellassi. 

 

70 

COMPARAÇÃO DO VO2máx DE 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO E 
NOTURNO. 
 

Luiza Banks, 
Soiany Oliveira Dos Santos, 

Thais Vidal dos Santos, 
André de Oliveira Werneck, 

Karina Elaine de Souza Silva. 
 

38 

COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA 
MUSCULAR ABDOMINAL DE 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO E 
NOTURNO. 

Luiz Fernando Ramos Silva, 
Philippe BovoGuirro, 

Vitor Souza Ignez, 
André de Oliveira Werneck, 

Karina Elaine de Souza Silva. 
 

39 

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE 
ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
PRATICANTES DE GOALBALL. 

Marcio Rafael da Silva, 
Márcia Greguol. 

40 

FORMAÇÃO ESPORTIVA DE JOVENS 
ATLETAS DE JOGOS ESPORTIVOS 
COLETIVOS. 
 

Marcos Rocha, 
Wilton Santana, 

Hélcio Rossi, 
Cleide Vilauta, 
Silvia Souza, 

Clísia Carreira. 
 

71 

PROJETO DE EXTENSÃO: ESCOLA DE 
VOLEIBOL. 
 

Marcos Rocha, 
Matheus Elias, 

Lucélia Almeida, 
Rafael Baraldi, 
Luana Luciano. 

 

72 

O FUTEBOL COMO INSTRUMENTO 
DE INCLUSÃO SOCIAL E FORMAÇÃO 
ACADÊMICA. 
 

Matheus Ferraz, 
Irê Nunes Miguel, 

Nikolas Souza Trevizo, 
João Carlos Fonesi de Carvalho, 

Rodrigo Anibal Ardengue, 
Ariobaldo Frisselli. 

 

73 

PROJETO DE EXTENSÃO NATAÇÃO 
PARA TODOS – SEGUNDA FASE. 
 

Matheus Nozomu Nakazawa, 
Hugo Pereira de Morais, 

Everaldo Lambert dos Reis, 
Eloise Werle de Almeida, 

Vinicius Almendros Machado de Oliveira, 
Márcia Greguol. 

85 
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CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA DE 
REAÇÃO VERTICAL DO SOLO E 
ALTURA DE SALTO OBTIDA NO 
DROPJUMP. 

Matheus Rodrigues de Carvalho Elias, 
Robson Furlan Ricardo, 

Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 
Victor Hugo Alves Okazaki. 

74 

IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO 
CINTURA E QUADRIL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES DE PROJETOS 
SOCIAIS DE LONDRINA. 
 

Mayra Tardelli de Jesus Testa, 
Mirtz Ayumi Nakamura, 

Lucy Mara Acquarole Muller, 
Lucas YeikiYamaguchi, 

Rosana Sohaila Teixeira Moreira. 

41 

RESISTÊNCIA MUSCULAR 
ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO 
PERÍODO MATUTINO. 
 

Nicolas dos Santos Cardoso, 
Paulo Vitor Bertolucci. 

 

42 

COMPARAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA 
E DA PRECISÃO DO TIRO DE PISTOLA 
DE NOVATOS E EXPERIENTES. 
 

Paulo Gregório Carvalho Devides, 
Alexandre Jehan Marcori, 

Bruno Secco Faquin, 
Victor Hugo Alves Okazaki. 

 

60 

EFEITO DA DIREÇÃO E DA 
DEMANDA PERCEPTIVA NA 
TRANSFERÊNCIA INTERLATERAL DE 
APRENDIZAGEM EM TAREFA 
MANIPULATIVA. 
 

Rafael Henrique Pires, 
Alexandre Jehan Marcori, 

Bruno Secco Faquin, 
Victor Hugo Alves Okazaki. 

 

61 

PROJETO DE EXTENSÃO INICIAÇÃO 
AO FUTSAL. 
 

Rafael Rodrigues, 
Murilo Luiz Burim, 

Wilton Carlos de Santana. 
 

75 

PREOCUPAÇÕES DOS ESTUDANTES-
ESTAGIÁRIOS DE BACHARELADO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA CONFORME O 
AVANÇAR DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO. 
 

Rafael Assalim Vilela, 
Jorge Both. 

 

86 

SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR 
DOCENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
REGIÃO NORTE DO ESTADO DO 
PARANÁ. 
 

Rhaylla Gimenes de Lima Martins, 
Jorge Both. 

 

87 

 
GINÁSTICA E SAÚDE: 
APROXIMAÇÕES TEÓRICAS. 

 

Rhuam Felix Gertrudes, 
Marilene Cesário. 

 

43 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTURA DE 
SALTO E TEMPO DE CONTATO DOS 
PÉS COM O SOLO NA PRIMEIRA 
ATERRISSAGEM DO DROPJUMP. 

Robson Furlan Ricardo, 
Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 

Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

76 
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GESTÃO DE ARENAS: COMO 
APROVEITAR AS ARENAS PÓS COPA 
DO MUNDO. 

Rodrigo Anibal Ardengue, 
Ricardo Gonçalves. 

77 

A PREVALÊNCIA DE LESÕES EM 
JOGADORES PROFISSIONAIS DE 
FUTEBOL DA CIDADE DE LONDRINA 
– PARANÁ. 

Samara Chagas Baccon, 
Ricardo Gonçalves, 

Marcio Teixeira, 
Ariadne dos Santos. 

78 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM 
COLETA DE RESULTADOS COM USO 
DA FOTOGRAMETRIA NO SOFTWARE 
DE AVALIAÇÃO POSTURAL (SAPO) 
NA INTERVENÇÃO DE REEDUCAÇÃO 
POSTURAL GLOBAL (RPG) EM 
DESEQUILÍBRIOS 
NEUROMUSCULOESQUELÉTICO EM 
PACIENTES DE FISIOTERAPIA. 

Tadeu Procópio Bueno Júnior. 
 

44 

SOCIALIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A 
CONSTRUÇÃO MORAL. 
 

Thiago Corado Lima, 
Ana Cláudia Saladini. 

 

81 

ANÁLISE CINEMÁTICA DO TRONCO 
DURANTE A CORRIDA CALÇADA E 
DESCALÇA: UM ESTUDO DE CASO. 
 

Tiago Julio Costa Pereira, 
Fabio Giuliano Caetano, 

Murilo José de Oliveira Bueno, 
Vinicius Aversa Nicolosi Garcia, 

Ederson Botelho, 
Felipe Arruda Moura. 

62 

CORRELAÇÃO ENTRE 
CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO E 
TORQUE ISOMÉTRICO MÁXIMO DO 
TRÍCEPS BRAQUIAL EM 
UNIVERSITÁRIOS FISICAMENTE 
ATIVOS. 

Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 
Alexandre Jehan Marcori, 

Bruno Secco Faquin, 
Victor Hugo Alves Okazaki. 

 

63 

RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE 
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
ORIENTADOS E A OPINIÃO DOS 
CLIENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA E 
DESEMPENHO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELAS ACADEMIAS DE 
GINÁSTICA. 

Vinicius Almeida Calesco, 
Jorge Both. 

 

88 

ANÁLISE DE SPRINTS DURANTE 
PARTIDAS DE FUTSAL. 
 

Vinícius Aversa Nicolosi Garcia, 
Fábio Giuliano Caetano, 

Murilo José de Oliveira Bueno, 
Tiago Julio Costa Pereira, 

Felipe Arruda Moura. 

79 

INFLUÊNCIA DO PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ADERÊNCIA 
DE CLIENTES DE UMA ACADEMIA DE 
GINASTICA DA CIDADE DE 
LONDRINA – PR. 

Wagner Luchini Godoi Moreira. 
 

89 
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ATIVIDADES COM A FINALIDADE DE 
APRIMORAR AS HABILIDADES 
MOTORAS MANIPULATIVAS DE 
CRIANÇAS. 
 

Wellington William de Sousa Fonesi, 
Eric Simon Lillegaard, 
Angela Farah Marcal, 

Rosana Sohaila Teixeira Moreira. 
 

64 

DOENÇAS METABÓLICAS E 
TABAGISMO DE ACADÊMICOS DO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UEL 2014. 
 

William Maranho de Souza, 
Milena Regina Brandao, 

Rafael Alan Augusto Santos, 
Karina Elaine de Souza Silva. 

 

45 

RELAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 
CINTURA E QUADRIL DE 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
UEL 2014. 
 

Yann Ferreira Rodrigues Souza 
Paulo Gregorio Carvalho Devides 

Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira 
Luiz Gustavo Alves Nunes  

Karina Elaine de Souza Silva. 
 

46 

 
 
 

RESUMOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
(ESTÁGIO OBRIGATÓRIO) 

 
 

TÍTULO AUTORES PÁGINA 
ESTÁGIO EM TREINAMENTO 
FUNCIONAL. 

Claudio Roberto Paixão Néia. 90 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ESTÁGIO. 

Ederson Botelho. 91 

RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO. 

Francieli de Fátima Bento, 
Ronaldo José Nascimento. 

 

92 

RESUMO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
2. ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA. 

Gabriel da Costa Modenuti, 
Ariobaldo Frisselli, 

Tony Honorato. 

93 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, 4º ANO, NA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
ESPORTIVA LONDRINENSE. 

Humberto Lanziotti Filho. 
 

94 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO.  
 
 

Jaqueline Ananias dos Santos Teodoro. 95 

RELATO DE EXPERIENCIA DO 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II. 

Jhenephan Macedo da Silva. 96 
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: 
EXPERIÊNCIA PRÁTICA. 

Juliane Cristina Leme. 97 

RESUMO DE ESTAGIO EM NATAÇÃO. 
 

Kauê de Arruda Santos. 98 

RESUMO DO ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO.  

Laísa de Paula Possani. 
 

99 

RESUMO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO II. 

Leonardo Cesar Ryo Watanabe, 
Denilson de Castro Teixeira. 

100 

 
RESUMO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO. 

Marcelio Donizete Montini, 
Ronaldo José Nascimento. 

 

101 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II. 
 

Melissa Sayuri Yoneta. 102 

ESTÁGIO – ACADEMIA DE 
GINÁSTICA FEMININA. 
 

Michelle Natsue Shiga. 103 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGATÓRIO II. 

Paula de Oliveira Ribeiro 104 

RESUMO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO. 

Rafael Pinto, 
Mathias Roberto Lock 

105 

ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA – MUSCULAÇÃO. 

Renan Luidgi Alves e Silva 106 

RESUMO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO. 
 

Renato Takeshi Shiraishi, 
Ronaldo José Nascimento. 

107 

RELATO DE EXPERIENCIA ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO. 

Rodolpho Rodrigues Silva. 108 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II. 
 

Taynara Laís Pereira Cezario. 109 

ESTÁGIO CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO EM PERSONAL 
TRAINER. 
 

Thiago José Carvalho Bernardo. 110 

RELATORIO FINAL DE ESTAGIO 
OBRIGATORIO CURRICULAR II. 

Wagner Caetano Alves. 
 

111 

ESTÁGIO – ALGA. 
 

Wagner Luchini Godoi Moreira. 112 
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PRÁTICAS POLÍTICAS E FORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

REPRESENTAÇÕES SOBRE A TEORIA DA MOTRICIDADE HUMANA NA REVISTA 
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (1979 - 1993) 

 
1Ana Carolina Silva Bozz, ²Thiago Pelegrini, ³Carlos Vinícius de Jesus Borelli. 

 

1Graduanda Licenciatura Educação Física e estudante Iniciação Científica Voluntária –  
Universidade Estadual de Londrina. 

2Orientador da pesquisa e professor do curso de Educação Física Licenciatura –  
Universidade Estadual de Londrina. 

 
O objetivo da pesquisa foi identificar e quantificar as menções a Teoria da Ciência da Motricidade 
Humana veiculadas pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte entre os anos de 1979 a 1993. A 
referida ciência tem como precursor o professor e filósofo português Manuel Sérgio. A Ciência da 
Motricidade Humana tem como base o paradigma da Complexidade, de Edgar Morin e se propôs a 
definir como objeto de estudo específico da área da Educação Física o Homem em movimento 
intencional. Sua influência no campo da Educação Física no Brasil é considerada pelos especialistas 
um marco qualitativo para as discussões epistemológicas da área. Por sua vez, a Revista Brasileira 
de Ciências do Esporte, com 34 anos de publicação ininterrupta é uma das principais e mais 
consistentes publicações da área da Educação Física. Como metodologia foi adotada a pesquisa 
documental e foi realizado um levantamento quantitativo das referências a Teoria da Motricidade 
Humana encontradas na revista. Foi encontrado um total de 10 referências. Um artigo e um editorial 
no ano de 1986, um artigo no ano de 1987, um artigo no ano de 1988, três artigos no ano de 1989, 
dois artigos no ano de 1990, e um artigo no ano de 1993. Essa quantidade de menções representa 
aproximadamente 5,2% do total de 190 artigos publicados no período analisado. Nesta fase da 
pesquisa percebemos que antes de 1986, a Motricidade Humana não tinha muito destaque na 
revista. No entanto, a partir de 1987 o número de menções aumentou consideravelmente. Infere-se 
que, a presença mais constante no território brasileiro e a influência exercida pelo professor Manuel 
Sérgio tenha potencializado a inserção da Teoria da Motricidade Humana na Revista. 
 
 
Palavras-Chave: Motricidade Humana, Educação Física, Representação. 
 
Email: aninha_95@hotmail.com; prof.thiago.uel@gmail.com; vinicius_jb25@hotmail.com. 
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FOLHA DE LONDRINA E ÍNDICE DE PESQUISA DO ESPORTE E DO LAZER 
 

1Giulianna Cynara Vaz de Lima da Silva;  
2Julio Alberto Oliveira da Costa Moreira; 3Tony Honorato. 

 

1, 2 Bolsistas de Iniciação Científica (CNPq) - Universidade Estadual de Londrina. 
3Orientador de Iniciação Científica (CNPq) – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Os jornais trazem consigo informações acerca de um povo em várias das esferas da sociedade num 
determinado tempo e espaço.Dada a importância reconhecida sobre os periódicos, é imprescindível 
que sua memória seja preservada, preenchendo lacunas numa história que ainda não fora 
completamente contada. Sob este olhar, objetivamos construir um índice de pesquisa histórica a 
partir das notícias de Esporte e Lazer contidas no jornal “Folha de Londrina” que configurarão num 
mecanismo de preservação e divulgação do impresso podendo estimular suaconsulta e pesquisa, 
facilitando a interação entre o pesquisador e o objeto. Uma estratégia de preservação do jornal já foi 
concluída. Esta ação resultou na digitalização na íntegra da série documental “Folha de Londrina 
(1952-1960) na Biblioteca Municipal de Londrina”, gerando aproximadamente 27.800 imagens que 
já foram catalogadas e registradas. Devido ao grande volume de material gerado por esta iniciativa, 
delimitamos o período compreendido entre março de 1953 a dezembro de 1955 para a coleta das 
notícias desta pesquisa. Para a elaboração deste índice, desenhamos duas categorias, Esporte e 
Lazer, com base nos conceitos elaborados por Elias e Dunning (1992), além dos pressupostos 
elaborados por Cruz e Peixoto (2007) sobre os jornais enquanto fonte de pesquisa histórica. Os 
métodos estão divididos em três momentos: 1º) coleta das notícias; 2º) registro dos dados; 3º) 
organização do índice. A pesquisa, até o momento, já resultou na análise de 274 edições do jornal, 
encontrando um montante de3129 notícias (1661 de Esporte e 1468de Lazer), que serão divididas 
em subcategorias para a maior facilidade de identificação das notícias nas sessões. Perante o 
trabalho que está sendo realizado, será possível entender um pouco da história esportiva e de lazer 
de Londrina. Além disso, a proposta do índice reúne diversas notícias sobre o esporte e o lazer da 
época, permitindo e facilitando uma maior interação àqueles que tem interesse em desvendar a 
pesquisar a história de Londrina através destas práticas.  
 
Palavras-Chave: Esporte, Lazer, Imprensa, Periódicos, Preservação. 
 
Email: giuliannacynara@hotmail.com, tony@uel.br. 
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A DANÇA COMO OBJETO DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1Laiza Floriano de Almeida, 2Katia Simone Martins Mortari. 
 

1Bolsista de Iniciação Científica (Fundação Araucária), Graduanda em Educação Física (Licenciatura), Membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Motricidade Humana GEPMH – Universidade Estadual de Londrina. 

2Orientadora de Iniciação Científica (Fundação Araucária) – Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Motricidade 
Humana GEPMH – Universidade Estadual de Londrina. 

 
A Dança é considerada um fenômeno artístico, uma manifestação cultural e uma área de 
conhecimento. Quando associada à Educação Física se consolida como um conteúdo estruturante 
que deve ser ensinado nos diferentes níveis da Educação Básica. Com o intuito de conhecer a 
produção do conhecimento em Dança desenvolveu-se uma investigação intitulada: A Produção do 
Conhecimento em Dança: Identificando Temas e Problemas. Nesta pesquisa de caráter qualitativo e 
quantitativo, foi realizado um levantamento de teses e dissertações produzidas entre os anos de 
2008 a 2012. A recolha destes trabalhos deu-se na base de dados dos diretórios de pesquisa da 
Biblioteca Virtual da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade Federal da Bahia, e 
junto ao Banco de Teses Capes/CNPq. Obteve-se 359 trabalhos cujas temáticas e problemáticas 
estavam associadas à Dança. Estes tiveram seus resumos avaliados por meio da Técnica de Análise 
de Conteúdo Temática e, após a análise, foi possível identificar 20 categorias. Dentre estas 
categorias destaca-se aquela em que os trabalhos convergiam para a investigação da Dança como 
um objeto de estudo da Educação Física. Foram 41 trabalhos produzidos sendo que 15 destes 
investigaram a Dança como conteúdo na formação do profissional de Educação Física e 26 
trabalhos pesquisaram a Dança como conteúdo curricular da Educação Física na Educação Básica, 
bem como o seu papel na formação do sujeito. Os resultados indicaram a recorrência de uma 
mesma problemática: Como desenvolver a Dança na Educação Física? Diferentes questionamentos 
foram explicitados e destes pode-se destacar as inquietações sobre as estratégias metodológicas 
mais apropriadas para o desenvolvimento da Dança, a seleção dos conteúdos e sua sistematização 
nas diferentes seriações da Educação Básica, a preocupação em desenvolver ações que permitam 
que a Danças e efetive como conteúdo e, ainda, a procura dos motivos que justifiquem a ausência 
desta em contexto escolar. Os resultados foram confrontados com a produção científica de autores 
de referência e inferiu-se que estas são questões ainda não resolvidas junto a esta área de 
conhecimento. Conclui-se ainda que complexidade do fazer da Dança e a incipiência da produção 
científica contribuem para que as questões levantadas continuem recorrentes em investigações 
futuras. 
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ATIVIDADE FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE 
 

 
VO2MÁX DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA UEL BACHARELADO 2014, DE AMBOS OS SEXOS 
 

1Adriana Costa, 1Diego Souza Camargo, 1Raquel da Graça Gomes, 
1André Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 

 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física - Universidade Estadual de Londrina. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física - GEPEMENE - Universidade Estadual de Londrina. 

 
O VO2máx é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consome durante a prática de uma 
atividade física e é um dos componentes da aptidão física. Com a avaliação do VO2máx obtém-se 
um importante indicador para a prescrição de um programa de exercícios físicos. O objetivo da 
pesquisa foi avaliar os níveis de VO2máx dos universitários ingressantes do Curso de Educação 
Física Bacharelado de ambos os sexos da Universidade Estadual de Londrina. Fizeram parte do 
estudo 44 voluntários, sendo eles 13 mulheres e 31 homens. Os avaliados foram submetidos ao teste 
de Léger. Na avaliação,foi realizado o percurso de ida e volta até a exaustão entre duas linhas 
espaçadas de 20 metros em um ritmo crescente de 0,5 km/h em incrementos de um minuto. Para a 
análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e 
valores percentuais. A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos 
estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita pela American Heart 
Association(1972). De acordo com os resultados, o VO2máx para o grupo feminino foi de 36,71 ± 
4,81 ml(kg.min)-1 e para o grupo masculino foi de 41,57 ± 5,26 ml(kg.min)-1. Dentre os avaliados, 
42% dos homens atenderam os critérios mínimos e 58% não atenderam. Para as mulheres, 38% 
atenderam e 62% não atenderam. Conclui-se que o nível de condicionamento cardiorrespiratório 
das mulheres foi baixo e o dos homens 58% atenderam os critérios estabelecidos. Sendo assim, 
recomenda-se a adoção de exercícios que visem à melhoria do condicionamento cardiorrespiratório. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES NO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DAUEL DO PERÍODO NOTURNO 

 

¹Ana Claudia Tamborlim de Almeida, ¹Álvaro Lucas Choucino, 
¹Ana Carolina Monarin, ¹André Werneck, ² KarinaElaine de Souza Silva. 

 
¹Acadêmicos do 1º. Ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 

²Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 
 

A avaliação do estado nutricional tem por objetivo diagnosticar condições nutricionais do 
organismo por meio da ingestão, excreção, absorção e utilização de nutrientes e identificar as 
proporções corporais em indivíduos. Com base no indicador Índice de Massa Corporal (IMC), os 
avaliados podem ser classificados em desnutridos, sobrepesados ou obesos. Sendo assim, o presente 
estudo, tem por objetivo analisar e avaliar o estado nutricional de universitários ingressantes no 
Curso de Bacharelado em Educação Física 2014, do período noturno. Fizeram parte do estudo, 30 
universitários do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Todos os avaliados foram submetidos à 
avaliação antropométrica de peso e estatura. Posteriormente, foi calculado o Índice de Massa 
Corporal (IMC). Para a análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de 
média, desvio padrão e valores percentuais. A classificação dos voluntários que atenderam ou não 
os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita 
pela Maria Fátima Glaner, Andreia Pelegrini; Claudio Olavo Cordoba; Maria Elizete Pozzobon, em 
2013. A pesquisa foi realizada no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) da Universidade 
Estadual de Londrina. De acordo com os resultados, 53% dos avaliados do sexo masculino e 69% 
do sexo feminino, atenderam os critérios mínimos de saúde para o IMC. Conclui-se que a maioria 
apresenta proteção para desnutrição, sobrepeso e obesidade. 
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PERFIL DE RISCO METABÓLICO DE ACORDO COM O NÍVEL DE ATIVIDADE 
FÍSICA E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADOLESCENTES 

 
1André de Oliveira Werneck, 2Danilo Rodrigues Pereira da Silva,  

3Décio Sabbatini Barbosa, 4Enio Ricardo Vaz Ronque, 5Edilson Serpeloni Cyrino. 
 

1Aluno de graduação em Educação Física/bacharel e participante dos grupos  GEPEMENE e GEPAFE –  
Universidade Estadual de Londrina. 

2Doutorando em Educação Física programa UEL/UEM – Universidade Estadual de Londrina.  
3Docente do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, Universidade Estadual de Londrina. 

4Docente do CEFE e líder do grupo GEPAFE. 
5Docente do CEFE e líder do grupo GEPEMENE. 

 
Nos últimos anos têm-se verificado em jovens, um aumento na prevalência de fatores biológicos de 
risco que antes acometiam apenas adultos, fato que pode comprometer a saúde e qualidade de vida 
já em idades precoces e piorar ainda mais na idade adulta. Dentre os possíveis fatores etiológicos 
para tal desfecho, o nível de atividade física (AF) e a aptidão cardiorrespiratória (ACR) parecem 
influenciar o risco metabólico através de mecanismos distintos. Entretanto, essas relações não estão 
bem estabelecidas. Objetivo: Verificar a interação entre níveis ACR e AF com o escore de risco 
metabólico. A amostra foi composta por 1.037 adolescentes (10 a 17 anos) regularmente 
matriculados em escolas públicas do município de Londrina/PR. Como fatores de risco metabólico, 
adotamos a circunferência de cintura (CC; Katzmarzyk et al. 2004), pressão arterial (OMRON – 
HEM-742) glicemia, HDL-C e triglicerídeos, os três últimos obtidos por meio de coleta de sangue 
venoso após 12 horas de jejum e analisados em um sistema auto-analisador bioquímico Dimension 
RxL Max – Siemens Dade-Behring. O teste shuttlerun de 20 m foi aplicado para avaliação da ACR, 
de acordo com o desempenho no teste, o consumo pico de oxigênio (VO2pico) foi calculado em 
ml/kg/min, pela equação sugerida por Léger et al. (1988) e classificado segundo Fitnessgram 
(2012). Para os níveis de atividade física, foi aplicado o questionário de Baecke et al. (1982). Para a 
análise estatística, foi adotado o escore z médio dos fatores de risco e o teste de Mann-Whitney para 
a diferença entre os grupos (p < 0,05). Diferenças no risco metabólico foram observadas na 
comparação entre aptos e não aptos, tanto para meninas (aptas: 235; não aptas: 296; p <0,01) 
quando para meninos (aptos = 190; não aptos = 202; p<0,01). Já na comparação entre ativos e não 
ativos, não foram encontradas diferenças em nenhum dos sexos (meninas: 565 ativas = 66; não 
ativas = 499 p=0,48; meninos: 411 ativos = 108; não ativos = 303 p=0,58). Assim, adolescentes 
aptos possuem melhor perfil metabólico que os não aptos, contudo o nível de atividade física não é 
capaz de diferenciar o desfecho analisado. 
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COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DE AMBOS OS 

SEXOS 
 

1Brendon Patrick de Almeida Ribeiro, 1Francielle Marcelina da Silva, 1Jéssica da Silva Melo 
Gonçalves, 1André Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 

 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 

 
 

Sabe-se que atrás da parede abdominal encontram-se as partes vitais do nosso organismo, portanto 
os exercícios abdominais ajudam na manutenção da tonicidade muscular desta região do corpo, 
evitando a degeneração das fibras que acabam se relaxando pela pressão e pelo peso dos órgãos. Os 
exercícios abdominais promovem a saúde e também a estética em ambos os sexos, entretanto, a 
falta de informações e o sedentarismo da sociedade atual, refletem em níveis indesejáveis de 
resistência muscular abdominal. À partir dessas informações, o objetivo da pesquisa foi comparar o 
desempenho alcançado no teste de resistência abdominal de 1 minuto, como indicador de força 
abdominal, em calouros do curso de Educação Física Bacharelado do ano de 2014 na Universidade 
Estadual de Londrina, de ambos os sexos. Fizeram parte do estudo, 80 alunos, sendo 27 mulheres e 
53 homens. Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para caracterização geral da 
amostra (massa corporal e estatura) e a realização do teste de resistência abdominal em um minuto 
(indicador de força abdominal). Para a análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com 
valores de média, desvio padrão e valores percentuais. A classificação dos voluntários que 
atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada com base na 
preconização descrita pela POLLOCK (1993). Para a comparação entre os ingressantes do sexo 
masculino e feminino, foi empregado o teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível 
de significância de p < 0,05. O software empregado foi o SPSS. A média de abdominais do sexo 
masculino foi de 48,39 ± 13,73 repetições e para o sexo feminino foi de 36,6 ± 13,0, sendo a 
resistência abdominal do sexo masculino superior à do feminino (p 0,00). Entre os avaliados, 86,8% 
dos homens e 74,07% das mulheres atenderam aos critérios mínimos para a saúde. Conclui-se que a 
maioria dos avaliados atendeu aos critérios mínimos de saúde e homens apresentam maior força 
abdominal que mulheres.  
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM FUNCIONÁRIOS DE UMA 
UNIVERSIDADE PUBLICA DO PARANÁ 

 
1Carlos Alberto Veiga Bruniera, 2Evanil Antonio Guarido, 3Luís Alberto Garcia Freitas. 

 

1Coordenador do Programa de Ginástica Laboral - Universidade Estadual de Londrina. 
2Coordenador do Programa de Ginástica Laboral - Universidade Estadual de Londrina. 

3Supervisor do Programa de Ginástica Laboral – Universidade Estadual de Londrina. 
 

 
As alterações em ritmo acelerado estão desencadeando uma queda acentuada na saúde e qualidade 
de vida no trabalho. O presente estudo teve por objetivo verificar a percepção dos colaboradores, o 
impacto da participação no programa de ginástica laboral em alguns indicadores associados a saúde 
e qualidade de vida no trabalho (QVT). Para isso, foi aplicado um questionário com questões 
relacionadas á saúde, qualidade de vida e efeitos da ginástica laboral. A amostra foi constituída por 
350 funcionários de uma empresa de atendimento ao público, todos atuando na função de atendente 
de telemarketing, sendo 50% do sexo masculino com idade entre 18 e 42 anos e 50% do sexo 
feminino, com idade entre 19 e 52 anos. A estatística foi descritiva, com média e valores 
percentuais. Os resultados demonstraram que a ginástica laboral contribui para a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho, assim como na redução de comprometimentos apresentados por 
alguns, tais como: dores nas costas, dores de cabeça, dores articulares. A ginástica laboral mostrou-
se importante para a saúde, segundo a percepção de 86,47% dos funcionários, além de despertar em 
56,76% deles o interesse para a prática de uma atividade física e também propiciar uma maior 
integração entre eles (92,15%). Verificaram-se também com o estudo algumas necessidades no 
programa de ginástica laboral da empresa, tais como: aumento no índice de freqüência, melhoria 
nas informações sobre a importância da prática desta atividade, podendo resultar em ganhos 
significativos para a empresa. Conclui-se que o programa melhora a qualidade de vida, e sugere-se 
a aplicação em outros setores. 
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COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA E QUADRIL DE 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, 

DE AMBOS OS SEXOS 
 

1Eduardo Silva da Rosa, 1Jackson de Moraes Lessa, 1João Rinaldo de Maria Paes,  
1Carlyle William Brasil de Araujo, 1André Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 

 
1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física - Universidade Estadual de Londrina. 

2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física - GEPEMENE - Universidade Estadual de Londrina. 
 

O uso da relação cintura e quadril (RCQ) é um importante meio para verificar o risco 
cardiovascular promovido pela gordura visceral. Diante disso, a pesquisa elaborada teve o objetivo 
de comparar a RCQ em universitários ingressantes no ano de 2014 do curso de Bacharelado em 
Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, PR, Brasil, de ambos os sexos.Fizeram 
parte da amostra, 59 homens, de ambos os turnos  manhã e noite, e 28 mulheres, também de ambos 
os turnos, com idades entre 17 a 34 anos. Os avaliados foram submetidos a medidas 
antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e circunferência de 
cintura e quadril. A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos 
estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita por Bray& Gray, 
(1988). Para a análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio 
padrão e valores percentuais. Para a comparação da RCQ entre o sexo masculino e feminino foi 
empregado o teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 
0,05. O software empregado foi o SPSS. De acordo com os resultados, o RCQ do sexo masculino 
foi 0,82 ± 0,13, já o RCQ das mulheres foi 0,77 ± 0,08. Entre os avaliados, cerca de 23,7% dos 
voluntários do sexo masculino 39,2% do sexo feminino está na zona de risco cardiovascular com 
base no RCQ. Os resultados demonstraram que houve diferença significativa do RCQ entre os 
acadêmicos do sexo masculino e feminino (p 0,05).Entre os avaliados, 76,2% dos homens e 60,7% 
das mulheres atenderam aos critérios mínimos para a saúde. Sugere-se que os avaliados, adotem 
uma alimentação balanceada e um estilo de vida ativo, a fim de minimizar os possíveis impactos da 
RCQ sobre a saúde cardiovascular.  
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INCIDÊNCIA DE LESÕES E TEMPO DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA 
LABORAL EM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE  

PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
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3Coordenador do Programa de Ginástica Laboral - Universidade Estadual de Londrina. 
4Supervisor do Programa de Ginástica Laboral – Universidade Estadual de Londrina. 

 
 
A Ginástica Laboral consiste na execução de exercícios orientados para o aquecimento 
musculoesquelético, praticado durante o expediente dos trabalhadores para minimizar a incidência 
de lesões oriundos da função exercida (posturas inadequadas e repetitividade de movimentos). 
Pensando nesses benefícios, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) oferece aos funcionários 
um programa de ginástica laboralcom duração de 15 minutos desde 2004, com foco na melhoria da 
qualidade de vida. Sendo assim, o objetivo foi verificar a incidência de lesões relacionadas ao 
tempo de serviço. Para isso, foi aplicado um questionário em 10 funcionários (50±6,9 anos) 
atendidos, divididos por funções, em diversos setores, que participam do programa pelo menos 02 
anos. A análise descritiva dos dados foi realizada por média, desvio padrão e valores percentuais. 
Os resultados demonstram que 70% dos servidores pesquisados apresentaram algum tipo de lesão 
durante seu tempo de trabalho (21,2±4,59 anos) e que os locais de maior incidência foram coluna 
(40%) e ombro (30%). Já os locais de menor incidência foram o joelho e o pulso (20%), quadril, 
pescoço e tornozelo (10%). Conclui-se que, de uma forma geral, as atividades dos funcionários 
exigem mais esforço da coluna e do ombro, e que são necessários mais exercícios para estes grupos 
musculares durante a ginástica laboral, seguidos pelo joelho e pulso. 
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RELAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA E QUADRIL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO PERÍODO 

NOTURNO 
 
 

1Felipe Egydio Maiola, 1Beatriz Lara Leite Pavanello, 1Gabriela Françoso Coelho,  
1Lucas Boni Bianconi, 1André Werncek,  2 Karina Elaine de Souza Silva. 

 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 

 
 

Nas últimas décadas, com mudanças no estilo de vida de grande parte da população, têm-se 
observado um aumento na prevalência de doenças cardiovasculares quando comparada a outras. A 
relação da circunferência de cintura e quadril (RCQ) está diretamente associada ao acúmulo de 
gordura visceral, que é um fator de risco cardiovascular. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi 
analisar a RCQ dos alunos ingressantes em 2014 no curso de Bacharelado em Educação Física no 
período noturno na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Fizeram parte do estudo 42 
voluntários, (29 homens e 13 mulheres). Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas 
para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura), bem como a avaliação da 
circunferência da cintura e do quadril e posterior cálculo da RCQ. A classificação dos voluntários 
que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada com base na 
preconização descrita por Bray & Gray (1988). Para a análise dos dados, foi empregada estatística 
descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais, foi utilizado o pacote 
estatístico SPSS 17.0. Os respectivos valores médios (±DP) de homens e mulheres ingressantes no 
período noturno para a RCQ foram: 0,82 ± 0,06 e 0,80 ± 0,09 e a prevalência de universitários 
ingressantes no período noturno que atenderam aos pontos de corte estabelecidos para RCQ foi de 
54,76% (masculino: 62,06%, feminino: 38,46%). Conclui-se que a maior parte dos universitários 
ingressantes no Curso de Bacharelado em Educação Física no período noturno, atenderam aos 
critérios estabelecidos para o componente da aptidão física RCQ, o que demonstra uma proteção 
para doenças cardiovasculares. 
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PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES PRATICANTES DE GINÁSTICA LABORAL 
SOBRE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA AO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
1Jéssica Mendes dos Santos, 2Luan Guilherme Camilo. 

 
1Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Bacharelado Educação Física – Universidade Norte do Paraná. 

 

A ginástica laboral vem sendo amplamente utilizada em empresas que visam a qualidade de vida no 
trabalho, com o intuito de fazer a promoção da saúde e bem estar de seus funcionários, trazendo 
assim uma melhora em diversas variáveis dentro da empresa. O objetivo do estudo foi de analisar a 
percepção da qualidade de vida nos domínios ambiente físico, ambiente social, desenvolvimento e 
realização profissional, remuneração e benefícios e relevância social do trabalho nos praticantes de 
ginástica laboral de uma indústria do setor alimentício do município de Londrina. Foi utilizado uma 
pesquisa de campo, na qual 90 sujeitos foram escolhidos aleatoriamente numa empresa com 800 
funcionários. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se o questionário Perfil do Ambiente e 
Condições de Trabalho proposto por Nahas (2013) para a análise desses domínios. As informações 
obtidas apontaram uma relação entre os domínios questionados com a qualidade de vida dos 
funcionários, apresentando um escore positivo em todos estes domínios, confirmando assim a 
importância de um programa de qualidade devida dentro da empresa. 
 
Palavras-Chave: Ginástica Laboral, Qualidade de Vida, Trabalho, Bem Estar. 
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COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE CONICIDADE DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES 
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DE AMBOS OS SEXOS. 

 
1Josmar Cubas Bellafronte Junior, 1Carla Biatrice dos Santos Cecílio,  

1Hugo Pereira de Moraes, 1Ian Rezende Levy, 1André Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física UEL. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física UEL – GEPEMENE. 

 
O índice de conicidade é uma das medidas antropométricas capazes de prognosticar a distribuição 
de gordura no corpo do indivíduo, bem como um possível risco de doença (Valdez, 1991). Esse 
índice se baseia na ideia que o corpo humano muda do formato de um cilindro para o de um cone 
duplo, devido o acúmulo de gordura abdominal (Heyward, 1996). A topografia da gordura corporal 
tem despertado a atenção de estudiosos da obesidade, tendo em vista as aparentes complicações 
metabólicas associadas à gordura corporal (Pitanga, 2005). Desse modo, a pesquisa teve como 
objetivo comparar o índice de conicidade em calouros do curso de Educação Física Bacharelado do 
ano de 2014 na Universidade Estadual de Londrina, de ambos os sexos. Fizeram parte do estudo, 80 
alunos, sendo 27 mulheres e 53 homens. Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas 
para caracterização geral da amostra (massa corporal, estatura e circunferência da cintura). Para a 
análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e 
valores percentuais. A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos 
estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita pela POLLOCK 
(1993). Para a comparação entre os ingressantes do sexo masculino e feminino, foi empregado o 
teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 0,05. O 
softwareempregado foi o SPSS. A média do IC dos estudantes do sexo masculino foi de 1,15, com 
desvio padrão de ± 0,14, já para o sexo feminino foi de 1,19 com desvio padrão de ± 0,14. Tendo 
em vista que a faixa teórica do IC é de 1,00 (cilindro perfeito) a 1,73 (cone duplo perfeito), conclui-
se que a maioria dos avaliados possuem índice de conicidade acima de 1,0 (cilindro perfeito) e as 
mulheres apresentam IC maior que os homens. 
 
Palavras-Chave: Conicidade, Composição Corporal, Gordura Corporal.  
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INCIDÊNCIA DE LESÕES E TEMPO DE SERVIÇO DO PROGRAMA DE GINÁSTICA 
LABORAL EM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO 

PARANÁ 
 

1Julliany Cristini Stadler,2Carlos Alberto Veiga Bruniera,  
3Evanil Antonio Guarido4Luís Alberto Garcia Freitas. 

 
1Bolsista Programa Ginástica Laboral da Universidade Estadual de Londrina. 

2Coordenador do Programa de Ginástica Laboral - Universidade Estadual de Londrina. 
3Coordenador do Programa de Ginástica Laboral - Universidade Estadual de Londrina. 

4Supervisor do Programa de Ginástica Laboral – Universidade Estadual de Londrina. 
 
 

A Ginástica Laboral é o exercício físico orientado e praticado durante o horário do expediente 
visando benefícios pessoais no trabalho (evitar incidências de lesões) com a meta de minimizar os 
impactos negativos oriundos do sedentarismo na vida e na saúde do trabalhador (CARVALHO, 
2003). Consiste na execução de exercícios de aquecimento musculoesquelético, que tem por 
finalidade preparar o organismo para o trabalho físico, atuando de forma preventiva e terapêutica 
(DELBIN; MORAES, 2005;), na incidência de lesões que possam ocorrer quando durante o 
serviço, na prevalência de posturas inadequadas, repetitividade de movimentos do trabalhador 
(Maciel, 1998; Codo, 1998; Ranney, 2000). Pensando nesses benefícios a  Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) oferece aos funcionários um programa de ginástica laboral desde 2004, com foco 
na melhoria da qualidade de vida. Sendo assim o presente estudo tem por objetivo verificar a 
incidência de lesões relacionados ao tempo de serviço. A pesquisa caracteriza-se como transversal, 
descritiva, por meio de instrumento aplicado na forma de questionário. A amostra foi composta por 
10% do total de funcionários atendidos, divididos por funções, em diversos setores, que participam 
do programa a pelo menos 02 anos, com duração de 15minutos. A análise dos dados foi descritiva, 
por média, desvio padrão e valores percentuais. Os resultados demonstram que 70% servidores 
pesquisados, apresentaram algum tipo de lesão durante seu tempo de trabalho (21,2±4,59 anos) e 
que os locais de maior incidências foram coluna (40%) e ombro (30%). Já os locais de menor 
incidência foram joelho (20%), pulso (20%), quadril (10%), pescoço (10%) e tornozelo (10%).Os 
resultados mostram que 70% servidores pesquisados, apresentaram algum tipo de lesão durante seu 
tempo de trabalho (21,2±4,59 anos) e que os locais de maior incidências foram coluna (40%) e 
ombro (30%). Já os locais de menor incidência foram joelho (20%), pulso (20%), quadril (10%), 
pescoço (10%) e tornozelo (10%).Conclui-se que o programa pode ser uma importante estratégia 
para melhoria da qualidade de vida em servidores do serviço público.  
 
 
Palavras-Chave: Ginástica Laboral, Funcionários Públicos, Qualidade de Vida. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E O TRABALHO  
DO EDUCADOR FÍSICO NA SAÚDE PÚBLICA 

 
1Kelly Gonçalves Caldas Moreno Alda. 

1Pós-Graduanda do Curso de Especialização em Saúde da Coletiva  e Saúde da Família –  
Faculdade Pitágoras de Londrina. 

 
Sendo o sedentarismo um dos principais riscos de doenças crônico-degenerativas, e a construção da 
integralidade da atenção à saúde, preceito constitucional do Sistema Único de Saúde, neste sentido, 
a atuação do educador físico é requerida em equipes multiprofissionais. A Educação Física é 
reconhecida como área de conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional envolvida com a 
promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde. O presente trabalho se propôs a discutir a 
importância da atividade física, o trabalho e condutas do educador físico na saúde pública. Na 
revisão da literatura especializada, observou-se que é recomendado que o profissional de Educação 
Física favoreça em seu trabalho a abordagem da diversidade das manifestações da cultura corporal 
presentes localmente e as que são difundidas nacionalmente, e o planejamento participativo com a 
comunidade. Apesar de conter aspectos de difícil controle em sua materialização, é uma estratégia 
agregadora e fortalecedora de laços entre o profissional e a comunidade, fundamental para o 
sucesso de qualquer atividade. Apesar da importância comprovada da atividade física para a saúde, 
a inclusão da atividade física no cotidiano das pessoas ainda não é muito positiva, indica-se a 
identificação dos determinantes da atividade física, para em seguida serem propostos modelos 
teóricos para incentivar a adoção e manutenção da prática de atividades físicas, bem como 
estratégias para incentivar a população a adotar o estilo de vida ativo fisicamente. 
 
 
Palavras-Chave: Atividade Física, Educador Físico, Saúde, Saúde Pública. 
 
Email: kellygcaldas@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ANAIS DA 3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

34 

TEMPO DE ADERÊNCIA À ATIVIDADES FÍSICAS DE ACADÊMICOS DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. 

 
1Kessi Cassiane Iarosz, 1João Pedro Alves Nunes,  

1André de Oliveira Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Graduandos no curso de Bacharel em Educação Física – Universidade estadual de Londrina. 
2Docente no curso de Bacharel em Educação Física – Universidade estadual de Londrina. 

 
A atividade física trás diversos benefícios para a saúde, todavia mesmo com consciência disto, têm-
se visto uma aderência aquém do desejado à programas de atividade física por diversos fatores 
como sociais, ambientais e psicológicos, contudo isso ainda está pouco claro em uma população de 
estudantes universitários. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar a aderência à prática de 
atividades físicas em ingressantes do curso de Educação Física Bacharelado 2014 da Universidade 
Estadual de Londrina – PR. A amostra foi composta por 198 pessoas (154 homens e 44 mulheres), a 
aderência à programas de atividade física foi avaliada por meio de questionários, no qual o avaliado 
respondeu se não praticava atividade física ou se praticava a) de 3 a 6 meses, b) de 6 a 9 meses, c) 
de 9 a 12 meses ou d) mais de um ano. Foi realizada a análise de frequência, com a porcentagem e 
os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS 17.0. De acordo com os resultados, o número 
de avaliados que não praticam atividade física foi 27 (13,6%) os que praticam de 1 a 3 meses, 28 
(14,1%) de 3 a 6, 25 (12,6%) de 6 a 9, 21 (10,6%) e mais de um ano, 97 (49%). Conclui-se que 
apesar de que a maior parte da amostra pratica um programa de atividades físicas a mais de um ano, 
a parcela dos que não praticam ainda é grande e a maior parte dos avaliados ainda não se encontram 
no estágio de manutenção da atividade, ou seja, a mais de um ano. 
 
Palavras-Chave: Exercício Físico, Atividade Motora, Aptidão Física, Aderência. 
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VO2máx DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DA UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO 

 
1Larissa de Almeida Bianchini, 1Renan de Oliveira, 1Maria Vitoria Walter Lentini, 

1Renan dos Santos Mariani, 2Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 

 
O Consumo máximo de oxigênio (VO2máx) é tido como um dos melhores índices de mensuração 
da aptidão física relacionada à saúde. Para a Associação Americana de Cardiologia (AHA) VO2máx 
de 40 ml (kg.min)-1 para homens e 32 ml (kg.min)-1 para mulheres, representa uma baixa 
probabilidade de adquirir doenças cardiovasculares. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 
mensurar e classificar o VO2máx de universitários ingressantes no curso de educação física da UEL 
2014, do período matutino.Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para 
caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e a realização do teste motor de Léger, 
para determinar a aptidão cardiorrespiratória. Os critérios utilizados para avaliação da aptidão 
cardiorrespiratória foram os estabelecidos pela American Collegeof Sports Medicine–ACSM 
(1980).Para a análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio 
padrão e valores percentuais. A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios 
mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita pela fonte 
ACSM, 1980.Os resultados demonstraram que 43,7% dos avaliados do sexo masculino e 42,8% dos 
avaliados do sexo feminino atenderam aos pontos de corte estabelecidos para a saúde. A maioria 
dos universitários investigadas (69,5%) atenderam os critérios estabelecidos para o componente da 
aptidão cardiorrespiratória, independente do sexo. 
 
Palavras-Chave: VO2máx, Aptidão Cardiorrespiratória, Universitários.  
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NÍVEIS DE ADIPOSIDADE CORPORAL E RISCO CARDÍACO DE IDOSAS 
CADASTRADAS EM NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA  

FAMÍLIA DO INTERIOR DA PARAÍBA 
 

1Leonardo dos Santos Oliveira, 1José Demetrius Soares da Silva. 
 

1Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano - Faculdades Integradas de Patos-PB. 
 

Diferentes índices antropométricos têm surgido para estimar a quantidade de gordura corporal, a 
partir de medidas simples, com baixo custo e invasividade, possuindo expressivarelação com 
doenças cardiovasculares e/oumetabólicas. Entretanto, a aplicação destas estimativas tem sido 
pouco explorada na população idosa brasileira, sobretudo em regiões do Nordeste. Portanto, o 
objetivo desta investigação foi analisar o índice de adiposidade corporal (IAC) e a razão cintura-
estatura (RCE) de idosas cadastradas em Núcleos de Apoio à saúde da família do interior da 
Paraíba. Em um estudo descritivo e transversal, idosas participantes dos programas de exercício 
físicos de NASF’s (n=53; 72±5 anos; 66,3±13,3kg; 152,3±5,1cm) foram submetidas a medidas 
antropométricas de massa corporal, estatura e circunferências da cintura e quadril, por um avaliador 
treinado.A classificação do risco cardíaco foi realizada a partir de pontos de corte e tabelas 
normativas. Dados de variáveis contínuas foram reportados por média±desvio-padrão. Variáveis 
categóricas foram expressas por frequência relativa. O relacionamento entre os escores do IAC e da 
RCE foi verificado pelo coeficiente r de Pearson.A idosas apresentaram IAC elevado (36,5±6,1%), 
em que 60,4% da amostra se encontravam com sobrepeso ou obesidade. A média da RCE 
apresentou-se acima do ponto de corte(0,59±0,06), indicando risco aumentado para doenças 
cardiovasculares e/ou metabólicaspara 92,5% das idosas. Os índices apresentaram correlação 
significativamente alta (r=0,725; p=0,001), em que 52,5% dos valores do IAC puderam ser preditos 
pela RCE. Os resultados indicaram que maioria das idosas apresentam riscos à saúde relacionados 
ao acúmulo de gordura, com base no IAC e na RCE. Assim, sugere-se uma atenção especial ao 
monitoramento e estratégias, mediante à aplicação de exercícios físicos, a fim de melhorar os níveis 
de saúde das idosas participantes dos programas de NASF’s. 
 
Palavras-Chave: Antropometria, Saúde do Idoso, Estratégia Saúde da Família. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES  
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO 

 
1Luana Avancini Cipriano, 1Mariah Rebeka Caobianco, 1Rebeca Krieger Gonçalves, 1Suelen 

Cristina  Moraes, 2Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina; 

2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 
 

Níveis desejáveis de IMC podem auxiliar na prevenção e tratamento de importantes disfunções 
como a desnutrição, o sobrepeso e a obesidade. Analisar o estado nutricional de universitários 
ingressantes do curso de Educação Física da UEL no ano de 2014 , do período matutino. Fizeram 
parte do estudo, 45universitarios,sendo 38 meninos e26  meninas. Os avaliados foram submetidos a 
medidas antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) para 
posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Para a análise dos dados, foi empregada 
estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. A classificação 
dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi 
realizada com base na preconização descritos por COZZOLINO & COLI, 2001. A prevalência de 
universitários que atenderam aos pontos de corte estabelecidos para o IMC foi 65% (64 vs. 66%) 
dos avaliados do sexo masculino e feminino respectivamente. A maioria dos universitários 
investigados (68%) atenderam os critérios estabelecidos para o componente IMC. 
 
Palavras-Chave: IMC, Saúde, Aptidão Física Relacionada à Saúde. 
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COMPARAÇÃO DO VO2máx DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO E NOTURNO 

¹Luiza Banks, ¹Soiany Oliveira Dos Santos, ¹Thais Vidal dos Santos,  
¹André de Oliveira Werneck, ¹Karina Elaine de Souza Silva. 

 
¹Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física – UEL. 
²Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL – GEPEMENE. 

 

Níveis desejáveis de aptidão cardiorrespiratória podem auxiliar na prevenção e tratamento de 
importantes disfunções cardiorrespiratórias, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio 
causado pela obstrução das artérias coronárias. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi comparar o 
desempenho no teste de aptidão cardiorrespiratória em universitários, de ambos os sexos, do 
período matutino e noturno. Fizeram parte do estudo, 44 universitários, sendo 22 do período 
matutino (15 masculino e 7 feminino) e 22 do período noturno (16 masculino e 6 feminino). Os 
avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para caracterização geral da amostra (massa 
corporal e estatura) e a realização do teste de Léger como indicador da aptidão cardiorrespiratória. 
Os critérios utilizados para avaliação da aptidão relacionada à saúde foram estabelecidos pela 
American Heart Association (1972). Para a comparação entre a aptidão de universitários do período 
matutino e noturno, foi empregado o teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível 
de significância de p < 0,05. O software empregado foi o SPSS 17.0. Os resultados demonstraram 
semelhança entre os turnos, independente do sexo. Dos avaliados 100% atenderam os critérios 
estabelecidos para o componente da aptidão cardiorrespiratória. 
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COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO PERÍODO 

MATUTINO E NOTURNO 
 

1Luiz Fernando Ramos Silva, 1Philippe BovoGuirro, 1Vitor Souza Ignez,  
1André de Oliveira Werneck, 2Karina Elaine de Souza Silva. 

 
1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física – UEL. 

2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL – GEPEMENE. 
 
A boa resistência muscular abdominal pode ajudar o corpo a funcionar melhor e a melhorar a 
postura, além de diminuir o risco de dores na região lombar.Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi 
comparar o desempenho no teste de resistência muscular abdominal em universitários, de ambos os 
sexos, do período matutino e noturno. Fizeram parte do estudo, 88 universitários, sendo 44 do 
período matutino (28 masculino e 16 feminino) e 44 do período noturno (32 masculino e 12 
feminino). Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para caracterização geral da 
amostra (massa corporal e estatura) e a realização do teste de resistência abdominal de 1 min como 
indicador da resistência muscular localizada. Os critérios utilizados para avaliação da aptidão física 
relacionada à saúde foram estabelecidos pela American Collegeof Sports Medicine, (2013). Para a 
comparação entre a resistência abdominal de universitários do período matutino e noturno, foi 
empregado o teste “t” de Student para amostras independentes. O software empregado foi o SSPSS 
17.0 e o nível de significância foi de p<0,05. Os resultados demonstraram diferenças entre os 
turnos, independente do sexo. Conclui-se que a resistência abdominal dos ingressantes do período 
da manhã e da noite são semelhantes. 
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
PRATICANTES DE GOALBALL 

 
1Marcio Rafael da Silva, 2Márcia Greguol. 

 

1Professor - Instituto Roberto Miranda.  
2Docente do Centro de Educação Física e Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 

 
 
O goalball foi criado em 1946 após a II Guerra Mundial com o intuito de contribuir na reabilitação 
de soldados que haviam perdido a visão nos combates. A modalidade é coletiva e são três atletas 
titulares e até três reservas, dispostos em quadra como ala direito, central e ala esquerdo.  Para a 
prática o atleta necessita ter a classificação oftalmológica pela IBSA como B1 (cego), B2 e B3 
(baixa visão) e todos usam venda durante o jogo. O objetivo desta pesquisa é analisar o índice de 
massa corporal (IMC) dos atletas da equipe masculina de goalball da cidade de Londrina. Dez 
atletas com idades entre 20 e 57 anos tiveram medidos sua massa corporal e estatura e, através 
destas medidas, foi calculado o IMC pela fórmula (massa em Kg / estatura em m2). Os dados foram 
tratados por meio de estatística descritiva e foi usado teste de Correlação de Spearman para verificar 
associações entre as variáveis. Entre os participantes, três atletas tinham deficiência congênita e sete 
deficiência adquirida. Além disso, sete eram cegos (B1) e três com baixa visão (dois atletas B2 e 
um atleta B3). O IMC médio encontrado foi de 28,07 (+4,3), com valor mínimo de 22,13 e máximo 
de 34,01. De acordo com as diretrizes da OMS, três atletas são classificados como eutróficos, três 
apresentam sobrepeso e quatro obesidade grau 1. Não houve associação entre o IMC e a 
classificação dos atletas ou idade. Os dados encontrados são preocupantes, uma vez que, apesar da 
prática esportiva, mais da metade dos atletas encontram-se em situação de risco no que se refere ao 
IMC. Assim, sugerem-se outras investigações sobre hábitos alimentares e outras atividades 
realizadas pelos atletas, de modo a elaborar intervenções mais efetivas para a redução dos 
indicadores de sobrepeso e obesidade entre esta população. 
 
 
Palavras-Chave: Goalball, Deficiência Visual, Composição Corporal. 
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IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO CINTURA E QUADRIL DE  
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE PROJETOS SOCIAIS DE LONDRINA 

 
1Mayra Tardelli de Jesus Testa, 2Mirtz Ayumi Nakamura, 3Lucy Mara Acquarole Muller,  

4Lucas YeikiYamaguchi, 5RosanaSohaila Teixeira Moreira. 
 

5Docente Orientadora Rosana Sohaila Teixeira Moreira –  
Centro Universitário Filadélfia e Universidade Estadual de Londrina. 

1Discente Mayra Tardelli de Jesus Testa - Centro Universitário Filadélfia. 
2Docente do curso de Nutrição MirtzAyumi Nakamura - Centro Universitário Filadélfia. 

3 Discente Lucy Mara Acquarole Muller - Centro Universitário Filadélfia. 
4Discente Lucas YeikiYamaguchi – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Considera-se importante o acompanhamento nutricional e o envolvimento de crianças em 
vulnerabilidade em diferentes modalidades esportivas com intuito de estimular o hábito pela 
atividade física, o controle e desenvolvimento corporal saudável. Neste contexto os profissionais de 
Educação Física e Nutricionistas, pensando em qualidade de vida, aptidão física e hábitos saudáveis 
para crianças e adolescentes que participam de projetos sociais, se apropriaram de testes 
antropométricos como de circunferência da cintura e quadril, com o objetivo de identificar a 
condição das crianças e adolescentes participantes de ações em Projetos sociais em Londrina, assim 
como comparar a condição atual entre os gêneros. A faixa etária da população estudada é de 6 a 12 
anos. Os avaliados frequentam a Missão Evangélica Pró-Vida – MEPROVI PEQUENINOS e o 
Projeto de Extensão de Ginástica Artística na Universidade Estadual de Londrina – UEL. Nossa 
amostra foi composta por 63 crianças, sendo 27 meninos (43%) e 36 meninas (57%). Foi utilizado 
uma fita métrica para mensurar as circunferências, onde em seguida se utilizou a relação cintura 
(RC) quadril (Q) na fórmula – RC/Q e os resultados foram comparados com o estudo de Alves, et 
al. (2008). Os resultados foram analisados por faixa etária (até 8 anos, 9 e 10 anos e 11 e 12 anos). 
Os pressupostos de normalidade e homogeneidade foram atendidos apenas para o grupo de faixa 
etária até 8 anos, assim para este grupo foi utilizado o teste T Student, já para os grupos nas faixas 
etárias 9 e 10 anos e 11 e 12 anos foi utilizado o teste U Mann Whitney, pois os dados não 
apresentaram-se normais e homogêneos. A significância adotada foi de p>0,05. Os resultados 
quando comparados com o estudo de Alves, et al. (2008) indicam que as crianças estão dentro do 
padrão esperado, assim como também não foram localizadas diferenças significativas entre os 
gêneros. Concluímos então que as crianças apresentaram neste indicador de adiposidade as médias 
esperada para cada uma das faixas etárias.  
 
Palavras-Chave: Vulnerabilidade, Antropometria, Hábito Alimentar, Circunferência.  
 
Email: mayratardelli@hotmail.com. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANAIS DA 3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

42 

RESISTÊNCIA MUSCULAR ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014, DO PERÍODO MATUTINO 

 
1Nicolas dos Santos Cardoso, 1Paulo Vitor Bertolucci, 2Karina Elaine de Souza.  

 
1Acadêmicos do 1º ano do Cursode Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina.  

2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 
 

A resistência muscular abdominal se trata de um parâmetro de quantas repetições de contração 
abdominal o sujeito é capaz de realizar contra a resistência. Há vários aspectos positivos para a 
saúde do individuo caso essa característica esteja bem desenvolvida, como: postura, agilidade, 
expiração e também de proteção de órgãos importantes. Sendo assim o objetivo do presente estudo 
foi aferir a resistência muscular abdominal de universitários ingressantes do curso de educação 
física da UEL 2014, do período matutino. Os indivíduos avaliados foram submetidos a um teste 
abdominal ao longo de um minuto onde o intuito era analisar a quantidade máxima de repetições 
que o avaliado seria capaz de realizar dentro das normas adotadas. Para a análise dos dados, foi 
empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. A 
classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura foi realizada com base na preconização descrita por Pollock, M. L. &Wilmore J. H., 1993. 
Os resultados demonstraram que 92,4% dos avaliados de 15-19 anos do sexo masculino 
apresentaram-se na media ou acima dela. Indivíduos do sexo masculino na faixa de 20-29 todos 
atingiram a media recomendada pelo padrão adotado. O único individuo na faixa de 30-39 anos do 
sexo masculino se apresenta também na média estabelecida. Os indivíduos do sexo feminino na 
faixa etária de 15-19 anos apresentaram uma porcentagem de 72% de indivíduos na média ou acima 
dela. Os indivíduos do sexo feminino na faixa de 20-29 se apresentaram todas na média ou acima 
da média do padrão adotado. A partir disso concluímos que a maioria dos estudantes (85%), 
independente do sexo, está com sua resistência abdominal na média ou acima dela de acordo com o 
padrão estabelecido. 
 
Palavras-Chave: Resistência Muscular, Abdominal e Universitários. 
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GINÁSTICA E SAÚDE: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 
 

1Rhuam Felix Gertrudes, 2Profª Dra. Marilene Cesário. 
 

1Bolsista de Iniciação Científica (Fundação Araucária ) - Universidade Estadual de Londrina. 
2Coordenadora do projeto de pesquisa “ Ginástica escola: possibilidades de intervenção  

– Universidade Estadual de Londrina. 
 

Com o avanço da tecnologia, mais precisamente a internet, a difusão do conhecimento tem se 
apresentado de diversas formas e uma delas é o modo virtual. Assim, diversos pesquisadores 
conceituados na área da Educação Física cadastraram-se na base de dados do CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico), juntamente com seus grupos de pesquisas. 
É de grande importância ressaltar que junto a essa evolução tecnológica a Educação Física também 
se organizou em revistas on-line. O trabalho em questão é decorrente de estudos realizados no 
“Projeto de Pesquisa: organização do conhecimento da Ginástica” e apresenta como objetivo 
investigar a produção elaborada e divulgada sobre a temática Ginástica e Saúde em revistas 
indexadas on-line. Por meio de uma busca on-line foi organizado um banco de dados nas quais estas 
pesquisas foram mapeadas a fim de se identificar as investigações sobre a temática Ginástica e a 
Saúde. Os resultados indicam que dentre as 109 produções teóricas encontradas (90 dissertações e 
19 teses), dentre estes 109 somente 19 apresentaram aproximações teóricas entre Ginástica e Saúde 
abrangendo as seguintes temáticas: Fitnes, Ginástica Laboral, Hidroginástica, Saúde, Escola, Lazer 
e Qualidade de Vida. Esta pesquisa foi concluída no período de01/08/2013 a 31/07/2014. 
 
Palavras-chaves: Ginástica, Saúde, Produção Científica, Educação Física. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONALEM COLETA DE RESULTADOS COM USO DA 
FOTOGRAMETRIA NO SOFTWARE DE AVALIAÇÃO POSTURAL (SAPO)  
NA INTERVENÇÃO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG) EM 

DESEQUILÍBRIOS NEUROMUSCULOESQUELÉTICOEM  
PACIENTES DE FISIOTERAPIA 

 

1Tadeu Procópio Bueno Júnior 
 

1Profissional de Fisioterapia 

Postura pode ser definida como posição que o corpo adota no espaço e a relação direta com a linha 
do centro de gravidade. Uma boa postura morfológica deve estar em harmonia no sistema neuro-
músculo-esquelético. Reeducação Postural Global (RPG) é uma técnica da Fisioterapia para 
tratamento das desarmonias do corpo. Ela considera as necessidades individuais, visto que cada 
organismo reage diferentemente às agressões sofridas nas cadeias musculares, gerando assim uma 
resposta postural inadequada. Tratamento individual, ativo e progressivo que considera a causa do 
problema pode estar distante do local dos sintomas. Assim, busca intervir nessa relação trabalhando 
globalmente. A morfologia postural é influenciada por: anomalias congênitas e/ou adquiridas, má 
postura, obesidade, atividades físicas inadequadas, distúrbios respiratórios, desequilíbrios 
musculares, frouxidão ligamentar e doenças psicossomáticas. Esse relato visa dar ênfase na 
Avaliação em fotogrametria que demostra resultados mais fidedignos para coleta de resultados na 
intervenção da RPG em desequilíbrios neuro-músculo-esquelético. Uma Avaliação Postural bem 
realizada ira identificar as desarmonias a fim de prescrever as posturas de RPG mais indicadas para 
prevenir e/ou tratar e também orientar exercícios que possam acentuar desequilíbrios. Após 
identificar as alterações morfológicas com uso do software de Avaliação Postural (SAPO), utilizei a 
técnica da RPG, que flexibiliza os músculos e fáscias para uma manutenção e/ou reconquista da 
harmonia postural no seu espaço de atuação adequado. Após intervenção uma reavaliação 
mensurava objetivamente a correção postural que se fez com o tratamento.Com uso da 
fotogrametria, observei uma forma mais objetiva para a avaliação do corpo inteiro em diferentes 
planos durante a postura ereta e posterior análise da posição relativa das referências anatômicas dos 
segmentos corporais na Reavaliação Postural. Dessa forma, percebi as correções dos bloqueios e as 
compensações, que são principais causas de desvios posturais, dores e lesões. Por isso, a RPG, 
baseia-se na correção das cadeias musculares. Avaliação Postural faz-se importante para mensurar 
os desequilíbrios e adequar melhor postura, possibilitando a reestruturação completa das cadeias 
musculares e seus posicionamentos no movimento e/ou na estática. Após este procedimento, 
promovera a prevenção e/ou um eficaz tratamento de muitos males causados pela má postura, fruto 
de ausência de controle e informação. 

Palavras-Chave: Fisioterapia, Reeducação Postural Global (RPG), Avaliação Postural, 
Fotogrametria, Software de Avaliação Postural (SAPO). 
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DOENÇAS METABÓLICAS E TABAGISMO DE ACADÊMICOS DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014 

 
1William Maranho de Souza,1Rafael Alan Augusto Santos,  

1 Milena Regina Brandao, 2Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física – UEL. 
2Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL – GEPEMENE. 

 
Doenças metabólicas tratam-se de qualquer tipo de afecção ou patologia que esteja relacionada com 
o descontrole das funções hormonais, mecanismo de síntese e controle ou de gorduras, carboidratos, 
aminoácidos, proteínas, e eletrólitos, etc. Onde a regulação hormonal seja a que nível está sendo 
controlada (cerebral ou a nível de outros órgãos vitais) ficando total ou parcialmente descontrolado 
pela falta ou excesso de algumas substâncias, bem como alterações em alguns hormônios, isso 
quando associado a hábitos deletérios diários, como o tabagismo, podem ser ainda mais prejudicais 
a saúde.  Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi descrever as doenças metabólicas e tabagismo de 
universitários do Centro de Educação Física da UEL, de ambos os sexos, do período matutino e 
noturno. Fizeram parte do estudo, 213 universitários, sendo 128 do sexo masculino e 85 do sexo 
feminino. Os avaliados foram submetidos a responder uma questão sobre a ocorrência de 
hipertensão arterial, diabetes melitus, osteoporose, tabagismo ou outro doença. Para a análise dos 
dados, foi empregada estatística descritiva, com distribuição de frequência. O software empregado 
foi o SPSS 17.0.Os resultados demonstraram que 95,3% dos avaliados do sexo masculino e 94,1% 
do feminino relataram não apresentar nenhum dos fatores deletérios questionados, 3,1% e 3,5% (do 
sexo masculino e feminino respectivamente) relataram 1 fator de risco, 1,6% e 2,4% relataram 2 ou 
mais fatores deletérios. Conclui-se que a maioria dos avaliados não apresentaram nenhum dos 
fatores de risco associados a doenças metabólicas ou hábitos deletérios à saúde questionados. 
 
Palavras-Chave: Doenças, Saúde, Metabolismo, Doenças Metabólicas. 
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RELAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA E QUADRIL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2014 

  
1Yann Ferreira Rodrigues Souza, 2Paulo Gregorio Carvalho Devides,  

3Lucas Gabriel Rodrigues de Oliveira, 4Luiz Gustavo Alves Nunes, 5Karina Elaine de Souza Silva. 
 

1Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina- GEPAFE. 
2,3Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, Bolsista do 

Programa de Educação Tutorial da Universidade Estadual de Londrina – PET. 
4Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPAFE. 

5Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 
 
É notório observar no Brasil um crescente número de doenças relacionadas à falta de hábitos 
saudáveis em populações jovens. A incidência desta anomalia na realidade de adolescentes 
brasileiros é um fator de risco para essa população, uma vez que colabora para o desenvolvimento 
de doenças como a hipertensão, doença coronária, diabetes tipo 2 dentro outras.  Desta forma o 
presente estudo teve como objetivo avaliar os níveis de saúde de sujeitos ingressantes do curso de 
Educação Física do ano de 2014 da Universidade Estadual de Londrina. Para atender a este objetivo 
foi coletada a relação entre as medidas de circunferência da cintura e quadril de 87 sujeitos, sendo 
58 do sexo masculino e 29 do sexo feminino. Para a análise dos dados, foi empregada estatística 
descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. A classificação dos 
voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada 
com base na preconização descrita por Heyward, (2000) e McArdle, (1998), na qual estabelece 
como valor Maximo para mulheres 0,85 e homens 0,95. O valor da analise estatística apresentou 
um p=0,02 não havendo relevância estatística. 
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FATORES PSICOSSOCIAIS E MOTORES  
RELACIONADOS AO DESEMPENHO HUMANO 

 
 

ASSIMETRIAS POSTURAIS DE CRIANÇAS DE 11 A 13 ANOS  
DE IDADE DE ROSÁRIO DO IVAÍ – PARANÁ 

 
1Adriani Davanço Novais, 2Alessandra Beggiato Porto,  

3Tulio Bernardo Macedo Alfano Moura, 4Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

1Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Educação Física (PET-EF) - Universidade Estadual de Londrina. 
2,3 Programa de Pós-Graduação UEL/UEM - Bolsista CAPES/Fundação Araucária –  

Universidade Estadual de Londrina. 
4Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 

 
As assimetrias posturais normalmente ocorrem devido aos maus hábitos de posicionamento 
corporal, enfermidades ou por legados genéticos, podendo causar leves desconfortos, dores e lesões 
graves. Assim, a avaliação postural periódica é importante para o acompanhamento de desvios e 
possível intervenção. O objetivo do estudo foi analisar assimetrias posturais de crianças de 11 a 13 
anos. Participaram do estudo 33 escolares do município de Rosário do Ivaí - PR, com idade média 
de 11,76 (DP=0,86). Foi utilizado o método de palpação, para identificação dos processos dos 
acrômios, espinhas ilíacas ântero-superiores (EIAS), espinhas ilíacas póstero-superiores (EIPS), 
centro das patelas, tuberosidades da tíbia. Após a colocação de marcadores nos processos 
identificados, o aluno se posicionava para a foto. Foram realizadas 3 fotos plano frontal anterior e 3 
no plano frontal posterior. As fotos foram analisadas no software SAPO (V.0.69) do qual foram 
extraídos os ângulos entre os acrômios, espinhas ilíacas e ângulo de abertura do joelho direito 
(ÂJD) e esquerdo (ÂJE). A média de assimetria do ombro entre os alunos foi de 1,480 (DP=0,92), 
sendo que três alunos apresentaram desvio maior que 3o. Na análise de EIAS, a assimetria foi de 
1,610 (DP=1,54), sendo que um aluno apresentou desvio acima de 7o. A assimetria da EIPS foi de 
2,020 (DP=1,25), sendo que um aluno apresentou assimetria acima de 4o, um acima 5o e um com 
assimetria de 0o. Nas assimetrias de ÂJD, a média ficou em 169,740 (DP=7,85), um aluno 
apresentou ângulo acima de 180o e dois abaixo de 1600. A assimetria de ÂJE foi de 168,450 
(DP=7,48), três alunos apresentaram desvios acima de 1800 e cinco abaixo de 1600. Valores acima 
de 180o podem ser indicativos de joelho varo e abaixo de 160o joelho valgo. Assim, houve presença 
de assimetrias nas crianças, principalmente em relação às espinhas ilíacas. Também foi verificada 
grande variabilidade nas medidas realizadas entre. Essas assimetrias podem ter ocorrido devido à 
má postura adotada pelas crianças nas diversas situações de seu cotidiano (sentadas, carregando sua 
mochila, etc). Assim, é necessário que haja acompanhamento e conscientização corporal dessas 
crianças para observação de melhoria ou evolução de uma postura inadequada. 
 
Palavras-Chave: Assimetrias, Escolares, Fotogrametria. 
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AVALIAÇÃO POSTURAL E OCORRÊNCIA DE DOR EM CRIANÇAS  
DE 11 A 13 ANOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ 
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1Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 3Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

1 Aluno do Programa de Pós-Graduação UEL/UEM - Bolsista CAPES/Fundação Araucária –  
Universidade Estadual de Londrina. 

2Bolsista do PET- Universidade Estadual de Londrina. 
3Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina.  

 
Diversos fatores podem contribuir para uma postura adequada ou o aparecimento de problemas 
posturas causando dores e desconfortos. No entanto, pouca atenção tem sido voltada à avaliação 
postural e ocorrência de dor em crianças, principalmente em região rural. Com isso, o presente 
estudo analisou a postura de crianças e a ocorrência de dor. Participaram do estudo 33 crianças do 
70 ano de Rosário do Ivaí-PR, com idade média de 11,76 anos (DP=0,83). Pelo método de palpação, 
um avaliador previamente treinado identificou os processos anatômicos das vértebras C7, T12 e L5 
e marcadores foram afixados à pele com fita dupla face. Em seguida, foram tiradas 3 fotos no plano 
sagital que foram analisadas pelo software SAPO, em que foram extraídos os ângulos de projeção 
da cabeça (PC), de protrusão de ombro (PO), torácico (T) e lombar (L). As crianças localizaram em 
um desenho do corpo humano o local de ocorrência de dor. Assim, 42% das crianças relataram dor 
na região do pescoço, sendo que as médias dos ângulos de PC ficaram em 55,390(DP=5,02), 
somente 6% das crianças apresentaram médias maiores que 600 e nenhuma menor que 300. A média 
dos ângulos de PO ficou em 141,90(DP=12,4), no entanto, 30,3% das crianças apresentaram médias 
maiores que 1500 e 12% menores que 1200. Na região torácica, 45% das crianças relataram sentir 
dores, em que a média dos ângulos foi de 39,30(DP=9,5), sendo que, 18% das crianças 
apresentaram médias menores que 300 e 12% maiores que 500. Na região lombar, a dor estava 
presente em 30,3% das crianças e a média dos ângulos foi de 28,50(DP=11,14), sendo que 24% das 
crianças apresentaram médias menores que 200 e 21% maiores que 400. Assim, houve ocorrência de 
dor entre as crianças, principalmente na região cervical e torácica, o que pode ter acontecido devido 
à postura adotada em sala de aula e ao modo como elas carregam as mochilas. Ainda, foi verificada 
grande variabilidade entre as médias dos ângulos entre os alunos. Assim, é necessário o 
acompanhamento postural dessas crianças e melhor conscientização corporal e de hábitos que 
podem levar a uma postura inadequada. 
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A normalização de dados eletromiográficos é necessária para viabilizar comparações entre sujeitos. 
Porém, os métodos de normalização ainda não são consenso na literatura. Assim, este estudo 
analisou o efeito de diferentes métodos de normalização nos dados de eletromiografia. Para tanto, 
foi mensurada a ativação do gastrocnêmio medial na tarefa de flexão plantar em dezesseis homens 
(M=20,1anos DP=2,0), fisicamente ativos (segundo IPAQ). Os sujeitos realizaram 3 séries de 10 
repetições nas seguintes condições, em ordem aleatorizada: flexão plantar com os pés retos (RT), 
aduzidos (AD) e abduzidos (AB). As séries foram feitas em 3 dias, realizando 1 série de 10 
repetições em cada condição por sessão. Um eletromiógrafo (NORAXON, Myosystem 1400A, 
2000Hz), com cabos pré-amplificados e eletrodos ativos bipolares (Solidor) posicionados na perna 
direita, analisou a atividade muscular. Os dados foram processados pelo software MyoResearch XP 
(Master Edition v.1.08.16), retificados, filtrados (butterworth passa-banda recursivo, 10-500Hz) e 
suavizados. Foi levada em consideração a ativação normalizada das tentativas. Foram realizados 
dois procedimentos de normalização, um considerando o pico do sinal na condição controle (RT) 
em cada sessão (A%) e outro considerando o maior o pico de RT entre as três sessões (B%).A 
ANOVA de Friedman foi utilizada para comparar as condições, adotando, quando necessário, o 
teste de Wilcoxon para comparações posteriores (p<0,05). Quando os dados foram normalizados 
pela condição RT (considerada 100%) de cada sessão, a condição AB (MD=105%; Q1=99,6%; 
Q3=107,9%) apresentou maior ativação (Z>2,37; p<0,01) quando comparada às condições AD 
(MD=83%; Q1=81%; Q3=88,2%) e RT (MD=100%; Q1=100%; Q3=100%). Enquanto,quando a 
normalização foi realizada pelo maior valor da condição RT (100%) encontrada entre todas as 
sessões, a condição RT (MD=100%; Q1=100%; Q3=100%) apresentou maior ativação (Z>3,25; 
p<0,001) em relação às condições AD (MD=72,5%; Q1=64,1%; Q3=75,9%) e AB (MD=91%; 
Q1=78,3%; Q3=99%). Assim, esse último método fez com que os valores fossem subestimados 
entre as condições, possivelmente devido ao viés do reposicionamento dos eletrodos entre as 
sessões. Foi sugerido que a normalização dos dados por um valor coletado na mesma sessão da 
condição a ser analisada corrige o erro de posicionamento de eletrodos e eventuais ruídos do sinal. 
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Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) se destacam por apresentar 
dificuldades motoras na realização de diferentes atividades, as quais interferem na realização de 
suas tarefas escolares e diárias. O objetivo foi investigar, em um estudo piloto, o desempenho de 
crianças com TDC e com DT na resolução da Torre de Hanói. Participaram seis crianças (três TDC 
com 6,66±0,57anos e percentil=6,33±4,61 no MABC; três DT com 6,66±1,15 anos e 
percentil=77±12,12 no MABC). A tarefa consistiu em transportar quatro discos (diferentes 
tamanhos, variando de 8,5cm a 4,5cm de diâmetro – diferença de 1cm) do pino central para outro 
pino localizado na extremidade de uma prancha de madeira, movendo apenas um disco por vez. 
Além disso, os discos não poderiam se manter seguros na mão enquanto a criança movia outro 
disco; ser colocado sobre a mesa ou sobre outro disco menor que ele. O número mínimo de 15 
jogadas para a resolução dessa tarefa foi calculado por meio da fórmula 2ᶰ-1, sendo‘n’ o número de 
discos. Foram oferecidas três tentativas com tempo livre para a realização da tarefa. A coleta foi 
filmada por meio de uma câmera digital para posterior análise dos dados. Os dados foram 
analisados descritivamente pela média e desvio padrão dos tempos de movimento e do número de 
jogadas realizadas durante a tarefa. Foi observado que as crianças com TDC obtiveram uma média 
de 312,88±105,10 minutos e 26,11±15,16 movimentos, enquanto que as crianças com DT 
obtiveram 174,33±112,91 minutos e 27,11±12,61 movimentos. Apenas uma criança do grupo TDC 
conseguiu resolver a tarefa, na ultima tentativa. Já no grupo de crianças com DT, apenas uma 
criança não conseguiu resolver a tarefa nas duas ultimas tentativas oferecidas. Os resultados 
sugeriram que, apesar dos grupos terem apresentado desempenho semelhante do número médio de 
movimentos, as crianças com TDC demoraram quase o dobro do tempo para resolver a tarefa. Isso 
pode ser indicativo de que elas estavam mais engajadas e tiveram uma demanda cognitiva maior na 
tentativa de resolver a tarefa, contudo, nem sempre com sucesso. Ainda, vale ressaltar que essas 
crianças demonstraram mais dificuldades cognitivas para compreender a tarefa.  
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As estruturas do corpo e suas funções realizadas adequadamente podem contribuir para uma postura 
corporal ideal. No entanto, maus hábitos adotados durante a infância e a adolescência, 
principalmente no ambiente escolar, podem provocar modificações na postura. Dessa forma, o 
presente estudo analisou o alinhamento da coluna em plano coronal posterior de crianças do 70 ano, 
por meio da fotogrametria. Para isso, 33 crianças de Rosário do Ivaí-PR, com idade média de 11,76 
anos (DP=0,83), participaram do estudo. Um avaliador experiente realizou a identificação dos 
processos anatômicos das vértebras C7, T4, T8, T12 e L5, pelo método de palpação,e a fixação de 
marcadores na pele. Os ângulos das vértebras C7-T4, T4-T8, T8-T12 e T12-L5 foram definidos 
com a utilização do software SAPO, em que foram analisadas as 3 fotografias realizadas de cada 
criança em plano coronal posterior. Os resultados demonstraram média entre as crianças de 2,90 
(DP=2,5) em C7-T4, nove crianças apresentaram valores médios maiores que 50 e duas crianças, 
valores iguais a 00.  Na porção T4-T8 a média foi de 1,90 (DP=1,3), apenas uma criança apresentou 
valor maior que50 e duas crianças, valores de 0,50. Nas porções T8-T12 e T12-L5, em que as 
respectivas médias foram 2,20 (DP=1,5) e 2,10 (DP=2,1), duas crianças apresentaram, como em 
porções anteriores, valores maiores que 50 e três apresentaram valores menores que 0,60 em cada 
uma das porções.Apesar da variabilidade dos valores encontrados entre as crianças, 36% delas 
apresentaram valores maiores que 50, isso pode ter ocorrido devido a vários fatores tal como a altura 
dos móveis escolares, a forma de se sentar durante as aulas e a maneira de carregaras bolsas 
escolares. Alguns estudos apontam que valores maiores que 50 de desvio nesse plano são 
preocupantes para a saúde, sendo classificado como escoliose. Diante disso, o monitoramento da 
postura durante essa fase de desenvolvimento das crianças, aliado à uma conscientização postural 
para sentar, bem como a utilização de móveis compatíveis à estatura das crianças e a diminuição do 
peso carregado nas mochilas, poderia auxiliar na prevenção de futuros problemas à saúde das 
crianças. 
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A prática unilateral possui papel fundamental na capacidade de transferência interlateral de 
aprendizagem(TIA). Porém, não está claro o efeito da atenção sobre a magnitude da TIA. É 
esperado que a prática simultânea de duas e/ou três tarefas não favoreça a TIA.Assim, o presente 
estudo analisou o efeito da atenção sobre a TIA em tarefa de toque de dedos. Participaram 83 
indivíduos destros com idade entre 13 e 15 anos divididos em quatro grupos: prática simples na 
tarefa de sequência de toque de dedos (GS); prática na tarefa sequência de toque de dedos e tempo 
de reação, com atenção direcionada para a tarefa de sequência de toque de dedos (GTD); prática na 
tarefa toque de dedos e tempo de reação, com atenção direcionada para a tarefa de tempo de reação 
(GTR); e, prática na tarefa sequência de toque de dedos e tempo de reação, juntamente com a tarefa 
de rastreamento (GRA). A tarefa de toque de dedos foi praticada com a mão esquerda e as demais 
tarefas com a mão direita, totalizando 180 tentativas distribuídas em 3 sessões em dias diferentes. O 
desempenho na tarefa toque de dedos foi avaliado para ambas as mãos no pré-teste, pós-teste, 
retenção I (após 2 dias) e II (após 8 dias). Os resultados apontaram interação entre o fator fase e 
mão (F2,237=71,422; P<0,001; α=1,00), no qual, a mão esquerda demonstrou maior número de 
toques no pós-teste, retenção 1 e 2 em comparação ao pré-teste (P<0,001), e a mão direita 
apresentou maior número de toques no pós-teste, retenção 1 e 2 em relação ao pré-teste (P<0,001) e 
na retenção 1 e 2 em comparação ao pós-teste (P<0,001). Estes dados apontam que ambas as mãos 
aperfeiçoaram o desempenho e o mesmo persistiu. Deste modo, em todos os grupos ocorreu TIA 
independente da quantidade de atenção disponível, pois a mão direita não praticou a tarefa de toque 
de dedos durante a fase de aquisição. Portanto, a atenção não influenciou na TIA, logo, apenas a 
prática foi suficiente para promover a TIA reforçando a teoria de compartilhamento de redes 
neurais e programa motor generalizado.  
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A prática de exercícios físicos durante o envelhecimento é recomendada a fim de preservar aspectos 
físicos, cognitivos e psico-sociais. Entretanto, é muito comum a indicação de atividades como 
hidroginástica, caminhada e musculação. Porém outros tipos de atividades também são importantes 
e motivantes durante essa fase da vida e podem propiciar os mesmos ou até diferentes tipos de 
benefícios. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi investigar o status da habilidade chutar em 
idosos. Participaram deste estudo 15 idosos fisicamente ativos (média de idade=69,86 anos, 
DP=5,20), os quais foram filmados, com uma câmera portátil em uma vista lateral. Para a análise, 
dividimos as observações dos chutes em membro superior, membro inferior e tronco. Os resultados 
demonstraram que a maioria dos idosos avaliados apresentou padrão de desempenho da habilidade 
no estágio inicial (em 7 itens da escala de habilidades motoras). Os itens mais pontuados para 
membros superiores foram: 66,6% apresentaram movimentos restritos durante a ação do chute e os 
braços foram utilizados para a manutenção do equilíbrio. Para membros inferiores, 86,6% 
realizaram movimentos para trás limitados da perna que chuta e 80% realizaram o acompanhamento 
da bola limitado somente ao movimento do joelho para frente. Por fim, em relação aos movimentos 
de tronco, nossos resultados demonstram que 86,6% dos sujeitos avaliados apresentaram o tronco 
ereto durante o movimento e somente 13,3% acompanharam a bola com inclinação para frente. De 
maneira geral, as maiores dificuldades apresentadas pelos idosos foram falta ao dar passo à frente 
com a perna oposta (100%), inclinação para trás restrita ou ausente (93,3%), oposição dos braços e 
pernas insuficiente (86,6%) e tendência a perder o equilíbrio (53,3%). Podemos concluir a partir dos 
resultados encontrados que a implementação de programas de exercícios físicos envolvendo 
habilidades motoras, é importante e interessante a fim de propiciar a inserção de idosos em 
modalidades de exercícios diferenciadas e que podem auxiliar a motivá-los a praticar exercícios 
físicos, já que são prazerosas e desafiantes. Entretanto, a partir dos resultados encontrados 
verificamos a necessidade de que este tipo de prática necessita de estímulos, tendo em vista que a 
maioria dos idosos avaliados encontrou-se no estágio inicial.  
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A realização de atividade física pode causar alterações agudas na estratégia muscular do controle 
postural. Desta forma, a realização de caminhada moderada associado  aos fatores inerentes ao 
processo de envelhecimento pode gerar défits no recrutamento muscular, por conseguinte, 
aumentando o risco de queda nos idosos. Assim, foi analisado o efeito agudo da atividade de 
caminhar durante 30 minutos na estratégia muscular do controle postural em idosas e adultas 
jovens. Participaram do estudo 23 idosas (!=68 anos; DP=6) e 23 adultas jovens (!=24 anos; 
DP=4). As participantes foram analisadas em posição ortostática por meio de eletromiografia dos 
músculos eretor lombar (EL), bíceps femoral (BF), gastrocnêmio medial (GM), tibial anterior (TA) 
e reto femoral (RF), em quatro momentos: pré-teste, pós-teste (após caminhar por 30 minutos), 
primeiro descanso (após descanso sentado de 15 minutos após o pós-teste) e segundo descanso 
(após descanso sentado de 30 minutos após o pós-teste). As comparações analisadas foram 
realizadas por meio dos testes de Mann-Withiney, Anova de Friedman e Wilcoxon, com 
significância de 5% (P<0,05). De forma geral, as adultas jovens apresentaram maior frequência 
mediana no RF em comparação às idosas. A frequência mediana do GM nas idosas diminuiu 
aproximadamente 15% após caminhar em comparação ao pré-teste.Assim, essa redução foi o 
suficiente para indicar fadiga mesmo em níveis mais baixos de contração muscular. Os valores de 
RMS do GM e do BF aumentaram após a caminhada nas idosas. Os valores de RMS do RF 
aumentaram após a caminhada apenas nas adultas jovens.  Assim, os resultados sugerem que idosos 
utilizaram uma combinação da estratégia dequadril e detornozelocomo forma compensatória 
quando não foi possível realizar o torque adequado apenas na articulação do tornozelo. Assim, 
caminhar por 30 minutos alterou as estratégias musculares do controle postural de ambos os grupos. 
Foi sugerido queo sistema de controle postural atua em um continuum de correções que permite 
diferentes respostas musculares para a manutenção postural dentro dos limites de estabilidade.  
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Correr pode ser uma atividade com a finalidade de lazer, manutenção da saúde, para o treinamento 
de atletas ou, ainda, como método para testar a capacidade física na avaliação de atletas. Estudos 
apontam que correr descalço pode ser um “modismo” não seguro, principalmente nos 
deslocamentos sobre superfícies duras. No entanto, há controvérsias sobre a corrida descalça e seu 
risco de lesão. Enquanto correr descalço pode beneficiar certos tipos de indivíduos, as diferenças na 
execução e na postura do indivíduo pode realmente aumentar o risco de lesões durante a transição 
para correr descalço. O estudo analisou a cinemática das articulações dos membros inferiores da 
corrida calçada e descalça em indivíduos não treinados. O estudo contou com a participação de um 
indivíduo do sexo masculino, usando calçado nº 41 - padrão brasileiro, sem qualquer tipo de 
treinamento de corrida, sem lesão nos últimos seis meses e apto a correr em esteira. Foi utilizado 
tênis de pisada neutra com o peso de aproximadamente de 310g. As imagens das corridas descalça e 
calçada foram registradas por quatro câmeras digitais (300 Hz) posicionadas lateralmente e 
frontalmente ao movimento, durante cinco ciclos de passada. A análise cinemática tridimensional 
das articulações do membro inferior foi obtida através do método de rastreamento automático de 
marcadores passivos realizado pelo software DVideo. A partir da definição dos sistemas locais de 
referência, as rotações, flexões, extensões, aduções e abduções nos três planos de movimento da 
articulação do quadril, joelho e tornozelo foram calculadas utilizando-se a representação de ângulos 
de Euler. Os valores angulares do quadril de flexão e extensão, adução e abdução parecem não se 
diferenciar na condição calçada e descalça,mas os níveis de rotação externa são menores na 
condição calçada. A flexão e extensão do joelho parecem não apresentar diferenças na condição 
calçada e descalça. Para o tornozelo, os valores angulares de flexão e extensão, adução e abdução 
não apresentam diferenças na condição calçada e descalça. No entanto, foram encontrados maiores 
valores de pronação na condição calçado. Pôde-se concluir que há uma tendência a existir 
alterações no padrão cinemático entre a corrida descalça e calçada. 
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3Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física - Neurociências Motoras (NEMO) –UEL. 
 

Diversos estudos têm demonstrado um aumento da instabilidade corporal em função da ausência de 
informação visual. Porém, praticantes de dança podem apresentar uma menor dependência das 
informações visuais na adaptação postural em comparação ao grupo de não praticantes, 
principalmente em situações de instabilidade. No entanto, poucos estudos analisaram esta 
dependência das informações visuais em dançarinos de breaking. Assim, o presente estudo analisou 
o efeito da oclusão visual no equilíbrio dinâmico em plataforma instável de dançarinos de breaking 
e não praticantes. Participaram do estudo 13 dançarinos de breaking (b.boys) e 13 não praticantes 
de dança (controle) de 16 a 25 anos de Londrina/PR e região. A tarefa consistiu em manter o 
equilíbrio por 10 segundos em plataforma instável (OKAZAKI, 2010) com perturbação na direção 
médio-lateral (ML) e anteroposterior (AP) com os olhos direcionados a um ponto fixo a 1,80m de 
distância na altura dos olhos, na condição com visão (V) e sem visão (SV). Os dados foram 
coletados pelo software Dynamic Balance Task, que forneceu a variável de tempo em equilíbrio. 
Para análise dos dados foi utilizado ANOVA de 3 fatores, post hoc de Bonferroni e significância de 
5% (P<0,05). Os resultados demonstraram maior tempo em equilíbrio nas condições AP/V 
comparada com AP/SV tanto para b.boys (!= 6,37s; DP= 0,63; != 4,89s; DP= 0,59) quanto para 
controle (!= 5,65s; DP=0,59; != 4,63s; DP= 0,68). Da mesma forma, maior tempo de equilíbrio 
nas condições ML/V comparada com ML/SV tanto para b.boys (!= 6,99s; DP= 0,40; != 6,15; 
DP= 0,51) quanto para controle (!= 5,75s; DP= 0,76; != 5,28s; DP= 0,67). Os resultados 
indicaram que ambos os grupos não realizaram uma adaptação sensorial apropriada para manter o 
equilíbrio quando ocorreu a oclusão visual em ambas as direções de perturbação. Desta forma, a 
prática do breaking não permitiu uma menor dependência das informações visuais no equilíbrio 
dinâmico em plataforma instável. Portanto, os resultados sugerem que o equilíbrio envolve dois 
componentes: um sistema de referência estável baseado no conhecimento anterior e outro sistema 
de correção dinâmica que intervém quando surgem perturbações, que independente da prática de 
breaking, auxiliam a dinâmica da reorganização das informações sensoriais. 
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O equilíbrio corporal envolve a recepção e integração de estímulos sensoriais que acarreta na 
manutenção do controle postural. Os estímulos visuais fornecem informações sobre o ambiente e 
sobre movimentos do próprio indivíduo. Assim, espera-se que a oclusão visual diminua o equilíbrio 
dinâmico em plataforma instável. Portanto, o presente estudo analisou o efeito da oclusão visual no 
equilíbrio dinâmico de universitários em plataforma instável. Participaram do estudo 26 
universitários com idade !=22,42 anos (DP=5,07), peso !=67,08 kg (DP=9,90) e estatura !=1,66 
m (DP=0,06), sendo 14 homens e 12 mulheres. A tarefa consistiu em manter o equilíbrio em 
plataforma instável, durante 20 segundos, em base bipodal com perturbação da plataforma na 
direção médio-lateral, nas condições com e sem visão. Nas duas condições os participantes 
permaneceram com os braços estendidos ao longo do corpo e na condição com visão foram 
instruídas a olharem em um ponto fixo demarcado na parede a 1,80 m de distância e à altura de seus 
olhos. Foram realizadas 3 tentativas para cada condição e a ordem das condições foi aleatorizada. 
As variáveis analisadas foram tempo em equilíbrio e número de desequilíbrios. As comparações 
foram realizadas por meio do teste t de Student para medidas dependentes, com significância de 5% 
(P<0,05).  O teste t demonstrou (t=7,004; P<0,001) maior tempo em equilíbrio na condição com 
visão (!=10,95s; DP=1,77) em comparação a condição sem visão (!=8,77s; DP=1,65). O número 
de desequilíbrios (frequência absoluta) não apresentou diferença (t=-0,634; DP=11; P=0,532) entre 
as condições com visão (!=21,54t; DP=5,57) e sem visão (!=22,23t; DP=5,00). Tais resultados 
sugerem que a oclusão visual diminuiu o tempo de equilíbrio dos participantes, demonstrando que o 
sistema visual é uma referência exteroceptiva que possui grande importância para a manutenção do 
equilíbrio, pois auxilia o sistema de controle postural. No entanto, o fato de não ter sido aumentado 
o número de desequilíbrios, na ausência de visão, sugere que as informações visuais não interferem 
nos mecanismos de recuperação do equilíbrio que possivelmente seriam mais dependentes das 
informações somatossensoriais.  
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O método de organização da prática pode interferir na aprendizagem de uma tarefa motora. O 
método segmentado compreende na decomposição da habilidade em partes enquanto o método 
global envolve a prática como um todo. No entanto, poucos estudos investigaram o método 
adequado para a aprendizagem da tarefa de malabarismo. Assim, o presente projeto objetivará 
analisar o efeito do tipo de prática no aprendizado de malabarismo de jovens adultos. O estudo será 
composto por 40 adultos jovens de ambos os sexos com idade entre 18 e 25 anos, sem experiência 
prévia com a tarefa de malabarismo de três bolas. O estudo será submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Local. Em seguida, os participantes serão divididos em dois grupos 
aleatoriamente: grupo de prática global (GPG) e grupo de prática segmentada (GPS). O estudo será 
dividido em 4 sessões experimentais, a saber: (1) pré-teste com 3 tentativas da prática do 
malabarismo e primeira parte da prática (três séries de três minutos de realização da tarefa com 
intervalo de 10 minutos entre as séries); (2) segunda parte da prática (igual primeira parte da 
prática); (3) terceira parte da prática (igual primeira parte da parte), seguida do pós-teste (igual ao 
pré-teste); (4) após sete dias de intervalo do pós-teste, será o teste de retenção (igual ao pré-teste). O 
GPG realizará a prática global com os 3 bolas diretamente e o GPS realizará a prática segmentada 
com bolas, sendo adicionadas progressivamente da seguinte maneira: 1a sessão com uma bola, 2a 
sessão com duas bolas e 3a sessão com 3 bolas. Todos os participantes realizarão todos os 
procedimentos do estudo, porém, durante a prática cada grupo realizará o seu respectivo tipo de 
prática. Espera-se que o GPS apresente melhor desempenho e aprendizado em comparação ao GPG. 
Este estudo tem potencial para fornecer informações sobre qual tipo de prática proporciona melhor 
aprendizagem da tarefa de malabarismo de três bolas. Desta forma, auxiliando os profissionais 
envolvidos com o ensino de habilidades motoras dentro do contexto circense. 
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A preferência lateral (PL) pode ser definida como o uso preferencial de um dos lados do corpo para 
a realização de alguma tarefa. Tem sido sugerido que a prática possui um efeito que pode formar, 
neutralizar e até mesmo mudar a preferência lateral. Logo, algumas modalidades de dança podem 
também teriam efeito na preferência lateral, tal como o breaking por apresentar uma prática 
unilateral marcante. Entretanto, a comparação entre praticantes de Breakinge não praticantes de 
dança não tem sido foco de estudo. Assim, o presente estudo comparou a PL de praticantes de 
breaking (PB) e não praticantes de dança (NPD). Para tanto, 12PB(idade M=19,8 anos) e 8 NPD 
(idade M=19,5 anos) responderam o Inventario de Preferência Lateral Global (IPLAG).A 
preferência lateral para membros superiores (MMSS), preferência lateral para membros inferiores 
(MMII) e preferência lateral para tronco foi analisada por meio do IPLAG para MMSS (IPLAG-B), 
MMII (IPLAG-C) e tronco (IPLAG-D). Esse inventário classificou os participantes, de acordo com 
suas respostas para realizarem tarefas cotidianas, tais como:(5) fortemente destro, (4) 
moderadamente destro, (3) indiferente, (2) moderadamente canhoto e(1) fortemente canhoto. O 
teste de Mann-Whitney comparou a PL de PB e de NPD com significância estabelecida em 5% 
(P<0,05). Não foi encontrada diferençada PL entre PB e NPD no IPLAG-B (Z=-0,464 P>0,05), 
IPLAG-C (Z=-0,039 P>0,05) e IPLAG-D (Z=0,000 P>0,05). A prática específica do Breaking não 
foi suficiente para promover uma PL global distinta dos não praticantes de dança. Assim, 
aparentemente, a prática do Breaking, mesmo que com grande prática assimétrica no desempenho 
de suas habilidades motoras, parece compensar o uso de ambos os lados nas diferentes habilidades. 
Tal compensação no uso de ambos os lados foi utilizado para explicar esta ausência de distinção 
entre PB e NPD. Ademais, foi sugerido que a PL global é dependente tanto das experiências 
motoras quanto da dinâmica intrínseca dos participantes. Por conseguinte, foram sugeridos futuros 
estudos investiguem outros possíveis fatores que possam influenciar a formação da preferência 
lateral, tais como: experiência motora, característica dos participantes (dinâmica intrínseca), 
ambiente, conforto e segurança.  
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O Tiro Esportivo é um esporte praticado desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna, em 1896. As armas também possuem um papel importante para o cumprimento das 
missões policiais, de forma que eles possam vir a utilizá-las. Uma vez que o desempenho repetido 
de um movimento facilita a memória muscular, o que resulta em um padrão de recrutamento de 
movimento e músculo mais refinados, pouco se sabe sobre o padrão de ativação dos músculos para 
a boa precisão na prática do tiro, sendo assim, a Eletromiografia (EMG) é uma técnica muito 
utilizada para o monitoramento dos sinais elétricos das atividades musculares. Assim, este presente 
estudo tem como objetivo a comparação eletromiográfica e da precisão do tiro de pistola de novatos 
e experientes. Será mensurada a ativação dos músculos Trapézio, Deltoide Anterior, Bíceps, 
Tríceps, Flexor Ulnar do Carpo, Extensor dos Dedos da Mão Direita, Braco-Radial e Eretores da 
Espinha em Nível Toráxico, em 30 homens destros, sendo 15 do grupo dos novatos, com menos de 
1 ano de experiência, e 15 dos experientes com mais de 7 anos de experiência. Será disparada uma 
série de 5 tiros de pistola por sujeito, com intervalo de 3 segundos entre os tiros, em direção a um 
alvo de distância, altura e tamanho padrão dos clubes de tiro. A série será realizada em um dia por 
cada participante. As variáveis dependentes serão a média de ativação de todos os músculos em 
cada condição, e o pico de ativação, por meio da RMS da EMG destes mesmos músculos. Os dados 
serão coletados utilizando-se um eletromiógrafo (NORAXON Myosystem 1400ª, 2000 hz) com 
eletrodos ativos e bipolares (2cm entre os centros dos eletrodos) com sensor Ag/AgCl (Modelo 
MSGST-06, marca Solidor). Os dados serão analisados e processados pelo software Myoresearch 
XP Master Edition 1.08.16. Para processar os dados obtidos da eletromiografia serão realizados os 
processos de retificação do sinal, filtragem (butterworth passa-banda bi-direcional 10-500Hz – cf. 
SENIAM) e suavização (janelamento de 500ms), sendo analisados 2000ms antes do tiro e 1000ms 
após a saída da bala, para eliminação das variações muito bruscas da amplitude do sinal 
eletromiográfico. 
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Quando uma tarefa é praticada com um membro num determinado lado do corpo, pode existir uma 
adaptação do membro homólogo mesmo sem a realização da prática, esse fenômeno é intitulado de 
Transferência Interlateral de Aprendizagem (TIA).  Contudo, não é consenso qual direção (lado 
preferido para não preferido, ou vice-versa) ocorre maior magnitude da transferência, bem como, o 
nível de demanda perceptiva da tarefa. Logo, o presente projeto analisará o efeito da direção e da 
demanda perceptiva na TIA, em tarefa manipulativa. Participarão 56 adultos jovens (18-25 anos), 
destros, pseudo-aleatorizados contrabalanceando para o fator sexo, em 4 grupos, sendo que eles 
praticarão com a: Mão Preferida Baixa demanda Perceptiva; Mão Não-Preferida Baixa demanda 
Perceptiva, Mão Preferida Maior demanda Perceptiva, Mão Não-Preferida Maior demanda 
Perceptiva. A tarefa consistirá em percorrer com um anel um circuito de fio de cobre, com 
comprimento de um metro e percurso com 20 curvas de 90º no mínimo a cada 2 cm, utilizando uma 
haste de cobre retangular com 3x5cm. O grupo com maior demanda perceptiva verá o trajeto 
através de um espelho alocado acima e atrás do percurso, pois uma barreira irá impedir a visão 
frontal do percurso. O participante será instruído a realizar a tarefa com o menor tempo e número de 
erros (encostar o anel no fio). Serão realizados pré-teste (3 tentativas); aquisição com apenas uma 
mão em função do grupo experimental (30 tentativas), pós-teste (3 tentativas), por fim, após de 7 
dias,  teste de retenção (3 tentativas); todos os testes serão realizados com ambas as mãos. Para a 
análise descritiva será utilizada a média e o desvio padrão. A comparação entre os grupos e 
condições será realizada pelo teste de ANOVA de três fatores, 4(grupos)x4(fases)x2(mãos) com 
medidas repetidas nos dois últimos fatores (P<0,05). Os resultados esperados serão: grupos de 
prática com maior demanda perceptiva apresentarão maior TIA em comparação aos de baixa; 
grupos de prática com o lado preferido apresentarão maior TIA em relação  aos grupos com prática 
com o lado não-preferido. Tais resultados são esperados com base na teoria da transferência de 
elementos cognitivos e o princípio da treinabilidade. 
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Evidencias sugerem que existe um padrão postural ótimo para que a corrida ocorra com eficiência, 
de modo que, diferentes comportamentos do tronco podem influenciar no desempenho da corrida. 
Recentemente corredores começaram a praticar uma nova modalidade de corrida, onde os mesmos 
correm descalços. Esta modalidade fundamenta-se em indícios científicos de que correr descalço 
reduz as forças de impacto, diminui o consumo de oxigênio e gasto energético durante a corrida, 
aumenta a força, melhora a capacidade proprioceptiva, e pode também estar relacionado à 
prevenção de lesões. No entanto os estudos envolvendo a corrida descalça tem negligenciado a 
importância da coluna vertebral ou do tronco como segmento, focando principalmente na avaliação 
dos membros inferiores. Neste sentido o objetivo do presente estudo foi descrever o movimento do 
tronco durante a corrida, colocando em evidência a interferência da corrida calçada e descalça para 
que se possa ter uma melhor compreensão desta modalidade de corrida. A amostra foi composta de 
1 indivíduo de 26 anos, massa corporal de 70,1 kg e estatura de 171 cm sem experiência com 
corrida. Foram posicionados marcadores adesivos sobre a pele dorsal, seguindo o alinhamento dos 
processos espinhosos das vértebras (T1 e L4). O teste consistiu em realizar uma corrida de 3 
minutos em esteira em velocidade confortável com e sem calçado. O rastreamento dos marcadores 
foi realizado no software DVideo durante três ciclos da corrida. As variáveis foram calculadas em 
ambiente Matlab e estão expressas em graus. Os valores de ângulo absoluto do tronco apresentou 
valor máximo (Vmax) de 79,1 valor mínimo (Vmin) de 70,9 e amplitude máxima (AM) de 8,2 na 
condição calçada. Já na situação descalça (Vmax) de 80,9 (Vmin) de 75,1 e (AM) de 5,7. Os 
resultados deste estudo permitiram concluir que durante a corrida calçado o tronco sofre maiores 
deslocamentos quando comparado com a situação descalço. Estes resultados sugerem que durante a 
corrida descalça o sujeito tem maior acesso a informação proprioceptiva adotando assim um padrão 
de corrida que favorece menor oscilação do tronco. Alem disso parece que correr calçado causa 
uma maior sensação de segurança ao corredor que passa a se poupar menos. 
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A área de secção transversa (AST) de um músculo possui relação linear com a produção de força 
muscular exercida em contrações voluntárias. No entanto, têm-se sugerido que mudanças 
morfológicas, tal como o aumento da secção transversa, não são os principais indicadores da 
produção de força, mas sim os fatores neurais, principalmente devido ao aumento na taxa de 
disparos nervosos. Desta forma, o presente estudo correlacionou a medida de circunferência do 
braço com o torque isométrico máximo do tríceps braquial em universitários fisicamente ativos. 
Participaram do estudo 19 homens classificados como fisicamente ativos pela versão curta do 
IPAQ, com idade entre 18 e 35 anos. Os participantes realizaram uma contração voluntária máxima 
isométrica (CVMI) de 10 segundos na tarefa de extensão de cotovelo. Para mensurar a força 
produzida, foi utilizada uma célula de carga (Noraxon, SML -100, frequência de amostragem de 
1000Hz) acoplada à uma alça utilizada para a tarefa. O torque foi mensurado a partir do produto 
entre força gerada e distância entre o centro articular do cotovelo e o processo estiloide da ulna 
(T=Fxd). A circunferência do braço foi medida por meio de uma fita métrica posicionada sobre o 
ventre muscular. O teste de Correlação de Pearson não encontrou relação entre a medida da 
circunferência do braço com o torque isométrico produzido (r=-0,23; R²=0,05; P=0,33). O estado de 
treinamento dos indivíduos pode ter influenciado nas medidas, uma vez que, a área de secção 
transversa é dependente da capacidade muscular e área de gordura presente, a qual não foi 
mensurada no presente estudo. Assim, talvez apenas a mensuração da circunferência do braço não 
reproduziu fidedignamente a medida da AST muscular. Ainda,apesar da análise da aptidão física 
realizada, o IPAQ não possui indicadores específicos da aptidão para desenvolvimento de força de 
MMSS. Assim, possivelmente o nível treinabilidade de MMSS individual dos participantes também 
auxilia a explicar a ausência de relação entre as variáveis analisadas. Portanto, sugere-se a 
realização de novos estudos que verifiquem a participação de fatores neurais e a medida da área de 
secção transversa muscular no torque produzido. 
 
Palavras-Chave: Circunferência do braço, Torque, Fatores Neurais. 
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ATIVIDADES COM A FINALIDADE DE APRIMORAR AS  
HABILIDADES MOTORAS MANIPULATIVAS DE CRIANÇAS 

 
¹Wellington William de Sousa Fonesi, ¹Eric Simon Lillegaard,   
²Angela Farah Marcal, ³Rosana Sohaila Teixeira Moreira. 

 
¹Discente do Curso de Esporte da Universidade Estadual de Londrina/UEL. 

²Docente do Universidade Estadual de Londrina/UEL. 
³Docente do Centro Universitário Filadélfia/UNIFIL. 

 
A fase dos padrões fundamentais é a fase em que se encontram crianças entre 2 a 7 anos de idade, e 
nesta faixa etária o foco deve ser desenvolver a coordenação motora, controle motor e habilidades 
motoras. Tendo assim uma base para seu aprimoramento nas outras etapas durante os processos de 
ensino e aprendizagem ao longo da vida. As habilidades motoras podem ser classificadas em 3 
grupos: habilidades de locomoção, que permitem o indivíduo deslocar-se de um espaço para outro; 
de equilíbrio ou estabilidade, que envolvem o mínimo de movimento da base de suporte; e de 
manipulação, que incluem movimentos finos das mãos e habilidades mais globais que envolvem o 
controle de objetos com as mãos e os pés. Assim o objetivo deste trabalho é realizar uma proposta 
de atividades com a finalidade aprimorar as habilidades motoras manipulativas de crianças. Para tal 
5 graduandos do curso de Esporte da UEL elaboraram uma proposta com 10 atividades com foco no 
aprimoramento motor das habilidades motoras manipulativas. As atividades propostas tiveram foco 
nas habilidades manipulativas, passar, quicar, lançar e driblar, as quais foram apresentadas e 
testadas em 15 acadêmicos, os quais indicaram alguns ajustes necessários, mas afirmam serem 
apropriadas para a finalidade. Concluiu-se que a proposta após realizados os ajustes sugeridos deve 
ser aplicada no público alvo para confirmação da sua efetividade. 
 
Palavras-Chave: Habilidades Motoras, Crianças, Proposta de Atividades. 
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ESPORTE DE INICIAÇÃO E DE RENDIMENTO 

A BIOMECÂNICA DO LANÇAMENTO NO FUTEBOL AMERICANO:  
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
1Álvaro Monteiro de Castro Neto, 2Iago Cezar Ortega e Silva. 

 
1Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 
2Esporte - Universidade Estadual de Londrina. 

 
O lançamento, realizado pelo quarterback é a técnica utilizada pelo ataque num jogo de futebol 
americano para avançar o campo pelo ar.Este lançamento é um movimento dinâmico, o qual 
envolve não apenas habilidade, mas também a coordenação adequada de todos os segmentos o 
corpo do atleta.É de conhecimento geral que realizando-se a mecânica correta do lançamento é 
possível alcançar desempenho ótimo, com menor risco de lesão. Ainda que existam inúmeras 
variações deste movimento, examinaremos a técnica ideal. O objetivo deste estudo foi analisar a 
biomecânica do lançamento do futebol americano, através de uma revisão de literatura, com o 
intuito de melhorar a técnica de atletas, visto que não existem, no Brasil, estudos sobre esta 
temática. A revisão de literatura foi realizada à partir da base de dados on-lineSCIELO, utilizando-
se as palavras-chave: quarterback throw, football throw, football pass, football biomechanics, 
quarterback throwing technique. À partir da seleção dos artigos, os autores encontraram a 
existência de quatro fases distintas na técnica do lançamento realizado pelo quarterback: fase de 
preparação; fase de engatilhamento; fase de aceleração; e fase de finalização. Com base nesta 
revisão foi possível analisar a técnica, duração e ativação muscular em cada uma das fases. De 
acordo com os dados encontrados através da pesquisa e descritos neste estudo somados à novos 
estudos os quais abordem outros aspectos do jogo (tanto técnicos quanto táticos), espera-se que seja 
possível melhorar o desempenho dos atletas brasileiros atuantes na posicão de quarterback, e desta 
forma elevar o nível do futebol americano no país. 
 
Palavras-Chave: Lançamento, Futebol Americano, Biomecânica, Técnica, Quarterback. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DO LANÇAMENTO DO  
QUARTERBACK POR MEIO DE SCOUT 

 
1Cesar Ribeiro do Nascimento, 2 Pedro Francisco de Lima Sampaio. 

 
1Aluno de graduação – Universidade Estadual de Londrina. 
2Aluno de graduação –Universidade Estadual de Londrina. 

 
A prática esportiva está inserida na cultura norte-americana desde cedo, seu incentivo ocorre 
inicialmente nos colégios, contando com modalidades esportivas, como o futebol americano. Nessa 
prática as regras e fundamentos do jogo são transmitidos aos alunos, visando alto rendimento, com 
intuito de buscar talentos. No esporte alto rendimento há uma necessidade constante da obtenção de 
resultados positivos, deste modo, para a avaliação do desempenho pode-se utilizar análise scout 
durante jogos/treinos.Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência do passe do 
quarterbackatravés de análise scout. Para a coleta dos dados observou-se três jogos realizados pela 
equipe Seattle Seahawks, para verificar o êxito dos lançamentos em relação ao numero de 
tentativas, durante a fase de Playoffs e no SuperBowl. Os resultados foram apresentados em valores 
quantitativos de cada jogo e seus valores totais. Com uma média de 22,66 tentativas e 14,33 
lançamentos completos por jogo. Deste modo, pode-se concluir com o estudo que a utilização do 
recurso do lançamento no futebol americano, se faz necessário para obter diversidade e elevar sua 
imprevisibilidade nas ações ofensivas da equipe, para isso o quarterback deve realizar o movimento 
com força e precisão na sua execução considerando seus aspectos intrínsecos, bem como, depende 
da coordenação com seus companheiros de equipe, aspectos extrínsecos, para que essa ação se torne 
efetiva durante um jogo. 
 
Palavras-Chave: Quarterback, Lançamento, Scout, Análise Quantitativa, Futebol Americano. 
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RELAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO DE ASPECTOS ESPORTIVOS EM LABORATÓRIO 
E AS NECESSIDADES PRÁTICAS DE TÉCNICOS E PREPARADORES  

FÍSICOS NO CONTROLE DO TREINAMENTO 
 

1Donizete Cícero Xavier de Oliveira, 1 Vitor Ignez ,1Luiz Alberto Garcia Freitas. 
 

1Universidade Estadual de Londrina. 
 

Introdução: Os cursos de ciências esportivas, nas últimas décadas, vêm sofrendo mudanças em 
seus conceitos no âmbito científico. Apesar disto dois fatores limitam o desenvolvimento do 
esporte, por um lado as investigações laboratoriais por meio de analises fisiológicas, bioquímicas, 
biomecânicas e outras, muitas vezes consideradas de alta complexidade em suas análises e 
interpretações, e por outro técnicos que buscam melhorias relacionadas ao alto desempenho em 
modalidades esportivas,  necessitando de maior amparo e empenho das pesquisa com intuito de 
melhorar os movimentos específicos de cada modalidade, além de buscar novos e melhores 
métodos de treinamento físico para desenvolver a resistência, força e velocidade dos atletas 
(Barbanti, Tricoli e Ugrinowitsch, 2004).Objetivo: O presente estudo tem por objetivo buscar 
solucionar problemas observados na prática profissional, procurando aproximar o campo prático 
das informações apresentadas pelos dados laboratoriais, buscando estudar a interligação entro o 
setor cientifico e o prático. Método: Para tanto realizou-se um estudo exploratório, descritivo, por 
meio entrevistas feitas com treinadores de 06 modalidade de alto rendimento na cidade de 
Londrina-Pr, Os dados foram analisados por estatística descritiva por meio de médias e desvio 
padrão.Após a análise dos dados encontrados, demonstrou que os mecanismos mais utilizados para 
controle de treino formam observação direta (83%) e frequência cardíaca (66%), sendo que as 
análises que os técnicos mais gostariam obter em um software específico para o controle de 
treinamento seria o TRIMP (impulso de treino), monitoramento de frequência cardíaca e zona alvo 
(33%), acompanhamento por GPS e análise do estado de humor do atleta (POMS) (33%), assim 
como as variáveis fisiológicas de limiar anaeróbio (50%), potência e velocidade crítica (33%), além 
da velocidade no volume máximo de oxigênio (VVO2 máx.) (16%). Conclusão: Existe uma 
necessidade de se buscar alternativas para fornecer aos treinadores, em uma linguagem fácil e 
acessível, relatórios laboratoriais que possam subsidiar os planos de treino para que os mesmos 
tenham um embasamento teórico para preparar o treino de cada atleta individualmente com o 
intuito de melhorar seu rendimento e prevenir possíveis lesões, sendo estas variáveis utilizadas e 
interpretadas tanto pelo no laboratório quanto no campo. 
 
Palavras-Chave: Controle de Carga de Treino, Software, Rendimento Esportivo. 
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PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA NO FUTEBOL 

 
1Leandro Aguiar Penedo, 2Ricardo Gonçalves. 

 
1Discente 4° ano de Esporte - graduação - Universidade Estadual de Londrina. 

2 Orientador Professor Mestre – Universidade Estadual de Londrina. 
 
O futebol, tal como conhecemos nos nossos dias, surgiu na Inglaterra no início do século XIX e a 
sua profissionalização por volta de 1880, quando as remunerações dos jogadores começaram a 
ocorrer para que estes pudessem se dedicar maior tempo aos treinamentos, assim os clubes 
começaram a ter despesas para manterem seus jogadores mas também vieram os lucros devido aos 
televisionamentos dos jogos e patrocínios. Com isso se fez necessário a profissionalização da gestão 
dos clubes para que eles não gastassem mais do que arrecadavam, e uma boa administração é o 
equilíbrio entre receitas e despesas, quando há superávit - as receitas sendo superiores às despesas. 
Esse estudo tem como objetivo analisar se os clubes brasileiros são administrados 
profissionalmente, sendo assim, foi feita uma tabela com base nas transparências econômicas dos 
clubes da Série A do campeonato brasileiro de 2013 que está disponível nos sites oficiais dos 
clubes. Após a análise das tranparências e a criação da tabela contendo os balanços financeiros, foi 
selecionados os quatro clubes (Corinthians, Críciuma, São Paulo e Internacional) com melhor 
índice financeiro para serem avaliados. Está avaliação foi embasada na literatura, em documentos e 
informações disponíveis online. Assim sendo, foi analisado as divisões de cargos apresentado em 
cada clube selecionado, o índice financeiro, o modelo de administração adotado e comparados com 
com a literatura para que fosse possível avaliar se a administração em 2013 foi profissional. O 
estudo trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso que está em andamento e em fase final das 
analíses dos dados para sua finalização. 
 
Palavras-chaves: Balanço Financeiro, Administração, Profissionalização, Clubes.  
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A INCINDÊNCIAS DAS BASES NO MOVIMENTO DO “HAND OFF” DO RUGBY 
 

1Luis Gustavo, 1Leandro Aguiar, 1Iago Carani. 
 

1 Estudante de Esporte 4ºano - Universidade Estadual de Londrina. 
 
O Rúgbi trata-se de uma modalidade antiga, teve inicio no Brasil por volta de 1896, porem ainda 
em crescimento. Apesar do país ter uma seleção, não apresenta grande representatividade no 
cenário atual da modalidade. É um esporte de forte tradição, sendo praticado em mais de 100 países, 
sendo dominado, em sua grande maioria pela África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e países 
europeus. O Rúgbi se caracteriza por um esporte para diferentes proporções físicas e características 
fisiológicas. Cada posição requer um conjunto distinto de aptidões físicas e atributos técnicos. O 
Jogo de Rugby consiste em basicamente tres modalidades, o Rugby Union (XV e Seven-a-side) e o 
Rugby League. Nas tres modalidades o Hand-off é um recurso amplamente utilizado. A modalidade 
mais jogada, e alvo desse estudo, é o Rugby XV, onde o confronto se da com duas equipes de 15 
jogadores de cada lado, com regras especificas para o contato, passes e de como se desenvolve o 
jogo. Dentre as varias jogadas e posicionamentos do Rugby uma leva um destaque especial, e causa 
uma “polêmica” em relação a sua base, o “Hand Off”.  Jogada que consiste em um recurso utilizado 
pelo jogador que porta a bola que usa o braço para desviar o adversário que vem em sua direção. 
Tendo em vista a preocupação com qual a incidência de base é mais utilizada e se mostra mais 
eficaz, este estudo tem como objetivo, utilizando a análise de fotos e vídeos, identificar as bases 
utilizadas e sua incidência quanto a base e ao local onde o "hand-off" mais acontece durante um 
jogo. Esse estudo será realizado na UEL-Universidade Estadual de Londrina, localizada em 
Londrina-PR.Serão utilizados 4 jogos do torneio Copa do Mundo de RugbyUnion  2011, sendo 
analisadas fotografias e vídeos do torneio. Destes serão realizados Scouts em relação aos 
“HandOff’s” utilizados em jogo. Sendo separados em 4 sub grupos: “Hand Off” de mão direita com 
base tradicional, “Hand-Off” de mão direita em base invertida, “Hand-Off” de mão esquerda em 
base tradicional e “Hand Off” de mão esquerda em base invertida. Esperamos assim obter 
resultados dos “Hand Off” e sua frequêcia. 
 
Palavras-chave: Rugby, Hand Off, Bases. 
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SISTEMA DE JOGO UTILIZADO PELA SELEÇÃO BRASILEIRA  
DE FUTEBOL DURANTE A COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

 
1Luiz Henrique Azevedo Lopes da Costa, 2Luciano Postali, 3Felipe Arruda Moura,  

4Vinicius Rodrigues Castellassi. 
 

1Membro do Laboratório Biomecânica Aplicada (LBA - Universidade Estadual de Londrina. 
2Membro do Laboratório Biomecânica Aplicada (LBA)– Universidade Estadual de Londrina.  

3Tutor do Laboratório Biomecânica Aplicada (LBA) - Universidade Estadual de Londrina. 
4Graduando em Bacharel em Esporte - Universidade Estadual de Londrina. 

 
O futebol é um esporte coletivo mais popular do Brasil e a Seleção Brasileira possui grande respeito 
e influencia entre os adeptos desse esporte. O posicionamento dos jogadores pode ser determinado 
através do local do campo onde cada jogador realiza suas ações técnicas. O objetivo desse trabalho 
foi analisar o posicionamento dos jogadores e o sistemas de jogo da Seleção Brasileira de Futebol 
durante a Copa das Confederações 2013. Para isso foram realizada a análise e quantificação das 
ações dos jogadores titulares de cada uma das 5 partidas da Seleção durante a competição, através 
do software Skout (BERGO, 1998) que simula um campo de futebol onde são marcados os locais 
onde os jogadores se encontram em cada uma das suas ações. Após marcadas todas as ações do 
jogadores, foram salvos os dados como matrizes que continham as coordenadas de ação técnica de 
cada atleta (eixos x e y). As matrizes foram importadas para o software Matlab onde foi feita a 
construção de dois eixos principais, que substituem os locais das ações de cada jogador, para cada 
vez que o jogo foi analisado. Os eixos são ortogonais entre si e o ponto de intersecção entre os dois 
eixos foi centrado nas medianas de X e de Y. O comprimento dos eixos principais foi determinado 
pelos pontos mais distantes. A partir desses eixos podemos determinar o posicionamento de cada 
jogador e elaborar uma representação gráfica do sistema de jogo utilizado durante as partidas. 
 
Palavras-Chave: Futebol, Sistema de Jogo, Análise Cinemática, Biomecânica, Copa das 
Confederações. 
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FORMAÇÃO ESPORTIVA DE JOVENS ATLETAS DE JOGOS ESPORTIVOS 
COLETIVOS 

 
1Marcos Rocha; 1Wilton Santana; 1Hélcio Rossi; 1Cleide Vilauta; 1Silvia Souza; 1Clísia Carreira. 

 
1Professores Participantes. 

 
O desempenho dos jogos esportivos coletivos é o resultado de um longo processo qualitativo. Por 
exigir adaptações morfológicas e funcionais e conhecimento técnico-tático específico do esporte 
praticado, esse processo deve ser sistemático, planejado e organizado nas diferentes fases do 
treinamento. Logo, ao se considerar que a qualidade do treino é determinante para a maestria 
esportiva, o presente projeto tem como objetivos, ampliar o conhecimento teórico-prático de 
acadêmicos dos cursos de esporte e de educação física para gerirem o processo de formação de 
jovens esportistas e atender jovens praticantes de jogos esportivos coletivos. A capacitação 
pedagógica de acadêmicos para atuarem na condução do treino, na gestão da competição e na 
resolução de problemas comportamentais e emocionais que possam ocorrer nesses contextos. 
Atualmente no projeto os sujeitos participam de treinos semanais (3 a 4 vezes) e competições sob a 
orientação de acadêmicos dos cursos mencionados, que, por sua vez, serão orientados e 
supervisionados por docentes lotados no departamento de ciências do esporte (DES) e departamento 
de psicologia geral e análise do comportamento (PGAC), responsáveis pelas disciplinas de voleibol, 
handebol, futsal, basquetebol, pedagogia do esporte, psicologia, nutrição aplicadas ao esporte e 
avaliação aplicada ao esporte. O Handebol é desenvolvido no C.E. Willy Davis, com 40 
participantes. O basquetebol está em cinco instituições, C. Marista, Iate Clube, Clube Canadá, C.E. 
Wistremundo e E.E. Cléia Godoy totalizando 150 participantes. O voleibol é desenvolvido no 
Clube Canadá tendo 40 participantes. O Futsal está em Cambé e no C. Aplicação sendo 
desenvolvido com 40 participantes. Atualmente existem em sua totalidade 270 jovens treinando as 
quatro modalidades. 
 
Palavras chave: Jovens, Atletas, Formação, Esportiva, Esportes Coletivos. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: ESCOLA DE VOLEIBOL 
 

1Marcos Rocha; Matheus Elias; Lucélia Almeida; Rafael Baraldi; 2Luana Luciano. 
 

1Coordenador.2Bolsista PROEX.  
 

O voleibol é uma das modalidades mais populares do país na atualidade. Isso é decorrente dos grandes 
resultados alcançados pelas seleções brasileiras nas últimas décadas. Em razão dessa popularidade 
muitas crianças e jovens tem procurado a prática através de escolas de voleibol. No entanto, em 
londrina tem se observado um grande número de interessados na prática, porém há uma carência de 
escolas dessa modalidade. Nesse sentido, o objetivo desse projeto é a criação de uma escola de 
voleibol que vise o ensino e aprendizagem da modalidade com a participação de crianças e 
adolescentes de 12 a 14 anos. Outro objetivo é oportunizar aos acadêmicos dos cursos de esporte e 
educação física vivências de práticas profissionais no desenvolvimento da modalidade. Atualmente o 
projeto utiliza-se de uma proposta metodológica, conteúdo dos cursos de graduação referidos. As 
sessões de treino são ministradas de segunda à quinta-feira das 14:30hs a 16:30hs. O projeto está sendo 
desenvolvido em Cambé no Harmonia Tênis Clube e no Canada Country Clube em Londrina. O 
numero de participantes totalizam aproximadamente 45 crianças nas duas instituições. Há dois alunos 
da graduação em Esporte e um do curso de Educação Física – Bacharelado, ainda há a participação de 
uma aluna da pós-graduação como colaboradora do projeto. Houve a participação dos alunos em 
festivais organizados pela Fundação de Esporte de Londrina. 
 
Palavras chave: Voleibol, Ensino, Crianças. 
Email: rocha@uel.br. 
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O FUTEBOL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO  
SOCIAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 
1Matheus Ferraz, 1Nikolas Souza Trevizo, 1Irê Nunes Miguel, 1Rodrigo Ardengue,  

¹João Carlos Fonesi de Carvalho,  2Ariobaldo Frisseli. 
 

1 Colaboradores do curso de Esporte – Discentes do curso de Esporte – Universidade Estadual de Londrina.  
2 Coordenador do projeto – Professor do Departamento de Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 

 
O futebol é um fenômeno cultural, capaz de mobilizar milhões de pessoas de diferentes raças e 
credos pelo mundo. Em nosso país esse fenômeno pode ser constatado facilmente através do tempo 
a ele reservado pela imprensa televisionada, escrita ou falada. Contudo, não encontramos no meio 
acadêmico à atenção proporcional ao alcançado pelo futebol na sociedade. Desta forma, o projeto 
de extensão o futebol como instrumento de inclusão social e formação acadêmica – fase ii, 
proporcionará aos acadêmicos da universidade estadual de londrina um espaço para a investigação, 
elaboração e desenvolvimento de novos conhecimentos relacionados ao futebol, principalmente nas 
esferas esportiva e social. O presente projeto irá atender uma clientela compreendida na seguinte 
faixa etária: infantil- sub/15= 13/14 anos; juvenil – sub/17= 16/17 anos; juniores – sub/20= 
18/19/20 anos e adulto= acima de 20 anos, de 13 a 24 anos, com trabalhos regulares e 
sistematizados proporcionando condições de desenvolvimento técnico/tático/físico, bem como, 
oportunizando acadêmicos dos cursos de esporte, bacharelado em educação física, fisioterapia e 
outros relacionados a prática esportiva a estarem próximos de uma realidade concreta. Os trabalhos 
serão desenvolvidos principalmente dentro do centro de educação física e esporte com avaliações 
periódicas e baseadas na literatura cientifica. 
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CORRELAÇÃO ENTRE FORÇA DE REAÇÃO VERTICAL DO SOLO  
E ALTURA DE SALTO OBTIDA NO DROP JUMP 
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1Graduando do 4º ano do curso de Bacharel em Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 
2Bolsista de Iniciação Científica (IC/UEL) - Universidade Estadual de Londrina. 

3Aluno bolsista (CAPES/Fundação Araucária) do programa de pós-graduação associado UEL/UEM –  
Universidade Estadual de Londrina. 

4Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina.  
 

O dropjump é um tipo de exercício pliométrico amplamente utilizado no treinamento esportivo para 
otimizar a capacidade de saltar de atletas. Apesar de ser um meio de treino considerado eficaz, por 
conta do aproveitamento de energia elástica e reflexo de estiramento muscular, poucos estudos 
exploraram as variáveis que estão relacionadas com o desempenho nesse exercício. Portanto, esse 
trabalho analisou a correlação da altura obtida com o pico de força vertical e o tempo para atingir o 
pico de força no dropjump.Participaram deste estudo 9 adultos jovens fisicamente ativos, com idade 
entre 19 e 27 anos. Foram realizados 3dropjumps a partir de um plano elevado comaltura 
correspondente a 50% da média das alturas obtidas em 3 saltos verticais com contra movimento. 
Ambos os tipos de salto foram realizados sobre uma plataforma de força AMTI (modelo OR6-7-
2000) para aquisição dos dados cinéticos com frequência de amostragem de 200Hz. O teste de 
correlação de Pearson, realizado no software Statistica (v.8.0), evidenciou que não houve relação 
entre altura obtidae pico de força normalizado pela massa corporal r=0,13 (R²= 0,02;P<0,05) e entre 
altura obtida e tempo para alcance do pico de força r=0,36 (R²= 0,13 P<0,05) na realização de 
dropjumps.Uma vez que o treinamento pliométrico é utilizado por atletas de alto rendimento, é 
possível que os indivíduos que participaram desse estudo não estavam preparados ou mesmo 
familiarizados com esse exercício. Nesse sentido, pode-se inferir que os dropjumps não foram 
realizados com o nível de coordenação necessária. Partindo do pressuposto que foram analisadas 
pessoas fisicamente ativas que não estavam familiarizados com esse exercício, não é possível 
generalizar os resultados encontrados. Assim, sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim 
de estabelecer de forma mais consistente a relação da altura obtida com o pico de força e o tempo 
para atingir o pico de força em dropjumps. 
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PROJETO DE EXTENSÃO INICIAÇÃO AO FUTSAL 
 

1Rafael Rodrigues, 2Murilo Luiz Burim, 3Wilton Carlos de Santana. 
 

1Aluno de Graduação em Bacharel em Esporte da Universidade Estadual de Londrina. 
2Aluno de Graduação em Bacharel em Esporte da Universidade Estadual de Londrina.  

3 Docente do Curso de Esporte - Universidade Estadual de Londrina. 
 

O futsal está entre os jogos esportivos coletivos mais praticados nacionalmente. Pela sua 
semelhança com o futebol, possui uma imensa popularidade e visibilidade midiática. Além disso, 
inúmeros jogadores de futebol brasileiros renomados iniciaram no futsal ainda crianças. A 
modalidade é oferecida em muitos clubes e associações destinada especialmente ao público infanto-
juvenil com objetivos de formação, iniciação esportiva ou até lazer e saúde, constituindo, desse 
modo, um importante campo de atuação na área do Esporte e da Educação Física. O projeto 
“Iniciação ao Futsal” desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina possui objetivo o de 
oferecer aulas desse jogo esportivo para crianças entre seis e treze anos de idade, mediante uma 
prática pedagógica tanto adequada ao estágio de desenvolvimento da criança quanto aliada à lógica 
interna da modalidade. O projeto conta com a participação de 15 estagiários, a maioria do curso de 
Esporte, e aproximadamente 100 crianças do Colégio Aplicação (Campus e Centro) e da 
comunidade, divididas em turmas entre 15-20 alunos e de acordo com a respectiva faixa etária: 6-7 
anos, 8-9 anos, 10-11 anos e 12-13 anos. São aplicadas até três sessões de treino semanais com 
duração de 60 minutos cada, das 17h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Após a participação 
direta nas aulas, as sessões de treinos passaram a ser planejadas e realizadas pelos acadêmicos com 
orientação do coordenador do projeto. Há, ainda, a realização de reuniões quinzenais para estudo, 
análise e discussões sobre o projeto. O projeto proporciona aos acadêmicos a aquisição de 
conhecimento e experiência pedagógica de como iniciar crianças no futsal, além da gestão das 
equipes em competições. Para as crianças, além da aquisição de conhecimento de como jogar futsal, 
há a oportunidade de participar de torneios e campeonatos com o objetivo de suplementar seu 
desenvolvimento. Deste modo, pode-se concluir que a participação nesse projeto culmina em 
importante meio de formação e aprendizagem para todos os envolvidos. 
 
Palavras-Chave: Esporte, Educação Física, Futsal, Iniciação Esportiva. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ALTURA DE SALTO E TEMPO DE CONTATO  
DOS PÉS COM O SOLO NA PRIMEIRA ATERRISSAGEM DO DROP JUMP 
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3Victor Hugo Alves Okazaki. 
 

1Bolsista de Iniciação Científica (IC/UEL) - Universidade Estadual de Londrina. 
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Universidade Estadual de Londrina. 
3Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina.  

 
A realização sistemática de exercícios pliométricos, tal como o dropjump, tem potencial para 
otimizar a altura obtida em saltos realizados por atletas de diversas modalidades esportivas. Nesse 
exercício, tem sido sugerido que o menor tempo de contato dos pés com o solo durante a primeira 
aterrissagem resulta em maior altura de salto em função do melhor aproveitamento da energia 
elástica e do reflexo de fuso, fatores queotimizariam a ação muscular. Contudo, a relação entre o 
tempo de contato dos pés com o solo e a altura de salto em dropjumpsfoi pouco estudada. Portanto, 
esse estudo analisou a associação entre o tempo de contato dos pés com o solo na primeira 
aterrissagem e a altura obtida em dropjumps. Participaram deste estudo 9 adultos jovens fisicamente 
ativos, com idade entre 19 e 27 anos. Cada participante realizou3dropjumps a partir de uma altura 
correspondente a 50% da média das alturas obtidas em 3 saltos verticais com contra movimento 
realizados previamente. Os dados cinéticos foram adquiridos por meio de uma plataforma de força 
AMTI (modelo OR6-7-2000). Foi realizado o teste de correlação de Pearson no software Statistica 
(v.8.0) com significância estabelecida em 5% (P<0,05). Foram verificadas correlações entre altura 
de salto e tempo de contato com média de r=0,26 (R²=0,46; P<0,05). Apesar desse baixo valor de 
associação foram verificadas correlações variando entre r=0,99 (R²=0,98; P<0,05) e r= -0,65 (R²= 
0,02; P<0,05).Assim, possivelmente, houve diferentes estratégias de coordenação do movimento, 
no qual nem todos os participantes foram capazes de realizar o dropjump de forma a realizar um 
curto tempo de contato dos pés com o solo na primeira aterrissagem. Esta variabilidade pode ser 
explicada pela ausência de familiarização com a tarefa de dropjumps, uma vez que este tipo de salto 
é utilizado como método de treinamento (pliometria) específico para atividades esportivas de 
potência muscular, tais como saltos e corridas. Por conseguinte, o próprio estado de treinamento dos 
participantes também pode ter influenciado os resultados. Foram sugeridos novos estudos para 
predizer o desempenho no dropjump em função de variáveis cinéticas. 
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GESTÃO DE ARENAS: COMO APROVEITAR AS ARENAS PÓS COPA DO MUNDO 
 

1Rodrigo Ardengue,   2 Ricardo Gonçalves. 
 

1Colaboradores do curso de Esporte – Discentes do curso de Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 
2 Orientador do projeto – Professor do Departamento de Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Projeto apresenta a discussão sobre a gestão de arenas recém construídas no Brasil para Copa do 
Mundo de 2014, localizadas mais afastadas do grande centro do país, como a Arena Amazônia, a 
Arena Pantanal e até mesmo o Estádio Nacional, onde o futebol apresenta poucos recursos no 
cenário nacional. Um dos fatores primários do projeto é encontrar métodos de gestão que possam se 
enquadrar nas arenas brasileiras para que elas consigam se manter por recursos próprios mesmo não 
tendo jogos de futebol constantemente. Secundariamente o projeto comparará a diferença entre as 
arenas e estádios. A metodologia utilizada na pesquisa é o método qualitativo, que segundo 
RAMOS; RAMOS; BUSNELLO (2005), não é traduzida em números, na qual pretende verificar a  
relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias  interpretações de uma análise indutiva 
por parte do pesquisador. Os procedimentos utilizados na pesquisa vão ser análise bibliográfica - 
histórica, comparativa, Instrumental teórico e documental. Buscaremos concluir como arenas 
podem ser aproveitas após a Copa do Mundo, comparando com métodos europeus e adequando as 
regiões brasileiras onde não possuem grande expressão no futebol. O presente estuda ainda está em 
andamento, sendo finalizado em breve. 
 
 
Palavras-chave: Esporte, Futebol, Gestão Esportiva, Arenas Esportivas.  
 
Email: rodrigoardengue@yahoo.com.br, ricardo.arapongas@hotmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANAIS DA 3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

78 

A PREVALÊNCIA DE LESÕES EM JOGADORES  
PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DA CIDADE DE LONDRINA – PARANÁ 

 
1,2Samara Chagas Baccon, 1,2Ricardo Gonçalves, 1Marcio Teixeira, 1Ariadne dos Santos. 

 
1 Universidade Estadual de Londrina.  

2 Escritório de Assuntos Esportivos (EAE)- Universidade Estadual de Londrina. 
 

O futebol é um esporte de alto desempenho cada dia vem mostrando o seu valor, sendo um dos mais 
populares e praticados do mundo. Com o crescimento desse esporte aumentou o número das lesões, 
tendo como característica o contato físico, movimentos curtos, rápidos e não contínuos, como 
aceleração, desaceleração, mudanças de direção e saltos. Qualquer indivíduo que pratica esporte de 
alto desempenho está sujeito a sofrer algum tipo de lesão. E lesão nesse contexto é definida como 
qualquer ação física que resulta no afastamento do jogador, ocorrendo no jogo ou treino. Desta 
forma o objetivo do estudo é identificar a prevalência das lesões mais frequentes em jogadores de 
futebol. Participaram do estudo 19 atletas do profissional do Clube Junior Team, da cidade de 
Londrina, Paraná, com média de idade de 20,4 anos, treinando semanalmente 6 dias tendo uma 
carga horária de 4 horas. Inicialmente foi aplicada uma anamnese contendo informações sobre 
idade, tempo de prática e lesões prévias. Em seguida foi aplicado um questionário constituído por 
uma tabela de distribuição de dor por região corporal. Identificou-se que entre os participantes 
94,7% relataram que já sofreram algum tipo de lesão e 89,4% que realizam fisioterapia. Das lesões 
assinaladas destaca-se que 8 atletas responderam que já tiveram mais de duas lesões, sendo as mais 
comuns o entorse (66,6%) seguido de tendinite e distensão e 22,2% de fratura e luxação e a região 
mais apontada de maior índice de lesão é o tornozelo (38,8%). No que se refere à dor 36,8% 
relataram que sente dores severas nas regiões: face, coluna lombar, quadril, coxa, joelho e 
tornozelo. Conclui-se, a partir dos resultados que os membros inferiores foram os mais apontados, 
isso ocorre devido ao contato físico característico da modalidade, pois essas regiões absorvem o 
impacto constante de deslocamentos e saltos realizados pelos atletas. Com o aumento do número de 
lesões, os clubes estão investindo mais em equipamentos, assistência individualizada e métodos de 
prevenção, a fim de minimizar as lesões encontradas e diagnosticá-las mais precocemente. Por fim 
destaca-se o conhecimento dos profissionais envolvidos sobre prevenção e preparação adequada, 
para garantir a integridade física do atleta. 
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ANÁLISE DE SPRINTS DURANTE PARTIDAS DE FUTSAL 
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Murilo José de Oliveira Bueno, 1Tiago Julio Costa Pereira, 1Felipe Arruda Moura. 
 

1Laboratório de Biomecânica Aplicada, Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, Brasil. 
 

A demanda física em partidas de futsal tem sido alvo de pesquisas nos últimos anos e, assim como 
em outros esportes, as atividades de alta intensidade são consideradas muito importantes. No 
entanto, pouco se sabe sobre as características dos sprints na modalidade. Dessa forma, o objetivo 
do estudo foi investigar os sprints realizados pelos atletas durante partidas profissionais de futsal. 
As trajetórias de 36 jogadores durante duas partidas oficiais foram obtidas usando um método de 
rastreamento automático. Os sprints foram analisados durante o primeiro e segundo tempo. A 
análise estatística foi realizada no software MATLAB®. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi 
utilizado e a não normalidade dos dados foi confirmada. Sendo assim, foi realizado o teste de 
Wilcoxon para comparar as variáveis do primeiro e segundo tempo. Os dados foram apresentados 
em mediana (M) e intervalo interquartil (IQR), e o nível de significância adotado foi de p<0,05. Os 
resultados mostraram uma queda no número de sprints por minuto do primeiro (M: 0,85; IQR: 0,36) 
para o segundo tempo (M: 0,72; IQR: 0,34).No entanto, a distância percorrida por sprint foi maior 
no segundo tempo (M: 12,44; IQR: 7,73 m) comparado ao primeiro (M: 11,80; IQR: 6,71 m). Além 
disso, a duração dos sprints também aumenta do primeiro (M: 2,90; IQR: 1,57 s) para o segundo 
tempo (M: 3,07; IQR: 1,73 s). Não foram encontradas diferenças para as demais variáveis. Os 
resultados demonstraram que os jogadores realizam um número menor de sprints no segundo 
tempo, porém, com duração e distância superiores. Uma possível explicação seria que os atletas 
estariam se poupando e realizando essas ações de alta intensidade em momentos decisivos da 
partida. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
O ENSINO DO FUTEBOL NA ESCOLA SOB O  
PARADIGMA DA MOTRICIDADE HUMANA 
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A presente pesquisa estudou de modo radical e de conjunto o ensino do Esporte, nomeadamente, o 
Futebol na escola sob o paradigma da Ciência da Motricidade Humana. Focou o seu objeto em 
organizar e sistematizar os conteúdos do Futebol, tendo em vista a formação e educação do 
estudante. A referida ciência contribui para a práxis docente transformadora, no âmbito escolar, 
porque considera o paradigma atual, o da complexidade. Deste modo rompe com a tradicional 
Educação Física orientada pelo paradigma newtoniano-cartesiano. Selecionou-se os conteúdos dos 
esportes e organizou-se pedagogicamente sob as premissas da Ciência da Motricidade Humana. 
Ordenou-se e sistematizou-se considerando o paradigma da complexidade, a concepção do todo 
dialógico e do pensar em rede, se atendo em todos os aspectos que envolvem o ensino do Futebol, a 
saber: o histórico, o ideológico, o político, o sócio-econômico e também o ensino-aprendizado das 
técnicas e táticas da modalidade em questão. Houve preocupação em situar os conteúdos nas 
dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. A metodologia para o desenvolvimento da 
pesquisa foi de cunho bibliográfico exploratório. Pesquisou-se em livros, revistas, artigos e sites 
pertinentes aos temas abordados. A partir dos estudos concluiu-se que as premissas da Motricidade 
Humana podem fundamentar uma práxis docente, ou seja, ser a base para ensinar os saberes e os 
fazeres do Futebol considerando-o enquanto fenômeno social culturalmente construído, pois o 
objetivo do ensino do Futebol pela via da práxis transformadora, objetiva a formação integral e a 
emancipação do educando. 
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2Docente em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Estudos recentes no campo da educação e da psicologia apontam que, tanto o meio em que se vive, 
como as características fisiológicas interferem na formação da personalidade do ser humano, que 
não é passivo e, portanto tem um papel ativo na construção dos valores e de normas de conduta e 
convivência social, conforme se inter-relaciona com o meio no qual está inserido. Há portanto uma 
preocupação com a qualidade do meio em que nossas crianças estão crescendo e se desenvolvendo, 
entendendo esse meio como a escola, a família, e todos os sistemas sociais que favorecem as 
interações sociais. Desta forma, a moralidade e a ética tornaram-se assuntos que preocupam o meio 
educacional, o que se pode perceber na inclusão dos temas transversais, elucidados nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’S), entretanto pergunta-se: até que ponto essa preocupação chega 
realmente em sala de aula? O docente preocupa-se com a formação do sujeito ético, ou será que o 
conteúdo, métodos e técnicas continuam sendo de maior relevância nas relações de sala de aula? 
Qual é o lugar reservado para o aperfeiçoamento moral dos sujeitos para que esses desenvolvam a 
ideia das virtudes. Sob o viés da motricidade humana, este trabalho pretende desvendar o papel do 
professor de educação física no processo de socialização dos discentes, e de que maneira pode 
contribuir para isso, e relacionar os processos de socialização e desenvolvimento moral. Essas e 
outras questões perpassarão essa discussão, relacionando ideias que as justifiquem, porém, não com 
a pretensão de buscar certezas pedagógicas, mas sim oferecer um referencial teórico que leve à 
reflexão de temas tão complexos, pois, nunca se fez tão necessário como no atual momento, a 
discussão sobre ética e educação. 
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2Professor Departamento de Educação Física- Universidade Estadual de Londrina. 
 

O mercado de trabalho exige que profissionais de Educação Física tenham competências para 
melhor atender os seus beneficiários. Assim, é necessário que o profissional tenha conhecimentos, 
habilidades e atitudes para ter um bom desempenho em suas atividades. Ao considerar esses fatores, 
o objetivo do estudo foi identificar as competências profissionais que os estudantes-estágios de 
Bacharelado em Educação Física julgam ser necessárias para a atuação profissional. Na coleta de 
dados, 50 discentes matriculados na Universidade Estadual de Londrina responderam um 
questionário aberto que buscava atender o objetivo do estudo. Na interpretação dos dados utilizou-
se a análise de conteúdo sendo definidas, a priori, as Dimensões: Conhecimentos, Habilidades e 
Atitudes e seus respectivos indicadores descritos por Feitosa e Nascimento (2006). Os resultados 
evidenciaram que na Dimensão Conhecimentos, o Indicador Conceitual estava associado aos 
aspectos:conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, biomecânica, conceitos que fundamentam a 
prescrição e efeitos dos exercícios físicos. Por outro lado, no Indicador Procedimental os aspectos: 
métodos de avaliação e princípios de treinamento para prescrição foram citados. Na Dimensão 
Habilidades, o Indicador Planejamento ficou representado pela construção do programa de 
intervenção e do planejamento das aulas. O Indicador Comunicação estava associado com a 
transmissão de conhecimentos e orientação durante os exercícios. O Indicador Avaliação estava 
relacionado ao diagnóstico do contexto de intervenção e a identificação de erros de execução. O 
Indicador Motivação demonstrou relação com a aderência dos alunos nas atividades físicas. O 
Indicador Gestão descreveu sobre as possíveis adaptações que o programa de atividade física pode 
sofrer. E, o Indicador Autorreflexão estava associado à avaliação do próprio trabalho pelo aluno.Por 
fim, a Dimensão Atitudes estava relacionada aos aspectos: comprometimento, postura ética, 
relações interpessoais, preocupação com os alunos e responsabilidade. Por meio dos dados 
apresentados, conclui-se que os indicadores relacionados às Dimensões Conhecimento e 
Habilidades eram similares aos apresentados pela matriz de análise utilizada nesse estudo. Por outro 
lado, os aspectos citados na Dimensão Atitude, como: relações interpessoais, preocupação com os 
alunos e comprometimento foram novos fatores identificados nesse estudo. Esses resultados podem 
estar relacionados aos diferentes contextos de formação dos participantes de ambas as 
investigações. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Competência Profissional, Estagiários. 
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COMPARAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE AGRESSIVIDADE ENTRE CRIANÇAS 
PRÁTICANTES E NÃO PRÁTICANTES DE JUDÔ 

 
1Fabio Julio dos Santos. 

 
1Acadêmico do curso de Bacharelado em Educação Física - Universidade Estadual de Londrina.  

 
O Judô é uma arte marcial milenar e um esporte olímpico, em função de suas características 
filosóficas é muito praticado por crianças, jovens e adultos no mundo todo, com a finalidade de se 
trabalhar a disciplina, o respeito e a socialização de seus praticantes. O objetivo do presente estudo 
que tem caráter descritivo e corte transversal foi comparar o nível de agressividade entre crianças 
praticantes de judô e crianças não praticantes de judô. A amostra foi constituída por 80 alunos do 
sexo masculino, do 4º e 5º ano, de duas escolas no município de Cambé no Paraná, sendo, 40 alunos 
praticantes de judô, a média de idade deste grupo foi de 10.2 ± 1.2 anos de idade, com amplitude de 
5, oscilando entre o mínimo de 8 anos e o máximo de 13 anos de idade. Os praticantes apresentaram 
em média 1 à 2, anos de prática em judô. A outra metade da amostra foi composta por mais 40 
alunos, não praticantes de judô ou qualquer outra arte marcial, a média de idade entre os não 
praticantes foi de 9.4 ± 0.7 anos de idade, com amplitude de 3, oscilando entre o mínimo de 8 anos 
e o máximo de 11 anos de idade. O critério de inclusão foi que metade dos sujeitos deveriam 
participar das aulas de judô, tendo um ano ou mais de prática. Para coleta de dados foi aplicado o 
Questionário de Buss-Perry adaptado por GOUVEIA; et al 2008. Para classificação socioeconômica 
foi utilizado o ABEP 2013. Os resultados obtidos nesse estudo, demonstram que a amostra 
investigada (praticantes de judô e não praticantes), apresentaram diferença significativa com relação 
à agressividade física, onde os praticantes de judô obtiveram uma média superior aos que não são 
praticantes, contradizendo a hipótese levantada nesta pesquisa, a qual, crianças praticantes de judô 
possuiriam um nível de agressividade menor que as crianças não praticantes. 
 
 
Palavras-Chave: Judô; Agressividade; Artes Marciais; Lutas nas Escolas.  
 
Email: peixeboi_geraca@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANAIS DA 3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

84 

GEPGOE - GRUPO DE ESTUDOS DE GESTÃO ESPORTIVA 
 

1Luís Alberto Garcia Freitas, 2Ricardo Gonçalves, 3Donizete Cícero Xavier de Oliveira, 
4 Wedson Bernardo dos Santos, 4Renata Ruela, 4Jean Carlos Curti. 

 
1Doutor, Lider do Grupo de Estudo GEPGOE – Universidade Estadual de Londrina. 

2Mestre, Pesquisador do Grupo de Estudo GEPGOE – Universidade Estadual de Londrina. 
3Mestre, Pesquisador do Grupo de Estudo GEPGOE – Universidade Estadual de Londrina. 

4 Estagiário do Grupo de Estudo GEPGOE – Universidade Estadual de Londrina. 
 
O grupo GEPGOE foi criado em 2012, registrado e certificado-CNPq n.7567895353483643.Tem 
como objetivo atuar em pesquisas e consultorias de relevância, dando suporte técnico às equipes 
esportivas e atletas na área de gestão, administração, planejamento e organização, sendo seus 
conhecimentos divulgados tanto no meio acadêmico (em periódicos, congressos ou outros) quanto 
na comunidade em geral, podendo assim contribuir com melhorias nas diversas técnicas 
relacionadas ao tema em questão. A equipe de colaboradores é composta por 03 pesquisadores, 16 
acadêmicos. As linhas de pesquisa são: aplicação de ferramentas estratégica administrativa em 
organizações esportiva, consultoria e gestão esportiva, estudo dos métodos e software de gestão 
para departamentos e clubes; marketing esportivo. Resultados: a) orientação acadêmica-
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso nos anos de 2012 (04), 2013 (06) e para 2014 
(04); b) estruturação e aprovação do projeto de extensão: Planejamento e gestão de 
empreendimentos na área do esporte e do fitness- EAE, sob n.1855, que desenvolve atividades de 
consultoria e assessoria a comunidade em geral; e c) criação do site: www.uel.br/projetos/eae- 
escritório de assuntos esportivos, que viabiliza divulgação das atividades do grupo para a 
comunidade. 
 
Palavras-Chave: Gestão Esportiva, Administração, Marketing Esportivo. 
 
E-mail: lfreitas@uel.br, ricardo.arapongas@hotmail.com, doni@professor.sp.gov.br, 
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PROJETO DE EXTENSÃO NATAÇÃO PARA TODOS – SEGUNDA FASE 
 

1 Matheus Nozomu Nakazawa; 1Hugo Pereira de Morais; 2Everaldo Lambert dos Reis; 2Eloise 
Werle de Almeida; 1Vinicius Almendros Machado de Oliveira; 4Márcia Greguol. 

 
1Discente bolsista do Projeto de Extensão Natação para Todos – Fase II  –  

Universidade Estadual de Londrina (Bolsa Extensão UEL). 
2Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 

3Coordenadora do Projeto de Extensão Natação para Todos – Fase II  – Universidade Estadual de Londrina. 
 

A prática de atividade física é de fundamental importância para o desenvolvimento da aptidão física 
voltada à saúde de crianças e adolescentes. A natação para jovens com deficiência, além de 
promover a inclusão social, pode trazer vários benefícios para os praticantes. As propriedades da 
água promovem relaxamento, melhora da condição respiratória, força e amplitude de movimento. 
Além disso, é na água que seus corpos ficarão livres de próteses e órteses, em geral necessárias para 
a locomoção terrestre. O objetivo do projeto é oferecer a crianças e adolescentes com deficiência 
aulas de natação, numa perspectiva lúdica e inclusiva, de forma a aprimorar seu convívio social, 
além de promover melhora do sua aptidão física por meio do exercício realizado na água. As aulas, 
oferecidas desde fevereiro de 2009, ocorrem uma vez por semana e contam atualmente com 25 
crianças com idades entre os 3 e os 14 anos, com deficiência visual, motora, intelectual ou múltipla. 
O projeto conta com a participação de graduandos dos cursos de Educação Física e Esporte da UEL, 
que atuam como estagiários e podem vivenciar de maneira prática a atuação junto a pessoas com 
deficiência. As avaliações dos alunos são feitas por meio de registros individuais, de acordo com as 
possibilidades de movimento de cada aluno e levam em conta a adaptação ao meio líquido, o 
controle respiratório, a propulsão independente e os nados propriamente ditos, além de aspectos 
relacionados ao convívio social entre as crianças. Pelo que pôde ser observado, todos as crianças 
apresentaram melhoras qualitativas na execução das habilidades no meio líquido, cada qual dentro 
de suas potencialidades diferenciadas. A maioria realiza algum tipo de propulsão independente, 
exceto aqueles com restrições motoras espástica de maior abrangência. Os pais relatam que as 
crianças demonstram grande prazer em frequentar as aulas de natação e que esta prática fez com 
que eles se tornassem mais independentes. As aulas de natação oferecidas no projeto Natação para 
Todos até o presente momento têm se mostrado de grande utilidade para a aquisição de habilidades 
motoras aquáticas, melhora da aptidão física e dos relacionamentos sociais das crianças com 
deficiência atendidas. 
 
Palavras-Chave: Natação, Inclusão, Deficiência, Atividade Física Adaptada. 
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PREOCUPAÇÕES DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS DE BACHARELADO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICACONFORME O AVANÇAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

1Rafael Assalim Vilela, 2Jorge Both.  
 

1Mestrando em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 

 
O Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório ganha espaço no cenário científico pelo fato de se 
relacionar com o processo de socialização profissional dos discentes, os quais apresentam 
preocupações e incertezas no momento da atuação. Essas preocupações podem variar de acordo 
com a progressão do discente no curso de graduação. Desta forma, o objetivo da investigação foi de 
comparar as preocupações existentes entre acadêmicos matriculados no 3º e 4° Anos do curso de 
Bacharelado de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. Na coleta de dados, 
aplicou-se a “Escala de Preocupações dos Estudantes-Estagiários em Educação Física – 
Bacharelado”, a qual é composta por 32 questões relacionadas a preocupações com5 dimensões: 
Consigo (relacionada a sobrevivência do estagiário no ambiente de estágio); Tarefa (relacionada a 
execução da atividade que será desenvolvida); Impacto da Tarefa (relacionada com os resultados 
obtidos nas atividades desenvolvidas durante o estágio);Contexto Administrativo (relacionada ao 
contexto organizacional do estágio); e Aprendizagem (relacionada a aquisição de novos 
conhecimentos).Para a análise dos dados, inicialmente, testou-se inicialmente a normalidade dos 
dados através do teste Shapiro-Wilk. Após constatar a não distribuição normal dos dados, utilizou-
se o teste Prova U de Mann-Whitney para analisar as diferenças entre os anos do curso. Os 
resultados evidenciaram que em todas as dimensões os discentes apresentaram altos níveis de 
preocupação. Entretanto, apenas a dimensão Tarefa apresentou diferença significativa (p=0,05), 
sendo que os alunos do 4° Ano apresentam maior índice de preocupação quando comparado com os 
alunos do 3° Ano. Tal resultado pode estar atrelado a maior proximidade do final do curso para os 
discentes do 4° Ano. Assim, conclui-se que as preocupações relacionadas com o desenvolvimento e 
planejamento das atividades práticas da profissão apresentam-se de maneira mais acentuada em 
alunos matriculados no final do curso de graduação. 
 
Palavras-Chave: Educação Física – Bacharelado, Formação Inicial, Preocupações. 
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SATISFAÇÃO DO TRABALHADOR DOCENTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ  

 
1Rhaylla Gimenes de Lima Martins, 2Jorge Both. 

 
1Mestranda do Programa Associado em Educação Física UEM-UEL.  

2 Doutor. Professor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina-PR, Brasil. 
 

Muitos são os estudos que descrevem que fatores ligados às esferas profissional e pessoal podem 
interferir de forma positiva ou negativa na carreira do docente de Educação Física. Assim, o 
objetivo desse estudo foi de analisar a Satisfação no Trabalho dos Professores de Educação Física 
de acordo com os Ciclos de Desenvolvimento Profissional. Nessa investigação foram abordados 
258 professores de Educação Física da Região Norte do Estado do Paraná, com média de idade de 
40,35 anos e com 13,75 anos de docência. O instrumento utilizado na coleta de dados foi o QVT-
PEF. Destaca-se que nesse trabalho consideraram-se quatro Ciclos de Desenvolvimento Profissional 
delimitados pelos anos de docência, sendo estes: entrada (até 4 anos de docência), consolidação 
(entre 5 e 9 anos de docência), diversificação (entre 10 e 19 anos de docência) e estabilização (20 
anos de docência ou mais). Na análise estatística empregou-se o teste qui-quadrado com um nível 
de significância de 95,0%. Os resultados demonstraram que os docentes estavam satisfeitos com a: 
relevância social do trabalho, autonomia no trabalho, oportunidade de progressão na carreira e leis e 
normas que regem o trabalho. Por outro lado, elevada porcentagem de docentes apresentaram estar 
indecisos com os aspectos: condições de trabalho, equilíbrio entre lazer e trabalho e relações sociais 
no ambiente de trabalho. Por fim, constatou-se que os docentes eram insatisfeitos com os salários, 
embora que, os índices de insatisfação eram menores com o avançar dos Ciclos de 
Desenvolvimento Profissional (p=0,016). Assim, conclui-se que os docentes dos diversos Ciclos de 
Desenvolvimento Profissional apresentaram homogeneidade de satisfação na maioria das 
dimensões analisadas. Entretanto, evidenciou-se na dimensão salários que os professores com mais 
anos de docência principalmente, os do ciclo de diversificação, demonstraram ter maior satisfação 
no trabalho que os professores do ciclo de entrada, o que pode ser reflexo da possibilidade de 
progressão no plano de cargos e salários dos docentes mais experientes.  
 
Palavras-Chave: Educação Física, Satisfação no Trabalho, Docente. 
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RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS ORIENTADOS E 
A OPINIÃO DOS CLIENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA E DESEMPENHO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA 
 

1Vinicius Almeida Calesco, 2Jorge Both. 
 

1Mestrando em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Doutor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. 

 
Vários são os motivos pelos quais, atualmente, as pessoas procuram por academias de ginástica 
(AG) para a prática de exercícios físicos. Porém, mesmo com os diversos motivos para a adesão e 
manutenção da prática, observam-se altos índices de abandono e rotatividade dos clientes. Destaca-
se que estes problemas poderiam ser evitados quando as exigências, opiniões e os desejos dos 
clientes fossem considerados pelos administradores das AG. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar 
a percepção dos clientes de AG sobre a importância e o desempenho dos serviços prestados 
considerando o tempo de prática de exercícios físicos orientados. A amostra foi composta por 108 
clientes de AG da cidade de Londrina (Paraná – Brasil) e para a coleta de dados utilizou-se o 
questionário empregado por Calesco, Both e Soriano (2013) o qual aborda questões relacionadas a 
competitividade, custo, qualidade, inovação, confiabilidade, aspectos técnicos dos serviços 
prestados e infraestrutura. Para análise dos dados utilizou-se o teste Prova U de Mann-Whitney com 
um nível de significância de 95% (p<0,05). Os resultados não evidenciaram diferenças 
significativas no critério de importância dos serviços prestados com o tempo de prática de 
exercícios físicos orientados. Por outro lado, na avaliação do desempenho dos serviços prestados 
pelas AG, constatou-se que os assuntos: horário de funcionamento (p<0,01), atendimento das 
necessidades dos clientes (p=0,04), motivação dos profissionais da academia (p=0,04), agilidade na 
prestação de serviços (p=0,04) e conservação dos equipamentos (p<0,01) demonstraram associação 
significativa, sendo que os clientes que apresentaram tempo de prática superior a 12 meses 
atribuíram conceitos mais baixos. Assim, conclui-se que com o passar do tempo às expectativas 
referentes aos serviços prestados pelas academias tendem a aumentar, o que pode levar a 
insatisfação dos clientes casos os anseios dos consumidores não sejam atendidos.  
 
Palavras-Chave: Desempenho, Importância, Valor Percebido, Prestação de Serviços, Academia de 
Ginástica. 
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INFLUÊNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ADERÊNCIA DE 
CLIENTES DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA DA CIDADE DE LONDRINA – PR 

 
1Wagner Luchini Godoi Moreira, 2Luís Alberto G. Freitas. 

 
1Graduando do curso de Educação Física/ Bacharelado – Universidade Estadual de Londrina. 

2Professor Departamento de Esporte – Universidade Estadual de Londrina. 
 

A manutenção ou aderência de alunos/clientes em uma academia de ginastica possui diferentes 
motivos. Um deles é a atuação do Profissional de Educação Física nas suas diferentes vertentes 
junto ao aluno/cliente. Deste modo, o objetivo deste estudo foi analisar a influência do profissional 
de educação física na aderência de alunos/clientes de uma academia de ginastica da cidade de 
Londrina/Pr. A pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva. A amostra foi composta por 
62 alunos/clientes, na faixa etária entre 18 a 70, de ambos os sexos, praticantes das modalidades de 
musculação, ginastica e/ou outras modalidades e matriculados a mais de 6 meses em uma academia 
da região oeste de Londrina/PR. O instrumento foi aplicado na forma de entrevista, com perguntas 
semi-estruturadas (anexo), em dias e horários intercalados no período de 03 a 11 de setembro de 
2014. A presente pesquisa teve aprovação do comitê de ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos da UEL, CAAE: 19172313.4.0000.5231. Para análise dos dados foi utilizado o programa 
Excel, e a mesma foi composta por análise descritiva. Após a analise e discussão dos resultados, 
considera-se neste estudo que a localização e a qualificação profissional podem influenciar na 
aderência destes clientes na academia estudada. Quanto às características do professor que podem 
influenciar na aderência dos clientes destacam-se ser bem humorado e criativo. E ainda, quanto às 
atitudes do professor que podem influenciar nesta aderência são estar observando os alunos na 
realização dos exercícios, estar circulando pela academia, demonstrar conhecimento, dar 
explicações sobre seus procedimentos, corrigir sempre os alunos durante os exercícios e por ultimo, 
ser dinâmico, criativo, dar aula com entusiasmo e sempre estar mudando as aulas. 
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AMOSTRA DE ESTÁGIO CURRICULAR 
 
 

ESTÁGIO EM TREINAMENTO FUNCIONAL 
 

1Claudio Roberto Paixão Néia. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 
O estágio ao final de um curso de graduação vem para colocar a prova a competência do futuro 
profissional, para que principalmente ele tenha a ciência se esta ou não preparado para enfrentar o 
mercado de trabalho. Serve também para avaliar a direção e o nível de ensino da instituição a que 
faz parte o estagiário.  Durante o estágio participei de aulas explicativas, montagens de treinos, 
correção na execução das atividades, acompanhamento em avaliações, e orientações a respeito de 
cuidados e prevenção sobre lesões. Dentre as atividades desenvolvidas durante o estágio, destacaria 
como de maior relevância o acompanhamento em avaliações e montagem de treinos, pois ambos se 
completam e deram a mim uma solida base para o desempenho na futura atividade de Educador 
Físico, sendo que este construir de base era um grande objetivo profissional, cumprido 
integralmente, talvez tenha faltado por conta da ênfase dada ao treinamento, uma abordagem sobre 
a gestão do negócio, este, outro ponto importantíssimo a ser desenvolvido por um profissional da 
área.Ao final deste período de curso com aulas em sala e estágio, olhando para trás é fácil perceber 
como estas duas partes do curso se complementam de maneira que uma sem a outra inviabilizaria a 
atuação segura e plena do profissional de Educação Física.Um possível aspecto negativo são as 
propostas de emprego imediato que o aluno passa a receber mesmo sem estar formado mostrando 
que muitas pessoas ainda não valorizam adequadamente o nível de conhecimento que um 
profissional da área deve ter, o pior é que muitos alunos aceitam e vendem seu ainda ilegal trabalho 
por uma pouca dezena de moedas, desvalorizando sua própria profissão. Apesar destes percalços é 
animador o rumo que a profissão de Educador Física esta tomando, pois atuamos cada vez mais de 
forma plena junta a saúde das pessoas. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Bacharelado, Resumo, Treinamento Funcional. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
 

1Ederson Botelho. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 
A apresentação ao estabelecimento foi feita pelo professor orientador de campo que me conduziu. A 
recepção do estágio pelo estabelecimento foi muito boa a equipe é muito unida e sempre motivada, 
uma das orientações que lembro e que me marcou foi a de orientar os alunos a guardar os 
equipamentos (corda, colchonete, etc..) e que eu não estava estudando quatro anos para ser um 
''arrumador'' de bagunça de aluno, e que guardar os equipamentos fazia parte do treino do aluno. O 
período de observação foi de aproximadamente uma semana, as modalidades acompanhadas foram: 
condicionamento físico, aulas especificas de abdominal e alongamento, as atividades desenvolvidas 
foram aulas pautadas no condicionamento físico, aulas especificas de abdominal e alongamento. A 
interação com o orientador e supervisor do estágio foram muito boa, a interação do orientador de 
estágio com os alunos foi excelente, a minha interação com os alunos foi boa, pois sempre que tinha 
alguma duvida perguntava ao orientador. Pelo pouco tempo disponível não traçamos objetivos 
específicos, sempre busquei absorver o máximo de aprendizado e informação do professor. Nas 
aulas pude observar a didática a metodologia que o professor utilizava. O período de participação 
foi de aproximadamente três semanas, onde pude trabalhar em conjunto com o professor. A 
conclusão do estágio; acredito que a supervisão e orientação do professor Luiz foi muito 
enriquecedora para minha formação profissional, pois onde se pode por em prática a teoria 
acumulada durante esses quase quatro anos de jornada. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

1Francieli de Fátima Bento, 2Ronaldo José Nascimento. 
 

1Estudante de Graduação Bacharelado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Supervisor de Estágio – Universidade Estadual de Londrina. 

 
O estagiário, profissional no começo de sua carreira, é composto por estudantes e tem a tarefa de 
desenvolver suas habilidades em empresas ou espaços públicos visando o aprimoramento 
profissional em sua área de estudo. O estagiário vem oferecer o ensino e o conhecimento prático das 
funções profissionais. O objetivo deste estágio é desenvolver na prática o conteúdo teórico 
ministrado em aula no decorrer da graduação vivenciando a área da musculação com as medidas 
antropométricas e avaliação física, além de adquirir habilidades, hábitos e atitudes pertinentes e 
necessários para aquisição das competências profissionais. A academia Performance, será o meio 
utilizado para realização da prática em sua sala de avaliação física. O período d atividade é das 
07:00 ás 12:00 horas, com a modalidade de medidas e avaliação física. As atividades desenvolvidas 
está relacionadas a observação e manejo da aplicação de materiais necessários para aferição de 
dobras cutâneas. Contribuição na aplicação de protocolos para diferentes públicos; Colaboração na 
orientação quanto a realização de exercícios; Acompanhamento da aplicação da anamnese, teste de 
flexibilidade, resistência e força muscular. Diante disso, todas as metas foram atingidas. A 
experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando que cada vez 
mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Essa etapa lhe proporciona 
uma oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica, 
e também uma ótima oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Dentro dos aspectos 
positivos destaco a aproximação direta do formando com o seu campo de trabalho e nos aspectos 
negativos a dificuldade de aliar os conhecimentos adquiridos na universidade com o mercado de 
trabalho. Porém, a experiência do estágio contribuiu de forma significativa na minha formação pois 
dá uma direção do que vamos encontrar ao se formar. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Musculação, Formação Profissional. 
 
Email: fran.ffb@hotmail.com, rjnef@uel.br. 
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RESUMO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 2 
 

1Gabriel da Costa Modenuti.  
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estágio é de suma importância para a formação profissional, tendo como ponto de partida dessa 
mentalidade a possibilidade de relacionar conhecimentos adquiridos no decorrer da graduação com 
o mercado de trabalho. Nesse caso específico, serviu para me demonstrar a possibilidade de 
vivenciar outras áreas de estágio/trabalho que não o ambiente das academias, geralmente 
procurados pelos graduandos de educação física, habilitação bacharelado. O objetivo do estágio foi, 
em conjunto com outros estagiários e o professor orientador de campo, desenvolver trabalhos na 
área da gestão do esporte, bem como participação da associação atlética em eventos esportivos no 
âmbito paranaense. Vale a pena ressaltar também a participação na estruturação de eventos 
esportivos organizados pela atlética e acompanhamento da prescrição de treinamento esportivo para 
as equipes que compõe a delegação. A unidade concedente foi a Associação Atlética da 
Universidade Estadual de Londrina (A.A.U.E.L), o estágio aconteceu no período de 20/05/2014 a 
02/10/2014, sendo realizado em algumas etapas diferentes, de acordo com as demandas específicas 
da concedente. Ele foi realizado no modelo de 9 horas semanais, sendo 3 horas por dia, nas terças, 
quartas e quinta-feiras. No final, com a participação nos Jogos Universitários do Paraná, realizados 
na cidade de Cianorte, o estágio foi realizado no modelo de 6h/dia, nos dias 06, 09, 10 e 11 do mês 
de Setembro. As metas propostas no início do estágio foram atingidas adequadamente. O estágio, 
como dito anteriormente, serviu para que eu pudesse criar a dimensão de outras áreas 
mercadológicas dentro do campo da educação física. O professor orientador de campo e os outros 
alunos me ajudaram a desenvolver as tarefas de maneira satisfatória. Em suma, foi uma experiência 
bastante interessante. Como dito anteriormente, o estágio foi muito importante para minha 
formação, me dando a possibilidade de vivenciar uma áera até então desconhecida por mim e que, 
infelizmente, é desconhecida pela maioria dos estudantes de graduação da área. A equipe era muito 
boa, fazendo com que as relações que construi no ambiente de estágio fossem bem saudáveis. Em 
suma, o estágio foi uma experiência bem interessante, gostei muito da área. 
 
Palavras-Chave: Esporte, Associação Atlética, Estágio Obrigatório.  
 
Email: gbaraton@gmail.com. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, 4º ANO, NA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA ESPORTIVA LONDRINENSE 

 
1Humberto Filho. 

 
1Aluno de Graduação de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 

 
O estágio obrigatório é uma oportunidade do aluno de viver sua profissão na prática, ali colocar 
todo conhecimento adquirido dentro de sala. O estágio da oportunidade de aprender estratégias para 
atuação. Ele passa a pensar como agir, em diferentes ocasiões, desenvolve capacidade de percepção 
do que há de errado e que pode ser corrigido, além de criar e desenvolver estratégias próprias para 
trazer benefícios. Receber treinamento específico na prática; Adquirir conhecimento em 
determinada área de maneira prática. Além de buscar desenvolver a prática relacionando ao 
conteúdo teórico ministrado em aula, tendo vivência com a área de musculação e programas de 
prescrição de exercício. Os procedimentos empregados durante a realização do estágio foram 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas bases do curso. O estágio foi realizado na Associação 
Recreativa Esportiva Londrinense no período de 04/08/14 a 01/10/2014 contendo uma carga horária 
de 172 horas sendo 20 horas de observação e 152 horas de participação na modalidade de 
musculação. As atividades desenvolvidas durante o cumprimento do estágio obrigatório foram o 
auxílio na realização dos movimentos de exercícios para que fossem executados de forma correta; 
acompanhar clientes durante o treino, auxiliando na leitura do programa de exercícios e explicando 
qual o objetivo dos exercícios ali citados; atender os alunos/clientes de maneira que eles se 
sentissem bem e acolhidos; observar condutas das aulas e acontecimentos diários da rotina de uma 
academia. Diante disso, os objetivos foram todos cumpridos. O estágio da oportunidade ao aluno de 
saber se aquilo que está vivendo na prática é realmente o que ele quer e espera para sua vida 
profissional, além de mostrar as condutas corretas a tomar durante a sua carreira, aprendendo com 
coisas boas que encontra ali, como condutas que ele considera errada, para que possam ser 
analisadas e modificadas. Desse modo o aluno ao final do curso se forma de maneira integral, 
preparado para encontrar diversas situações na vida profissional. Positivamente o estágio contribui 
com a aproximação direta do formando com o seu campo de trabalho, já negativamente há uma 
dificuldade do aluno conciliar os conhecimentos adquiridos na universidade com o mercado 
de trabalho. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio, Aluno, Oportunidade. 
 
Email: betinhoo_1@hotmail.com. 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

1Jaqueline Ananias dos Santos Teodoro. 
 

1 Graduanda do curso de Educação Física- bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 
O estagio, é um método complexo de ensino, utilizando-se da pratica para a manutenção e 
aprendizado dos conhecimentos ofertados pela faculdade, é durante esse período que o aluno tem a 
chance de identificar os conhecimentos realmente adquiridos na graduação, também é um período 
de encontro onde o aluno vivencia praticas das modalidades de maior interesse do aluno. Durante a 
execução do estagio foram vividas rotinas de programas de treinamento de musculação, visandoa 
interação dos conhecimentos teóricos e práticos. Além de, vivenciar a relações comuns ao 
profissional formado comclientes colegas de trabalho e etc., e situações que podem ser diariamente 
vividas no campo pratico. Arealização do estagio deu-se na ACM- academia de ginástica LTDA- 
ME, que se encontra na Av. Celso Garcia Cid 1503, Londrina/PR, no período vespertino/noturno 
(13:00 às 19:00 horas),  realizado do mês de setembro a outubro  de 2014, totalizando 132 horas 
cumpridas sendo 42 horas de observação e 90 horas de participação,  na modalidade de musculação, 
com frequência de 5 dias semanais (segunda a sexta), acompanhado por um profissional da unidade 
concedente.Durante o período de estagio, foi possível vivenciar e aprender diferentes métodos e 
técnicas de execução de movimento e exercícios, lidar com diferentes públicos,podendo-se dizer 
que as metas estabelecidas anteriormente a realização do estagio foram atingidas de forma concreta, 
proporcionando vivencia pratica e aprendizagem durante a realização do mesmo. O estágio como 
ferramenta de aprendizado apesar de suas limitações é um método de aprendizagem muito valido, 
onde podemos aliar os conhecimentos teóricos aos práticos, aprendendo a buscar a melhor forma de 
solucionar problemas. 
 
Palavras-Chave: Estágio, Educação Física, Musculação, Academia. 
 
Email: ferraro.jacky@gmail.com. 
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RELATO DE EXPERIENCIA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 
 

1Jhenephan Macedo da Silva. 
 

1Aluna de Graduação de Educação Física Bacharelado– Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estágio obrigatório é a oportunidade que o aluno tem de conhecer na prática seus campos de 
atuação profissional, visto que geralmente alguns alunos por terem que trabalhar em outra área 
durante a graduação desconhece ou não sabem no que querem trabalhar após a formação. O meu 
objetivo pessoal foi vivenciar e aprender em um ambiente profissional sobre prescrição de 
exercício, unindo a teoria à prática. O estágio foi realizado na empresa Ricardo Rodrigues França - 
ME (nome fantasia: Esbelt Academia), localizado na rua Araguaia, 516. O horário de realização foi 
das 10:00 às 14:00 horas, com carga horária de 20 horas semanais, cumprindo 40 horas de 
observação e 80 de participação, totalizando em campo 120 horas, na modalidade de treinamento 
com pesos. As principais atividades desenvolvidas foram a prescrição de treinamento para 
diferentes fins, utilizando basicamente do que a academia dispõe, além de aprender sobre o 
funcionamento da academia, relação com alunos e profissionais. O orientador de campo instruiu 
para que todas estas metas fossem cumpridas, e consegui desenvolver essas ações. Apesar do 
cumprimento das metas, acredito que para um melhor desenvolvimento e evolução profissional 
seria necessário um maior tempo de estágio, e em todos ou na maioria dos locais de atuação 
profissional, assim o aluno conheceria melhor suas chances de emprego e teria maiores 
conhecimentos do que seguir após formado.  
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio, Relato de Experiência. 
 
Email: jhenemacedo@hotmail.com. 
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: EXPERIÊNCIA PRÁTICA 
 

1Juliane Cristina Leme. 
 

1Graduanda de Bacharelado em Educação Física- Bolsista do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – 
Universidade Estadual de Londrina. 

 
O estágio obrigatório é de grande importância para os graduandos e sua formação profissional, pois, 
trata de relacionar os conhecimentos teóricos aprendidos durante a graduação com a experiência 
prática que permite aos alunos vivenciarem situações que poderão enfrentar quando se inserirem no 
mercado de trabalho, aumentando assim a autonomia dos futuros profissionais da área. Contudo, o 
objetivo do estágio foi adquirir conhecimento prático sobre ginástica localizada e alongamento, 
vivenciando as propostas de atividade proporcionada pela unidade concedente, observando e 
executando aulas de ginástica localizada para idosas. O estágio esta sendo realizado na unidade 
concedente Stadium Academia localizada na cidade de Londrina, no período de 08/09/2014 a 
22/10/2014 de segunda à sexta feira das 07:30 às 12:00 horas, totalizando 22,5 horas por semana. A 
atividade exercida no estágio esta sendo de observação e execução de aulas de ginástica localizada 
para idosas, desenvolvidos em forma de circuito e de alongamento. Sendo desenvolvidas atividades 
como observar, analisar e acompanhar aulas práticas de ginástica localizada e alongamento; 
preparando, organizando e distribuindo materiais para essas aulas, auxiliando assim, o orientador de 
campo na aplicação dessas aulas. Os objetivos e metas lançados no início do estágio vêm sendo 
alcançados e cumpridos adequadamente, a partir da ajuda do orientador de campo, da professora 
supervisora do estágio e das idosas clientes da academia que foram importantes para experiência, 
proporcionando melhor preparação para vida profissional. Portanto, conclui-se que o estágio 
obrigatório trará maior experiência aos alunos, fornecendo experiência prática e assim agregando 
valor à teoria. Verificando também que o estágio vem possibilitando a experiência em áreas de 
atuação que não era foco de atenção do aluno. Por fim, o estágio esta sendo uma experiência muito 
interessante que levará o aluno a ter um crescimento profissional na área. 
 
Palavras-Chave: Estágio obrigatório, Academia, Idosas.  
 
Email: juliane_12hand@hotmail.com. 
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RESUMO DE ESTAGIO EM NATAÇÃO 
 

1Kauê de Arruda Santos. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 

No estágio comecei fazendo observações das aulas e conversas com os profissionais que 
trabalhavam no local, depois de alguns dias fui orientado a elaborar treinos para que fossem 
passados para os alunos, antes de colocar em pratica os treinos a minha orientadora de campo 
analisava e orientava possíveis modificações que ela achava necessário, enquanto ela ministrava as 
aulas eu a acompanhava e ajudava a orientar os alunos, sempre a orientadora fazia feedbacks sobre 
minha participação apontando pontos em que eu poderia melhorar e ponto que em eu já estava 
tendo uma conduta correta. Durante todo o estagio o meu professor supervisor fez algumas visitas e 
conversava com a minha orientadora e depois conversamos sobre minhas duvidas e ele me passa 
algumas orientações da relacionadas com a área. Para o cumprimento do estágio não tive muitas 
dificuldades, pois sempre me interessei pela área e já tivesse bastante vivencia pratica, juntamente 
com essa minha experiência pratica as matérias que me serviram para a realização do estagio foi  as 
seguintes matérias: Controle Motor; Desenvolvimento e aprendizagem motora; Bases teóricas e 
metodológicas das atividades aquáticas; Natação de Academia; Crescimento e desenvolvimento 
humano; Prescrição e orientação de exercício físico e fisiologia do exercício. Essas disciplinas me 
deram bases cientificas para avaliar as capacidades de cada individuo e consequentemente elaborar 
da melhor maneira possível os treinos. Algumas matérias não tiveram muita contribuição para 
estagio como: Socorros de urgência, Metodologia da pesquisa cientifica e tecnológica da educação 
física. Acredito que a falta de contribuição dessas disciplinas deve-se pelo fato de não terem muita 
relação com a área do estagio. Gostei muito da área escolhida como já tive experiência de praticar 
com a modalidade sendo aluno pude experimentar o outro lado da pratica, como professor e ver as 
dificuldades que a profissão exige do profissional.  
 
Palavras-Chave: Educação Física, Esporte. 
 
Email: kaue.a.santos@gmail.com. 
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RESUMO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

¹Laísa Possani. 
 

¹Estudante do curso de Educação Física Bacharelado -  Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estágio é de extrema importância na formação do estudante de Educação Física, pois torna 
possível que seja explorado em campo o que é aprendido na sala de aula, aproximando a teoria da 
pratica e gerando dúvidas que ainda podem ser esclarecidos pelos professores ou orientador de 
campo. O presente estágio teve como objetivo desenvolver as teorias passadas nas salas de aula 
para os alunos, tornando possível que os anos de estudo fossem colocados na prática. O estágio foi 
realizado no Studio Equilibrium em Rolândia, PR, entre os dias 22/04/2014 até 06/06/2014, sendo 
realizadas 20 horas semanais, e 132 horas de estágio. Foi realizada no espaço da instrução a 
orientação dos exercícios aos alunos, bem como a correção dos movimentos realizados e avaliação 
física. O estágio é de extrema importância para a formação universitária, desenvolvendo 
conhecimentos na área de musculação, e funcional, possibilitando trabalhar com população de 
diversas faixas etárias e doenças associadas. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio, Resumo. 
 
Email: laisa_possani@hotmail.com.  
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

1Leonardo Cesar Ryo Watanabe, 2Denilson de Castro Teixeira. 
 

1Estudante de Graduação em Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Supervisor de Estágio – Universidade Estadual de Londrina. 

 
O Estágio obrigatório é muito importante para que o estudante possa conviver com o ambiente real 
de trabalho e com isso possa aplicar sua parte teórica juntamente com a prática para aprimorar seus 
conhecimentos e estar pronto para o mercado de trabalho. O principal objetivo do estágio é 
aprimorar os conhecimentos estudados em teoria e aplicá-los na prática em situação real de 
trabalho, tendo a vivência com a área de musculação e programas de prescrição de exercício. O 
estágio foi realizado na Academia PRÓ SÁÚDE, no período de 14/04/2014 á 27/05/2014, contendo 
uma carga horária de 40h de observação, e 105h de participação, na modalidade de musculação e 
preparação física. As principais atividades desenvolvidas foram de observação e auxilio na correção 
dos movimentos em todos os exercícios, auxiliando na leitura do programa de exercícios, podendo 
assim aprimorar ainda mais os conhecimentos voltados à prática. A participação do estágio é 
essencial para a formação do aluno de graduação, por que cada vez mais os requisitos dos 
profissionais com habilidades e bem preparados são os mais destacados. Com isso essa 
oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica, e 
também uma ótima oportunidade de crescimento pessoal e profissional. O período do estágio na 
Academia foi realizado sem contratempos sempre num ambiente agradável com a ajuda do 
profissional orientando cada movimento executado nos exercícios que foram extremamente 
importantes para a formação profissional. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Musculação, Relato de experiência, Formação Profissional. 
 
Email: leokra13@gmail.com. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

1Marcelio Donizete Montini, 2Ronaldo José Nascimento. 
 

1Estudante de Graduação Bacharelado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Supervisor de Estágio – Universidade Estadual de Londrina.  

 
O estágio obrigatório é um meio que pode levar o acadêmico a identificar novas e variadas 
estratégias para solucionar problemas que muitas vezes ele nem imagina encontrar na sua área 
profissional. Ele passa a desenvolver mais o raciocínio, a capacidade e o espírito crítico, além da 
liberdade do uso da criatividade. Buscou-se desenvolver a prática relacionando ao conteúdo teórico 
ministrado em aula, tendo vivência com a área de musculação e programas de prescrição de 
exercício. Os procedimentos empregados durante a realização do estágio foram conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas bases (anatomia, fisiologia, biomecânica, nutrição e treinamento com 
pesos). O local da realização do estágio foi à academia Estação Fitnnes no período de 24/02/14 a 
30/05/2014 contendo uma carga horária de 120 horas sendo 20 horas de observação e 100 horas de 
participação na modalidade de musculação. As principais atividades desenvolvidas foram: auxiliar 
na prática os movimentos biomecânicos corretos quanto à postura; acompanhar clientes durante a 
execução dos exercícios, corrigindo-os e auxiliando na leitura do programa de exercícios; preparar e 
organizar ambientes para a prática de exercícios; observar condutas das aulas e acontecimentos 
diários da rotina de uma academia. Diante disso, todas as metas foram atingidas. A experiência do 
estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando que cada vez mais são 
requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Essa etapa lhe proporciona uma 
oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica, e 
também uma ótima oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Dentro dos aspectos 
positivos destaco a aproximação direta do formando com o seu campo de trabalho e nos aspectos 
negativos a dificuldade de aliar os conhecimentos adquiridos na universidade com o mercado de 
trabalho. Porém, a experiência do estágio contribuiu de forma significativa na minha formação pois, 
dá uma direção do que vamos encontrar ao se formar. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Musculação, Formação Profissional.  
 
Email: marcelio.montini@hotmail.com, rjnef@uel.br. 
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ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 
 

1Melissa Sayuri Yoneta. 
 

1Graduanda do curso de Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Londrina.  
 

Devido a grande quantidade de informações, é durante o estágio que o aluno consegue vivenciar 
uma pequena parte sobre a atuação de um profissional dentro da área, podendo conhecer assim suas 
dificuldades, quais as áreas de maior afinidade colocando em prática todo o conhecimento obtido 
em sala de aula. Também é durante a prática que podemos perceber o quanto a teoria é importante 
para a prescrição. O objetivo do estágio foi vivenciar o dia a dia de um professor de ginástica, a 
rotina de uma sala de ginástica coletiva, aprendendo a trabalhar a individualidade biológica mesmo 
em atividades em grupo. A importância de um bom relacionamento com os alunos para que se 
possa atingir os objetivos esperados pelo aluno. O estágio foi realizado na academia Iron 
Gymnasium, durante as aulas de ginástica coletiva, de segunda à quinta- feira das 15 horas às 19 
horas, sendo 48 horas observacional e 92 horas participativa. As aulas de participação foram: 
pilates, alongamento, Yoga e aula Body Systems. Foram realizadas preparações para ministrar 
aulas, visando a importância de como executar cada exercício, estudando seus benefícios para 
melhor atender os alunos. Foi preciso um bom domínio sobre os benefícios de cada exercício 
durante as aulas para uma melhor eficácia no momento de orientação aos alunos, evitando lesões e 
gerando resultado esperado. Os resultados obtidos no período de estágio foram de grande 
importância para agregar valores, tanto na vida pessoal como na vida profissional e acadêmica. 
Cada dia, algum acontecimento mostrava a importância de um bom trabalho em equipe, pois 
quando o ambiente de trabalho é harmônico, o desempenho de cada um é sempre de melhora e 
superação a si mesmo. Aprendi a ser mais exigente comigo mesma, o quanto faz a diferença quando 
se tem uma postura profissional. A todo momento recebemos feebacks, o que engrandece muito no 
conhecimento profissional, porém, em alguns momentos foi difícil melhorar o desempenho em 
dados instantes.  
 
Palavras-Chave: Educação Física, Prescrição de Exercício, Ginástica Coletiva. 
 
Email: me.yoneta@gmail.com. 
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ESTAGIO – ACADEMIA GINASTICA FEMININA 
 

1Michelle NatsueShiga. 
 

1Centro de Educação Física e Esporte. Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estágio obrigatório me ajudou a compreender um pouco sobre as academias de musculação que 
envolve não somente o trabalho em aparelhos de musculação e pesos livres mas  envolve além disso 
um trabalho personalizado para cada aluno, na academia em que realizei o estágio atendia somente 
o público feminino e funciona um sistema de circuito no qual a aluna irá trabalhar tanto a parte de 
musculação mas também a  aeróbica e de coordenação motora, são exercícios elaborados toda 
semana, durante a semana permanece-se um treinamento e muda-se no sábado para segunda iniciar 
de forma nova, as alunas tem a atenção de instrutor e estagiário sendo que nunca permanece sozinha 
no treino. Durante o estágio contribui para o planejamento de novos treinos, correção de postura e 
realização do exercício. Aprendi que cada aluna tem sua dificuldade e limitação e que os exercícios 
devem ser adaptados a aquelas que não conseguem ou não podem realizar daquela forma que está 
sendo realizado e que devemos sempre dar feedbacks sobre o objetivo e sobre a correta execução 
dos movimentos e utilização de cargas para que não haja risco de lesões. 

 
 
Palavras-Chave: Estagio; Academia; Feminino. 
 
Email: michan_pedf@hotmail.com. 
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RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II 
 

1Paula de Oliveira Ribeiro. 
 

1Graduanda em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina.  
 

É no processo de formação que o profissional deve passar por todo tipo de experiência, seja ela 
teórica ou prática. A base teórica permite que você obtenha todo o suporte necessário para se 
adquirir o conhecimento esotérico e a parte prática nos permite vivenciar através do estágio 
situações do cotidiano, onde assim começamos a ter mais autonomia para tomada de decisões. O 
objetivo do estágio curricular obrigatório II foi vivenciar a prática de estágio observando e 
participando das atividades propostas pela unidade concedente sob a supervisão do professor 
supervisor. O estágio foi desenvolvido na unidade concedente: Paulino e Vasconcellos LTDA 
(Curves - Academia da Mulher), no período do dia 22 de abril de 2014 até o dia 06 de junho de 
2014 de segunda à sexta das 17:00 até às 21:00, com a carga horária de 20 horas semanais. O 
período de observação totalizou 20 horas e o de participação totalizou 100 horas. A modalidade 
oferecida pela unidade concedente é a ginástica, onde eles desenvolvem o sistema de circuito de 30 
minutos. A unidade concedente só desenvolve atividades com o público feminino com as faixa 
etárias entre 15 a 90 anos. As atividades que eu desenvolvi junto a minha orientadora de campo foi 
auxiliar na correção dos movimentos executados pelas alunas, incentivar e motivar as alunas na 
prática de exercícios físicos, observei a dinâmica adotada pelos profissionais que atuam na unidade 
concedente e troquei experiências com a minha orientadora para aperfeiçoar ainda mais o meu 
processo de formação. Todas as metas foram cumpridas com excelência, não tive nenhuma 
dificuldade em realizar as atividades que me foram propostas, pois a minha orientadora de campo 
soube me passar todas as instruções necessárias para eu desenvolver as minhas atividades com 
sucesso. Todo conhecimento adquirido pela prática são válidos, pois somente com a experiência 
podemos vivenciar realmente a necessidade de cada indivíduo, no meu ponto de vista a minha 
experiência com o estágio obrigatório me fez crescer profissionalmente ampliando a minha visão 
sobre as possibilidades de atuação que a área da Educação Física oferece. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio, Conhecimento Profissional.  
 
Email: paulaa_ribeiroo@hotmail.com. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

1Rafael Pinto, 2Mathias Roberto Lock. 
 

1Estudante de Graduação Bacharelado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Supervisor de Estágio – Universidade Estadual de Londrina. 

 
 O estágio obrigatório é de grande valia para vivenciar o campo de atuação, proporcionando grande 
oportunidade de vivenciada atividade profissional,uma oportunidade de uma junção entre a teoria e 
a pratica. Com isso, o estágio tem como objetivo vivenciar a intervenção profissional, trazendo 
experiências novas e aproximando o mesmo para o mercado de trabalho. A relação entre o meio 
acadêmico e a intervenção profissional busca uma intensa relação, que muitas das vezes é 
necessário um certo tempo de adaptação e entendimento para que ocorra um link entre disciplinas e 
a conduta de tomadas de decisão. O conhecimento das disciplinas ofertadas no decorrer do curso, 
foi de extrema importância para a realização do estágio, desde disciplinas com características 
fisiológicas, quanto das demais áreas envolvidas. O local da realização do estágio foi à academia 
Mike Running no período de 01/08/14 a 15/09/2014 contendo uma carga horária de 120 horas 
sendo 20 horas de observação e 100 horas de participação na modalidade de treinamento 
personalizado. Após as instruções do orientador, a intervenção foi de orientação, prescrição de 
exercícios, sempre em contato com o orientador para tomadas de decisão, além de correção 
postural, execução correta dos exercícios, participação de reuniões e treinamentos, como também na 
organização da academia. Obtive uma boa familiarização e vivencia com o treinamento 
personalizado, sendo o mesmo acarretando em uma ótima experiência profissional, dentro dos 
aspectos positivos destaco a aproximação direta do formando com o seu campo de trabalho e nos 
aspectos negativos a dificuldade de aliar os conhecimentos adquiridos na universidade com o 
mercado de trabalho fazendo com que o estágio obrigatório seja importante para uma pré-vivencia 
no mercado de trabalho antes da formação. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Treinamento Personalizado, Formação Profissional. 
 
Email: rafael_p_01@hotmail.com. 
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
BACHARELADO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - MUSCULAÇÃO 

 
1Renan Luidgi Alves e Silva. 

 
1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Tanto na área de bacharelado da Educação Física, como em licenciatura do mesmo curso ou em 
outro qualquer campo de atuação profissional, o período prático inserido dentro da graduação 
acadêmica ou até mesmo em cursos profissionalizantes é de extrema importância. Infelizmente, na 
carga horária imposta para a graduação de Educação Física em algumas instituições de ensino, 
existe certa complicação para a quantificação de tempo utilizado para praticar a teoria estudada.  
Apresentar um texto curto versando sobre a importância do estágio para a formação profissional. 
Para que esse déficit seja suprido, as instituições de ensino impõem uma carga horária de estágios 
supervisionados por profissionais pertencentes às respectivas faculdades, universidades, etc. No 
caso da Educação Física, a ampla variedade de atuação pode ser explorada.O principal objetivo do 
estágio é direcionar o aluno a uma vivência no campo em que poderão atuar em uma 
profissionalização e especificidade na área.O estágio foi realizado na Academia Iron Gymnasium, 
localizado na Avenida Higienópolis, número 1405, Centro de Londrina, estado do Paraná. Foi 
direcionado ao setor da musculação, realizado das 15 horas às 18 horas do dia 31/03/2014 à 
30/05/2014.Houve um grande aprendizado, tendo uma alta ligação com a parte teórica absorvida na 
Universidade Estadual de Londrina. Novas metodologias de treinamento, movimentos com uma 
grande reflexão biomecânica do movimento. Uma grande experiência de atendimento para os 
clientes.Por fim, foi de grande valia ter realizado o estágio nesse campo, já que o estágio anterior 
foi realizado na mesma academia na área da ginástica. Percebi a grandeza da unidade concedente 
em poder administrar com grande ética e responsabilidade todos os tipos de campos oferecidos no 
local. Os feedbacks proporcionados também são de grande proveito, para que sempre possamos 
crescer e nos aperfeiçoar cada vez mais. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Esporte, Congresso, Resumo. 
 
Email: renan_luidgi@hotmail.com. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

1RenatoTakeshiShiraishi, 2Ronaldo José Nascimento. 
 

1Estudante de Graduação Bacharelado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 
2Professor Supervisor de Estágio – Universidade Estadual de Londrina. 

 
Estagiar proporciona conciliar teoria à prática, observar onde se aplicam as disciplinas teóricas no 
campo prático, pois por muitas vezes é no estágio que acontece o primeiro contato do futuro 
profissional com o cliente, preparando-o assim para as possíveis dificuldades encontradas entre essa 
relação. Experiência rotinas de programas de treinamento de ginástica coletiva, buscando a 
interação dos conhecimentos teóricos adquiridos em disciplinas ofertadas pela universidade, com a 
atuação no campo prático. Além de, vivenciar a relação profissional/ cliente, e possíveis situações 
problemas diariamente vividas no campo prático. Realizado na ACM- academia de ginástica 
LTDA- ME, situada na Av. Celso Garcia Cid 1503, Londrina/PR, no período noturno (18:00 às 
21:00 horas),  realizado do mês de maio a junho de 2014, totalizando 150 horas cumpridas sendo 42 
horas de observação e 108 horas de participação,  na modalidade de ginástica coletiva, com 
frequência semanal de 5 dias(segunda a sexta),sempre acompanhado por um profissional da unidade 
concedente.Durante as aulas de ginástica coletiva, foi possível vivenciar e aprender diferentes 
métodos e técnicas de aulas, lidar com diferentes públicos, sendo assim pode-se considerar que as 
metas pré-estabelecidas foram atingidas, proporcionando vivência prática e aprendizagem durante a 
realização do estágio. O estágio funciona como uma ferramenta de aprendizagem para conciliar 
conhecimentos teóricos aos práticos, aprendendo a buscar a melhor forma de solucionar problemas. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Ginástica Coletiva, Formação Profissional. 
 
Email: nato_shiraishi@hotmail.com, rjnef@uel.br. 
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RELATO DE EXPERIENCIA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

1Rodolpho Rodrigues Silva. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 

 
O estágio obrigatório permite realmente ao estudante vivenciar o seu campo profissional de 
atuação.  Proporciona ainda, a aquisição de novos conhecimentos, o contato com outros 
profissionais, e a oportunidade de vivenciar a junção da teoria com a prática. Vivenciar a prática do 
treinamento funcional em um campo de atuação profissional, unindo teoria à pratica. Objetivando 
sempre a relação dos conteúdos teóricos ministrados em sala de aula, com a vivencia prática de 
campo. Os procedimentos empregados durante a realização do estágio foram conhecimentos 
adquiridos em disciplinas como anatomia, fisiologia, biomecânica e prescrição de exercícios físicos. 
O local da realização do estágio foi a academia Via Sport Gold no período de 21/07/14 a 
22/08/2014 contendo uma carga horária de 120 horas sendo 20 horas de observação e 100 horas de 
participação na modalidade de treinamento funcional. As principais atividades desenvolvidas foram 
acompanhar a prescrição dos exercícios funcionais com devida supervisão; participar na orientação 
dos alunos quanto a execução dos exercícios e de correção postural.  Diante disso, todas as 
atividades e metas propostas foram atingidas. A realização do estágio é de grande importância para 
a formação acadêmica do estudante, pois permite a junção da teoria com a vivencia prática. Além 
disso, permite ao estudante conhecer seu campo profissional de atuação, assim também o 
preparando para experiências futuras, e o capacitando para exercer suas atividades com devida 
competência. Essa aproximação direta do estudante com seu campo profissional pode ser um 
destaque positivo. A experiência do estágio só veio a acrescentar na minha formação acadêmica, 
contribuindo assim de forma significativa. 

 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Treinamento Funcional, Relato Experiência. 
 
Email: rodolpho_rodriigues@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANAIS DA 3a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

109 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 
 

1Taynara Laís P. Cezario. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estágio é um dos momentos mais importantes para formação profissional, pois, no ambiente de 
estágio encontra-se uma grande oportunidade de unir a teoria e a prática e o estagiário tem a 
oportunidade de entrar em contato direto com a realidade profissional no qual será inserido. O 
estágio tem como objetivo possibilitar a interação mais próxima com a realidade onde o futuro 
profissional irá atuar, estabelecendo a interlocução entre a formação acadêmica e o mundo 
profissional. Meu estágio Curricular Obrigatório II, foi realizado no SESI - Serviço Social da 
Indústria, de Segunda à Sexta das 14 às 20horas. Participei do programa Sesi Ginástica na empresa, 
observando, auxiliando e participando de aulas de Ginástica Laboral na empresa Unimed em 
Londrina, e também de atividades de dinâmicas de grupo e alongamento. Durante o meu estágio 
também tive a oportunidade de auxiliar os professores em trabalhos administrativos, tais como 
aplicacão e tabulação de dados para promoção da saúde de trabalhadores da indústria, avaliação 
física e aplicação de questionários para auxiliar no programa Ginástica na Empresa. Acompanhei 
Professores do Sesi, durante palestras onde abordavam temas como: Importância da Alimentação 
Saudável e Como Iniciar um Programa de Exercício. Palestras que em enriqueceram de 
informações e idéias a serem trabalhadas. Com o estágio ganhei confiança, experiência, troquei 
informações, e tive contato com a realidade profissional. No programa Ginástica na empresa 
interagi com os trabalhores e tive meu primeiro contato com a ginástica laboral, onde adquiri 
experiência e conhecimento sobre esta área. Se eu tiver a oportunidade, pretendo trabalhar naquele 
lugar. É um excelente ambiente, onde os Professores ajudam, lançam desafios e nos incetivam cada 
vez mais na área do Esporte e Lazer. Gostei muito em poder estagiar no SESI na Ginástica laboral, 
me enriqueceu muito, mas acredito que o fato de não ter uma disciplina específica na faculdade que 
nos auxilie nesse ramo, também dificulta um melhor desempenho. A professora Orientadora Silvia 
Cristina Vieira e a professora Supervisora Catiana Leila Possamai sempre me auxiliaram dando 
dicas e sugestões para o meu crescimento na área acadêmica profissional. 
 
Palavras-Chave: Estágio Obrigatório, Educação Física, Resumo. 
 
Email: tay_lais93@hotmail.com. 
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM PERSONAL TRAINER 
 

1Thiago José Carvalho Bernardo. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 

No estágio o aluno vivencia experiências e conhece melhor o campo de trabalho. Ele constrói sua 
identidade e adquiri um olhar sobre o dia a dia do profissional de Educação Física. Ocorre uma 
observação entre teoria e prática, que ocasiona uma reflexão crítica da importância da Educação 
Física na sociedade. O estágio é uma adaptação ao mercado de trabalho, respeitando os princípios e 
a ética da Educação Física, possibilita o contato direto do aluno com os clientes e outros 
profissionais da nossa área. O objetivo do estágio foi vivenciar o dia a dia de um Personal Trainer, 
suas obrigações e implicações com os clientes. A metodologia de trabalho baseia-se nos atuais 
estudos científicos. O público envolvido no trabalho, desde crianças até idosos, possuem um 
trabalho orientado de forma exclusiva durante uma hora. O cliente é orientado sobre o treinamento 
que irá realizar, terá corrigida sua postura durante a realização do exercício físico e recebe 
orientações diversas para o melhor aproveitamento da aula. Busca-se levar o resultado esperado ao 
cliente, respeitando os fatores de ordem psíquica, social e fisiológica, minimizando as variáveis que 
possam interferir o alcance dos objetivos, sendo eles estéticos ou relacionados à saúde e qualidade 
de vida. Utilizou-se as partes internas da academia, e também os espaços públicos de lazer ao redor 
da academia para o desenvolvimento das aulas. Como resultados temos: a interação com os clientes, 
a percepção da importância do trabalho do Personal Trainer, a pró atividade na empresa, o trabalho 
em equipe, e o comprometimento com o aluno. A maior satisfação para o Personal Trainer é trazer 
ao aluno o objetivo almejado. Algumas situações se tornam desfavoráveis ao trabalho do Personal 
Trainer, tais como: faltas, cliente relaxado, alimentação errada, dentre outros, faz com que o 
resultado não apareça da forma que inicialmente havia sido imaginada, com isso ocorre certa 
frustração, tanto para o treinador quanto para o cliente. Quando o treinador consegue atingir o 
objetivo do cliente, ocorre uma satisfação para ambos. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio, Personal Trainer.  
 
Email: thiagobernardo_ef@yahoo.com.br. 
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RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CURRICULAR II 
 

1Wagner Caetano Alves. 
 

1Educação Física Bacharel – Universidade Estadual de Londrina. 
 

O estagio é de grande valia para vivenciar o campo de atuação, fazendo uma junção da teoria com a 
pratica através da intervenção.Com isso, o estágio tem como objetivo vivenciar a intervenção do 
profissional.O estagio foi realizado na academia Pura Vida, exercendo a função de estagiário na 
musculação, sendo realizado do dia 12/05/2014 até o dia 25/06/2014, sendo cumprido de segunda a 
sexta feira das 13h as 17h, com uma carga horária de 135 horas.Após as instruções do orientador, 
minha intervenção foi apenas de orientação dos exercícios para os alunos, correção da postura 
correta na execução dos exercícios como também na organização da academia.Obtive uma 
familiarização com maquinas especificas de musculação, atendimento com pessoas de diferentes 
personalidades, fazendo com que o estagio obrigatório seja importante para uma pré vivencia no 
mercado de trabalho antes da formação. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Estágio Curricular, Resumo. 
 
Email: wagner605@hotmail.com. 
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ESTAGIO – ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE DE GINASTICA ARTÍSTICA 
 

1 Wagner Luchini Godoi Moreira. 
 

1Estagio curricular obrigatório II. Centro de Educação Física e Esporte.  
Universidade Estadual de Londrina – Londrina/Pr. 

 
Aliado ao aprendizado teórico, o conhecimento prático proporciona uma vivencia acadêmica 
completa. Neste sentido, o estagio vem preencher esta lacuna. Assim, neste ultimo ano acadêmico 
procurei sair da sala de musculação e me aventurar em outra área: ginástica, em especial na 
Associação Londrinense de ginástica artística (ALGA). Ou seja, conhecer novas áreas de atuação 
em que o profissional de Educação física pode atuar. Ademais, ressalta-se que o trabalho na ALGA 
é filantrópico, ou seja, sem fins lucrativos e voltados ao atendimento do publico infantil e 
adolescente em escolas publicas da rede de ensino (6 polos de atuação) da cidade de Londrina e 
distritos, além de atuar na própria instituição (sede). Ainda, salienta-se que o período pratico 
vivenciado aconteceu no período de 25/08/2014 a 03/11/201, na instituição se de, localizado na rua 
Monte Castelo, 100 na cidade de Londrina/Pr e escolas da rede publica de ensino na região 
metropolitana de Londrina e distritos, principalmente no distrito de Paiquerê e Irerê (Londrina). O 
período de observação aconteceu na instituição sede e escolas publicas (distritos), visando o 
conhecimento estrutural, gestão, técnico e metodológico da ALGA. Em contrapartida, o período de 
participação aconteceu nos mesmos locais, auxiliando o supervisor de estagio nas diversas 
atividades desenvolvidas durante este período. Observar, ajudar na colocação de equipamentos 
(colchonetes, som); participar indiretamente de festivais, apresentações e reuniões semanais são 
algumas funções que participei/o. Tais vivências proporcionou/a conhecer um leque variado de 
atuação deste profissional. Uma atuação consolidada não somente na pratica sistematizada e 
orientada da atividade física, mas também na vivencia/convivência de diferentes populações 
(publico infanto-juvenil). Portanto, estagiar nesta importante instituição possibilitou conhecer um 
campo de atuação incomum daquele vivenciado e também uma nova forma de abordagem. Focado 
principalmente no publico infanto-juvenil este estagio possibilitou conhecer e trabalhar de forma 
diferenciada, haja vista que esta população precisa de um cuidado e atenção maiores. Neste sentido, 
o profissional de Educação Física esta inserido em um leque variado de atuação, ou seja, não 
somente na sala de musculação, mas também em outras aéreas, modalidades e populações. 
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