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DADOS DO COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

• NOME: Natalia Madalena Rinaldi 

• RG: 34.724.101-3 

• RAMAL:  2638                             

• CELULAR:  981190815                        

• E-MAIL: natalia.rinaldi@ufes.br 

• LOTAÇÃO: Departamento de Desportos – Centro de Educação Física e Desportos 

• CARGO: Professor de Magistério Superior 

 

DADOS DAS DISCIPLINAS 

• DISCIPLINAS: Cinesiologia aplicada a Educação Física (DES09266) / Corpo, 

Movimento de Conhecimentos Cinesiológicos (DES11962) – Ambas disciplinas são 

obrigatórias. 

• CURSO: Bacharelado (DES09266) e Licenciatura (DES11962) em Educação Física 

• PERÍODO DA GRADE DO CURSO: Bacharelado (2° período) / Licenciatura (3° 

período)                             

• VAGAS: Bacharelado (30) / Licenciatura (30)                                                    

• Períodos Anteriores: As disciplinas “Cinesiologia aplicada a Educação Física 

(DES09266)” e “Corpo, Movimento e Conhecimentos Cinesiológicos (DES11962)” 

tiveram 40 alunos matriculados nos anos anteriores. 

 

 



 

SOBRE O PROJETO 

• TÍTULO DO PROJETO: Avaliação osteomuscular do movimento humano em gestos 

esportivos e em um contexto escolar. 

• NÚMERO DE BOLSAS PRETENDIDAS: 1 bolsa 

• PERFIL DESEJADO DO ESTUDANTE E HORÁRIO DE ATUAÇÃO DO BOLSISTA   

O estudante deve estar regularmente matriculado nos cursos de Bacharelado ou 

Licenciatura em Educação Física e ter cursado as seguintes disciplinas: Corpo, 

Movimento e Conhecimentos Anatômicos (Bacharelado e Licenciatura), 

Cinesiologia Aplicada à Educação Física (Bacharelado) e Corpo, Movimento e 

Conhecimentos Cinesiológicos (Licenciatura). Além disso, o aluno deve ter 

experiência com informática para trabalhar com programas Power Point, Word e 

Excel, como também um bom conhecimento sobre sistema esquelético, articular 

e muscular (origem e inserção muscular) para realizar as avaliações abordadas no 

presente projeto.  

• JUSTIFICATIVA 

O profissional de educação física deve ter conhecimento sobre o envolvimento 

muscular em cada ação articular para que os exercícios físicos sejam prescritos 

de uma forma correta para evitar lesões osteomusculares. Assim, a estruturação 

do aprendizado e das práticas corporais são essenciais para a prescrição de 

atividades físicas seguras e prazerosas. Desta forma, para que estas atividades 

sejam prescritas de forma segura, é necessário um conhecimento e avaliação 

osteomuscular do profissional de educação física com o objetivo de ampliar as 

estratégias motoras, como também, melhorar o desempenho e amplificar a 

eficiência mecânica dos movimentos. Além disso, esta avaliação pode contribuir 

para o aperfeiçoamento dos processos educativos que envolvem movimentos 

mais conscientes que será a base para o desenvolvimento motor com o objetivo 

na melhora do desempenho físico e evitar possíveis lesões. Dentro deste 

contexto, as aulas de Educação Física em um contexto escolar envolvem um 

conjunto de vivências motoras que devem ser exploradas e aproveitadas para 

elaboração de conceitos envolvidos no movimento humano. A estruturação do 

aprendizado e das práticas corporais são essenciais para a prática de atividades 

físicas seguras e prazerosas. Desta forma, para que estas atividades sejam 

prescritas de forma segura, é necessário um conhecimento e avaliação 



 

osteomuscular do profissional de educação física com o objetivo de ampliar as 

estratégias didático-pedagógicas. Além disso, esta avaliação pode contribuir para 

o aperfeiçoamento dos processos educativos que envolvem movimentos mais 

conscientes que será a base para o desenvolvimento motor com o objetivo na 

melhora do desempenho físico e evitar possíveis lesões. No entanto, para poder 

contribuir com a melhora do desempenho motor e prescrever atividades 

adequadas nas aulas de educação física, as avaliações utilizadas neste projeto 

serão: amplitude de movimento articular (utilizada para avaliar a mobilidade 

funcional das articulações de membros superiores e inferiores ou algum grau de 

disfunção), avaliação postural (utilizada para verificar se o aluno tem algum tipo 

de desvio postural) e avaliação muscular (origem e inserção muscular, 

compreensão do envolvimento muscular em cada movimento articular para 

prescrição correta dos exercícios e utilização do isocinético para avaliação do 

torque muscular (momento de aplicação de força)). Em função da pandemia 

provocada pelo COVID-19, o ensino destas avaliações será realizado por meio de 

vídeos.  

• OBJETIVOS 

• O objetivo deste projeto é capacitar os alunos a realizarem uma avaliação 

osteomuscular do movimento humano. Além disso, auxiliar os alunos 

matriculados na disciplina de Cinesiologia dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado a compreender a execução destas avaliações motoras para o estudo 

do movimento humano.  

• ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

- Acompanhar aulas teóricas das disciplinas Cinesiologia Aplicada à Educação 

Física e Corpo, Movimento e Conhecimentos; 

- Reuniões semanais com os alunos da disciplina para auxiliar na elaboração 

dos roteiros relacionadas a atividade muscular nas articulações de membros 

superiores e inferiores; 

- Auxiliar os alunos da disciplina na elaboração das cartilhas de origem e 

inserção muscular; 

- Realização de vídeos com demonstração sobre o uso do goniômetro para 

avaliação da amplitude de movimento, sistema muscular (provas de função 

muscular [origem e inserção muscular] com o uso do isocinético) e 



 

elaboração de exercícios físicos para membros superiores e inferiores com 

base na avaliação qualitativa do movimento humano; 

- Participação no grupo de estudos sobre Análise biomecânica do movimento 

humano. 

• RESULTADOS ESPERADOS 

- Espera-se que o aluno esteja capacitado para realizar avaliações de amplitude 

de movimento, avaliação postural e função muscular; 

- Espera-se que o aluno seja capaz de utilizar esta avaliação para melhorar o 

desempenho motor e evitar lesão nas aulas de educação física; 

- Espera-se que o aluno seja capaz de elaborar exercícios físicos para membros 

superiores e inferiores com base nas avaliações musculares qualitativas 

realizadas. 

- Espera-se que o aluno acompanhe a disciplina e auxilie o professor nas aulas 

com os vídeos sobre análise do movimento humano. 

• FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

- Encontros semanais para discussão dos temas abordados na sala de aula; 

- Relatórios mensais sobre as atividades realizadas com os alunos na sala de 

aula (ambiente classroom) e nas coletas de dados do projeto de pesquisa com 

os protocolos de segurança frente a pandemia do COVID-19.  

• OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Este projeto de ensino sobre avaliação osteomuscular tem parceria com o projeto 

de pesquisa “Análise do desempenho e da influência do torque articular de 

membros inferiores no controle postural de adultos jovens “. Desta forma, o 

aluno poderá atuar nestes dois contextos para que o mesmo seja capacitado a 

realizar estas avaliações em um ambiente escolar para melhorar as técnicas 

relacionadas com o movimento humano e evitar possíveis lesões.  

 


