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A. Docente
Prof. Dr. Renato de Moraes
B. Objetivos
Descrever a área de estudo de aprendizagem motora.
Identificar a fundamentação teórica sobre os processos neurocomportamentais da aprendizagem motora.
Identificar os fatores que influenciam na aprendizagem de habilidades motoras.
Identificar o vocabulário próprio da profissão relacionado à aprendizagem de movimentos.
C. Programa
Módulo I: Introdução à aprendizagem motora
• A aprendizagem motora como campo de estudo e aplicação
• Teorias de aprendizagem motora
Módulo II: Avaliação da aprendizagem motora
• Curvas de desempenho
• Transferência de aprendizagem
Módulo III: Estágios de aprendizagem motora
• Modelos de estágios de aprendizagem motora
• Desempenho especialista
Módulo IV: Atenção, memória e aprendizagem
• Atenção e aprendizagem
• Memória e aprendizagem
• Aprendizagem motora explícita e implícita
Módulo V: Diferenças individuais e capacidades motoras
Módulo VI: Preparação para a prática
• O aprendiz: motivação, experiências anteriores e estágio atual de aprendizagem
• Estabelecimento de metas
Módulo VII: Técnicas de apresentação das habilidades motoras
• Instrução
• Demonstração
Módulo VIII: Organização da prática
• Prática do todo e prática das partes
• Prática massificada e prática distribuída
• Prática física e prática mental
• Prática constante e prática variada
• Interferência contextual
Módulo IX: Feedback extrínseco
• Conhecimento de resultado e conhecimento de desempenho
• Propriedades do feedback extrínseco
• Considerações práticas ao fornecer feedback
D. Avaliação
Método
• Uma prova individual
• Um trabalho final em grupo
Critério
• Prova: 60% da nota final
• Trabalho: 40% da nota final
Norma de Recuperação
• Será realizada avaliação no período previsto pela Instituição, com o conteúdo de todo o semestre. A nota final
será obtida pela média entre a nota de recuperação e a nota final obtida na disciplina.
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