
                                                                            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA 

FEFD
FACULDADE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA

PLANO DE ENSINO 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
Unidade de ensino: Faculdade de Educação Física e Dança 
Curso: Programa de Pós-Graduação em Educação Física 
Disciplina: Formação e desenvolvimento profissional do treinador 

esportivo 
Professor: Heitor de Andrade Rodrigues 
Carga horária semestral: 64 horas 
Carga horária semanal: 4 horas 
Carga horária prevista na 
modalidade EAD: 

14 horas 

Ano/semestre de vigência: 2022/2 
 

II – EMENTA 
 
Estudo da profissão de treinador esportivo. Estudo dos processos de formação e desenvolvimento 
profissional de treinadores esportivos. Estudo dos conhecimentos e habilidades necessários à 
atuação profissional de treinadores esportivos. 
 

III – OBJETIVO GERAL 
 
Conhecer a profissão de treinador esportivo, com ênfase para as pesquisas sobre a formação e o 
desenvolvimento profissional. 
 

IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1- Conhecer o campo de investigação sobre o treinador esportivo. 
2- Conhecer a produção científica sobre a formação e o desenvolvimento profissional do treinador 
esportivo. 
3- Vislumbrar possibilidades de pesquisa científica sobre o treinador esportivo. 
 

V – CONTEÚDO 
 
1- O treinador esportivo (caracterização). 
2- O campo de investigação científica sobre o treinador esportivo (Caracterização e pesquisa). 
3- A formação do treinador esportivo no Brasil (Estrutura formativa e pesquisas).  
 

VI – METODOLOGIA 



                                                                            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA 

FEFD
FACULDADE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA

a) Métodos de ensino 
 
As aulas estarão baseadas na leitura, apresentação e discussão de artigos científicos e capítulos de 
livro. Os encontros presenciais serão destinados às orientações do professor e, sobretudo, a 
apresentação e discussão do texto escolhido para cada encontro, conforme cronograma. A 
participação nos encontros semanais será precedida de tarefas e atividades encaminhadas aos 
estudantes, quais sejam: (1) leitura e análise de artigos científicos e capítulos de livro; (2) elaboração 
de um portfólio reflexivo; e (3) análise de vídeo. Acrescenta-se a isso encontro com convidado 
externo e a elaboração do trabalho final (projeto de pesquisa). 
 
b) Estratégia de reposição, caso necessário 
 
Em casos excepcionais, nos quais as aulas sejam canceladas, caberá ao professor agendar em 
conjunto com os alunos possíveis datas e horários de reposição que respeitem a carga horária da 
disciplina e não prejudiquem o andamento das demais disciplinas.   
 

VII – AVALIAÇÃO 
a) Critérios 
 
1- Apresentação de artigo ou capítulo de livro (0,0 a 2,0). 
- O estudante terá até 15 minutos para apresentação do artigo ou capítulo de livro. Espera-se que o 
estudante seja capaz de sintetizar e discorrer sobre os principais aspectos do texto. 
  
2- Debate sobre a apresentação dos colegas (0,0 a 2,0). 
- Cada estudante terá até 10 minutos para debater o artigo ou capítulo de livro apresentado pelo 
colega. Espera-se que o estudante promova reflexão sobre pontos relevantes do texto, ampliando ou 
aprofundando o entendimento previamente apresentado pelo colega. 
 
3- Portfólio reflexivo (0,0 a 3,0). 
- Além de fazer a leitura dos textos, o estudante irá produzir uma reflexão escrita, com base em 
modelo oferecido pelo professor. A reflexão escrita de cada texto equivale a 0,5 pontos. Portanto, 
para somar 3,0 pontos é necessário apresentar a reflexão de seis textos. 
  
4- Trabalho final (0,0 a 3,0) 
- Ao final da disciplina o estudante deverá entregar o trabalho final, no qual propõe um projeto de 
pesquisa sobre a temática do treinador esportivo.  
Espera-se que o estudante seja capaz de analisar os textos desenvolvidos ao longo da disciplina e, 
com isso, formular um projeto de pesquisa envolvendo os seguintes elementos: (1) introdução 
envolvendo a apresentação do tema, a interlocução com os autores, a justificativa da pesquisa, e a 
delimitação do problema e objetivo da pesquisa. (2) Os procedimento metodológicos envolvendo a 
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descrição do tipo de pesquisa/método, a técnica de coleta, os sujeitos participantes/amostra e a 
técnica de análise dos dados.  
 
b) Cálculo da média 
 
A média será obtida pela somatória dos quatro critérios de avaliação.  
O valor numérico será convertido em conceito, conforme correspondência abaixo: 
Conceitos: D (0,0 a 6,0); C (6,1 a 7,0); B (7,1 a 8,5); A (8,6 a 10,0). 
 

VIII - LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 
 
Durante o desenvolvimento da disciplina as notas das avaliações serão divulgadas individualmente 
pelo professor durante as aulas. Ao final do semestre a média será divulgada no sistema da UFG 
(SIGAA). 
 

IX - BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
a) Bibliografia básica 
 

CUSHION, C.; LYLE, J. (Org.). Sports coaching: professionalization and practice. London: 
Elsevier, 2010. 

CUSHION, C.; ARMOUR, K. M.; JONES, R. L. Coach education and continuing professional 
development: experience and learning to coach. Quest, London, v. 55, n. 3, p. 215-230, 2003. 

GILBERT, W. D.; TRUDEL, P. Learning to coach through experience: reflection in Model Youth 
Sport Coaches. Journal of Teaching in Physical Education, v. 21, p. 16-34, 2001. 

______. Analysis of coaching science research published from 1970-2001. Research Quarterly 
for Exercise and Sport, London, v. 75, n. 4, p. 388-399, 2004. 

JONES, R. L. (Org.). The sports coach as educator: re-conceptualising sports coaching. London: 
Routlegde, 2006. 

NELSON, L.; CUSHION, C.; POTRAC, P. Formal, nonformal and informal coach learning: a 
holistic conceptualization. International Journal of Sports Science and Coaching, Brentwood, 
v. 1, n. 3, p. 247-259, 2006. 

RESENDE, R.; ALBUQUERQUE, A.; GOMES, A. R. (Coord.). Formação e saberes em 
desporto, educação física e lazer. Petrópolis: Vozes, 2016. 

ROSADO, A.; MESQUITA, I. Modelos, concepções e estratégias de formação de treinadores. In: 
______. (Orgs.). Pedagogia do desporto. Porto: FMH Edições, 2011. Cap. 8, p. 207-219. 



                                                                            

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA 

FEFD
FACULDADE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA

RODRIGUES, H. A.; PAES, R. R.; SOUZA NETO, S. S. A socialização profissional do treinador 
esportivo como um processo formativo de aquisição de saberes. Movimento, Porto Alegre, v. 22, 
n. 2, p. 509-521, 2016. 

TRUDEL, P; GILBERT, W. Coaching and coach education. In: KIRK, D.; MACDONALD, D.; 
O’SULLIVAN, M. Handbook of physical education. London: Sage, 2006. p. 516-539. 

 
Heitor de Andrade Rodrigues 

heitor@ufg.br  


