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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
OITAVA  FASE 

 
 
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Esportes Náuticos e Aquáticos 
   Código: 8TENA 
   Carga Horária: 36 h/a (créditos 02) 
 

I. EMENTA 
 

Histórico, tipos, características, fundamentos e treinamento de diferentes espor-
tes aquáticos e náuticos: mergulho, remo, esqui, surf, bodyboard, canoagem, ia-
tismo, vela, nado sincronizado. Atividades aquáticas e náuticas para populações 
especiais. 
 

II. OBJETIVO GERAL 
Proporcionar vivência e conhecimento em esportes náuticos e aquáticos como 
complemento à formação profissional. 

 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- desenvolver a fundamentação teórica pertinente aos principais esportes náuticos 
e aquáticos; 
- verificar aspectos de segurança na prática de atividades náuticas e aquáticas 
pertinentes; 
- vivenciar de forma elementar as modalidades náuticas e aquáticas pertinentes; 
- identificar, de forma prática, as principais valências físicas necessárias à prática 
das modalidades náuticas e aquáticas pertinentes; 
- identificar a abordagem das modalidades náuticas e aquáticas para populações 
especiais; 
- estabelecer, através de planos de trabalho, possíveis abordagens profissionais 
nas modalidades náuticas e aquáticas pertinentes. 
 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I – Teoria 
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- Histórico do mergulho, remo, esqui, surf, bodyboard, canoagem, iatismo, vela, 
nado sincronizado; 
- Regras e formas de competição do mergulho, remo, esqui, surf, bodyboard, ca-
noagem, iatismo, vela, nado sincronizado; 
- Fundamentos e características das modalidades náuticas e aquáticas pertinen-
tes; 
- Normas de segurança e prevenção de acidentes em modalidades náuticas e 
aquáticas; 
 
UNIDADE II – Prático-Teórico 
- Vivenciar e observar a prática do mergulho, remo, esqui, surf, bodyboard, cano-
agem, iatismo, vela, nado sincronizado; 
- Vivenciar a prática de atividades aquáticas e náuticas para populações especi-
ais; 
-  Estabelecer planos de trabalho para o desenvolvimento e treinamento de moda-
lidades náuticas e aquáticas. 
 
 

V. METODOLOGIA ADOTADA 
- Aulas teóricas de caráter expositivo com utilização e recurso audiovisual com projeções 
multimídia, seminários com trabalhos didáticos individuais e em grupo,; 
- Visitas técnicas a clubes e e locais de prática de modalidades náuticas e aquáticas; 
- Aulas práticas com análise dos movimentos e demonstração. 

 
 

 
VI. AVALIAÇÃO 

Teste teórico; 
Participação geral; 
Trabalhos de campo; 
Trabalhos individuais e em grupo.  
 

VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
DANTAS, Estélio H. M. A prática da preparação física. 5. ed., rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Shape, 2003. 463 p. 
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MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L. Fisiologia do exercício: 
energia, nutrição e desempenho humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan,2011. 1061 p. 
 
PLATONOV, V. N. Treinamento desportivo para nadadores de alto nível. São 
Paulo: Phorte, c2003. 388 p. 
 
POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício - Teoria e Aplicação ao 
Condicionamento e ao Desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2005. 576 p. 
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IX. OBSERVAÇÕES  
 

Programa aprovado pelo em:____/____/____ 
 
Chefe de departamento: _______________________________ 
 
Diretor de ensino:_____________________________________              
 
 

 

 


