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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de: 
1. Compreender as etapas subjacentes à investigação em Biomecânica do Desporto; 
2. Implementar trabalhos laboratoriais e de terreno de âmbito biomecânico.  
3. Analisar e diagnosticar os comportamentos motores com base em princípios biomecânicos;  
4. Prescrever os comportamentos motores com base em princípios biomecânicos; 
 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

A – Biomecânica da Postura e Equilíbrio  
- Postura e alinhamento segmentar 
- Posturas patológicas 
- Trabalho, potência e energia 
- Eficácia vs Eficiência do movimento associada à postura 
 
B – Biomecânica da Corrida 
- Definições 
- Ciclo da marcha e teorias explicativas 
- Adaptação da marcha para a corrida 
- Análise biomecânica da corrida  
 
C – Biomecânica do Futebol  
- Definições 
- Equipamentos de avaliação 
- Análise biomecânica de ações coletivas 
- Análise biomecânica de ações individuais  

 
D – Biomecânica da Musculação  
- Caracterização de alavancas 
- Momento de força e vantagem mecânica 
- Análise biomecânica em diferentes exercícios base 

 
E – Biomecânica da lesão músculo-esquelética  

- Mecanismos de lesão;   
- Fatores predisponentes; 
- Tipos de cargas mecânicas; 
- Classificação consoante a mecânica da lesão (tração, compressão, torção e deslize); 

PREVISTO 
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F – Dinâmica Inversa  
- Fundamentos; 
- Tipos de dinâmica inversa; 
- Procedimentos de cálculo; 
- Aplicações no contexto desportivo; 
 
G – Instrumentação e Avaliação Biomecânica 
- Avaliação Postural (Software SAPo) 
- Avaliação Cinemática (Software Kinovea; Sistema Optitrack e Motive software) 

 
 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos A, B, C, D, E e F remetem para a competência 1 “Analisar e diagnosticar os 
comportamentos motores com base em princípios biomecânicos” e 2 “Prescrever os comportamentos 
motores com base em princípios biomecânicos. O conteúdo G remete para a competência 3 
“Implementar trabalhos laboratoriais e de terreno de âmbito biomecânico”.  
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 
 
Metodologias de ensino 
Aulas teórico-práticas: dotar os alunos de vivências e experiência práticas no âmbito da análise e do 
estudo de fenómenos desportivos no quadro dos pressupostos biomecânicos. Aulas de prática 
laboratorial: desenvolver as competências para implementar trabalhos laboratoriais e de terreno. 

 
Regras de avaliação  
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A avaliação de frequência incidirá no desempenho dos alunos num teste escrito (50%) e na 
elaboração de um projeto de investigação biomecânica (50%). Se esta nota mínima não foi alcançada 
existiu um exame cuja ponderação da nota final foi de 100%.  

 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 
 

As metodologias foram selecionadas de forma a rentabilizar e maximizar a aquisição dos conteúdos 
associados a cada competência adquirir. Existiu uma exposição dos conteúdos oralmente e através 
de meios multimédia. Esta metodologia foi utilizada para apresentar os conteúdos fundamentais 
associados a todas as competências. Paralelamente, deu-se grande ênfase a aulas de execução 
prática dos conteúdos em situações de prática laboratorial para desenvolver e consolidar a 
competência na manipulação de materiais de experimentação. 

 
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

 
De acordo com o regime em vigor na ESECD. 

 


