PROGRAMAÇÃO
Local : Teatro da UNIP – JK
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira s/n – Jd. Tarraf II
12.10.2016 | QUARTA FEIRA
10h00 às 14h00 - Abertura da Secretaria, Cadastramento dos participantes
14h00 as 18h00 - Cursos de Extensão e Aprofundamento

13.10.2016 | QUINTA FEIRA
09h00 às 10h30 - Mesa Redonda | A PSICOLOGIA DO ESPORTE NO CONTEXTO DA INICIAÇÃO ESPORTIVA
Mediador(a) :
Recepção e atenção aos atletas de base | Prof. Msc. Edinei Previdente Sanches - UNIP Campus JK

1 - Expansão-Recolhimento: ressignificando a autoimagem corporal | Prof. M.Sc. Hugo Ramón B. Oddone - Rio Preto EC
Ementa: Trabalhar e vivenciar os conceitos de identidade e trance e os de fluidez e diferenciação em busca da elasticidade integrativa. Conceitos como expansão e
recolhimento, conquista e definição de limites. Tudo, em busca de uma elasticidade integrativa e de uma maior conscientização emocional e corporal

Ementa: A importância do acompanhamento psicológico para a formação do atleta. Aspectos da atenção nas categorias de base. Os processos e estratégias para a
intervenção segura e eficaz. Os aconselhamentos e os protocolos éticos. Infraestrutura e instalações adequadas para transmitir segurança e privacidade em um
ambiente em permanente convulsão. Lidar com o caos, a euforia e expectativas sub e superdimensionadas.

2 - A formação esportiva no voleibol | Prof. Roberto José de Souza - SESI - Rio Preto

Especialização esportiva: da abordagem pedagógica a consequência psicológica | Prof. Dr. Marcelo Callegari Zanetti UNIP/USJT - São Paulo

Ementa: Contextualização e análise dos programas de aprendizagem e especialização. O atendimento às crianças em situação de vulnerabilidade. Aspectos emocionais
inerentes ao processo de aprendizagem. Inclusão, iniciação e competição: difícil processo de integração e aproximação desses objetivos. Implicações pedagógicas na
condução do trabalho profissional.

Ementa: Efeitos do desenvolvimento precoce do domínio motor. Análise do desempenho e do comportamento técnico, tático e psicológico da criança/atleta. A
participação da família no processo de iniciação. Interferências psicológicas na gestão de carreira do atleta mirim. Manejo das emoções no processo de iniciação.
Interação técnico atleta.

3 - Noções básicas de atenção ao treinamento físico e psicológico nas lutas | Prof. Dr. Victor Lage – FAMERP/UNIRP

Competição e formação esportiva: uma relação amistosa? | Prof. Ddo. Guilherme Bagni - UNIARARAS – Araras/SP

Ementa: Aspectos do desenvolvimento físico, técnico e psicológico do lutador. As lutas como manifestação da cultura corporal. Aspectos fisiológicos nas diferentes
modalidades de lutas. O processo de planejamento e desenvolvimento de um programa de treinamento para o atleta da modalidade. Atenção a iniciação e a
competição. Interferências psicológicas no desempenho do lutador. A concentração na área de luta

Ementa: Aspectos pedagógicos, didáticos e práticos da iniciação esportiva. As emoções e o desenvolvimento técnico no esporte. A relação pedagógica e emocional
da iniciação e da competição. Esportes individuais e esportes coletivos: contradições e semelhanças para a formação da criança atleta

4- Esporte Paralimpico: aspectos técnicos, biomecânicos e psicológicos | Profª Ana Lucia do N. Cardoso - CAD - Rio Preto
Ementa: Ementa: A adaptação do deficiente ao esporte e a competição. Características das modalidades. O basquetebol sobre rodas e suas especificidades. Fatores que
interferem na preparação para a competição. Composição das equipes diante da classificação funcional. Aspectos biomecânicos para a adaptação na modalidade.
Princípios técnicos e táticos do treinamento. Fatores psicológicos no processo de adaptação e prática esportiva.

18h00 às 19h00 – Programação cultural | Recepção dos Congressistas e Convidados
19h30 - Cerimônia de Abertura
Conferência de Abertura: O papel da Psicologia no contexto do esporte de alto rendimento: o que, como e quando aplicar? | Profª.
Drª Maria Regina Ferreira Brandão - USJT - São Paulo
Ementa: As nuanças e características do esporte de alto rendimento. As estratégias de manejo na atenção ao atleta profissional. Fatores e forças externas que
interferem no trabalho do profissional de psicologia. Planejamento, estratégias e etapas de intervenção.

10h30 às 11h00 - Coffee Break
11h00 às 12h30 - Mesa Redonda | A PSICOLOGIA DO ESPORTE NO CONTEXTO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA
Mediador:
A abordagem gestáltica das vulnerabilidades emocionais do atleta | Prof. M. Sc. Hugo Ramón Barbosa Oddone - RIO PRETO EC
Ementa: As variáveis psicológicas que afetam a performance esportiva do atleta. Aspectos políticos, antropológicos e culturais das vulnerabilidades emocionais dos
atletas. A depressão como foco de análise e sua interferência no desempenho. Estratégias de enfrentamento. A abordagem gestáltica como possibilidade de
intervenção e atenção.

Aspectos emocionais de atletas em competições de longa duração | Prof. Dr. Leonardo Pestillo de Oliveira – CESUMAR
Maringá/PR
Ementa: Estudo das emoções no desempenho esportivo. Análise da performance sob condições extremas. Fatores psicológicos envolvidos nos esportes de longa
duração. A gestão dos estados emocionais e as estratégias de adaptação e controle. Interferências do comportamento esportivo e social no rendimento do atleta.

21h00 - Coquetel de boas vindas
Manejo de vestiário: interferências intra e extra campo | Prof. Dr Flávio Rebustini – UNIV. ESTÁCIO - São Paulo/SP

14.10.2016 | SEXTA FEIRA
09h00 às 10h30 - Mesa Redonda | ASPECTOS E CONTEXTOS DA AGRESSIVIDADE E VIOLÊNCIA QUE AFETAM A PRÁTICA ESPORTIVA
Mediador:

Ementa: Características do ambiente esportivo antes, durante e depois da competição. Fatores internos e externos que interferem no desempenho individual e
coletivo. Estratégias para blindagem de agentes externos (mídia, patrocínios, ações de marketing, cerimoniais, torcedores familiares, dirigentes). Clima de vestiário
que promove ansiedade, motivação, medo e estresse. Estratégias de enfrentamento.

14h00 às 18h00 - Curso de Extensão e Aprofundamento

A agressividade e a violência na educação física escolar |Profª M.Sc. Mayara Arina Bertolo - UNILAGO - Rio Preto
Ementa: As manifestações de agressão e violência no ambiente escolar. Fatores prevalentes do comportamento agressivo. As politicas de controle e prevenção da
violência na escola. Os conflitos e confrontos adolescentes. A agressividade e a violência nas aulas de educação física. O papel do professor na condução educativa e
esportiva dos alunos.

5 - A preparação física nos esportes coletivos: intervenções no futebol | Prof. Ddo. Renato Buscariolli - Grêmio Novorizontino
Ementa: A evolução do treinamento físico no Brasil. Aspectos didáticos do planejamento e da periodização. Principais métodos de treinamento. A preparação física
e o futebol moderno. A individualização do treinamento. Avaliação e acompanhamento. O papel da preparação física no desempenho atlético e no resultado da
competição. A tecnologia a serviço da preparação física.

A agressividade no ambiente esportivo: uma abordagem psicanalítica | Profª M.Sc. Juliana Prado Ferrari Spolon - UNIRP - Rio Preto
Ementa: A violência instrumental. A violência hostil. Fatores da violência e da agressividade no esporte. A violência individual e a coletiva. A agressividade como um
fator psicológico. Agressão, sublimação e catarse. A representação simbólica da agressividade. A conduta agressiva operativa. Formas de violência autorizada,
incentivada e compartilhada no esporte.

As manifestações da violência no ambiente ciber: ações e reações da comunicação virtual | Prof. Dr. Afonso A. Machado - UNESP Rio Claro/SP
Ementa: O poder dos meios de comunicação virtual no processo de massificação da cultura esportiva e da violência. O papel das redes sociais virtuais nas relações
interpessoais. A hiper exposição do sujeito comum e do atleta e o processo de agressividade e violência em rede. A alienação virtual, as conspirações, as ameaças e a
vulnerabilidade humana mediada pela internet.

10h30 às 11h00 - Coffee Break
11h00 às 12h30 - Mesa Redonda | A PSICOLOGIA DO ESPORTE E O HOMEM ADAPTADO
Mediador:
Pesquisas e referenciais na área do esporte adaptado: a transformação da ciência em prática | Prof. Dr. Rubens Venditti JuniorUNESP - Bauru/SP
Ementa: Atualização dos referenciais teóricos para a intervenção em atividades esportivas adaptadas. As pesquisas recentes em atividade física e esportiva adaptada. A
evolução tecnológica na área. O uso da tecnologia para melhorar a performance na competição e na vida cotidiana.

O esporte adaptado: iniciação, especialização, competição e reabilitação psicossocial | Prof. Octávio de Paula Marques - SMEL/CAD
- Rio Preto

6 - Psicomotricidade: a brincadeira na educação física é coisa séria | Prof. Renato da Silva Santos - UNILAGO - Rio Preto
Ementa: A relação da psicomotricidade com a educação física. O desenvolvimento psicossocial da criança. Os jogos como elementos para o desenvolvimento motor,
cognitivo, afetivo e social. A brincadeira e a fantasia no processo formativo e de socialização. Dinâmicas participativas e atividades práticas.

7 - Reflexos da hiperexposição do atleta nas mídias sociais -| Prof. M.Sc. Kauan Galvão Morão e Prof. M.Sc.
Renato Henrique Verzani – UNESP Rio Claro/SP

Ementa: As interferências da hiperexposição no ciberespaço e as possibilidades de intervenção psicológica. A vulnerabilidade do atleta no
ambiente virtual. A potencialização da violência na cibercultura. O sexting, o cibernarcisismo, virilização do preconceito, cyberhooligans. O
coping como estratégia de enfrentamento.

8 - Tomada de decisão no esporte: a formação do atleta inteligente | Prof. Renan Franco - RPAC Rio Preto
Ementa: Gestão dos processos de treino para o aprimoramento da tomada de decisão. O processo de tomada de decisão nos esportes coletivos. Fundamentação
teórica da Abordagem Baseada nos Constrangimentos e o desenvolvimento do comportamento decisional. Estratégias de treinamento para a formação do atleta
inteligente.

18h00 às 19h00 - Apresentação de trabalho
19h00 As 20h00 – Mesa - Debate | DEMANDAS PSICOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Mediador: Prof. Cesar Antônio Parro – UNIP Campus JK
Conflito e mediação na Escola | Profª MSc. Eunice A Aguiar Alonso - UNILAGO Rio Preto/SP e Prof.
M.Sc. Anderson Bençal Indalécio – UNIFEV Votuporanga/SP

Ementa: A adaptação da criança e do adolescente em processos de reabilitação física. O esporte como ferramenta de reabilitação psicossocial. Estratégias para a
iniciação e a especialização esportiva. A competição esportiva para crianças e adolescentes com deficiência. Histórico do projeto integração.

Ementa: Ementa: Contextualização do conflito como parte da natureza humana. O papel dos agentes escolares no processo de
resolução e mediação de problemas. Ações pedagógicas no processo de mediação. Métodos para a resolução dos conflitos nas
relações interpessoais. A mediação como prática para promover a emancipação e inserção do sujeito na convivência em grupo. Como
e quando intervir. Práticas restaurativas para melhorar as relações pessoais intra e extramuros da escola

Aulas de Educação Física inclusiva: ações pedagógicas pertinentes | Prof. Ddo. José Milton Azevedo Andrade- INIFEB – Barretos/SP
Ementa: Políticas e diretrizes para a educação inclusiva: expectativa e realidade. Características dos alunos e das atividades. A Educação Física e a inclusão de alunos
deficientes nas atividades esportivas. A atuação docente e as propostas pedagógicas para atender alunos deficientes. Motivação e desempenho dos alunos não
deficientes.

14h00 às 15h00 – Apresentação de trabalho
15h00 às 16h00 – Palestras
Mediador:

16h00 às 16h30 - Palestra de encerramento

O fenômeno da vida digital e a formação esportiva: processos migratórios | Prof. Dr. Flávio Rebustini - ESTÁCIO - São Paulo

Psicologia do Esporte: expectativas e encaminhamentos para o futuro que já é presente | Prof. Dr . Afonso Antônio Machado UNESP - Rio Claro/SP

Ementa: A sociedade digitalizada e a construção de novas formas de relacionamento. O impacto da vida digital e o desenvolvimento humano. A iniciação esportiva
atravessada pela vida digital. A formação do atleta virtualizado. A adaptação do homem às novas demandas digitais e esportivas. Quem perde e quem ganha com a
migração do homem em diferentes ambientes.

Ementa: Análise, contextualização e avaliação das discussões realizadas. Propostas e expectativas geradas. Os modelos ideais para a atuação e intervenção
profissional; viabilização e consolidação do esporte, da educação física e da psicologia do esporte no cenário esportivo contemporâneo. Podemos esperar
mudanças na área pós grandes eventos?

A ética do cuidar e educar o aluno digital | Profª. Drª Maria Christina Justo - UNIRP - Rio Preto
Ementa: A formação do homem pós-moderno e a internalização de valores. As relações interpessoais na sociedade digital. O modelo como referencia para o despertar
da ética. A educação moderna, transformadora e a construção de valores éticos e morais. A comunicação – verbal, não verbal e digital, na formação do sujeito. O cuidar
como um bem interno.

16h30 – Cerimônia de Encerramento
17h00 – Certificação

