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                     UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANT A CATARINA - UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 
DEPARTAMENTO DE  EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
SEXTA  FASE 

 
 
DISCIPLINA: Metodologia do Ensino do Voleibol 
            Código: 6MVOL 
            Carga Horária: 72h/a (créditos 04) 
 

I. EMENTA: 

Histórico. Iniciação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos fundamentos, Processo de 
seleção. Metodologia de ensino do voleibol. Aspectos técnicos e táticos. Voleibol 
adaptado às populações especiais. Regulamentação e arbitragem. 

 
II. OBJETIVO GERAL 

Compreender os principais aspectos históricos ligados à modalidade, bem como 
compreender, estruturar e aplicar os fundamentos técnicos e táticos do voleibol, 
relacionados ao esporte educacional e aplicar sua regulamentação. 

 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analisar e compreender a evolução histórica do voleibol, relacionando com os 
aspectos técnicos, táticos e administrativos da modalidade; 

 
• Identificar, compreender, desenvolver e aplicar, de maneira prática e teórica, os 

processos de ensino-aprendizagem dos fundamentos técnicos e táticos do voleibol; 
 

• Reconhecer e aplicar os diferentes métodos de ensino adaptados ao voleibol em sua 
dimensão educacional; 

• Conhecer, desenvolver e aplicar as principais variações de prática da modalidade. 
• Conhecer e aplicar a regulamentação básica da modalidade 
 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I - Características básicas, evolução e história 
 
• Criação e desenvolvimento da modalidade 
• Voleibol em Santa Catarina, no Brasil e no mundo 
• Estrutura Administrativa do Voleibol 
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• Características gerais do Voleibol 
• Regulamentação básica do voleibol 
• Preenchimento de súmula de jogo 
• Fundamentos e gestos técnicos da modalidade 

 
 

UNIDADE II - Aspectos técnicos do voleibol 
 
• Fundamentos técnicos do jogo 
• Habilidades motoras relacionadas à realização dos fundamentos técnicos 
• Métodos e processos de ensino e aprendizagem no voleibol educacaional 
• Aperfeiçoamento dos fundamentos técnicos 
 
 
UNIDADE III - Aspectos táticos do voleibol – Sistemas ofensivos e defensivo suas 

transições 
 
• Sistemas básicos de recepção  
• Sistemas básicos de ataque  
• Sistemas básicos de defesa  
• Sistemas básicos de cobertura de ataque 
 

 
UNIDADE IV - Variações da prática do voleibol 
 
• Voleibol de praia 
• Voleibol adaptado a populações especiais 
• Mini-voleibol 
  

  
V. METODOLOGIA ADOTADA - As unidades serão desenvolvidas através de: 

 
• Aulas expositivas dialogadas; 
• Fóruns de discussão; 
• Palestras; 
• Seminários; 
• Vivências práticas; 
• Solução de Problemas; 
• Estudo do Meio. 

 
Os recursos utilizados no desenvolvimento das metodologias serão: 

 
• Data show ou retroprojetor; 
• Quadro; 
• Mini-quadras de voleibol 
• Materiais relativos ao desenvolvimento das atividades práticas da modalidade (rede, 

bolas, babeiros, plintos e cones). 
 
 
VI. AVALIAÇÃO 
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ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 

Avaliação 
Escrita 

Domínio do Conteúdo; 
Capacidade em desenvolver raciocínio lógico, análise 
e interpretação; 
Capacidade em elaborar e expressar pensamento 
claro e organizado; 
Domínio da norma culta de língua portuguesa; 
Uso adequado de termos técnicos, Capacidade em 
apresentar postura de argumentação e criticidade e 
embasamento científico. 

30% 

Tarefas e 
atividades 

Nas tarefas de aplicação da teoria na prática ou vice-
versa e relatórios de estudo do meio: tarefa cumprida, 
demonstrar interesse e participação. 
Nos trabalhos teóricos: organização (normas dos 
Trabalhos Acadêmicos da Unisul), cobertura e 
profundidade dada ao assunto. 

30% 

Avaliação 
prática 

Elaboração de Plano de Aula dentro dos moldes 
apresentados, com clareza, organização e boa 
apresentação. Na parte prática (ministração de aula) 
deverá aplicar os conhecimentos aprendidos nos 
conteúdos relacionados à avaliação; além de postura 
(boa apresentação e roupa adequada); metodologia 
adequada ao tema;  controle da turma (disciplina), 
controle de materiais, do tempo e do espaço e 
expressar-se com segurança (domínio do conteúdo e 
didática adequada). 

30% 

Avaliação da 
participação 
nas aulas 

Interesse na matéria e contribuição para o grupo, 
postura, responsabilidade e dedicação aos conteúdos, 
relacionamento e honestidade com o grupo e 
professor. 

 
10% 
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IX. OBSERVAÇÕES 
 

Programa Aprovado Pelo  Em : ____/____/_____ 
 

Chefe De Departamento : _________________________________________ 
 

Diretor De Ensino :________________________________________________          


