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GRUPO DE PESQUISA EM 
PLASTICIDADE 

NEUROMOTORA 
 -GPPN-

Sextas- feiras   

14 :00h  às  17 :30h

LINHAS DE PESQUISA
Plasticidade  neuromotora

QUANDO

Comportamento  motor  sob  a  perspectiva  do  

uso ,  uso  reduzido  e  desuso  corporal

TEMAS ABORDADOS

Fernando  de  Aguiar  Lemos  

CONTATO
fernando .aguiar@univasf .edu .br  

https : / /www . facebook .com /gppn .univasf  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



GRUPO DE PESQUISA E 
ESTUDOS EM GINÁSTICAS 

 -GPEGIN-

Quartas- feiras   

14 :30h  às  16 :30h

LINHAS DE PESQUISA
Estudos  da  Ginástica

QUANDO

Iniciação  à  ginástica  

Treinamento  de  alto  rendimento  

Ginástica  como  cultura  corporal

TEMAS ABORDADOS

Natália  Batista  Albuquerque  Goulart  Lemos  

CONTATO

natalia .goulart@univasf .edu .br  

https : / /www . facebook .com /Gymnações-794222850669071  

PROFESSORA RESPONSÁVEL



GRUPO DE PESQUISA EM 
DANÇA E GINÁSTICA 

 -GEDAGIN-

Quartas- feiras   

14 :30h  às  16 :30h

LINHAS DE PESQUISA

Dança  

Disfunções  do  equil íbrio  corporal  de  origem  vestibular

Envelhecimento :  qualidade  de  vida  e  bem-estar  

Equil íbrio  corporal  e  interações  medicamentosas  

Ginástica

QUANDO

Envelhecimento  humano  

Método  pilates  

Dança  

Metodologias  para  pesquisa

TEMAS ABORDADOS

Marcelo  de  Maio  Nascimento  

CONTATO
marcelo .nascimento@univasf .edu .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



GRUPO DE ESTUDOS EM 
PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO 

EXERCÍCIO 
 

Sextas- feiras   
14 :00h  às  16 :00h

LINHAS DE PESQUISA
Adaptação  e  validação  de  instrumentos  psicométricos  ;  Aspectos  

psicológicos  aplicados  ao  exercício  f ís ico  e  ao  esporte ;  Benefícios  

psicológicos  da  prática  de  exercício  f ís ico ;  Comportamentos  

relacionados  à  saúde  e  aptidão  f ís ica  na  

adolescência ;  Desempenho  f ís ico ,  técnico-tático  e  psicológico  de  

atletas  

QUANDO

Aspectos  psicológicos  aplicados  ao  exercício  f ís ico  e  ao  esporte ,  

desempenho  f ís ico ,  técnico-tático  e  psicológico  de  atletas  jovens  e  

adultos ,  comportamentos  relacionados  à  saúde  e  aptidão  f ís ica  na  

adolescência

TEMAS ABORDADOS

José  Roberto  Andrade  do  Nascimento  Junior  

CONTATO
joseroberto .nascimentojunior@univasf .edu .br  

gepeexunivasf@gmail .com  

https : / /www . facebook .com /GEPEEX /  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



LABORATÓRIO DE CULTURA 
E ESCOLARIZAÇÃO DO 

CORPO NO SERTÃO 
NORDESTINO 
 -LABCECS-

Sextas- feiras   

18 :00h  às  20 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Polít icas  curriculares  para  a  educação  f ís ica  

Representação  social  das  artes  marciais  mistas

QUANDO

Aspectos  da  cultura  popular  local ,  como  as  danças ,  as  

festas ,  os  r ituais ,  as  músicas ,  os  jogos  e  brincadeiras ,  as  

lutas  e  os  esportes .  Além  disso ,  interessa-nos  investigar  

as  dinâmicas  das  polít icas  culturais ,  educacionais  ou  

para  o  esporte  e  lazer

TEMAS ABORDADOS

Alvaro  Rego  Millen  Neto  

CONTATO
alvaro .millen@univasf .edu .br  

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL



LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
DA CULTURA CORPORAL 

 -LECCORPO-

Quartas- feiras   

10 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Aspectos  Socioantropológicos  da  Atividade  Física  e  Esportes  

Corpo  e  Questões  do  Gênero  

 Expressões  corporais  nas  cidades  

 Práticas  Corporais ,  Cultura  e  Subjetividades  

 Tecnologia ,  Saúde  e  Práticas  Corporais

QUANDO

Relação  corpo-sociedade  a  partir  de  uma  perspectiva  

interdisciplinar .  Questões  relacionadas  à  corporeidade  e  

construções  culturais  do  corpo .   Reflexões  em  torno  das  

práticas  corporais  a  partir  de  recortes  diversos

TEMAS ABORDADOS

Roberta  de  Sousa  Mélo  

CONTATO
roberta .smelo@univasf .edu .br  

leccorpo@gmail .com  

PROFESSORA RESPONSÁVEL



GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISA EM GENÉTICA E 

EXERCÍCIO 
 

Quartas- feiras  
08 :30h  às  11 :30h

LINHAS DE PESQUISA

Aptidão  f ís ica  em  escolares  e  genética  

 Educação  Física  Escolar  e  Atividade  Física /Saúde  

Medidas  e  avaliação  da  composição  corporal  

Treinamento  com  pesos  e  t ipos  de  suplementação  

 Vinho  e  Exercício  Físico

QUANDO

Atividade  f ís ica ,  aptidão  f ís ica  em  crianças  e  adolescentes ,  obesidade  

na  infância  e  adolescência ,  doenças  crônico-degenerativas  na  idade  

pediátrica ,  modelos  de  intervenção  de  exercícios  f ís icos  aos  jovens  

escolares  e  influência  genética  nos  principais  fenótipos ,  pesquisas  

relacionadas  ao  vinho  t into  e  exercício ,  bem  como ,  treinamento  com  

pesos  e  t ipos  de  suplementação

TEMAS ABORDADOS

Ferdinando  Oliveira  Carvalho  

José  Fernando  Vila  Nova  de  Moraes  

Jorge  Luiz  de  Brito  Gomes  

CONTATO
ferdinando .carvalho@univasf .edu .br

josefernando .moraes@univasf .edu .br  

jorge .brito@univasf .edu .br  

www .gepegene .com .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISA EM ATIVIDADE FÍSICA 

ADAPTADA   
 

Sextas- feiras   

16 :00h  às  18 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Atividade  Física  Adaptada  

 

QUANDO

Esporte  paralímpico  

Comportamento  motor  de  crianças  e  adolescentes  com  deficiência  

Testes  e  medidas  em  esporte  adaptado

TEMAS ABORDADOS

Leonardo  Gasques  Trevisan  Costa

CONTATO
leonardo .gasques@univasf .edu .br    

www .gepafa .com .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



LABORATÓRIO DE ESTUDOS 
CULTURAIS E PEDAGÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Terças- feiras   

14 :30h  às  17 :30h

LINHAS DE PESQUISA

Análise  das  boas  práticas  no  ensino  da  Educação  Física  e

construção  de  material  pedagógico   

 

Formação  docente  e  desenvolvimento  profissional  na  educação

física  

QUANDO

Educação  Física  escolar  

Formação  docente  

Construção  de  materiais  pedagógicos .

TEMAS ABORDADOS

Diego  Luz  Moura

CONTATO
l ightdiego@yahoo .com .br  

https : / /www . facebook .com / lecpef  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



PRÁTICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS 

Terças- feiras   

14 :00h  às  15 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Biomecânica  Clínica  

Biomecânica  do  Esporte  

Exercícios  e  Atividades  Aquáticas  

QUANDO

Prática  baseada  em  evidências  

Exercícios  aquáticos  

Biomecânica  no  esporte  e  na  clínica

TEMAS ABORDADOS

Rodrigo  Gustavo  da  Silva  Carvalho

CONTATO

rodrigo .carvalho@univasf .edu .br

http : / /dgp .cnpq .br /dgp /espelhogrupo /0001040304741567    

PROFESSOR RESPONSÁVEL



ESTUDOS DO DESEMPENHO 
HUMANO E DAS RESPOSTAS 

FISIOLÓGICAS AO EXERCÍCIO 
 

Terças- feiras   

14 :00h  às  17 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Aspectos  f is iológicos  relacionados  à  atividade  f ís ica  e  saúde  

Efeitos  protetores  do  exercício  f ís ico  nas  respostas  cardiovasculares

e  metabólicas  de  indivíduos  aparentemente  saudáveis  e  de  pessoas

com  doenças  crônico-não-transmissíveis  

Respostas  f is iológicas  agudas  e  crônicas  da  manifestação  Capoeira  

QUANDO

Fisiologia  do  exercício  voltada  à  saúde  e  desempenho

TEMAS ABORDADOS

Sérgio  Rodrigues  Moreira

CONTATO

sergio .moreira@univasf .edu .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL

- GEDeRFE-



GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA 
EM FISIOLOGIA E 

ENVELHECIMENTO

Terças- feiras   

08 :00h

LINHAS DE PESQUISA

Comportamento  do  sistema  cardiovascular  no  repouso  e  exercício  

Respostas  agudas  e  crônicas  do  sistema  neuromuscular  após

diferentes  modalidades  de  exercícios  

QUANDO

Desempenho  do  sistema  neuromuscular

TEMAS ABORDADOS

André  Luiz  Demantova  Gurjão

CONTATO

andre .gurjão@univasf .edu .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL



LABORATÓRIO DE EXERCÍCIO 
CLÍNICO - LABEC

Quintas- feiras   

09h

LINHAS DE PESQUISA

Treinamento  de  Força  

Envelhecimento  

Atividade  Física  e  Saúde  

QUANDO

Aprofundamento  no  estudo  do  exercício  f ís ico  como  intervenção  

preventiva  e  como  coadjuvante  terapêutico  na  melhoria  de  diferentes  

condições  clínicas .

TEMAS ABORDADOS

Mariana  Ferreira  de  Souza

CONTATO

mariana . ferreirasouza@univasf .edu .br  

PROFESSOR RESPONSÁVEL


