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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Introdução à Cinesiologia  SIGLA: 6ICI003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h  TEORIA: 72h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA:   Estudo da fisiologia e do movimento humano sob o ponto de vista 

anátomo-funcional e de suas interações na função dos segmentos corporais. 

 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Capacitar o aluno a entender a fisiologia 
e biomecânica  do movimento, baseado na sua morfologia anatômica, a fim de 
contribuir para que o discente do curso a capacidade de fazer uma análise do 
movimento e identificar o comportamento articular e muscular durante as 
atividades na profissão de maneira critica, efetiva e preventiva para o 
Engenheiro, bem como preparar o aluno para o estudo de Ergonomia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Desenvolver no aluno a compreensão sobre a origem, inserção e ação 
muscular nas diversas articulações do corpo humano, o aluno deverá 
saber sobre a complexidade da estrutura anatômica que rege a ação 
mecânica. 

 Identificar possíveis alterações na fisiologia do sistema músculo-
esquelético. 

 Verificar os princípios e as formas da fisiologia articular, identificando 
alterações nas diversas articulações do corpo humano relacionado aos 
movimentos no cotidiano. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 

10h 2. Estrutura Anatômica do corpo humano 
 2.1. Planos e eixos do corpo humano 
 2.2. Introdução ao estudo de anatomia -  
conceitos, divisões do corpo humano. 
 2.3. Nomenclatura, posição anatômica, planos e 

Prática no 
laboratório, 
exercícios em sala e 
aula teórica 
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secção do corpo humano, eixos, princípios de 
construção corpórea. 
2.4. Osteologia: Ossos do esqueleto apendicular 
superior e inferior e seus principais acidentes. 
 2.5. Ossos do esqueleto axial e seus principais 
acidentes. 

8h 3. Artrologia (estudo da articulações) 
3.1.  Introdução ao estudo da artrologia. 
3.2. Conceito, principais articulações do corpo 
humano, classificação e características. 
3.3.Principais características fisiológicas. 
3.4.Principais características patológicas e 
comprometimento do profissional Engenheiro. 

Prática no 
laboratório, 
exercícios em sala e 
aula teórica 

8h 4. Miologia (estudo dos músculos) 
 4.1. Musculatura sistema axial (nomenclatura, 
inervação,  origem e inserção). 
 4.2.Musculatura sistema apendicular 
(nomenclatura, inervação,  origem e inserção). 
 4.3.Características fisiológicas e patológicas. 

Prova escrita 1 (toda 
matéria ministrada 
até este momento) 

8h 5. Cinesiologia do complexo do ombro 
5.1.Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem o complexo do ombro. 
5.2.Ligamentos que influenciam e estabilizam o 
movimento. 
5.3.Ações musculares. 
5.4.Graus de movimentos. 
5.5.Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
complexo do ombro. 

Prática no 
laboratório, 
exercícios em sala e 
aula teórica 

10h 6. Cinesiologia da articulação do cotovelo 
punho e mão 
 6.1. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem o complexo do cotovelo. 
 6.2. Ligamentos que influenciam e estabilizam o 
movimento. 
 6.3. Graus de movimentos. 
 6.4. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
complexo do cotovelo. 
 6.5. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem o complexo do punho e da mão. 
 6.6. Ligamentos que influenciam e estabilizam os 
movimentos do punho e mão. 
6.7. Ações musculares. 
6.8. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
complexo do punho e mão. 

Prova escrita 2 (toda 
matéria ministrada 
até este momento) 

8h 7. Cinesiologia da articulação do  quadril 
7.1. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem a articulação do quadril. 
7.2. Ações musculares. 
7.3. Ligamentos que influenciam e estabilizam os 

Prática no 
laboratório, 
exercícios em sala e 
aula teórica 
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movimentos do quadril. 
7.4. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre a 
articulação do quadril. 
. 

8h 8. Cinesiologia da articulação do  joelho 
tornozelo e pé 
8.1. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem a articulação do joelho. 
8.2. Ligamentos que influenciam e estabilizam os 
movimentos do joelho. 
8.3. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
articulação do joelho. 
8.4. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem a articulação do tornozelo e pé. 
8.5. Ligamentos que influenciam e estabilizam os 
movimentos do joelho. 
8.6. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
articulação do tornozelo e pé. 
. 

Prática no 
laboratório, 
exercícios em sala e 
aula teórica 

10h 9.Cinesiologia coluna vertebral 
9.1. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem o complexo do cotovelo. 
9.2 Ligamentos que influenciam e estabilizam o 
movimento. 
9.3. Graus de movimentos. 
9.4. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
complexo do cotovelo. 
9.5. Articulações e estruturas ósseas que 
envolvem o complexo da coluna vertebral. 
9.6. Ligamentos que influenciam e estabilizam os 
movimentos da coluna vertebral. 
9.7. Ações musculares. 
9.8. Aspectos fisiológicos e patológicos sobre o 
complexo da coluna vertebral. 
9.9. Tipos de alavanca (biomecânica). 

Prova escrita 3 (toda 
matéria ministrada 
até este momento) 

72h CH Total Teórico-Prática – 72h  
 

Metodologia Proposta:  
As aulas serão expositivas participativas, através de apresentação em power 
point, leitura e interpretação de artigos atuais no assunto, exercícios práticos e 
elaboração de um projeto científico. 
Horário de atendimento ao aluno: terça-feira – 15h00min às 15h40min na sala 
dos professores Ceplan/Centenário. 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

A avaliação dos conteúdos ocorrerá de forma contínua, a partir do desempenho 
do aluno nas atividades propostas: empenho, interesse e participação nas 
aulas. Qualidade e conteúdo nas reflexões dos resumos, exercícios e provas 
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(questões no formato das provas do ENADE - objetivas e subjetivas).  
Prova 1: 25%  
Prova 2: 25%    
Prova 3: 25%   
Seminário: 25%  

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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