
PÓS-GRADUAÇÃO
PSICOLOGIA DO ESPORTE E

DO EXERCÍCIO



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO 
O cenário esportivo vem crescendo a cada ano, como consequência, a demanda por 
profissionais qualificados para trabalhar com atletas, paratletas e praticantes de 
exercício é cada vez maior. Desta forma, a Psicologia do Esporte e do Exercício tem 
como um de seus objetivos fazer a relação entre a Psicologia, fisiologia, comportamento 
humano e o desempenho esportivo, integrando o corpo, a mente e o exercício. Para 
a melhora do desempenho esportivo faz-se necessário conhecer os aspectos 
relacionados à prática de exercícios e esporte, bem como, as particularidades das 
modalidades esportivas, mas, acima de tudo, um profundo conhecimento acerca dos 
fenômenos da Psicologia do Esporte, como: motivação, liderança, autoeficácia, 
atenção, concentração, autoconfiança, ansiedade, estresse, entre outros, buscando 
manter o bem-estar físico e emocional para obter um maior aproveitamento durante 
os treinos e competições.

COORDENAÇÃO
Dra. Andréa Duarte Pesca

Psicóloga com Pós-doutorado em Psicologia do Esporte pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade de Lisboa (2015). É mestre e doutora em Psicologia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2004 e 2013 respectivamente). Realizou 
doutorado sanduíche na Michigan State University no Departament of Kinesiology, em 
2012. É pesquisadora, colaboradora e coordenadora do Núcleo de pesquisas em 
Avaliação e Intervenção em Psicologia do Esporte e do Exercício (Cnpq) no Laboratório 
Fator Humano na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É professora do curso 
de Psicologia da Faculdade Cesusc, bem como, professora convidada da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa no Doutoramento em Psicologia do 
Desporto. Possui mais de 15 anos de experiência em Psicologia com ênfase em 
Psicologia do esporte e do Exercício. 

Dra. Birgit Keller Marsili

Possui graduação em Educação Física - Licenciatura pela Universidade Federal do 
Paraná (1997), Especialização em Treinamento Desportivo (UFPR), Especialização em 
Exercício e Qualidade de Vida (UFPR), Especialização em Fisiologia do Exercício (UGF). 
Mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (2006) e doutorado 
em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (2012). Tem experiência na 
área de Educação Física, com ênfase em Psicofisiologia do Exercício e Esporte, 
Bioestatística, Metodologia da Pesquisa, Qualidade de Vida e Saúde. Tesoureira da 
Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e Exercício - ABEPEEx 
(Gestão 2015-2020). Vice Presidente da BPW Curitiba (Gestão 2018-2019).  

Profissionais de Psicologia, Educação Física, Medicina, Fisioterapia e Nutrição.

PÚBLICO-ALVO



.:O que é? Onde está? E para onde vai a Psicologia do Esporte e Exercício no 
Brasil? (10 h/a)
.: A Psicologia do Esporte e a Psicoecologia (10 h/a)
.: Métricas: avaliação fisiológica interpretada e sua aplicação (10 h/a)
.: Por que é necessário entender o planejamento de um treino? (20 h/a)
.: Clínica do Esporte, Exercício e da Atividade física (10 h/a)
.: Comportamentos Psicopatológicos e Bem-estar no Esporte e Exercício (20 h/a)
.: Cognição no Esporte e Exercício Físico (10 h/a)
.: Atenção e Concentração no Esporte (10 h/a)
.: Neuropsicologia do Esporte e do Exercício (10 h/a)
.: Relações Interpessoais no Contexto Esportivo (10 h/a)
.: Gênero no Contexto da Psicologia do Esporte e do Exercício (10 h/a)
.: Gênero, Corpo e Sexualidade na Contemporaneidade (10 h/a)
.: Comportamentos Emocionais no Esporte (10 h/a)
.: Motivação e Clima Motivacional (20 h/a)
.: Personalidade no Esporte e no Exercício e suas Núncias (20 h/a)
.: Ansiedade no Esporte e no Exercício Físico (20 h/a)
.: Mal do Século: estresse no esporte e exercício físico (20 h/a)
.: Lesão e Reabilitação em Psicologia Esportiva (10 h/a)
.: Medidas e Avaliação em Psicologia do Esporte (40 h/a)
.: Treinamento de Competências Psicológicas (20 h/a)
.: Estratégias de Intervenção em Psicologia do Esporte I (10 h/a)
.: Estratégias de Intervenção em Psicologia do Esporte II (10 h/a)
.: Planejamento de Carreira no Esporte (20 h/a)
.: Metodologia Científica (20 h/a)

DISCIPLINAS

DOCENTES CONFIRMADOS
Dra. Andréa Duarte Pesca
MSc. Adriana Lacerda 
Dr. Alberto J. Filgueiras 
Dra. Birgit Keller Marsili
Dra. Cassandra M. Oliveira
Dra. Fernanda T. Faggiane
Dr. Franco Noce
Dra. Gabriela Frischknecht
Dra. Gislane F. de Melo
Dr. Glaycon Michels
Dra. Joice M. F. Stefanello
MSc. Karen Cristine Teixeira

Dra. Lenamar Fiorese
Dr. Leonardo P. Oliveira
MSc. Malu C. de A. M. Lima
Dra. Maria Rª. F. Brandão
Dra. Marília dos S. Amaral
MSc. Mario L. Couto Barroso
Esp. Rafael F. de Lima
Dr. Roberto Moraes Cruz
Esp. Talita Marques
MSc. Thiago E. de Medeiros
Dra. Thaís do A. Machado
MSc. Walan Robert da Silva



DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Sábado das 8h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação

INVESTIMENTO 
24 X R$ 492,20



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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