Futebol de Campo
O aluno será capaz de ingressar em uma carreira no futebol, prescrevendo treinamento
contemporâneo e eficiente em clubes, escolas de futebol, etc., utilizando-se de metodologias
modernas de treino.




Conhecimentos: Neste curso procura-se discutir o
treinamento de futebol de maneira contemporânea. Difundir
conceitos do esporte.

Habilidades: A partir do conhecimento o participante será
capaz de estruturar e planejar treinamentos eficientes e
modernos de futebol.
Atitudes: O discente poderá aplicar os conhecimentos em escolas e clubes de
futebol, amador e profissional, atendendo assim as recentes demandas deste
mercado de trabalho.

Descrição do curso
O curso abrange conceitos e conhecimentos modernos sobre o esporte, proporcionando
discussões e reflexões sobre futebol. Tem como objetivo formar profissionais de futebol,
como treinadores, preparadores físicos e fisiologistas, que atendam à atual demanda do
mercado, por meio de metodologia ativa de ensino e trazendo conhecimentos e debates
contemporâneos para utilizar em seus treinamentos.

Diferenciais




Primeiro em Curitiba a reunir professores dos principais clubes de futebol do
Paraná, além de treinadores europeus para ministrar os módulos.
Acesso a visitas técnicas em clubes.
Desconto em cursos técnicos, workshops e palestras promovidas pelo Instituto de
Futebol Universidade Positivo.

Mercado de trabalho
Ao finalizar o curso, o estudante será capaz de estruturar e planejar treinamentos eficientes
e modernos de futebol e estará apto para atuar em clubes profissionais e amadores, escolas
de futebol, federações e confederação de futebol.



Análise de desempenho no futebol



Identificação, detecção e seleção de talentos no futebol



Gestão e marketing no futebol



Fisiologia do exercício aplicada ao futebol



Preparação técnico-tática



Organização e gestão de departamento de futebol: base e profissional



Preparação física



Metodologia de pesquisa científica



Formação de atletas (base)



Avaliação e controle de carga de treinamento



Pedagogia e didática no futebol



Psicologia aplicada



Nutrição no futebol



Periodização, organização e planejamento no futebol



Preparação de goleiros



Modelo de jogo



Tecnologia no futebol



Jogos reduzidos e adaptados



Biomecânica do futebol



Gestão de mídia social

Carga horária total: 360 Horas

