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Convite

Workshop Estratégico USP - Ciência e Esporte:

“O Judô como modelo de esporte de alto rendimento no Brasil”

A Universidade de São Paulo, por iniciativa de suas Escolas de Educação Física e Esporte

(EEFE),  estarão,  de  forma  conjunta,  realizando  o  Workshop  Estratégico  intitulado  “Ciência  e

Esporte: “O Judô como modelo de esporte de alto rendimento no Brasil”, no dia 20 de novembro de

2017, na EEFERP/USP, no Campus USP de Ribeirão Preto.

Este  Workshop  Estratégico  da  USP tem como  objetivos  integrar  essas  Escolas  dentro

âmbito da Universidade, de modo a procurar estabelecer colaborações com entidades engajadas

no  desenvolvimento  de  modalidades  esportivas  de  relevo  no  cenário  nacional,  priorizando

inicialmente o Judô.

Por  meio  desse  Workshop,  a  USP,  sob  a  coordenação  das  suas  EEFE’s,  apresentará

algumas de suas competências na área, dando destaque, neste primeiro momento, aos seguintes

tópicos:

- Ciências do Esporte e Judô: histórico e perspectivas

- Avaliação, prescrição e monitoramento do treinamento de atletas de Judô: Considerações para o

alto nível

- Psicologia do Esporte e Formação do Atleta 

- Métodos de recuperação e terapêutica no esporte: Considerações para o Judô 

- Detecção e Promoção de talentos no Judô

- Participação Diversificada no Judô 

Com a realização  desse evento,  a  USP espera iniciar  um processo  de integração  que

poderá ser benéfico para um desenvolvimento ainda maior do Judô Brasileiro, de uma forma coesa

entre a universidade e entidades associadas a essa modalidade esportiva, por exemplo, Federação

Paulista de Judô e Confederação Brasileira de Judô.

Posteriormente,  a  expectativa  é  de  expansão  dessa  forma  de  atuação  para  outras

modalidades  esportivas  de  alto  rendimento  praticadas  no  Brasil,  destacando  as  modalidades
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olímpicas. Esse é o caso do Karatê, modalidade que inaugurará sua participação nos próximos

Jogos  Olímpicos  (Tókio-2020),  razão  pela  qual  representantes  das  Federação  Paulista  e

Confederação Brasileira de Karatê estarão presentes entre os participantes do Workshop.

Como  resultado  final  do  evento,  será  redigido  um  documento  relatando  as  atividades

realizadas,  estimando  o  impacto  da  proposta  e  projeções  das  futuras  atividades  a  serem

realizadas.

O Workshop conta com a apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo

(PRP/USP), em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP) e a Academia

de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp).

Esperamos poder contar com sua valiosa presença.

Atenciosamente, 

Organizadores:

Prof. Tito José Bonagamba (IFSC/USP)

Prof. Emerson Franchini (EEFE/USP)

Prof. Cristiano Roque Antunes Barreira (EEFERP/USP) 

Prof. Marcelo Papoti (EEFERP/USP)

Prof. Hamilton Brandão Varela de Albuquerque (IQSC/USP e PRP/USP)

Prof. Cleber do Carmo (FPJ/RP)

Prof. Matheus Theotônio da Silva (CBJ)

Ruan Felipe de Oliveira Neves (USP/SC)
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