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APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEFJ) tem contribuído para formação 

de profissionais de Educação Física na região de Jundiaí-SP há mais de 40 anos. Nesse ano, 

realizamos a nossa III Jornada de Iniciação Científica, uma meta que parecia distante há algum 

tempo atrás, porém hoje uma realidade. Sobretudo, estamos em comemoração pelo aumento 

da nossa cota de Bolsas de Pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela 

parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí .  

Também, temos mais um motivo de comemoração em 2012: através do Programa 

Ciências sem Fronteiras dois dos nossos alunos estão estudando em Portugal e na Austrália, 

Lembramos que o PIBIC é um programa voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior, 

visando: a) contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; b) contribuir para 

a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional; 

e c) contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

Anualmente realizamos a Jornada de Iniciação Científica, evento em que os bolsistas 

apresentam os resultados dos estudos que desenvolveram sob orientação dos professores da 

ESEFJ. Nesse sentido, é com muita satisfação que apresentamos a nossa III Jornada de Iniciação 

Científica da ESEFJ. Nessa edição do evento, são apresentados oito projetos, em diferentes 

estágios de andamento, realizados nas diferentes áreas de pesquisa ESEFJ. Esta publicação é 

resultado da dedicação, seriedade e compromisso dos bolsistas e orientadores na realização 

dos trabalhos. Por fim, a qualidade dos resumos nessa publicação representa a síntese do 

esforço das pessoas envolvidas na Iniciação Científica da ESEFJ.  

 
Prof. Dr. Marcelo Conte 

Coordenador Institucional de Pesquisa - ESEFJ 
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PROGRAMAÇÃO 

 
III JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ESEFJ 

IV ENCONTRO DE PESQUISA ESEFJ 
 

OBJETIVO: Apresentar as pesquisas desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação Científica (PIBIC e BIC), divulgar os Grupos de Pesquisa da ESEFJ e os projetos em 
andamento; estimular a participação dos alunos e docentes nos Grupos de Pesquisa da ESEFJ e 
no PIBIC-BIC; apresentar relatos de experiências de alunos e ex-alunos pesquisadores da ESEFJ; 
promover intercâmbio com pesquisadores e grupos de pesquisa de outras Instituições.  
DATA: 17/11/2012 das 09h às 11h00  
LOCAL: Anfiteatro - ESEFJ 
PÚBLICO-ALVO: Alunos da graduação da ESEFJ, professores da ESEFJ, bolsistas de iniciação 
científica de outras Instituições. 
 

PROGRAMAÇÃO:  
HORÁRIO TEMA CONVIDADO 

09h00-09h10 

 
Abertura  Prof. Dr. Marcelo Conte 

09h10-09h20 
 

Estudos das variáveis estatísticas dos golpes do tênis 
de campo 

Bolsista PIBIC-CNPq: Leandro 

Fioravante Mazzette 

09h20-09h30 
 

Análise de crianças de 6 a 11 anos praticantes de tênis 
de campo valendo-se da Escala de Desenvolvimento 

Motor 

Bolsista PIBIC-CNPq: Vitor Augusto 

Ramos Fernandes 

09h30-09h40 
 

Efeito da periodização de treinamento resistido e 
aeróbio na aptidão física de indivíduos ativos 

Bolsista PIBIC-CNPq: Daniel da Silva 

09h40-09h50 
 

Efeito do treinamento de Karatê na flexibilidade dos 
membros inferiores 

Bolsista PIBIC-CNPq: Marcos Otávio 

de Matos 

09h50-10h00 
 

Indicadores bioquímicos relacionados a recuperação 
após treinamento de ciclistas de Mountain Bike 

Bolsista PIBIC-CNPq: Michel 

Spagnuolo Sabbadini 

10h00-10h10 
 

Estudo comparativo da prancha facial sobre uma 
perna na ginástica artística 

 

Bolsista BIC-ESEFJ: Douglas Ferreira 
da Silva 

10h10-10h20 
 

A influência do ritmo musical no estado de ânimo e 
desempenho no basquete 

 

Bolsista BIC-ESEFJ: Deisiane Mileide 

Martins 

10h20-10h30 
 

Efeitos de diferentes períodos de intervalos na 
recuperação após sessão de treinamento resistido 

 

Bolsista BIC-ESEFJ: Ligia Maria 

Gallani 

10h30-11h00 
 

Perguntas e Debate 

11h00 
 

Encerramento 

 


