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NOTA OFICIAL Nº 042.2015    

 

DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO BASQUETE MINEIRO-PDBM 

 

 1 - Publicar as informações sobre o Curso Virtual de Mini Basquete e Sub 13. 
 
 Introdução 
 
A Federação Mineira de Basketball irá promover o 1º Curso Virtual de Mini Basquete 
e Sub 13 em mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento do Basquete 
Mineiro (PDBM) visando capacitar pessoas para trabalhar no basquete formativo.  
 
Trata-se de mais uma oportunidade para aqueles que querem ampliar o seu 
conhecimento acerca do ensino do basquetebol para esta faixa etária. 
As rápidas mudanças nos modelos de ensino, as contribuições da neurociências, as 
mudanças de paradigma da Pedagogia, as mudanças de interesses dos jovens de 
hoje, tudo isso leva-nos a pensar que temos que nos adaptar a essas novas 
demandas sociais e desportivas. 
 
O nosso grande desafio é capacitar pessoas que desejam saber como ensinar e 
estimular as crianças para que aprendam basquetebol dentro de novos conceitos e 
novas metodologias. Conceitos como aprender a aprender, aprender a desaprender, 
como desenvolver atenção, a concentração, a memória fazem parte do conteúdo do 
curso. Além destes, existem uma gama enorme de informações sobre o ensino da 
técnica do basquetebol e outros temas.  
 
Informações Gerais: 
 
Público Alvo 
O curso é aberto a todos os treinadores, professores, alunos de Educação Física e 
interessados de todo o Brasil. 
   
Instrutores 
Prof. Ricardo Bojanich – Consultor Técnico do Programa de Desenvolvimento do 
Basquete Mineiro - Professor de Educação Física e Treinador de Basquete na 
Argentina. Ampla experiência realizando treinamento em vários lugares dentro do 
país e no exterior. Especialista em crianças iniciantes do esporte formal. 
 
Prof. Jorge Dias Velez - Professor Nacional de Educação Física e National Basketball 
Coach especializado nas categorias de formação, com uma vasta experiência em 
treinamento de formação de jovens e professores a nível nacional e internacional.  
Ver mais informações sobre o currículo  no site: www.diazvelez- bojanich.com   
 
Duração 
O Curso terá a duração de 3 (três) meses. 
Início – 17/08/2015 
Término – 17/11/2015 
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Modelo do Curso 

Será realizado em Espanhol através de uma plataforma com acesso através de 
login e senha. Pode-se usar o Google Tradutor para aqueles com dificuldades na 
tradução do Espanhol para o Português. 
Haverá uma clinica presencial em Belo Horizonte no mês de novembro com data a 
definir. 
 
Investimento 
Valor total do curso: R$ 650,00 a vista ou em 2(duas) vezes da seguinte forma: 
1ª parcela – R$ 325,00 – no ato da inscrição 
2ª parcela – R$ 325,00 – até 30/09/2015 
 
 
Conteúdos 
Alguns dos conteúdos que vão ser desenvolvidos. A relação  ficará a disposição no 
site www.basketmg.com.br – aba PDMB – sub aba Conteúdos Curso Virtual. 
 
Educação Física suporte para o ensino da técnica " 
Neurociência e basquete 
Técnica individual " Sua interferência no desenvolvimento do jogo " 
Modelos de ensino 
Coletivo técnico " team building jogo" 
A defesa como parte do processo de aprendizagem 
Metodologia de ensino 
Fase sensível 
As fases sensíveis do desenvolvimento de habilidades físicas básicas 
Estágios de desenvolvimento de competências básicas e específicas a motor 
O que é a neurociência ? 
Para quem estamos ensinando basquete ? 
Neurociência como um facilitador da aprendizagem. 
O cérebro de aprendizagem - running muscular 
As fases para a construção da fundação 
Detalhes no ensino de base 
Quais são os  motivos ? 
Quais são as táticas ? 
Fundamentos ofensivos 
Footwork (deslocamentos sem bola ) 
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Como se inscrever 
A inscrição deverá ser feita pelo site www.basketmg.com.br , aba PDBM, sub aba  
Inscrições Curso Virtual ,  até o dia 07/08/2015 – sexta feira. Enviar imediatamente 
após a inscrição  uma cópia do recibo de pagamento. Somente após este 
procedimento será liberado o login e  a senha de acesso à plataforma do curso. 
Para outras informações email: gerencia@basketmg.com.br 
 
Link para inscrições 
https://docs.google.com/forms/d/1MSXVseRsadwZYIpko3ulr6nEiB4555XSKr7NoNK
dnJ0/edit 
 
 
 

OBS: 

• O curso será viabilizado com um mínimo de 15 inscrições. 
• O número máximo de vagas é de 60 alunos. 
• Os treinadores, professores e estudantes de E. Física de Minas Gerais tem 
prioridade na inscrição. 
• Todos os inscritos recebem um certificado de conclusão do curso. 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2015 
 
 
 

Álvaro  Cotta Teixeira da Costa 
Presidente 

 
I PARA SE INSCREVER NO CURSO 
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