
 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 
 

 

I Breve histórico do curso na URI, mencionando o contexto educacional local e regional 
vinculado à área do conhecimento 

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões é resultado da 
integração de Instituições de Ensino Superior Isoladas, oriundas dos Distritos Geoeducacionais 
38 e 37, reconhecida pela Portaria Ministerial n° 708, de 19/05/92 - DOU de 21/05/92, formando 
uma Instituição Comunitária e Multicampi, localizada nas regiões das Missões, Centro-Oeste, 
Norte e Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os Câmpus Universitários estão localizados 
nos municípios de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e 
Cerro Largo. Foi recredenciada no ano 2012, através da Portaria Nº 1.295. Foi recredenciada pela 
Portaria n° 1.002, publicada no D.O.U. de 1º/10/2018, Seção 1, Pág. 16 (retificada no D.O.U. de 
15/10/2018, Seção 1, Pág. 20).  

A URI é uma instituição organizada e gerenciada pela comunidade regional atenta às 
necessidades socioeconômicas e culturais, assumindo o compromisso no desenvolvimento da 
população a partir do resgate cultural e da recuperação econômica da região, buscando através 
do ensino, pesquisa e extensão atingir suas metas e colocar- se no patamar estrutural da 
sociedade em que está inserida, valorizando as diversidades e ações formativas.  
 Enquanto Universidade Comunitária, a URI é uma instituição sem fins lucrativos, 
filantrópica e tem como grande compromisso o desenvolvimento regional. Sua missão é formar 
pessoal ético e competente, inserido na comunidade regional, capaz de construir o conhecimento, 
promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a consciência coletiva na busca contínua 
da valorização e solidariedade humanas. Esta Universidade Multicampi, construída pela vontade 
e cooperação das comunidades acadêmicas que a originaram, FAPES - Fundação do Alto Uruguai 
para a Pesquisa e o Ensino Superior, FUNDAMES - Fundação Missioneira do Ensino Superior e 
FESAU - Fundação de Ensino Superior do Alto Uruguai é diferenciada pelos pontos geográficos, 
mas as unidades estão reunidas pelo mesmo Projeto Institucional, acolhido pelo Conselho Federal 
de Educação na Data de 04 de dezembro de 1990. Em 07 de novembro de 1991, pelo Parecer 
603/91, o Conselho Federal de Educação autorizou a instalação de unidades nas cidades de Cerro 
Largo e São Luiz Gonzaga. Pela Portaria 1.161/94, de 02 de agosto de 1994, integrou-se à URI o 
patrimônio do FESAN - Fundo Educacional de Santiago, criando-se desta forma, o Câmpus de 
Santiago.  
 A URI identifica-se por ser comunitária, porque se origina do anseio da população que se 
associa na consecução de objetivos comuns, democrática em sua gestão, associativa porque as 
operações efetuadas em conjunto resultam em melhor qualidade de suas ações e cooperativa 
porque busca o bem comum. O trabalho é voltado para o desenvolvimento regional, para o estudo 
da ciência e da tecnologia, tendo o grande compromisso de educar para a igualdade, para a 
participação e para a solidariedade. É uma instituição comprometida com o desenvolvimento 
integral da região, do Estado do Rio Grande do Sul e do País. 

Neste contexto, atenta ao que aconteceu no cenário nacional e regional, investiu na criação 
Curso de Graduação em Educação Física, para atender a esta demanda e também para 
oportunizar uma qualidade de vida melhor à população. O Curso de graduação em Educação 
Física da URI foi criado e organizado obedecendo a Legislação vigente do Conselho Nacional de 
Educação e atende aos preceitos das Leis, Pareceres e Resoluções: Lei nº 9.394, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 20 de dezembro de 1996, que assegura ao ensino 
superior flexibilidade na organização curricular dos cursos; da Resolução nº 01/CNE/2002, que 



 
 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores da Educação Básica 
nos cursos de Licenciatura; da Resolução nº 02/CNE/2002, que instituiu a duração e a carga 
horária dos cursos de Licenciatura de graduação plena; do Parecer Nº 058 CNE/CES/2004, que 
trata as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física; da 
Resolução Nº 07/CNE/CES/2004 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 
de graduação em Educação Física. 

Nesse sentido, a partir das necessidades das comunidades regionais a URI, ancorada em 
suas potencialidades, criou o Curso de Educação Física, este foi criado e implantado na URI em 
2003, como Licenciatura Ampliada, primeiramente no Câmpus de Santo Ângelo, e em 2004, no 
Câmpus de Erechim. Em virtude da necessidade de adequação, a nova legislação/resolução Nº 
07/CES/2004, de 07 de março de 2004, bem como, a demanda do mercado de trabalho, foi 
implantado nos Câmpus de Erechim e Santo Ângelo em 2007, o Curso de Educação Física 
Bacharelado. Em 2013, no Câmpus de São Luiz Gonzaga, em 2014 no Câmpus de Frederico 
Westphalen e em 2018 em Santiago; estes localizados nos municípios de Santo Ângelo, Erechim, 
São Luiz Gonzaga, Frederico Westphalen e Santiago. 

Atualmente, a nova legislação vigente que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Graduação em Educação Física, é a Resolução nº 06/CNE/CES/2018, que 
homologa as Diretrizes citadas anteriormente, e que orienta a uma formação comum nos primeiros 
dois anos de curso. 

 Levando em consideração as transformações ocorridas no contexto social, político, 
econômico e cultural nas regiões de abrangência da URI, impactadas pela cultura digital, o curso 
de Educação Física Bacharelado Câmpus de São Luiz Gonzaga, seguindo a Resolução 
n°2736/CUN/2019 que dispões sobre as Normas para Inovação Acadêmica - Graduação Ativa, 
apresenta na perspectiva de Inovação Acadêmica, a Graduação Ativa.  

Este modelo, comprometido com a qualidade no ensino, aproxima as tecnologias de 
informação e comunicação à prática pedagógica, através de metodologias de ensino ativas, 
inovadoras, mais dinâmicas e próximas da realidade tecnológica na qual os discentes estão 
inseridos, tornando o processo de ensino mais interativo e o discente protagonista. 

Sendo uma entidade comunitária e sem fins lucrativos, a principal meta da Universidade é 
promover o desenvolvimento da região na qual está inserida, atendendo, para isso, as 
necessidades ali encontradas respeitando as realidades de cada região. O curso pertence ao 
Departamento de Ciências da Saúde da Universidade, cuja Chefia de Departamento está locada 
no Câmpus de Erechim, com Coordenações de Área nos respectivos Câmpus, que respondem 
localmente pelo Departamento. Desta forma, o Curso de graduação em Educação Física 
Bacharelado, está articulado com as questões que envolvem a pesquisa, o ensino e a extensão, 
caracterizado por uma proposta pedagógica contextualizada, atendendo das demandas da 
sociedade no que tange à formação de profissionais vinculados aos saberes relacionados aos 
campos de atuação do esporte, saúde, cultura e lazer, bem como abrir novas possibilidades de 
trabalho para a área, dentro de uma visão cultural demonstrando preocupação com a melhoria da 
qualidade de vida.  

O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, tem como objeto de estudo e de 
aplicação, a motricidade ou o movimento humano, a cultura do movimento corporal, com foco nas 
diferentes formas e modalidades de exercício físico, da ginástica, do esporte, do jogo, das lutas e 
da dança, visando atender às necessidades sociais no campo da saúde, da educação e da 
formação, da cultura, do alto rendimento esportivo e do lazer. A formação do bacharel deverá 
qualificar para atuação profissional nos campos do treinamento esportivo, orientação das 
atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação 
física, postural e funcional, gestão relacionada com a área da Educação Física, além de outros 
campos relacionados às práticas de atividades físicas, esportivas e recreativas (RESOLUÇÃO Nº 



 
 

06/CNE/CES/2018). 
Com o processo de modernização e o avanço da qualificação das tecnologias, tem-se 

convivido com o aumento da complexidade das relações sociais, com as desigualdades, com as 
tensões econômicas, exigindo cada vez mais dos indivíduos resistência, e um bom nível de 
condicionamento físico, para fazer frente a tantas exigências.  

A Resolução Nº 06/CNE/CES/2018, estabelece que esses profissionais estejam habilitados para 
atuar em academias, clubes, empresas, ginástica no trabalho, preparação física, personal trainer, 
técnico esportivo, UBS, Clínicas, hospitais, Prefeituras, entre outros locais e instituições que 
promovam a atividade física e exercício físico, com ênfase no esporte, lazer e cultura, e saúde, 
com uma formação sólida, humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética sempre pautado no rigor 
científico e na conduta ética. 

 

II Identificação do Curso 

2.1 Denominação do Curso 
Graduação em Educação Física Bacharelado 

 

2.2 Grau acadêmico (Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo) 
Bacharelado  

 

2.3 Modalidade de ensino –  
Presencial 

 

2.4 Título (Licenciado (a) em ou Bacharel (a) em ou Tecnólogo) em: 
Bacharel em Educação Física 

 

2.5 Carga horária total 
 

2.5.1 Disciplinas Obrigatórias: 2360 horas (118 créditos) 
 

2.5.2 Disciplinas Eletivas: 80 horas (4 créditos) 
 

2.5.3 Estágio: 660 horas (33 créditos) 
 

2.5.4 Subtotal: 3100 horas (155 créditos)  
 

2.5.5 Atividades Complementares: 200 horas 
 

2.5.6 Total 3300 horas 
 

2.6 Cumprimento da carga horária na URI – Conforme Regimento Geral da URI 
 

CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 

Disciplina de 80 horas de 50 minutos 

 18 Semanas 

 4 períodos de 50 min. Horas/aula semanais 

72x50 3.600  

3.600/60 60h Carga horária presencial 

 20h Trabalho Discente Efetivo - TDE 



 
 

 80h Carga horária total 

Disciplina de 40 horas de 50 minutos 

 18 Semanas 

 2 Horas/aula semanais 

36x50 1.800  

1.800/60 30h Carga horária presencial 

 10h Trabalho Discente Efetivo - TDE 

 40h Carga horária total 

Obs. Quando se refere à hora/aula considera-se 50min e não os 60min da hora relógio. 

 

2.7 Tempo de integralização – mínimo – máximo 
Mínimo: 4 anos 
Máximo: 8 anos 

2.8 Turno de Oferta 
Noturno 

 

2.9 Número de vagas anuais  
25 vagas 

 

2.10 Forma de acesso ao curso (processo seletivo) 
- Processo Seletivo/Vestibular  
- Transferências Internas e Externas - condicionadas a existência de vaga 
- Portador de Diploma de Curso Superior - condicionado a existência de vaga 
- PROUNI - Programa Universidade para Todos  
- ENEM – regulamentada pela Resolução nº 2076/CUN/2015 

 
 

III Justificativa da necessidade social do Curso 
 

A necessidade social do curso deve ser justificada através da descrição do Contexto de 
inserção do Curso na Região de abrangência de cada câmpus da URI, do Contexto de inserção 
do Curso na Instituição e do Contexto de inserção do Curso na Legislação. Inserir, ainda, dados 
socioeconômicos, socioambientais, culturais e educacionais da região. 

 

3.1 Contexto da Inserção do Curso na Região - de abrangência de cada câmpus da URI 
No que se refere à inserção do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado na URI 
São Luiz Gonzaga, vale salientar que São Luiz Gonzaga situa-se na histórica Região das Missões, 
que corresponde a 4,6% do território do Estado do Rio Grande do Sul. A URI São Luiz Gonzaga 
abrange os municípios de Bossoroca, Caibaté, Dezesseis de Novembro, Garruchos, Mato 
Queimado, Pirapó, Rolador, Roque Gonzales, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, 
São Nicolau. Estes municípios possuem o respaldo da rica história missioneira, caracterizando-se 
pela preservação das tradições gaúchas, especialmente por meio do canto, da dança, da payadas 
e das festas regionais, tais como os festivais de música, o Café de Cambona, Semana Farroupilha, 
Mostra da Arte Missioneira, Exposições Agropecuárias e Rodeios, dentre outras manifestações 
artístico-culturais. 
 Segundo o Censo IBGE 2010, a população do município é de 34.556 habitantes. Em 2015, 
conforme a FAMURS, São Luiz Gonzaga possui uma população de 35.193 habitantes. A área 
territorial do município é de 1.295,678 km2 e a densidade demográfica de 26,67 habitantes/km². 
Geograficamente, São Luiz Gonzaga localiza-se na mesorregião Noroeste Rio-grandense, na 



 
 

microrregião Santo Ângelo e dista 506 km de Porto Alegre. Limita-se a norte com Roque Gonzales, 
a leste com Rolador, a sudeste com Caibaté e São Miguel das Missões, a sudoeste com Bossoroca 
e a noroeste com Santo Antônio das Missões e São Nicolau. Pertence ao COREDE Missões e 
enquadra-se na divisão fisiográfica do Estado na região Missões. 
 O relevo da região de São Luiz Gonzaga varia de plano a levemente ondulado. As altitudes 
no município variam entre 100 e 300 m, com declividades pouco acentuadas em todo o município. 
Conforme publicado no Atlas Agroclimático do Estado do Rio Grande do Sul, a estação 
meteorológica do município registra uma temperatura média anual de 16,1°C, tendo em janeiro 
seu mês mais quente, com temperatura média de 22°C, e em julho seu mês mais frio, com 
temperatura média de 12°C. A precipitação total anual é de 1.660 mm, não havendo grandes 
diferenças de distribuição entre as estações do ano. A diferença entre a estação mais seca, o 
inverno e a mais chuvosa, o verão, é de 6 mm. O mês que registra a maior precipitação é outubro, 
com 193 mm e o de menor precipitação é novembro, com 110 mm. 
 O município de São Luiz Gonzaga tem parte de seu território no Bioma Pampa e parte no 
Bioma Mata Atlântica, e possuía, originalmente, 84% de Savana-Estépica e 16% de Floresta 
Estacional Decidual. Os campos neste município correspondentes à Savana-Estépica são do tipo 
Gramíneo-lenhosa. A Floresta Estacional Decidual é do tipo Submontana. A região fisiográfica das 
Missões localiza-se na encosta ocidental do planalto riograndense. Trata-se de uma região 
bastante chuvosa e que possui altitude média de 450 metros. 
 No que concerne aos aspectos socioeconômicos, São Luiz Gonzaga, por volta de 1835, já 
tinha suas terras ocupadas. Nos campos nativos, áreas privilegiadas, em condições de solo e 
clima, para a atividade pastoril foram instaladas estâncias de grandes extensões, permeadas por 
médias e pequenas propriedades. Predominam as grandes propriedades, configurando-se o 
latifúndio pastoril com todo o poder dele emanado, além do gado, produzia-se arroz, feijão, 
mandioca, cana-de-açúcar, fumo e erva-mate. A partir da década de 1950, os colonos de origem 
alemã, italiana e polonesa, introduziram novas técnicas de produção agrícola. A modernização da 
agricultura brasileira, a partir da década de 1960, alterou o sistema produtivo local, impondo a 
monocultura do trigo e, posteriormente também, da soja. 
 Atualmente, as principais atividades agropecuárias centram-se nas lavouras permanentes, 
especialmente com a produção de laranja, uva e tangerina; nas lavouras temporárias, 
principalmente soja, trigo e milho; na extração vegetal e silvicultura, com a produção de lenha, 
lenha-silvicultura, madeira em tora e madeira em tora para outras atividades. 
 De acordo com informações da Prefeitura Municipal, o município conta com 58 (cinquenta 
e oito) indústrias, dentre as quais: alimentícias, equipamentos agrícolas, vestuário, moveleira e 
fábrica de ração. No setor de comércio, São Luiz Gonzaga possui 700 (setecentos) 
estabelecimentos comerciais, 441 (quatrocentos e quarenta e um) estabelecimentos comerciais 
com prestação de serviço, 614 (seiscentos) estabelecimentos prestadores de serviços, 47 
(quarenta e sete) indústrias com prestação de serviço. Além disso, 510 profissionais que prestam 
serviços autônomos entre eles (advogados, professores, astrólogo, assistente social, barbeiro, 
borracheiro, psicólogo, chaveiro, despachante, contador, decorador entre outros) e 96 (noventa e 
seis) entidades que envolvem outras atividades como associações, clubes e sedes esportivas. 

No tangente à educação, em São Luiz Gonzaga, 96% dos estudantes frequentam escolas 
públicas. De acordo com o Censo Escolar 2013, São Luiz Gonzaga possui 51 escolas de 
Educação Básica, contando com 383 matriculados em creches, 653 em pré-escolas, 2.421 nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 2.036 matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 
1.640 estudantes de Ensino Médio, 812 matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
112 alunos matriculados na Educação Especial. A taxa de analfabetismo na região de São Luiz 
Gonzaga atinge, em média, 6,35%. 
 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três 



 
 

dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida da população. É uma maneira 
padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado de Rio Grande do Sul é de 0,806, segundo o Atlas de 
Desenvolvimento Humano/PNUD. No município de São Luiz Gonzaga, o índice é de 0,741. O que 
caracteriza uma cidade com desenvolvimento médio. 
 Os indicadores Sociais do município de São Luiz Gonzaga, de acordo com IBGE, apontam 
os seguintes índices/números: Índice de Desenvolvimento Humano - IDH: 0,741; IDH longevidade: 
0,855; IDH renda: 0,718; IDH educação: 0,664; Produto Interno Bruto – PIB: R$ 579.875.000,00; 
Produto Interno Bruto – PIB per capita: R$ 16.860,00; Valor Adicionado Bruto Total – VABT: R$ 
543.157.000,00; Valor Adicionado Bruto da Agropecuária – VABA: R$ 125.396.000,00; Cadastros 
no Programa Bolsa Família (Cadúnico) – 2.101 Famílias beneficiadas. Em se tratando das 
questões culturais, o município é um verdadeiro celeiro de artistas: artesãos, escultores, pintores, 
poetas, músicos e cantores que dão matizes coloridos a São Luiz Gonzaga e elevam o nome do 
município. É possível que a vocação artística, tão intensamente presente nesta região, seja 
herança de nossos ancestrais, os índios Guaranis, primeiros habitantes destas terras que, 
juntamente com os padres jesuítas, edificaram as grandes Catedrais (hoje ruínas) e em torno 
destas, estruturaram toda uma sociedade, cuja produção e estrutura social caracterizava um 
verdadeiro socialismo. Há ainda presente na região, vestígios desta civilização, através das ruínas 
de seus povoados, das esculturas sacras que ornamentam seus templos e de um número 
crescente de achados arqueológicos. Exemplo disso encontra-se em São Miguel das Missões, 
onde está localizada a Catedral de São Miguel, declarada pela UNESCO Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Essa rica história levou o Ministério da Cultura, em 2009, a reconhecer o índio Sepé 
Tiaraju como Herói Nacional. Podemos nos dizer representados na arte musical por nomes de 
desbravadores já falecidos, como Noel Guarany, Jaime Caetano Braun e Cenair Maicá. 
Atualmente, são muito significativos os nomes de Jorge Guedes e família, Pedro Ortaça e família, 
que além-fronteiras elevam o nome de São Luiz Gonzaga. Pedro Ortaça, em 2008, recebeu o 
título de Mestre das Culturas Populares, Prêmio Humberto Maracanã, do Ministério da Cultura. 
 Em termos de saúde, área em que se situa o Curso de Educação Física Bacharelado, cabe 
destacar que o município de São Luiz Gonzaga possui referência regional, contabilizando 21 
estabelecimentos de saúde no município: 13 públicos municipais, 7 privados com fins lucrativos e 
um privado sem fins lucrativos. Há 111 leitos hospitalares no município, todos privados, porém, 
prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Há 13 estabelecimentos com atendimento 
ambulatorial, todos com atendimento médico em especialidades básicas, sendo um com 
atendimento médico em outras especialidades e 9 com atendimento odontológico com dentista. 
Há apenas um estabelecimento que presta atendimento emergencial com cinco especialidades 
(pediatria, obstetrícia, clínica, cirurgia, traumato-ortopedia e outros). Há 13 estabelecimentos que 
prestam serviço ao SUS Ambulatorial, um que oferece serviço para o SUS Emergência e um que 
disponibiliza serviço ao SUS Internação. 
 O curso de graduação em Educação Física -  Bacharelado da URI São Luiz Gonzaga está 
inserido no SUS através de um convênio firmado entre a Instituição e a SEMSA (Secretaria 
Municipal de Saúde de São Luiz Gonzaga), em ação conjunta, são realizados projetos que visam 
a prevenção e reabilitação de saúde através da prescrição de exercícios físicos. Estas atividades 
acontecem em parques públicos sob orientação de discentes da graduação, supervisionados por 
professores da Universidade. Estes projetos atendem a totalidade dos ESFs (Estratégia de Saúde 
da Família) da cidade, onde a população é direcionada pelos agentes de saúde para os locais de 
realização das atividades. 
 Em linhas gerais, estas são as características do contexto socioeconômico da Região das 
Missões, onde se localiza a URI São Luiz Gonzaga, sendo que tais características influenciam 
diretamente no perfil dos acadêmicos que ingressam no Curso de Educação Física Bacharelado, 



 
 

incidindo não apenas nos aspectos culturais dos estudantes, mas, sobretudo, em termos de poder 
aquisitivo e capacidade de permanência no Curso. 
 Diante desse cenário, a URI -São Luiz Gonzaga, enquanto Universidade Comunitária, 
procura contribuir com o desenvolvimento local e regional, investindo na formação de profissionais 
competentes e éticos, bem como operacionalizando projetos de pesquisa e extensão voltados a 
áreas prioritárias para a população de São Luiz Gonzaga e região. 

 

3.2 Contexto da Inserção do Curso na Instituição 
A URI, ancorada nos princípios da ética, da corresponsabilidade de gestão e da formação 

humana, fiel à sua missão: “desenvolver pessoas nos campos socioeconômico, educacional, 
cultural e político, por meio da promoção do conhecimento, de ações empreendedoras e 
inovadoras, socialmente responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento social e humano”. 
(Plano de Gestão 2019-2022), vem abrindo espaços para proporcionar a construção de saberes, 
em diferentes áreas, permitindo que pessoas realizem seus sonhos por meio dos cursos de 
graduação com qualidade, oferecendo oportunidades a todas as camadas da população de sua 
abrangência. 

A Universidade possui seis Câmpus que estão localizados em Erechim, Santiago, 
Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Cerro Largo e São Luiz Gonzaga. Estes núcleos, localizados 
em diferentes pontos geográficos, abrangem mais de 150 municípios das regiões Alto Uruguai 
Norte, Médio Alto Uruguai, Missões e Fronteira Oeste (aproximadamente um terço do estado do 
RS). É a sexta maior universidade gaúcha com aproximadamente 13000 alunos, 35 cursos de 
graduação com 87 ofertas (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnólogos) em suas unidades, 
presenciais, 14 cursos no Ensino a distância, e ainda 41 ofertas de cursos de pós-graduação (Lato 
Sensu), 07 Cursos de Mestrado e 03 Doutorados nas diversas áreas do conhecimento e possui 
101 grupos de pesquisa, com 277 projetos de pesquisa e 316 projetos de extensão (RELATÓRIO, 
2019). 

Dispõe de 354 laboratórios nas diversas áreas e mais de 430 mil exemplares em suas 
bibliotecas. A área construída de suas unidades soma 125.347,21 metros quadrados. Em 2012, 
aproximadamente 170.000 pessoas foram beneficiadas por meio dos projetos de 
extensão/assistência com destaque aos da área da saúde, que totalizaram 56.229 pessoas, com 
representatividade de 33%. 

A história da URI comprova que os cursos de licenciatura de Ciências e Estudos Sociais, 
juntamente com Administração foram os cursos pioneiros nela instalados. Outros cursos foram 
criados ao longo de sua existência e se apresentam com destaque no cenário regional e nacional. 
A consolidação da história de construção do conhecimento surgiu com os cursos das áreas 
tecnológica e da saúde, formando Engenheiros, Enfermeiros, Farmacêuticos Fisioterapeutas, 
Profissionais da Educação Física e Nutricionistas, entre outros, observando-se os frutos das 
importantes pesquisas desenvolvidas nessas áreas, com o objetivo de atender às necessidades 
regionais e nacionais. 

Neste sentido, a URI, cada vez mais, atua em torno de sua inserção, procurando cumprir 
com sua missão e objetivo de atender às demandas locais e regionais. Dentre suas propostas de 
ensino, pesquisa e extensão, e atenta às novas tendências da organização social, vem 
construindo sua concepção de saúde, diretamente, relacionada à qualidade de vida, educação da 
população e inserção do profissional na vida política, social e cultural das comunidades da região 
de sua abrangência.  
 Em se tratando do curso de Graduação em Educação Física Bacharelado da URI Câmpus 
de São Luiz Gonzaga o mesmo dispõe de uma infraestrutura moderna e adequada para a sua 
realização. Dispõe de salas para a Coordenação do Curso, professores TI e sala dos professores. 
Possui também de um prédio com 400 m2 de área construída, onde está instalado um laboratório 



 
 

de musculação, ginástica, dança, fisiologia do exercício e de movimento humano. Os alunos da 
Educação Física Bacharelado contam ainda com uma minipista de atletismo que possui 
infraestrutura necessária para a prática de iniciação ao atletismo e saltos. Além disso, juntamente 
com o curso de Fisioterapia conta com laboratórios de bioquímica, anatomia, biomecânica e 
microbiologia.  
 A infraestrutura conta com quadra poliesportiva coberta além de uma aberta, ambas com 
arquibancadas. Há no ginásio de esportes vestiários e sanitários adequados às necessidades dos 
alunos. A universidade proporciona ainda aos acadêmicos: biblioteca atualizada com espaço para 
estudo e pesquisa, salas de aula modernas e climatizadas, dois laboratórios de informática de 
última geração, estacionamento e área de convivência com cantina coberta e sede para 
confraternizações dentro do Câmpus. As salas de aula contam com Smart TV’s para melhor 
interatividade durante as aulas para que o aluno consiga ampliar seu aprendizado, pacote office 
em seus laboratórios, cmaptools e sistema TOTV´s de gestão acadêmica, com presença de fóruns 
e possibilidade de inserção de materiais didáticos, podendo ser acessado também através de 
aplicativo em celular, além de acesso à internet por sistema wifi.  
 O curso ainda conta com o pacote acadêmico G-Suite da Google, com diversas alternativas 
de atividades digitais, tais como, o Google Classroom, para aplicação de atividades a distância, 
Google Hangouts, para videoconferências, e-mail institucional para cada acadêmico, além de 
grupos de WhatsApp que aumenta a interação com os colegas e corpo docente e também do 
sistema AVA para atividades e aulas à distância. 
 A universidade mantém convênio com entidades para realização de aulas práticas, tais 
como: Academia Boa Forma que possui um amplo espaço para a prática de musculação e 
ginástica e prática profissional, clube Pinguim com piscina térmica coberta, piscina aberta, campo 
de futebol, áreas junto à natureza para a prática de esportes da natureza, e o 4ºRCB, quartel militar 
que contém ótima estrutura para a prática de atletismo. 

 

3.3 Contexto da Inserção do Curso na Legislação 
Com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física, 

Resolução nº 6/CNE/CES/2018, o referido currículo foi construído e coordenado pelos NDEs de 
cada Câmpus bem como pelos colegiados dos cursos. 

Além das resoluções apresentadas, o currículo está pautado nas resoluções internas da 
Universidade - URI. O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, a ser oferecido pela 
URI, segue a Legislação Educacional que orienta o processo de formação do profissional, a saber: 

 
 

3.3.1 Fundamentos Legais da Educação Nacional: 

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 e Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
regulamentadas pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que estabelece as 
condições de acesso às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

 Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS e dá outras providências. 

  Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 que regulamenta a Lei Nº 9.795/1999. 



 
 

 Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira", e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 

 Resolução CNE/CP Nº 01, de 17 de julho de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 
bacharelado, na modalidade presencial. 

 Resolução CNE/CES Nº 3, de 02 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, carga horária mínima de todos os 
cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados, Tecnólogos e Sequenciais) e Pós-
Graduação Lato e Stricto Sensu. 

 Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008, que altera a Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei Nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

 Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Estágio de Estudantes, 
alterando a redação do Art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Decreto N° 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o 
atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

 Lei Nº 12.605, de 03 de abril de 2012, que determina o emprego obrigatório da flexão de 
gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. 

 Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. 

 Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Decreto Nº 8.362, de 02 de dezembro de 2014, que regulamenta a Lei Nº 12.764, de 27 
de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno de Espectro Autista. 

 Lei Nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 Portaria Nº 1.143 de 10 de outubro de 2016 que revoga Portaria nº4059 de 10 de 
dezembro de 2004 e estabelece nova redação para o tema. 

 Lei N° 13.421, de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
pela não violência contra a mulher. Instituída para o desenvolvimento de atividades, pelo 
setor público, juntamente com as entidades da sociedade civil, visando ao esclarecimento 
e à conscientização da sociedade, sobre a violação dos direitos das mulheres. 



 
 

 Resolução CNE Nº 07, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a 
Extensão na Educação Superior Brasileira. 

 

3.3.2 Fundamentos Legais da Área Específica da Atuação Profissional (completar conforme 
curso) 

● Constituição Federal de 1988. 
● Lei nº 8080, Lei Orgânica da Saúde, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

● Lei nº 9696, de 01 de setembro de 1998, que regulamenta a profissão em Educação Física. 
● Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. 
● Parecer nº 548/CNE/CES/2018, de 03 de outubro de 2018, que trata das Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação em Educação Física. 
● Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009. As Novas Dinâmicas do Ensino Superior 

e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social (UNESCO, Paris, de 5 a 8 de 
julho de 2009).  

● Resolução nº 046/C0NFEF/2002, de 18 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a 
intervenção do profissional de Educação Física e respectivas competências e define os 
seus campos de atuação profissional. 

● Resolução nº 6/CNE/CES/2018, de 18 de dezembro de 2018, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física. 

 

3.3.3 Fundamentos Legais da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

● Resolução nº 1019/CUN/2007, de 01 de junho de 2007, que dispõe sobre o Regulamento 
para o Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas.  

● Portaria Normativa nº 1, de 03 de setembro de 2007, que dispõe sobre os procedimentos 
para cumprimento da Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007, que dispõe sobre 
a carga horária mínima dos cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados, 
Tecnólogos e Sequenciais) e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu da URI. 

● Resolução nº 1625/CUN/2011, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Programa 
de Complementação Pedagógica e Docência Júnior Voluntária da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI. 

● Resolução nº 1750/CUN/2012, de 03 de outubro de 2012, dispõe sobre alteração da 
Resolução 1747/CUN/2012, que regulamenta o Processo de Recrutamento e Seleção de 
Docentes na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

● Resolução N º 1852/CUN/2013, de 27 de setembro de 2013, dispõe sobre o Regulamento 
do Programa de Mobilidade Acadêmica, modalidade de Intercâmbios. 

● Resolução nº 2025/CUN/2014, de 23 de setembro de 2014, que dispõe sobre a Alteração 
da Resolução nº 1111/CUN/2007 que dispõe sobre a Criação da Disciplina de Libras – 
Língua Brasileira de Sinais, nos Cursos de Graduação da URI. 

● Resolução nº 2000/CUN/2014, de 26 de setembro de 2014, que dispõe sobre a 
Constituição do NDE-Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação – 
Licenciaturas e Bacharelados – e dos Cursos Superiores de Tecnologia da URI.  



 
 

● Resolução nº 2003/CUN/2014, de 26 de setembro de 2014, dispõe sobre adequação da 
Resolução nº 1.745/CUN/2012, que dispõe sobre a Inclusão dos Estágios Não obrigatórios 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da URI. 

● Resolução nº 2063/CUN/2015, de 27 de fevereiro de 2015, dispõe sobre Programa URI 
CARREIRAS da URI.  

● Resolução nº 2064/CUN/2015, de 27 de fevereiro de 2015, dispõe sobre atualização do 
Projeto Pedagógico Institucional da URI- 2015-2020 – PPI. 

● Resolução nº 2097/CUN/2015, de 29 de maio de 2015, dispõe sobre a Regulamentação 
da Política de Sustentabilidade Socioambiental da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões. 

● Resolução nº 2107/CUN/2015, de 31 de julho de 2015, dispõe sobre Plano de 
Desenvolvimento Institucional da URI – PDI 2016-2020. 

● Resolução nº 2114/CUN/2015, de 02 de outubro de 2015, dispõe sobre o Programa de 
Internacionalização da URI. 

● Resolução nº 2287/CUN/2017, de 31 de março de 2017, dispõe sobre o Programa 
Institucional de Inclusão e Acessibilidade da URI. 

● Resolução N º 2288/CUN/2017, de 31 de março de 2017: dispõe sobre o Programa de 
Desenvolvimento Profissional Docente do Ensino Superior da URI - PDP/URI. 

● Resolução Nº 2315/CUN/2017, de 26 de maio de 2017, dispõe sobre a Institucionalização 
e Regulamentação do Programa URI Vantagens. 

● Resolução Nº 2369/CUN/2017, de 29 de setembro de 2017, dispõe sobre o Estatuto da 
URI. 

● Resolução nº 2461/CUN/2018, de 03 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Programa 
Institucional de Gestão de Documentos da URI. 

● Resolução Nº 2483/CUN/2018, de 06 de novembro de 2018, dispõe sobre o Regimento 
Geral da URI. 

● Resolução nº 2513/CUN/2018, de 23 de novembro de 2018, que dispõe sobre Normas 
para Atualização/Adequação/Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação da URI. 

● Resolução Nº 2548/CUN/2019, de 25 de janeiro de 2019, dispõe sobre o Programa de 
Voluntariado da URI. 

● Resolução Nº 2584/CUN/2019, de 29 de março de 2019, dispõe sobre o Programa de 
Monitoria da URI. 

● Resolução nº 2604/CUN/2019, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre Normas para 
Aproveitamento de Atividades Complementares nos currículos de Graduação.  

● Resolução nº 2620/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, dispõe sobre Aditamento do 
Plano de Desenvolvimento Institucional da URI – PDI 2016-2020. 

● Resolução nº 2621/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Programa 
Institucional de Formação de Docentes, Gestores e dos Técnicos Administrativos da URI.  

● Resolução nº 2622/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Programa 
Permanente de Avaliação Institucional – PAIURI.  

● Resolução nº 2623/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, dispõe sobre Regulamento da 
Comissão Própria de Avaliação da URI. 



 
 

● Resolução nº 2734/CUN/2019, que dispõe sobre o Núcleo de Internacionalização da URI. 

● Resolução n°2736/CUN/2019, que dispõe sobre Normas para a Inovação Acadêmica – 
Graduação Ativa. 

● Resolução n° 2750/CUN/2020, que dispõe sobre Regulamento do Trabalho Discente 
Efetivo – TDE para Graduação Ativa.  

● Resolução nº 2761/CUN/2020, de 07 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o Núcleo de 
Inovação Acadêmica da URI. 

 

3.4 Contexto da Inserção do Curso na Área Específica da Atuação Profissional 
A demanda de intervenção profissional do Bacharel em Educação Física está vinculada a 

programas de atividades que objetivam a formação integral do indivíduo para atuar nos campos 
de intervenção que deverão contemplar os seguintes eixos articuladores: saúde, esporte, cultura 
e lazer. 

Neste sentido, o egresso do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado da 
URI, terá formação geral, humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, qualificadora da intervenção 
profissional fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica, e na conduta ética em todos 
os campos de intervenção profissional da Educação Física.  

Observando a realidade da Região do Alto Uruguai, das Missões e Centro-Oeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, percebe-se o quanto é necessário a atuação do profissional da Educação 
Física nos desafios colocados, tanto pela conjuntura histórica, como pelo papel a ser 
desempenhado pela Educação Superior. A Educação Física, no que se refere ao ensino da 
graduação, vem ganhando maior importância no complexo papel de transformadores de cultura e 
da melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 
IV Fundamentos norteadores do Curso 

4.1 Fundamentos Ético-Políticos 
Refletem a crença nos valores e princípios humanitários fundamentais, relacionados ao 

respeito às diferenças, à igualdade de direitos entre as pessoas e às regras estabelecidas. Estes 
valores objetivam um ser humano mais cooperativo e menos competitivo, que busque em suas 
ações o bem comum e possa encontrar tanto a realização pessoal como profissional dentro dessa 
perspectiva. 

A equidade visa garantir uma cidadania plena, sem preconceitos de qualquer espécie, 
onde as desigualdades são tratadas de forma justa. Para isso, uma ética do cuidado deve estar 
centrada na pessoa e no respeito às necessidades da pessoa sob cuidado. Nesse ínterim, o 
graduando será formado para considerar sempre as dimensões étnico-racial, de gênero, 
orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e ética que compõem o espectro 
da diversidade humana e que singularizam cada pessoa ou cada grupo social. 
         Na contemporaneidade do século XXI, a ética não pode ser vista apenas como reflexão de 
cunho filosófico sobre problemas morais, ela precisa ser encarada como questão fulcral no 
processo de formação. A aprendizagem da ética, portanto, se dá fundamentalmente pelo 
envolvimento em situações que nos exijam sermos justos, respeitosos, solidários e não egoístas, 
em um processo contínuo. 

Nesta perspectiva a ética é inerente à vida profissional, portanto indispensável a esta 
atuação. Na ação humana o fazer e o agir estão interligados. O fazer diz respeito à competência, 
à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere 
à conduta do profissional, conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão. 

A Ética baseia-se em valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano. O 



 
 

“agir” da pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas básicas pela Ética: 
"o que é" o homem e "para que vive", logo toda capacitação científica ou técnica precisa estar em 
conexão com os princípios essenciais da Ética (MOTTA, 1984, p. 69). 

Neste contexto, a partir da evolução das necessidades dos indivíduos serão desenvolvidas 
novas áreas de intervenção do profissional de Educação Física, as quais conduzem ao domínio 
de novas competências e habilidades. Para tanto, exige-se um profissional mais crítico, realizador 
e agregador, com capacidade de transformar o conhecimento, prontidão para resolver problemas, 
habilidade para lidar com pessoas e trabalhar em equipe (NASCIMENTO, 2002). 
 Sendo assim, o egresso será um profissional de saúde crítico com respeito pela dignidade do 
outro e pelas diferentes culturas, que saiba aplicar seu conhecimento científico e técnico com 
humanidade, produzindo mudanças no contexto de sua atuação. 

 

4.2 Fundamentos Epistemológicos 
A epistemologia, entendida como a teoria do conhecimento, é o ramo da filosofia que se 

ocupa da investigação sobre a natureza, as origens e a validade do conhecimento. A tarefa 
principal da epistemologia consiste na reconstrução racional do conhecimento científico, conhecer 
e analisar todo o processo gnosiológico da ciência do ponto de vista lógico, linguístico, sociológico, 
interdisciplinar, político, filosófico e histórico (TESSER, 1994). 

Os fundamentos epistemológicos visam compreender como o conhecimento é construído 
e que o mesmo tem origem na interação do homem com o mundo. Esta interação é estabelecida 
no sujeito por meio de relações entre as representações mentais do mundo físico e social frente a 
um conhecimento científico sistematizado. O conhecimento não se baseia no acúmulo de 
informações, mas sim numa reflexão que deve se traduzir em forma de ação transformadora sobre 
o mundo.  

Diante disso, cabe ressaltar que a universidade é um dos locus privilegiado de construção 
e socialização de conhecimentos, de desenvolvimento humano, científico tecnológico e social, 
processos estes que se materializam no ensino e aprendizagem. 

O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado da URI está inserido num 
contexto marcado por um amplo processo de transição paradigmática, o qual procura se inserir 
em um processo de reflexão crítica acerca do paradigma científico em voga, suas bases de 
sustentação e as necessidades de mudanças.  

Nesse sentido, tendo presente, que a expressão epistemologia deriva de “episteme” do 
grego, e significa ciência e/ou conhecimento, pode-se dizer que seus fundamentos 
epistemológicos têm por base os conhecimentos das diversas ciências que dão sustentação 
científica ao seu currículo, com vistas a dar conta das competências necessárias ao exercício 
profissional e cidadão. Assim, o Curso de graduação em Educação Física Bacharelado procura 
fundamentar suas bases epistemológicas no exercício da construção de um conhecimento que, 
além de ser capaz de gerar desenvolvimento científico e tecnológico, também esteja voltado para 
a satisfação de necessidades humanas e sociais. Para tanto, busca no processo de formação o 
rigor científico, o desenvolvimento da autonomia intelectual do acadêmico, a transformação da 
realidade social na qual se insere, visando a construção de um conhecimento alargado, que 
estimule para uma vida com dignidade e qualidade.  

Sendo assim, o Curso, como espaço de formação do profissional do bacharel em 
Educação Física está fundamentado no processo epistemológico de construção do conhecimento, 
privilegia a busca pela práxis laboral fundamentada, pelo protagonismo acadêmico, pelo processo 
educativo crítico-reflexivo, pela relação teoria-prática, a interdisciplinaridade, a articulação entre 
ensino-pesquisa-extensão/intervenção, no propósito de uma formação integral.  

Dentre os referenciais epistemológicos que fundamentam o curso, merece destaque o 
currículo, entendido como cultura real que surge de uma série de processos, mais que como um 



 
 

objeto delimitado e estático, que se pode planejar e depois implantar. Em outras palavras, o 
currículo, deve ser entendido como um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados, que 
devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliáveis, 
de modo que se possa manter o sistema numa revisão constante, para que nele se operem as 
oportunas alterações (SACRISTÁN, 1995). 

Neste sentido, considera-se imprescindível, que os temas estudados e desenvolvidos 
também devam se voltar para a realidade socioeconômica e cultural com vistas às transformações 
necessárias. Tal fato requer um conjunto de novas experiências e experimentos a serem 
vivenciados pela comunidade acadêmica em questão, que devem se concentrar em elementos 
voltados à integração da Educação Física aos conhecimentos produzidos por sua área específica, 
e também, aos conhecimentos gerados por outras áreas do conhecimento. 

 

4.3 Fundamentos Didático-Pedagógicos 
A proposta do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado na URI, tem foco no 

acadêmico como sujeito da aprendizagem e no professor como facilitador/orientador, 
possibilitando vincular as ações de ensino, pesquisa e extensão. O processo de ensino e 
aprendizagem tem como pressuposto a formação ética, técnica, humana, social, cultural e 
artística, possibilitando ao acadêmico conhecer a realidade social para nela intervir, estabelecendo 
a relação entre teoria e prática, o trabalho interdisciplinar, o ensino problematizado e 
contextualizado, a integração com o mercado de trabalho e a flexibilidade curricular.  

Nesse contexto o Curso utiliza diferentes estratégias metodológicas, incluindo as 
metodologias ativas de aprendizagem, estudos problematizados, sala de aula invertida, entre 
outras, voltadas para a realidade profissional, onde o aluno participa ativamente da construção do 
conhecimento. As ações educacionais não se situam apenas no âmbito de prover informações e 
sim a desenvolver processos que facilitem e incentivem a aprendizagem, ao mesmo tempo em 
que auxiliam os alunos na construção das habilidades e competências fundamentais para atuarem 
como profissionais.  

Cabe destacar também que as tecnologias digitais passam a fazer parte do processo de 
ensino e aprendizagem, e para isso, é necessário preparar os alunos para as novas formas de 
culturas e de materiais digitais utilizando novos ambientes de aprendizagem e estratégias 
metodológicas que promovam a aprendizagem de forma ativa, interativa e contextualizada, que 
atendem às exigências sociais de um profissional reflexivo, com base sólida de conhecimentos e 
capacidade de continuar aprendendo por toda sua vida, de forma independente, criativa, utilizando 
neste contexto as metodologias ativas e também estimulando a autonomia na construção do 
conhecimento através do TDE. 

 
4.3.1 Metodologias ativas 
De acordo com Guimarães (2015), devido às inúmeras tecnologias que desviam a atenção 

dos alunos, atraí-los é uma tarefa difícil para os professores do ensino superior. Para resolver este 
problema, as Instituições de Ensino Superior, estão buscando maneiras de ajudar o professor, 
através de programas de ensino que envolvam o interesse do aluno em aprender. 

Na perspectiva das metodologias ativas de ensino, os professores devem articular os 
conteúdos com as questões vivenciadas pelos discentes em sua vida profissional e social, 
relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao discente compreender 
a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de dinâmicas que 
privilegiam a solução de problemas, integrando teoria e prática. 

Para que o conhecimento se processe de maneira ativa, os acadêmicos são inseridos no 
contexto do trabalho e não apenas como espectadores desse cotidiano. Nesse processo de ensino 
e aprendizagem, a avaliação se realiza de modo planejado, acompanhando o desenvolvimento do 



 
 

estudante, possibilitando detectar dificuldades a tempo de serem enfrentadas durante o percurso, 
focalizando o desenvolvimento da competência e formação de habilidades. Diante disso, a 
avaliação, inerente ao processo de ensino e aprendizagem, é compreendida como possibilidade 
de construção de caminhos que potencializam o acompanhamento das aprendizagens, 
sinalizando avanços e dificuldades, bem como dimensionando dispositivos favorecedores de 
mudanças e superações no cotidiano do ensino (BATISTA, 2015). 

As experiências de ensino e aprendizagem em situações reais devem favorecer o 
desenvolvimento integrado de atributos em diferentes cenários, e o professor atuando como 
facilitador e mediador. A competência, numa concepção ampliada, articula e integra resultados 
(tarefas e critérios de exclusão) a atributos mobilizados pelo acadêmico em determinados 
contextos da prática, num movimento de ação-reflexão-ação.  

Cabe ao docente realocar as atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de 
estudo, diferentemente dos modelos tradicionais, o contato com o conteúdo de base acontece fora 
do espaço-tempo da sala de aula, por meio de desafios, vídeos, infográficos, textos e outros. Em 
sala, o tempo é empregado na discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução de problemas 
utilizando os conceitos estudados e a aplicação de uma metodologia ativa de aprendizagem. 

Nesse contexto, a concepção de ensino é entendida como um conjunto de atividades 
organizadas visando alcançar determinados resultados (domínio de conhecimentos e 
desenvolvimento das capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais), tendo como ponto de 
partida o nível atual de conhecimento, a experiência e o desenvolvimento mental dos alunos. 
Enquanto a aprendizagem é compreendida como um processo de assimilação de determinados 
conhecimentos e modos de ação física e mental, organizados e orientados por meio do ensino. 
Desse modo, os resultados da aprendizagem se manifestam em modificações na atividade interna 
e externa do sujeito e nas suas relações com o ambiente físico e social (LIBÂNEO, 2006). 

 
4.3.2 Trabalho Discente Efetivo (TDE) 
O Trabalho Discente Efetivo – TDE tem base legal obedecendo ao disposto na Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, na 
Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados quanto ao conceito de hora-aula. O TDE faz parte do modelo da Graduação Ativa da 
URI, aprovado nas reuniões da Câmara de Ensino e do Conselho Universitário, pela Resolução 
nº 2736/CUN/2019. 

O TDE é um componente de 25% da carga horária das disciplinas. É definido como um 
conjunto de atividades teórico-práticas supervisionadas, incluindo laboratórios, atividades em 
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, dentre outros. Estas atividades 
são realizadas extraclasse, pelos discentes, sendo as mesmas, programadas, planejadas, 
orientadas, supervisionadas e avaliadas pelo docente da disciplina. Estas, estão relacionadas com 
as ementas, conteúdos curriculares descritos no Projeto Pedagógico do Curso e nos Planos de 
Ensino das disciplinas. 

O professor da disciplina, deve elaborar e determinar a carga horária de cada atividade, 
sendo possível para o mesmo aplicar os mais diversos tipo de atividade, tais como, Leituras, 
Estudos Prévios, Resenhas, Exercícios, Estudos de Caso, Fóruns de Discussão, Análise de 
Filmes, Práticas de Laboratório, Revisões de Bibliografia, dentre outras.  Cabe ao docente ainda 
disponibilizar aos acadêmicos, o formulário para o registro do Trabalho Discente Efetivo conforme 
demonstrado em modelo abaixo demonstrado no Apêndice 1. 

 
4.3.3 Disciplinas modalidade a distância 
 
O curso de graduação em Educação Física Bacharelado, possui ainda, disciplinas online, 



 
 

onde o acadêmico poderá realizar o protagonismo na aquisição do conhecimento e também 
organizar a execução da tarefa de acordo com sua disponibilidade de tempo.  

As disciplinas online serão ministradas pelo professor no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), onde será realizada a postagem dos materiais didáticos, atividades de 
ensino, além de fóruns de discussão, seguindo cronograma e considerando a carga horária da 
disciplina. Os acadêmicos também receberão no decorrer da disciplina, tutoria especializada para 
um melhor aproveitamento da mesma.  

- Disciplinas com 80h – 18 Unidades de Aprendizagem – (UA) 
- Disciplinas com 40h – 09 Unidades de Aprendizagem – (UA) 

Na execução das disciplinas em cada UA, o acadêmico terá um Percurso de Aprendizagem 
a seguir. As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 
pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 

O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem ao 
discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Constitui-se 
como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; Material didático; 
Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais, conforme figura abaixo. 

 
 

 
 

1 - Apresentação 



 
 

 
Contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, habilidades 

e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para a elaboração 
dos demais itens que compõem a unidade. 
Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. Sua elaboração:  

a) Delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação.  
b) Assegura a possibilidade de avaliação, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas.  
c) Permite que o professor e os discentes distingam as diferentes variedades ou classes de 

comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de aprendizado 
tem maiores chances de sucesso.  

d) Fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 
conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 
 

2 - Vídeo do professor 
O professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 
 

3 - Material didático 
Este tópico constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 

acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com apresentação 
em powerpoint, indicação de sites para leitura, etc. 

 
4 - Infográfico 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações para 
que possam transmitir visualmente uma informação. 

 
5 - Exercícios 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que 
reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos teóricos trabalhados na aula. 
 
6 - Dica do Professor 

A dica do professor é um vídeo de curta duração (recomendável que não ultrapasse sete 
minutos) sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo apresentar o conteúdo em um formato 
dinâmico, complementando a aprendizagem. 
 
7 - Saiba Mais 

Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na aula. 
São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a continuidade da 
leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. Também poderá ser utilizado como uma 
maneira de proporcionar uma aplicação do conhecimento adquirido.  

As diretrizes para elaboração do material didático que será utilizado nas disciplinas, estará 
regulamentado, por meio de Resolução Institucional. 
  

4.3.3.1 Atividades de Tutoria 
Para as atividades de tutoria estas ações estarão sob responsabilidade de profissionais 

designados, com formação e aptos a realizarem as atividades, sob o olhar e formação continuada 
da Direção Acadêmica, através do Núcleo de Inovação Acadêmica e do NDE.  

Cabe ao profissional responsável pelas atividades de tutoria, acessar o AVA regularmente 



 
 

e de forma efetiva. Além disto, este profissional é o responsável pela interação, orientação e 
comunicação, auxiliando os estudantes em relação à metodologia de ensino adotada nas 
disciplinas que se organizem de acordo com a Lei 1.134/2016, além de orientar para o uso das 
ferramentas de interação disponíveis no AVA. A interação didático pedagógica será conduzida 
pelos professores e pré-estabelecidos no planejamento da disciplina. Ainda, é importante ressaltar 
que o profissional designado, através de seu AVA, auxiliará os estudantes na compreensão da 
metodologia de estudos a distância; organizará a Sala Virtual de cada disciplina do curso, 
disponibilizará os materiais e as atividades semanais aos estudantes, fará o controle da frequência 
e participação dos mesmos, contribuindo também com a logística de fóruns e bate-papos. 
 
 4.3.3.2 Material Didático-Institucional 

O material didático é elaborado pelo professor da disciplina e/ou escolhido através de 
conteúdos dispostos na rede e com capilaridade de conhecimento especializado e validado. O 
corpo docente e o NDE do curso são responsáveis pelo levantamento, atualização e validação do 
conteúdo, incluindo a bibliografia indicada. 

Sendo assim, o material que será disponibilizado aos estudantes é confeccionado por 
profissionais da área do curso, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico, e 
devidamente demandados e validados pelos NDEs dos cursos e docentes das disciplinas, 
atendendo assim às DCNs. 

 

4.4 Pressupostos Metodológicos 
A assertiva presente no Curso de Educação Física está de acordo com as orientações dos 

documentos institucionais e estabelece como pressupostos metodológicos: relação entre teoria e 
prática; trabalho interdisciplinar; ensino problematizado e contextualizado; integração com o 
mercado de trabalho e flexibilidade curricular atendendo também a responsabilidade social 
prevista no PDI (2016-2020). 

 

4.4.1.1 Relação Teoria-Prática 
A proposta do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado na URI propõe, 

superar a visão reducionista que a Educação Física é eminentemente prática. Essa relação está 
centrada no entendimento que tanto a teoria como a prática, não podem ser entendidas separadas 
ou isoladas em si mesmas. Toda prática está inserida no contexto maior da ação histórica cultural 
da humanidade que busca e constrói um novo projeto, uma nova realidade. Significa assim, uma 
relação que se dá na contradição, expressando um movimento de interdependência, em que uma 
não existe sem a outra. 
 Neste contexto, com o aprimoramento das tecnologias da comunicação, em especial, do 
acesso à internet a aquisição de informações, nas mais diversas áreas do saber e do fazer 
humanos, tornou-se relativamente fácil. Assim, o desafio das instituições de educação superior e, 
obviamente, dos profissionais que nelas atuam, em particular, os docentes, não se situa mais no 
âmbito de somente prover os acadêmicos de informações. O trabalho requer o desenvolvimento 
de processos que facilitem e incentivem a aprendizagem, ao mesmo tempo em que auxilie os 
estudantes na construção das habilidades e competências fundamentais que os tornem hábeis a 
atuarem como profissionais. 

Nos dias atuais é importante inovar, repensar, fazer rupturas, estabelecer novos 
paradigmas, criar uma nova formulação dos vínculos entre educação e sociedade para orientar o 
trabalho teórico/prático.  

Desta forma, cabe ressaltar que esta relação teoria-prática é desenvolvida através de 
diferentes ações do curso de forma constante contemplando as práticas como componente 
curricular e Projetos Integradores, mobilizando todos os envolvidos no ato de aprender por meio 



 
 

de intervenções que caracterizem o processo de aprendizagem, articulando a aproximação aos 
ambientes profissionais, e as políticas de extensão na perspectiva de ampliar as competências e 
habilidades do graduando. 
 
 Projeto integrador 

 
O Projeto Integrador é um componente curricular, desenvolvido por intermédio de uma 

metodologia de ensino ativa, mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente, 
estruturado para atender um ciclo evolutivo de aprendizagem. Dessa forma, possibilita a relação 
teoria-prática, a curricularização da extensão, o trabalho interdisciplinar, o ensino problematizado 
e contextualizado, a pesquisa, a iniciação científica e a integração com o mundo do trabalho, a 
flexibilidade curricular e os estudos integradores. 

Os projetos integradores buscam fazer com que a aprendizagem dos alunos seja dotada 
de significado. Elas estabelecem ligação entre os componentes curriculares e áreas do 
conhecimento, apresentando como os conteúdos são aplicáveis ao dia a dia. Assim, o principal 
objetivo do material é contextualizar o ensino para que ele faça sentido no imaginário dos 
estudantes. 
Os acadêmicos, nos semestres estabelecidos, deverão elaborar um projeto contextualizando e 
integrando através de resolução de problemas teórico/práticos, as competências e habilidades 
adquiridas nas disciplinas até o presente momento. Ainda deverão realizar a entrega de um projeto 
final, conforme as diretrizes do apêndice 2 e apresentar o mesmo em um seminário final. 

 

4.4.1.2 Trabalho Interdisciplinar 
O trabalho interdisciplinar propõe a integração das diferentes áreas do conhecimento e 

aponta para os docentes e discentes a possibilidade da construção de novos saberes, o desafio 
do trabalho em equipe, o envolvimento e o comprometimento de cada um, visando o crescimento 
do todo e a articulação interdisciplinar do currículo. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade não é justaposição de conhecimentos de diferentes 
componentes curriculares, mas, sim, uma atitude no desenvolvimento da ação pedagógica ou de 
abordagem aplicativa das ciências; esta implica estabelecer articulações e interações que sejam 
pertinentes e adequadas à construção do conhecimento de cada uma das disciplinas particulares 
envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Reforçando esse pensamento, D'AMBRÓSIO 
(1997), afirma que “a interdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e 
mesmo de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações e de conhecimento, 
evitando qualquer arrogância ou prepotência”. Não significa fusão de conteúdo ou de 
metodologias, mas implica em interface de conhecimentos parciais específicos que tem, por 
objetivo, um conhecer global.  

A exigência interdisciplinar impõe a cada disciplina que transcenda sua especialidade 
tomando consciência de seus próprios limites para acolher as contribuições de outras disciplinas. 
A interdisciplinaridade provoca trocas generalizadas de informações e de críticas, amplia a 
formação geral e questiona a acomodação dos pressupostos implícitos em cada área, fortalecendo 
o trabalho de equipe. 

Por fim, a interdisciplinaridade acontece por meio dos estudos integradores (projetos 
integradores, atividades complementares e componentes curriculares), e também através 
de  encontros, estudos e planejamento entre os envolvidos (docentes de diferentes disciplinas), 
destacando assim, possibilidades de intervenção; atividades de extensão, eventos científicos 
institucionais, regionais e nacionais, possibilitando aos acadêmicos vivenciar e compreender os 
conhecimentos específicos do curso integrando a pesquisa, o ensino e a extensão. 

 



 
 

4.4.1.3 Ensino Problematizado e Contextualizado 
O Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado propõe um ensino 

problematizado e contextualizado, inerente às experiências profissionais pautadas no saber 
científico, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão, em uma ótica que acredita ser 
fundamental na integração do conhecimento específico com o de outras áreas do conhecimento 
inseridas dentro de um contexto social. 

Entende-se que o sucesso do processo ensino aprendizagem está relacionado diretamente 
à capacidade de resolver situações problemas e contextualizá-las na área de atuação do bacharel 
em Educação Física. As disciplinas de Experiências Profissional e também os Projetos 
Integradores em Educação Física proporcionam vivências estabelecendo relação teórico prática 
dos conhecimentos nos campos de intervenção da saúde, esporte, cultura e lazer. 

 
 

4.4.1.4 Integração com o Mundo do Trabalho 
O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado proporciona ao acadêmico uma 

formação geral e humanista, preparando-o para a integração/atuação no mercado de trabalho para 
intervir profissionalmente nos campos da saúde, esporte, cultura e lazer. Atuando no treinamento 
esportivo, nas políticas e programas de saúde, esporte, cultura e lazer; nas implicações biológicas, 
psicológicas, sociológicas, cultural e pedagógica da saúde, esporte, cultura e lazer; objetivos, 
conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas da Educação física na saúde, esporte, 
cultura e lazer; na gestão da saúde, esporte, cultura e lazer. Ainda, no campo da saúde o 
profissional de educação física pode atuar na atenção básica, secundária e terciária da saúde, na 
saúde coletiva, e no Sistema único de Saúde.  

A integração com o mundo do trabalho, é viabilizada por meio dos estágios curriculares e 
não curriculares, projetos de extensão, parcerias com outras instituições, das disciplinas de Oficina 
de Experiência Profissional e os Projetos Integradores em Educação Física, onde os acadêmicos 
podem vivenciar/intervir profissionalmente, através da resolução de problemas práticos, nos 
campos da saúde, esporte, cultura e lazer, sob a orientação dos professores, possibilitando assim 
uma formação sólida e consistente.  

 

4.4.1.5 Flexibilidade Curricular 
Considera-se que a flexibilidade curricular é fundamental para que o aluno e a turma 

possam construir uma identidade profissional com liberdade para escolher dentro de seu perfil e 
interesse, disciplinas que contemplem seus anseios profissionais. É o caso das disciplinas 
eletivas: Eletiva I e II (2 créditos). O aluno também poderá cursar disciplinas em outros cursos da 
Instituição ou mesmo em outra Instituição de Ensino, desde que, seja realizado um estudo 
preliminar do plano de ensino da (s) disciplina (s) viabilizando ou não sua solicitação.  

O Projeto Pedagógico do Curso prevê avaliações periódicas do projeto curricular, e assim 
que houver necessidade em atender às demandas da comunidade está previsto que o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso realizem as discussões e os trâmites 
necessários para efetuar as mudanças curriculares, respeitando o Estatuto, o Regimento e os 
Órgãos Colegiados da Universidade, bem como a legislação vigente. 
 

4.5 Acessibilidade – tratamento transversal dispensado à questão da acessibilidade em suas 
diversas vertentes. Núcleo de apoio à Acessibilidade. 
 

Os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior estão em conformidade com a 
legislação  pertinente e diretrizes políticas do MEC/Inep (Decretos-10.048, de 8 novembro de  
2000 e 10.098, de  19  de dezembro de 2000), com o Estatuto da  Pessoa com Deficiência para 



 
 

todas as universidades, centros universitários, centros federais  de educação tecnológica, 
faculdades integradas, faculdades, faculdades tecnológicas, institutos ou escolas superiores  e 
com a política institucional da URI  definida por meio do Programa Institucional de Inclusão e 
Acessibilidade da URI, aprovado pelo Conselho  Universitário e publicado na formada Resolução 
Nº2287/CUN/2017.  Este documento norteador tem como principal objetivo apontar as condições 
necessárias para garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência, transtornos do 
espectro autista (TEA) e altas habilidades/super dotação na instituição. 

Como forma de garantir um atendimento de qualidade, a URI compreende a acessibilidade 
em seu amplo espectro - o que contempla a acessibilidade atitudinal, física, digital, 
comunicacional, pedagógica, em transportes, entre outras. Pressupondo medidas que 
ultrapassem o campo arquitetônico e que contemplem também a legislação, o currículo, as 
práticas avaliativas e metodológicas, a URI assume o compromisso de materializar os princípios 
da inclusão educacional para além de condições de acesso à instituição, garantindo condições 
plenas de participação e de aprendizagem de todos seus estudantes. 

Cada Câmpus da URI, por meio dos Núcleos de Acessibilidade, objetiva a eliminação de 
barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. Os Núcleos de 
Acessibilidade, implantados em todos os Câmpus da URI são nomeados por Portarias exaradas 
do Gabinete do Reitor. 

De acordo com os Referenciais de acessibilidade na Educação Superior (BRASIL, 2013), a 
organização e implementação dos núcleos toma como base os Planos de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógicos de curso (PPC). Ainda com base nesse documento, 
cabe ressaltar que o público alvo a ser atendido pelos núcleos é constituído por alunos com 
deficiência, transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. Os núcleos de 
acessibilidade estão estruturados com base nos seguintes eixos (BRASIL, 2013): 

1. Infraestrutura: contempla os projetos arquitetônicos e urbanísticos que deverão ser 
concebidos e implementados com base nos princípios do desenho universal. 

2. Currículo, comunicação e informação: garantia de pleno acesso, participação e 
aprendizagem através da disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, de 
equipamento de tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete, tradutores e intérpretes de 
Língua Brasileira de Sinais. 

3. Programas de extensão: participação da comunidade nos projetos de extensão 
garantida pela efetivação dos requisitos de acessibilidade. Será pelo intermédio de diversas 
ações extensionistas que a instituição poderá marcar seu compromisso com a construção de 
uma sociedade inclusiva. 

4. Programas de pesquisa: dentro das especificidades de cada programa de pesquisa, 
articular, ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e promover inovação, ao relacionar as 
áreas de pesquisa coma área da tecnologia assistiva. 

Diante das obrigações legais e do compromisso ético assumido pela URI, o Programa tem 
como princípio não apenas caracterizar as ações qualificadas que já são desempenhadas pela 
Universidade, como também orientar a promoção de práticas de inclusão e de acessibilidade 
necessárias às demandas do público-alvo dessas práticas. 

A acessibilidade envolve, nesta ótica, elementos atitudinais que refutam preconceitos e 
estereótipos, já que estes também se configuram como barreiras de convivência, e de 
aprendizagem. Outro espectro a ser considerado no currículo em ação diz respeito à 



 
 

acessibilidade metodológica ou pedagógica. Sob este prisma, ao professor compete zelar para 
que todos adquiram e compartilhem o conhecimento. 

Assim, a atuação docente converge para eliminar barreiras metodológicas que subjazem 
à atuação do professor. Neste sentido, “a forma como os professores concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irão determinar, ou não, a remoção das barreiras 
pedagógicas”. De igual forma, o acesso ao conhecimento das políticas públicas inerentes a sua 
profissão são condições de acessibilidade, haja vista, os novos direitos advindos de tais 
prerrogativas. 

Na URI, prevê-se ainda, em consonância com a superação de barreiras instrumentais, a 
disponibilização aos discentes e docentes sinistros, classes com apoio para o lado esquerdo, 
bancadas, entre outros. 

A acessibilidade também está prevista, fisicamente, nas rampas e calçadas da 
Universidade, bem como nos transportes verticais, entre outros aspectos. A redução das barreiras 
na comunicação dá-se através de Intérpretes por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
em sala de aula. Além deste, o uso de computador portátil, textos em braile, concorrem para 
maior inclusão dos que apresentam deficiência. 

Em consonância com a legislação vigente que assegura o direito de todos à educação 
(CF/88art.205), com a atual política de educação especial e os referenciais pedagógicos da 
educação inclusiva e o que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), os 
quais advogam a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (CF/88 art. 
206, I). 

O Curso assegura o acompanhamento e fornecimento de subsídios, o direito de todos à 
educação, tendo como princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência, por meio 
de: encaminhamentos de acadêmicos para cadastro para atendimentos psicopedagógicos e 
aquisições de equipamentos de acessibilidade (materiais didáticos, tecnologias assistivas, guia-
intérprete). 
 

 

4.6 Tecnologias de Informação e Comunicação – (TICs) no processo de ensino e de 
aprendizagem 
 A Universidade busca “harmonizar os processos de comunicação, implementando 
melhorias no sistema de informatização, de informação, serviços e no processo de 
comunicação” de acordo com o PDI (2016-2020). 
 O curso de Graduação em Educação Física Bacharelado da URI São Luiz Gonzaga, dispõe 
de diversas tecnologias de comunicação e informação para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem. Todas as salas de aula possuem televisores de LED do tipo Smart com acesso à 
internet e conexão HDMI, facilitando assim a apresentação de slides, vídeos e documentários 
relacionados às disciplinas. Possuem também acesso por Wifi com um roteador em cada sala de 
aula, o que torna a navegação mais rápida, possibilitando um melhor aproveitamento da aula. 

Os alunos e professores possuem a sua disposição um sistema de gestão acadêmica (RM 
Portal da TOTVS) onde os alunos podem acompanhar sua frequência, notas, materiais postados 
pelo professor e ainda participar de fórum de bate papo com professor e colegas, podendo ser 
acessado por meio de aplicativo de celular, além de um sistema próprio de videoconferência. 
Dispõe também dos aplicativos do Google G-Suite, utilizando o sistema de sala de aula virtual do 
Google Classroom e de videoconferência Gooogle Hangouts/Meet, oportunizando um e-mail 
institucional para cada acadêmico. Conta ainda com grupos de WhatsApp para melhor 
comunicação entres os discentes e docentes. 



 
 

Além disso, possuímos dois laboratórios de informática, localizados no setor de NTI, que 
possuem softwares específicos para o desenvolvimento das aulas do curso tais como: Windows 
7.0; BrOffice.org (Writer, Impress e Calc); Mozzila Firefox e Google Chrome, software de avaliação 
postural SAPO e de composição corporal, que facilitam o aprendizado nas disciplinas de Medidas 
e avaliação, Prescrição de exercício, Atividade Física e Gerontologia, além de auxiliar no 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na instituição. Todas essas 
tecnologias de informação disponibilizadas aos alunos possibilitam e auxiliam no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Destaca se também neste contexto a biblioteca virtual que possui um acervo de 7612 
exemplares disponíveis para que o docente e discente os acessem em qualquer lugar otimizando 
a pesquisa e a disponibilização dos Periódicos da CAPES.  

O acesso dos alunos aos laboratórios de informática e recursos de TI ocorre através de 
acesso individual por meio de login e senha que são disponibilizados pela Instituição no ato da 
matrícula. O aluno compromete-se a seguir a Política de Segurança da Informação, responsável 
por reger as normas sobre o acesso aos equipamentos e recursos de TI, a partir da efetivação de 
sua matrícula. 

 

4.7 Práticas de inovação no âmbito do curso 
 

É uma das preocupações da URI, que os cursos por ela contemplados, utilizem práticas 
de ensino e aprendizagem que sejam inovadoras. Dessa forma, regularmente, a IES oferece 
capacitação na forma de formação docente continuada em que apresenta e conduz espaços 
formativos ao corpo docente, para a utilização de diferentes recursos e metodologias que possam 
ser inseridas e empregadas dentro de cada unidade curricular, de forma a motivar e incentivar o 
aluno durante o processo de aprendizagem. Essa estratégia é uma das práticas inovadoras 
comprovadamente exitosa que a IES tem adotado. 
 O modelo, comprometido com a qualidade no ensino, aproxima as tecnologias de informação 
e comunicação à prática pedagógica, através de metodologias de ensino ativas, inovadoras, mais 
dinâmicas e próximas da realidade tecnológica na qual os discentes estão inseridos, tornando o 
processo de ensino mais interativo e o discente protagonista.  

Observa-se que é extremamente importante e indispensável que as tecnologias digitais 
passem a fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, em função de sua capacidade de 
inovação, interação, agilidade e comunicação. Sabe-se que os discentes utilizam as tecnologias 
digitais, trazendo consigo expectativas, sendo necessário que as instituições se adaptem à este 
novo cenário em prol do ensino carregado de significados. 

Diante disso, muitas são as razões para repensar a educação, pois há uma ampla gama de 
causas com as quais podemos justificar a incorporação de novas metodologias à prática 
educativa. A primeira delas refere-se à necessidade de adequar o sistema de ensino às novas 
características da sociedade contemporânea, marcada pela conectividade instantânea, na qual a 
informação passa a ser ferramenta no processo de ensino; outra justificativa é o surgimento de 
uma nova cultura: a digital. Dessa forma, é necessário preparar os acadêmicos para as novas 
formas de culturas e de materiais digitais.  

O crescente aumento da disponibilidade da informação constitui um novo desafio ao 
professor como por exemplo: o de ensinar na era da informação. Tudo passa a ser digital, o 
indivíduo é capaz de interagir compartilhando informações por meio do acesso à internet. Essa 
democratização do conhecimento e o fácil acesso à informação passaram a exigir, do processo 
educativo, novas formas de ensinar. 

As discussões acerca da educação na contemporaneidade evidenciam a importância dos 
saberes pedagógicos dos professores, os quais apresentam a necessidade de contemplar novas 



 
 

concepções de ensino. É necessário, exercitar novas formas de fazer e operar mudanças nas 
práticas pedagógicas com vistas à consolidação dos processos de aprender e de ensinar mediado 
por metodologias que sejam ativas. Nesta perspectiva, Moran (2015, p. 18), considera que as 
metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados de 
reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. 

Reitera-se que, nas unidades curriculares, o uso de metodologias ativas e recursos 
inovadores, inclusive com o uso das TICs, que visam o protagonismo do discente na busca pelo 
conhecimento tem sido empregado de forma frequente. O uso de redes sociais e da 
interação online favorece a comunicação entre alunos e professores contribuindo com o processo 
de ensino e aprendizado. Ainda neste contexto, metodologias baseadas em problemas ou na 
problematização, tem sido utilizadas promovendo a melhor compreensão de temas e assuntos 
que, de acordo com a vontade e necessidade observada pelo discente merecem maior discussão 
e aprofundamento. 

O curso de graduação em Educação Física bacharelado, utiliza como práticas de inovação, 
ambientes virtuais para aprendizagem dos discentes como, também, a própria Biblioteca Virtual, 
a qual se caracteriza como um recurso disponibilizado aos alunos, os quais podem acessá-la tanto 
na IES quanto fora dela, além de disponibilizar acesso aos Periódicos da CAPES. Esta prática 
auxilia na construção do conhecimento e nas atividades extraclasses, bem como o Portal RM pois 
ele permite o envio de material didático, trabalhos, artigos, conteúdo das disciplinas. Ainda, os 
docentes promovem atividades e aulas com a utilização de práticas pedagógicas inovadoras 
como, por exemplo, Projetos Baseados em Problemas, e atividades Práticas de Ensino, o que faz 
com que os acadêmicos aprendam em um contexto próximo a realidade profissional. 
 
 
V Identidade do Curso 

A identidade do curso deverá ser caracterizada pelos seguintes itens: 

5.1 Perfil do curso (justificativa e campo de atuação profissional) 
O Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado ao estabelecer o perfil de 

Profissional que pretende formar, considera a necessidade de analisar os diferentes aspectos da 
natureza do graduando, que saiba atuar profissionalmente de forma generalista, ética, inovadora, 
responsável e comprometida com a realidade social nos campos da promoção e manutenção da 
saúde, da prevenção, da reeducação do movimento, da formação cultural, do rendimento técnico-
esportivo, da gestão de práticas relacionadas com as atividades físicas, esportivas, recreativas e 
de lazer.  
 

5.2 Objetivos geral(is) e específicos do curso 
5.2.1 Objetivo Geral 
 

 Assegurar uma formação acadêmico-profissional generalista, humanista e crítica, 
qualificadora de uma intervenção fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na 
conduta ética. O graduado em Educação Física Bacharelado deverá estar qualificado para analisar 
criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente nos eixos 
articuladores da saúde, esporte, cultura e lazer. 
 
5.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Habilitar profissionais capazes de planejar, organizar, avaliar e intervir em programas de 
atividade física/ exercício físico nos eixos da saúde, esporte, cultura e lazer nos diferentes 
grupos e instituições da sociedade; 



 
 

b) Capacitar profissionais para a atuação em equipes multiprofissionais, ao planejamento, à 
coordenação, à supervisão, à implementação, à execução e à avaliação das atividades na 
área da saúde, esporte, cultura e lazer; 

c) Estimular o senso crítico e propiciar o desenvolvimento do espírito investigativo e científico, 
habilitando os jovens a emitirem juízos críticos e autocríticos através do desenvolvimento 
de pesquisa, participação em congressos, seminários, colóquios e outros; 

d) Oportunizar a comunidade regional estudos científicos, na área da Educação Física, por 
meio de pesquisas realizadas por professores e acadêmicos;  

e) Capacitar o acadêmico para atuar nos programas e políticas de Saúde, atenção básica, 
secundária e terciária em saúde, saúde coletiva, Sistema Único de Saúde; e na gestão em 
saúde;  

f) Preparar o acadêmico para atuar nas dimensões em implicações biológicas, psicológicas, 
sociológicas, culturais e pedagógicas da saúde. 

g) Habilitar os acadêmicos para desenvolverem ações que envolvem a integração ensino, 
serviço e comunidade. 

h) Possibilitar ao acadêmico a elaboração e gestão de projetos e programas de Educação 
Física na saúde, esporte, cultura e lazer. 

i) Preparar o acadêmico para a superação do modelo biomédico e trabalhar numa 
perspectiva mais holística.  

j) Capacitar o acadêmico para o desenvolvimento de habilidades de resolução de tarefas a 
partir do ensino baseado em problemas.  

k) Habilitar profissionais capazes de planejar, organizar, avaliar e intervir em programas de 
esporte e políticas relacionadas ao treinamento esportivo, contemplando as diferentes 
dimensões do mesmo. 

l) Habilitar profissionais capazes de planejar, organizar, avaliar e intervir em programas e 
políticas de cultura e lazer e na gestão de cultura e de lazer; 

m) Oportunizar a formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional, 
capacitando-os para intervirem em todas as dimensões da graduação em Educação Física 
Bacharelado, a partir de uma atitude crítico reflexiva. 

 

 

5.3 Perfil profissional do egresso 
O Perfil Profissional do Bacharel em Educação Física está embasado nas orientações da 

Resolução nº 06/CNE/2018 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Educação Física. 

O egresso de educação física bacharelado deverá atuar em todos os campos de 
intervenção profissional da Educação Física, de forma acadêmica e profissional, a partir de uma 
formação geral, humanista, técnica, crítica, inovadora, reflexiva e ética, com responsabilidade 
social e compromisso com a vida e a cidadania, qualificadora da intervenção profissional 
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética buscando atender as 
necessidades da sociedade. 
 

5.4 Competências e Habilidades (utilizar como base as Diretrizes Curriculares Nacionais) 

Ao concluir o Curso, espera-se que o Profissional de Educação Física formado pela URI 
apresente as seguintes competências, habilidades: 

Competências e Habilidades Gerais: 
O graduado Bacharel em Educação Física, de acordo com as DCNs do Curso, terá 



 
 

formação geral, humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, qualificadora da intervenção 
profissional fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética nos campos 
de intervenção profissional da Educação Física, voltados para a saúde, esporte, cultura e lazer. 

 
Competências e Habilidades Específicas: 

a) Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da 
Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, 
morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática; 

b) Pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a realidade social para nela intervir 
acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões da motricidade 
humana e movimento humano, cultura do movimento corporal, atividades físicas, 
tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, das lutas, da dança, visando à formação, à ampliação e 
enriquecimento cultural da sociedade para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo 
e saudável; 

c) Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 
eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde; 

d) Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 
eticamente balizada em todas as manifestações do esporte e considerar a relevância 
social, cultural e econômica do alto rendimento esportivo; 

e) Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 
eticamente balizada no campo da cultura e do lazer; 

f) Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 
discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização de políticas públicas e 
institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação não escolar, da 
segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre outros; 

g) Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crianças, 
jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e comunidades especiais) de 
modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar 
projetos e programas de atividades físicas e/ou esportivas e/ou de cultura e de lazer; 

h) Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar diferentes técnicas, instrumentos, 
equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção acadêmico-profissional 
em Educação Física nos seus diversos campos de intervenção, exceto no magistério da 
Educação Básica; 

i) Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de áreas 
afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de contínua 
atualização acadêmico-profissional; e 

j) Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar e 
diversificar as maneiras de interagir com as fontes de produção e de difusão de 
conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins, com o propósito de 
contínua atualização acadêmico-profissional. 

 

5.5 Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação no contexto do curso 
(consoante com o PDI) 

As políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão são fundamentais 
para URI, assim, há uma atenção especial voltada para a consolidação, qualificação contínua e 
expansão planejada de cursos, em todos os níveis e modalidades de Ensino, definindo prioridades 
e alocando investimentos. Para a Graduação, a URI inova oferecendo a modalidade EAD 



 
 

(Educação a Distância) e como processo contínuo de inovação a URI está implantando a 
Graduação Ativa (PLANO DE GESTÃO 2019/2022). 

Sendo assim, o Curso de Educação Física Bacharelado da URI, na concepção das políticas 
de Ensino, Pesquisa e Extensão constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
Universidade, utiliza estratégias pedagógicas que enfatizam a busca e a construção do 
conhecimento, ao invés da simples transmissão e aquisição de informações. Neste sentido, além 
de metodologias ativas de ensino busca diversificações didático-pedagógicas que privilegiam a 
pesquisa e a extensão como instrumentos de aprendizagem, estimulando a atitude científica e 
profissional. Para tanto, o curso promove a inserção dos alunos e professores em grupos de 
Ensino, Pesquisa e Extensão que proporcionem benefícios à qualidade e ao aperfeiçoamento do 
ensino, para a gestão universitária e para a sociedade.  

A Pesquisa e a Extensão na URI têm seus programas próprios (PIBIC, PIIC, PROBIC, 
REDES URI e PROGRAMAS DE EXTENSÃO), e o Curso de Bacharelado em Educação Física 
está inserido nesses programas, orientando-se, pelas linhas de pesquisa do Departamento de 
Ciências da Saúde. O ensino, a pesquisa e a extensão são o tripé que sustentam o curso. 
No que se refere à extensão, a universidade vem envidando esforços no sentido de manter a sua 
participação junto às comunidades nas áreas urbanas e rurais. Isto se dá por meio do 
desenvolvimento de ações que envolvem projetos, cursos, eventos e prestação de serviços 
voltados para associações/organizações, comunidades locais, crianças e adolescentes, 
estudantes, famílias, grupos em situação de desamparo, dentre outros. Para cumpri-lo, a URI 
destina 0,5% do seu orçamento, quantia que é utilizada a bolsas para acadêmicos e ao 
financiamento de projetos. Além do estímulo à participação dos discentes em projetos de pesquisa 
e extensão, existe também uma preocupação em incentivar constantemente os alunos a 
participarem de eventos da área. 

As linhas de pesquisa do Curso de Educação Física são: Desenvolvimento Humano, Saúde 
e Educação; Atividade Física, Saúde e Treinamento Esportivo; e Pedagogia do Movimento 
Humano. Os programas de extensão na área da Saúde e Educação, a saber: Programa URI 
Esporte, Programa de Educação Olímpica, Programa de Saúde e Solidariedade. Também se 
insere nos programas de extensão de outros departamentos como: Talentos da Maturidade, 
Saúde e Meio Ambiente. Neste contexto, desde o princípio da graduação os acadêmicos são 
estimulados a participarem de Projetos de Pesquisa e Extensão desenvolvidos no âmbito das 
disciplinas, apoiados em orientações docentes e utilizando os laboratórios específicos 
disponibilizados pela Universidade. Destaca-se ainda, a existência de meios de divulgação de 
trabalhos e produções dos alunos, apoiando a realização de pesquisas e ações extensionistas nas 
mais diversas áreas da Educação Física.  

Nesse sentido, a Universidade incentiva, primeiramente, a divulgação dos resultados 
advindos destas pesquisas em periódicos nacionais e internacionais, bem como em congressos 
específicos. Contudo, a URI possui a Revista Vivências que, dedica um número anual para a área 
de saúde, com espaço para acadêmicos e professores publicarem seus trabalhos.  
 Adicionalmente, a Universidade dispõe de programas próprios de incentivo à pesquisa, 
como: Programa Institucional de Iniciação Científica, (PIIC/URI); Programa Básico de Iniciação 
Científica (PROBIC/URI); e Rede de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável 
(REDES/URI). A URI também tem programa próprio de incentivo à extensão universitária, como o 
Programa Institucional de Bolsas de Extensão, Programa Institucional de Ação Social e editais de 
extensão de fluxo contínuo. As solicitações de bolsas são feitas na forma de participação em 
Editais próprios que são submetidos ao Comitê Institucional de Avaliação de Projetos (CIAP) e ao 
Comitê Institucional de Avaliação de Projetos de Extensão (CIAPEx) composto por professores da 
Universidade, oriundos de diversos cursos, que analisam e emitem parecer final. Além do fomento 
externo, com cota para a Instituição nos Programas PROBIC/FAPERGS, PIBIC/CNPq, PROExt. 



 
 

O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, por meio da Mostra de Trabalhos 
Científicos, realizada conjuntamente com as Semanas Acadêmicas do Curso, oportuniza a 
divulgação de trabalhos acadêmicos por meio de Anais em meio eletrônico. Ciente da necessidade 
da efetiva relação entre ensino, pesquisa e extensão o Curso desenvolve atividades desta 
natureza, proporcionando aos alunos a oportunidade de engajamento em pesquisa e também no 
desenvolvimento de atividades de extensão, seja em participação em eventos acadêmicos ou em 
atividades vinculadas a programas e projetos. A Semana Acadêmica conta com uma programação 
variada envolvendo oficinas, minicursos, palestras, relatos, sessões técnicas e conta com a 
participação de professores e pesquisadores de diferentes universidades do país. O objetivo é 
integrar alunos, professores e profissionais da região, fazendo com que possam ser divulgados 
trabalhos e discutidos temas atuais relacionados às áreas de ênfase do curso: Esporte-Educação, 
Saúde e Lazer. Acadêmicos e Professores do Curso atuam também como parceiros em eventos 
multidisciplinares como o Seminário Institucional de Iniciação Científica. 

O curso promove viagens de estudo técnico em diversas áreas de conhecimento, além das 
ações acima descritas, cujo objetivo é proporcionar a formação plena dos acadêmicos, para 
atuarem nas diferentes áreas de conhecimento do bacharel. 

A URI possibilita o acesso a bolsas de intercâmbio internacional que visam promover a 
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.  

 

5.5.1 O ensino no contexto do Curso 
O ensino no contexto do Curso de graduação em Educação Física Bacharelado tem suas 

finalidades instituídas pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, que destaca no Artigo 43, os 
elementos fundantes das estruturas e organização do ensino superior no Brasil. Compreende-se 
que as finalidades da educação superior são projetadas de modo a assegurar um ensino científico, 
articulado ao trabalho de pesquisa e investigação e promovendo a divulgação dos conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos. Ressalta-se, dentre as finalidades da educação superior no Artigo 
43 os seguintes incisos: 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 

II. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 

III. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; 

IV. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 
e regionais, prestar serviço especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 
relação de reciprocidade.  
Ao referir-se sobre as finalidades da educação superior, a legislação educacional explicita, 

além dos princípios fundantes, uma concepção metodológica para assegurar o cumprimento das 
finalidades educacionais. Enfatizam-se novas formas de aprender, criar e construir 
conhecimentos, desenvolver habilidades e competências científicas e culturais, artísticas e 
profissionais; mas, sobretudo competências e qualidades humanas, sociais e políticas. Assim, o 
Curso de graduação em Educação Física Bacharelado da URI objetiva uma formação integral e 
ativa com uma visão mais abrangente da ciência.  

Nesse sentido, de acordo com a resolução nº 06/CNE/CES/2018, vê-se a necessidade do 
professor integrar-se nos processos de transição paradigmática, devendo, para isso, assumir em 
sala de aula, uma postura metodológica facilitadora e mediadora do processo ensino-



 
 

aprendizagem, que vise estimular a participação ativa, discussões temáticas, a criatividade, o 
questionamento, a leitura, a resolução de problemas e de estudos de caso, a pesquisa, entre 
outros, conduzindo o acadêmico à reflexão, à criticidade, à pró-atividade e, através destas, à 
construção do conhecimento. 

A matriz curricular do curso prevê uma etapa comum e uma etapa específica. A etapa 
comum constitui-se dos quatro primeiros semestres contemplando conhecimentos de caráter 
biológico, psicológico e sociocultural do ser humano, do movimento humano/cultura do movimento 
corporal, do conhecimento instrumental e tecnológico, assim como de conhecimentos 
procedimentais e éticos da intervenção profissional em Educação Física. Destaca-se a articulação 
teórico prática por meio de disciplinas e Projetos Integradores, que oportunizam a ação-reflexão-
ação. A aproximação com o ambiente profissional nas diferentes áreas de atuação acontece por 
meio das oficinas de experiência profissional.  
A etapa específica do curso prevê mais quatro semestres para a formação do bacharel em 
Educação Física, qualificando-o para intervenção profissional em prevenção e promoção da 
saúde, treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, 
cultura em atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada com a área 
de Educação Física, além de outros campos relacionados às práticas de atividades físicas, 
recreativas e esportivas. 

 

5.5.2 A pesquisa no contexto do Curso 
A pesquisa configura uma atividade essencial à vida da Universidade como Instituição 

produtora e disseminadora do saber em todas as áreas de conhecimento, através da qual a 
Universidade possibilita a inserção e a integração dos docentes e discentes (graduandos e 
futuramente pós-graduandos) em grupos e projetos de pesquisa. Como princípio científico e 
educativo, a pesquisa constitui-se no desafio essencial da universidade e da educação nos tempos 
atuais, sendo matéria-prima do ensino e do conhecimento. O Curso de graduação em Educação 
Física Bacharelado incentiva e amplia significativamente a produção científica, intelectual, cultural 
e artística de docentes e discentes, por meio da publicação de trabalhos resultantes, 
prioritariamente, de atividades de pesquisa e extensão universitária de relevância social, regional 
e nacional. 

O engajamento do acadêmico no âmbito da investigação científica ocorre por meio da 
iniciação científica, a qual pode ser considerada como um elemento de dimensão fundamental 
para estimular a formação de profissionais direcionados a pesquisa e à docência. Desta forma, a 
Universidade bem, como o Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, investe em 
bolsas de iniciação científica e em auxílio a pesquisadores, priorizando linhas de pesquisa pré-
definidas pelos respectivos departamentos, que evidenciem relevância acadêmica, científica e 
social, com enfoque prioritário em temas e problemas regionais. Sendo assim, um dos objetivos 
almejados na realização de pesquisas científicas, pelo Curso de Graduação em Educação Física 
Bacharelado, é a busca do conhecimento, a geração e a absorção de novas tecnologias, com 
vistas ao desenvolvimento socioeconômico regional e nacional. Além disso, direciona os 
acadêmicos, envolvidos em atividades de iniciação científica, a um estado de maturidade e 
autonomia. 

Como estímulo ao envolvimento e compreensão do método científico são desenvolvidas 
as seguintes ações no âmbito do curso: manutenção e atualização de laboratórios de pesquisa; 
incentivo e valorização da participação de docentes e discentes em grupos de pesquisa; incentivo 
e apoio a participação de docentes e discentes em eventos científicos; Incentivo aos docentes 
para execução de projetos de pesquisa envolvendo alunos, de modo a despertar o espírito 
científico nos mesmos; elaboração de trabalhos de conclusão de curso com temáticas inovadoras. 
Além disso, as atividades de iniciação científica desenvolvidas pelo curso são realizadas com o 



 
 

apoio financeiro da Universidade que dispõe de um próprio Programa Institucional de Iniciação 
Científica (PIIC-URI) e de Grupos de Pesquisa. Destaca-se também, que a URI possui Comitês 
de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme previsto 
na Resolução nº 2597/CUN/2019. Atualmente o CEP é regido pela resolução nº 2167/CUN/2016. 

O curso de Educação Física da URI tem grupos de pesquisas ativos e registrados no 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ) conforme demonstrado no Quadro 1. 
 

CÂMPUS GRUPO DE PESQUISA LINHAS DE PESQUISA 

Erechim 
Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação Física 

Desenvolvimento Humano, 
Saúde e Educação; Atividade 
Física, Saúde e Treinamento 
Esportivo; e Pedagogia do 

Movimento Humano 

Frederico Westphalen 
Grupo de Pesquisa em 

Educação Física (GPEF) 

Biodinâmica do Movimento 
Humano, Ciências do Esporte e 

Saúde, e Pedagogia do 
Movimento Humano. 

Santiago 
GIEF – Grupo Interdisciplinar 

em Educação Física 

Desenvolvimento Humano, 
Saúde e Educação; Atividade 
Física, Saúde e Treinamento 
Esportivo; e Pedagogia do 

Movimento Humano. 

Santo Ângelo 
GIEF – Grupo Interdisciplinar 

em Educação Física 

Desenvolvimento Humano, 
Saúde e Educação; Atividade 
Física, Saúde e Treinamento 
Esportivo; e Pedagogia do 

Movimento Humano. 

São Luiz Gonzaga 
Grupo de Estudos em 

Fisioterapia e Educação Física 
(GEFEF) 

Promoção, Prevenção e 
Reabilitação da Saúde 

Exercício Físico e Esporte na 
Saúde e Desempenho Humano 

 

As pesquisas no contexto institucional são orientadas por um professor pesquisador e vinculadas 
aos programas desenvolvidos na Universidade e contemplados (ou não) com bolsas de Iniciação 
Científica, a saber: 
- PROBIC/URI: Programa Básico de Iniciação Científica 
- PIIC/URI: Programa Institucional de Iniciação Científica – URI 
- REDES: Rede de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável – URI 
- URI/MEMÓRIA: Programa de Pesquisa URI/Memória – URI 
- PROBIC/FAPERGS: Programa de Bolsa de Iniciação Científica – FAPERGS 
- PROBIT/FAPERGS: Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica – FAPERGS 
- BIC/FAPERGS: Bolsa de Iniciação Científica da FAPERGS 
- PIBIC/CNPq: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – CNPq 
- PIBITI/CNPq: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação – CNPq 
- PIBIC/EM/CNPq: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio 
CNPq. 

Todo projeto, envolvendo seres humanos, para ser implementado, deve ser submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil. O CEP foi criado em agosto de 2005 
na URI, credenciado junto a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP do Ministério da 
Saúde, desde setembro de 2003, inicialmente como Comitê de Bioética; e, em dezembro de 2010, 



 
 

conforme Carta nº 0280/CONEP/CNS, passou a ser denominado Comitê de Ética em Pesquisa.  
Da mesma forma, estudos envolvendo animais devem receber a aprovação da Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA), criada em novembro de 2011 através da Resolução nº 
1628/CUN/2011 e credenciada junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em dezembro de 2011. 

O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado vem desenvolvendo estudos, 
incentivando a pesquisa através de seus Trabalhos de Conclusão de Curso e Iniciação a Pesquisa, 
consolidando as políticas de integração entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. Para 
tanto, os resultados das pesquisas realizadas pelos professores pesquisadores são divulgados 
em publicações científicas, nacionais e internacionais, bem como publicações de resumos em 
anais de eventos científicos. Dentre as Revistas Institucionais, destaca-se a Revista Perspectiva, 
nas versões Impressa e Online, periodicidade trimestral e de circulação Nacional e Internacional; 
Multiciência Online, periodicidade semestral e de circulação Nacional e Internacional; Revista 
Interdisciplinar de Ciências da Saúde e Biológicas, periodicidade semestral e de circulação 
Nacional e Internacional; Revista de Ciências Humanas, periodicidade semestral e circulação 
Nacional e Internacional e a revista Saúde e Ciência em Movimento, de periodicidade semestral. 

 

5.5.3 A extensão no contexto do Curso 
A Extensão constitui-se como um importante eixo na estrutura universitária, por 

desencadear um conjunto de ações voltadas aos interesses e necessidades comunitárias e 
sociais, decorrentes das atividades de pesquisa e de ensino oferecidas na Universidade e que 
viabilizem práticas participativas e representativas dos interesses das populações e da realidade 
regional. Compreende-se extensão como a atividade que se integra à matriz curricular e à 
organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, 
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a URI e os outros 
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 
permanente com o ensino e a pesquisa. 

No Estatuto da URI, no Cap. III, Art. 56, diz que “A extensão contribui para o processo de 
Integração da Universidade na vida da comunidade e no processo de desenvolvimento”. Nesse 
sentido, a extensão estimula ações de iniciativa e participação, de solidariedade e cooperação. 

Seguindo as orientações da Resolução CNE/CES nº 7/2018, artigo 5º Estruturam a 
concepção e a prática das atividades de extensão na URI: 

I -  A interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca 
de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas 
presentes no contexto social; 

II- A formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 
conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à 
matriz curricular; 

III- A produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da 
sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras 
atividades acadêmicas e sociais; 

IV- A articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico 
único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico. 

V -  A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 
cidadão crítico e responsável; 

VI- O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 
sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade; 

VII- A promoção de iniciativas que expressam o compromisso social das instituições de 
ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos 



 
 

e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância 
com as políticas em áreas prioritárias às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-
racial, direitos humanos e educação indígena; 

VIII- A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; 
IX- O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento 
econômico, social e cultural; 

X - O apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 
estabelecimento superior de educação. 

XI- A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 
voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade Brasileira. 

A extensão emana dos programas e das linhas de Extensão estabelecidas e definidos 
pelos departamentos e áreas de conhecimento; insere-se e articula-se aos currículos e programas 
dos cursos de graduação e de pós-graduação, evitando as ações isoladas e ocasionais.  

A Extensão deve ser uma estratégia para o ensino, porque, além de articular os 
conhecimentos com as demandas sociais, estará oportunizando: a) reflexão sobre a realidade em 
que o indivíduo será inserido, b) reflexão sobre a prática das disciplinas cursadas, e c) 
possibilidades de intervenção social sobre o meio e em cumprimento ao papel da Universidade. 
Os projetos de Extensão desenvolvidos podem ter caráter permanente, atendendo aos campos 
de atuação da saúde, esporte, cultura e lazer, aproximando a comunidade e a universidade. Nesse 
sentido, os discentes do Curso recebem o constante incentivo a participar, com grande 
envolvimento, das atividades propostas ao longo do curso. 

Desta forma, com o intuito de exercer a política da Extensão, dentro do Departamento de 
Saúde da Universidade, são desenvolvidas as seguintes linhas de Extensão no âmbito do Curso 
de graduação em Educação Física Bacharelado:  

a) Saúde Humana: promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; humanização 
dos serviços; prestação de serviços institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e 
hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em serviços especializados de 
diagnóstico, análises clínicas e tratamento; clínicas odontológicas, de psicologia, dentre 
outras. 

b) Saúde da Família: processos assistenciais e metodologias de intervenção para a saúde da 
família; 

c) Esporte e Lazer: Práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas e vivências 
de lazer para crianças, jovens e adultos, como princípios de cidadania, inclusão, 
participação social e promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos político-pedagógico 
das escolas; desenvolvimento de metodologias e inovações pedagógicas no ensino da 
Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e fomento de 
talentos esportivos. 

d) Terceira Idade: Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, 
realização de eventos e outras ações voltadas      para o planejamento, implementação   
e avaliação de processos de atenção (educação, saúde, assistência social, por exemplo), 
de emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia   de direitos; desenvolvimento de   
metodologias   de   intervenção, tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e 
suas famílias. 

As atividades de extensão da URI, conforme Manual da Extensão da URI, podem ser 
desenvolvidas através: Programas; Projetos; Cursos; Eventos; Prestação de Serviços e Produtos 
Acadêmicos. As linhas de extensão estão definidas no Departamento de Ciências da Saúde. 
Dessa forma, as ações extensionistas são constantemente incentivadas: promoção de eventos 
acadêmicos na forma de seminários, cursos e palestras envolvendo diferentes temas relacionados 



 
 

com a área; incentivo e apoio à execução de projetos de extensão na comunidade; incentivo e 
apoio à integração da universidade com a comunidade; manutenção de laboratórios para 
realização das atividades de extensão. Projetos que implementem as ações propostas pelo curso 
são desenvolvidos com o apoio financeiro, conforme edital da Instituição, na modalidade de bolsas 
de estudo, disponibilizadas pela própria universidade que dispõe no Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão. Existem também os editais de extensão fluxo contínuo e do Programa de 
Assistência Social. 
Resultados de ações extensionistas e técnicas são divulgados através de publicações científicas 
e meios de comunicação de massa (mídia televisiva e falada, jornais, revistas, folhetins, 
informativos), intencionando, desta forma, chegar ao cotidiano das pessoas das regiões de sua 
abrangência, levando conhecimento, cultura e lazer. A Revista de Extensão Institucional 
Vivências, na versão Online, periodicidade semestral, circulação nacional e internacional, destaca-
se como veículo de disseminação deste conhecimento, ao que contribuem também os Jornais 
Institucionais, a saber: Expressão Universitária e Sinopse. 
Ainda conforme a Resolução N° 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para 
extensão na Educação Superior Brasileira e conforme a Resolução Nº 2781/CUN/2020, que trata 
da curricularização da Extensão nos cursos de graduação da URI. O curso apresenta em seu 
currículo 10% de sua carga horária total como atividades curriculares de extensão (ACE), estas, 
estão distribuídas nas disciplinas da matriz curricular, conforme a tabela 1.  

 

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

Disciplina  Código 
Horas de 
Extensão 

Classificação 

Metodologia dos Esportes Individuais I: Atletismo e Esportes de 
Raquete. 

40-986 15 Regular 

Metodologia dos Esportes Coletivos I: Futebol – Futsal - Voleibol 40-987 15 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais II: Atividades Aquáticas 40-992 15 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos II: Handebol e Basquetebol 40-933 15 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais III: Ginástica Geral – Ginástica 
Desportiva – Lutas. 

40-999 15 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos III - Paradesporto e Esportes 
de Areia 

40-998 15 Regular 

Projeto integrador em Educação Física I 40-991 20 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física II 40-997 20 Regular 

Projeto integrador em Educação Física III 40-1003 20 Regular 

Projeto integrador em Educação Física IV 40-1007 20 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física V 40-1017 20 Regular 

Oficina de Experiência profissional em Esporte  40-989 20 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Cultura e Lazer 40-996 20 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Saúde 40-1001 20 Regular 



 
 

Comportamento Motor: Crescimento, desenvolvimento e 
aprendizagem motora 

40-990 10 Regular 

Educação Física e Saúde Coletiva 40-1012 15 Regular 

Recreação, Lazer e Natureza  40-1002 20 Regular 

Medidas e Avaliação Física 40-994 15 Regular 

Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40-1006 10 Regular 
 

O controle e o registro das atividades curriculares de extensão realizadas nas referidas 
disciplinas caberão ao professor responsável no seu plano de aula. Ao coordenador do curso 
caberá informar no sistema acadêmico, as atividades curriculares de extensão realizadas pelos 
discentes. Os discentes também poderão participar de ações de extensão, tais como: projetos de 
extensão, coordenados por professores da URI, podendo ser bolsista ou não; em eventos, na 
organização e realização, para além da condição de participante. 

 

5.5.4 A pós-graduação no contexto do Curso 
Os Cursos de Pós-Graduação (Latu Sensu) têm elevada relevância, tornando-se um 

diferencial para profissionais que buscam melhores posições no mercado de trabalho unindo 
qualificação na área, reconhecimento e boa remuneração. Nesse sentido, os cursos de 
especialização capacitam profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho, incrementando 
a produção de bens e serviços, atendendo as exigências do mercado, dentro de um contexto atual 
da globalização com as demandas das novas tecnologias, enfrentando uma nova estruturação do 
mundo. Portanto, a URI oportuniza aos egressos a realização de cursos de especialização para a 
complementação e enriquecimento dos conhecimentos construídos ao longo dos cursos de 
graduação, conforme determinado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2016-2020). 
 

VI Gestão do Curso e Processos de Avaliação Interna e Externa (descrever, de acordo 
com os documentos institucionais da URI) 
 

6.1 Coordenação do Curso 
 
O Coordenador do Curso, com atuação na gestão do Curso, é também responsável pela 

supervisão das atividades acadêmicas, articulando o desenvolvimento de ações entre professores 
e alunos, favorecendo, assim, o trabalho interdisciplinar na condução do Curso. Conforme 
documentos institucionais da URI, a Coordenação do Curso exerce suas atividades em 
consonância com o artigo 54 do Estatuto da URI: “O Coordenador do Curso é o responsável pela 
supervisão das atividades acadêmicas do Curso, eleito na forma das normas da Universidade, 
empossado pelo Reitor, para um mandato de quatro (4) anos, permitida uma recondução”, e o art. 
18 do Regimento Geral da Universidade: “O Coordenador do Curso tem como atribuição organizar, 
supervisionar as atividades acadêmicas do Curso, sendo eleito, empossado e com competências 
definidas pelo Estatuto”. 

Considerando o artigo 55 do Estatuto da Universidade, é de competência do Coordenador 
de Curso convocar e presidir reuniões do Colegiado de Curso; decidir sobre aproveitamento de 
estudos; estimular o desenvolvimento da pesquisa em articulação com o ensino e a extensão; 
fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialmente no que diz respeito a observância dos 
horários do programa de ensino e das atividades dos alunos; coordenar as atividades pertinentes 
ao Curso; manifestar-se sobre solicitação de transferência para o Curso; receber recurso quanto 



 
 

à revisão de notas e provas; distribuir as tarefas de ensino, pesquisa e extensão. Tem o papel de 
liderança frente ao NDE de seu curso, presidindo-o.  

O Coordenador de Curso, assim como a Chefia de Departamento, tem participação efetiva, 
direta ou representada nos colegiados acadêmicos da URI, especialmente no Conselho de 
Câmpus, nas Câmaras de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, Câmara de 
Administração e no Conselho Universitário. 

As atribuições elencadas vão ao encontro das diretrizes de gestão estabelecidas nos 
documentos institucionais da IES, as quais têm em vista, entre outros comprometimentos, a 
reafirmação da missão, dos princípios e dos valores na construção dos objetivos, das metas e dos 
compromissos da Instituição. Ressalta-se que, no início de cada gestão o Coordenador apresenta 
e compartilha um Plano de Ação ao colegiado do curso (docentes e discentes). 

 

6.2 Colegiado de Curso 
 
Em conformidade com o Estatuto da Universidade, cada curso de graduação e pós-

graduação “Stricto Sensu” da Universidade conta com um Colegiado de Curso, responsável pela 
coordenação didática e integração de estudos, com funções deliberativas e normativas, 
implementação e consolidação das políticas institucionais e do projeto pedagógico de curso, sendo 
composto: 
I. pelo Coordenador de Curso, seu presidente; 
II. pelos professores que ministram disciplinas no curso; 
III. por representação discente, por meio de eleição pelos pares, na proporção de um aluno para 
cada cinco professores, usando-se a regra do arredondamento matemático, quando necessário. 
IV. por um técnico-administrativo vinculado à área do curso e eleito pelos pares. 
Compete ao Colegiado de Curso: 
I. sugerir modificações no PPC; 
II. sugerir modificações nas ementas e no conteúdo programático que constituem o currículo pleno 
do curso; 
III. propor cursos de atualização, extensão, encontros e jornadas em sua área temática e suas 
respectivas vagas; 
IV. sugerir cursos de pós-graduação e suas respectivas vagas; 
V. sugerir normas para os estágios; 
VI. colaborar na definição do perfil profissional do egresso; 
VI. aprovar o calendário anual de atividades do curso; 

Conforme prevê o Regimento Geral da URI, o Colegiado de Curso é responsável pela 
coordenação didática e integração de estudos, com composição e competências descritas no 
Estatuto. Reúne-se, mediante convocação do Coordenador do Curso, ordinariamente, no mínimo 
duas vezes por semestre e, extraordinariamente, quando necessário, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) e 3 (três) dias, respectivamente, com pauta definida. 

A convocação das reuniões se dá por meio eletrônico, constando a pauta e os documentos 
a serem discutidos. As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus 
membros, designado pelo presidente, e as decisões do Colegiado são tomadas por maioria de 
votos, com base no número de membros presentes. De cada sessão do Colegiado de Curso lavra-
se a ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos 
presentes. 

 

6.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 



 
 

O NDE é o órgão responsável pela concepção, implementação e consolidação do Projeto 
Pedagógico dos Cursos de Graduação. A instituição, composição e atribuições do NDE estão 
definidas na Portaria MEC Nº 147/2007, Portarias nº 1, 2 e 3/2009 (DOU de 06/01/2009) e 
Resolução CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010, e constitui-se em requisito legal no processo 
de avaliação, tanto para o reconhecimento como renovação de reconhecimento dos Cursos de 
Graduação – Bacharelados e Licenciaturas - e Superiores de Tecnologia do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

São atribuições do NDE: 

a) coordenar, em conjunto com o Coordenador, a elaboração do PPC, definindo sua concepção, 
filosofia, objetivos, fundamentos norteadores e o perfil profissional do diplomado pelo curso, 
conforme normativas institucionais; 
b) contribuir na elaboração/revisão das ementas dos diversos componentes curriculares, bem 
como na sugestão de referências bibliográficas e estrutura de laboratórios. 
c) manter atualizado o PPC, atendendo ao que prescrevem as diretrizes emanadas dos órgãos 
educacionais ou de classe ligados ao curso. 
d) liderar o processo de reestruturação curricular, sempre que necessário, e encaminhar o PPC 
para aprovação nas diversas instâncias da URI. 
e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos diversos componentes curriculares. 
f) participar do processo de implantação do curso, quando novo, do processo de renovação de 
reconhecimento do curso e do processo permanente de auto avaliação, liderado pela CPA 
(Comissão Permanente de Auto avaliação). 
g) acompanhar as atividades do Colegiado de Curso, descritas no Estatuto da URI, sugerindo 
adequações metodológicas, estratégias de ensino e indicando, quando necessário, contratações 
e ou substituições de docentes. 
h) contribuir para a consolidação do perfil profissional do diplomado pelo curso. 
i) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo. 
j) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 
de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso. 
k) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 

Em conformidade com que dispõe a Resolução Nº 2000/CUN/2014, o NDE é constituído 
pelo Coordenador do Curso, seu presidente; com um mínimo de 60% de seus membros com 
titulação acadêmica obtida em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. A totalidade dos 
membros deve ser contratado em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral. 

 Atendendo o disposto na legislação, as unidades possuem NDEs constituídos e 
implantados por meio de Portarias exaradas do Gabinete do Reitor. 

 

6.4 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 
A avaliação institucional é uma prática existente na Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões há algum tempo, pois, como instituição comunitária e membro do 
Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG, aderiu ao Programa de 
Avaliação Institucional das Universidades- PAIUNG - que compõem o COMUNG.  

A implementação do SINAES propiciou à URI, rever e valorizar as práticas avaliativas 
existentes e a constituir, em agosto de 2003, uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a 



 
 

função de coordenar, articular o processo interno de avaliação, previamente existente, bem como 
disponibilizar e divulgar informações, utilizando instrumentos unificados para as diferentes 
unidades. Tal comissão é composta por membros de todas as unidades, visando à maior 
integração entre as mesmas, bem como das ações a serem realizadas. No ano de 2004, foi 
instituído e implementado o Programa de Avaliação Institucional - PAIURI. Este programa 
contempla as diferentes dimensões do SINAES, que norteiam o processo avaliativo: a dimensão 
da graduação, da pós-graduação (lato e stricto-sensu), da pesquisa, da extensão e da gestão 
institucional.  

A CPA estrutura e aplica instrumentos de avaliação para os seguintes grupos de sujeitos: 
alunos, professores, coordenadores de cursos, funcionários técnico-administrativos, gestores e 
comunidade externa, buscando coletar informações a respeito da instituição, com vistas a verificar 
os graus de satisfação quanto a serviços prestados, ações, políticas, infraestrutura, atendimento 
ao público, informações específicas dos diferentes setores, cursos de graduação e pós-graduação, 
bem como dos processos de gestão e prestação de serviços e relação com a comunidade. As 
etapas do processo de avaliação, previstas no Projeto de Avaliação Institucional, podem ser 
descritas da seguinte forma: Sensibilização e Mobilização; Diagnóstico Institucional; 
Autoavaliação ou Avaliação Interna; Avaliação Externa e Reavaliação/Avaliação da Avaliação.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da URI, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, é 
responsável pela operacionalização de todo o processo avaliativo da URI, está constituída pela 
Resolução Nº 1170/CUN/2008 e atualizada pela Resolução Nº 2062/CUN/2015. Atualmente, a 
constituição da CPA é nomeada pela Portaria Nº 2450/2018. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da URI é composta por membros de todas as 
unidades da Universidade. Ainda, cabe salientar que, cada Câmpus da URI tem uma comissão 
própria de avaliação, nomeada pelo Diretor Geral de cada Câmpus, conforme Res. Nº 
2623/CUN/2019. 

O processo de autoavaliação na URI é fundamental para a gestão, constituindo-se como 
instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional. As diversas 
instâncias administrativas da Universidade utilizam os dados dos processos de avaliação para 
fundamentar o planejamento e a realização de metas, ações e investimentos. Os desafios a serem 
enfrentados pela URI, nos próximos anos, impõem o planejamento como essencial ao 
funcionamento da instituição. Assim, para responder aos desafios impostos, para atender à 
demanda da comunidade acadêmica, para enfrentar os problemas apontados pela avaliação 
institucional e para identificar oportunidades de atuação, evidencia-se a necessidade de uma visão 
estratégica de futuro, construída com a comunidade, que direcione e priorize ações e estratégias. 
Para o atendimento destas demandas, a URI traçou objetivos e estratégias a serem obtidas que 
estão documentadas no Plano de Gestão da Instituição. 

 

6.5 Gestão do Projeto Pedagógico do Curso 
A gestão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado 

tem como foco a corresponsabilidade, a ética, a participação, a democracia e a formação e 
desenvolvimento humano (PDI, 2016-2020), preocupando-se com uma formação universitária de 
excelência. Os indicadores de qualidade, e os princípios de avaliação do Curso de graduação em 
Educação Física Bacharelado são: organização didático-pedagógica, infraestrutura física e 
qualificação do corpo docente. Ainda, é importante salientar a estrutura de apoio para o 
desenvolvimento do projeto do curso, o desempenho acadêmico e as relações com a comunidade 
como fatores de avaliação da qualidade. 

O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado encontra-se vinculado a Área de 
Ciências da Saúde e, para explicitar o seu processo de gestão, é necessário fazer referência aos 
órgãos de estrutura administrativa mais gerais de gestão universitária. 



 
 

Os docentes e acadêmicos têm participação nas instâncias de decisão da Universidade. A 
participação dá-se nas eleições, conforme regimento geral, para: Reitoria, Direção de Câmpus, 
Coordenação de Curso da Universidade. Onde são escolhidos de acordo normas eleitorais da 
URI, assegurada ampla participação a todos os segmentos da comunidade acadêmica. Conforme 
o ESTATUTO da URI em todo processo eleitoral é observada a seguinte proporcionalidade: 
I. Docentes: 70 %; 
II. Discentes: 10 %; 
III. Funcionários técnico-administrativos: 10 %; 
IV. Representantes da comunidade: 10 %. 

Diversos órgãos de gestão da Universidade são representados por docentes, discentes, 
funcionários técnicos administrativos e representantes da comunidade, os quais atuam no 
Conselho Universitário, Câmaras de Ensino e de Pesquisa, Extensão de Pós-Graduação, 
Conselho de Câmpus, Comitê de Ética em Pesquisa, Comissão de Ética no Uso de Animais, entre 
outros. 

A Área de Ciências da Saúde é gerida pela Chefia de Departamento. O Departamento, 
unidade básica da estrutura da Universidade para efeito de organização didático-científica e 
administrativa, integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão de áreas afins do 
conhecimento e respectivos docentes e discentes, sendo administrado: 
I. Pelo Colegiado de Departamento; 
II. Pela Chefia de Departamento. 
O Colegiado de Departamento, órgão deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e 
extensão, em sua área de conhecimento, é constituído: 
I. Pelo Chefe do Departamento, seu presidente; 
II. Pelo Coordenadores de área do conhecimento; 
III. Por representação discente, no limite máximo da lei. 

O Departamento tem um Chefe e um Suplente, eleitos na forma das normas eleitorais da 
URI, dentre os coordenadores de área de conhecimento do seu Departamento, empossados pelo 
Reitor, para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução. 
Ao Coordenador da área do conhecimento, eleito na forma das normas eleitorais da URI dentre 
os professores do Colegiado dos cursos do Departamento, existente em cada Unidade, 
empossados pelo Reitor para um mandato de 4 anos permitida uma recondução. 

Desta maneira, as questões referentes aos procedimentos orientadores da vida acadêmica 
dos Cursos de Graduação da URI, e do Curso de graduação Educação Física Bacharelado, são 
regulamentados por vários documentos institucionais normativos como: o Estatuto da URI, o 
Regimento da URI, o Manual Acadêmico e o Plano de Gestão da URI, bem como, os aspectos 
relacionados às normas específicas sobre Estágios Curriculares, Projetos Integradores em 
Educação Física, Trabalho de Conclusão do Curso em Educação Física IA e IB e  Atividades 
Complementares encontram-se definidas nos seguintes documentos: 
- Diretrizes Gerais dos Estágios Profissionais 

- Diretriz do Estágio Profissional em Esporte. 
- Diretriz do Estágio Profissional em Lazer e Gestão. 
- Diretriz do Estágio Profissional em Prescrição de Exercícios Físicos A. 
- Diretriz do Estágio Profissional em Saúde. 

- Diretriz dos Projetos Integradores em Educação Física I, II, III, IV e V. 
- Diretriz do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA 
- Diretriz do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB 
- Diretriz das Atividades Complementares. 

A gestão do Projeto Pedagógico também considera a avaliação institucional e o 
desempenho dos acadêmicos nas provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 



 
 

(ENADE), estes, fomentam reflexões e definições de melhorias no Projeto do Curso, Podendo 
envolver desde melhorias na infraestrutura da instituição como a aquisição de materiais e 
equipamentos para os laboratórios, ampliação do acervo bibliográfico, aquisição de equipamentos 
multimídia para os laboratórios de informática e salas de aula, a fim de ampliar possibilidades de 
ensino e pesquisa, bem como a seleção de docentes, mediante Processo Seletivo, com vistas ao 
aprimoramento do ensino e fortalecimento de pesquisas na área da Educação Física e ampliação 
da atuação na área da extensão.  

Considerando os resultados das avaliações institucionais realizadas pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), a Coordenação do Curso de forma coletiva valoriza atuações 
positivas do corpo docente e discute situações que necessitam de aprimoramento, por meio do 
retorno desta junto aos acadêmicos realizando um diálogo envolvendo as questões apontadas na 
avaliação.  

Assim, o Curso de graduação em Educação Física Bacharelado da URI articula-se à 
política de Avaliação Interna Institucional da URI, em total conformidade com o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), através da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Os documentos resultantes desses dois processos norteiam a tomada de decisões, servindo de 
base para a reflexão e análise permanente das questões que envolvam a dinâmica e o projeto do 
curso. 
 

6.6 Apoio ao Discente (ações de acolhimento e permanência, atividades de nivelamento, 
monitoria, estágios não obrigatórios, apoio psicopedagógico, intercâmbios) 

 
O PDI da URI descreve as políticas de atendimento aos discentes em relação aos 

serviços oferecidos pela Universidade no âmbito das formas de acesso e acolhimento, 
programas de estímulo à permanência (apoio psicopedagógico e financeiro), organização 
estudantil e acompanhamento dos egressos. Em relação às formas de acesso, a Universidade 
disponibiliza o acesso aos cursos de graduação via vestibular, transferência externa, 
transferência interna ou, quando na existência de vagas, a pessoas portadoras de diploma de 
graduação. Todos os estudantes, ao ingressarem na universidade, recebem informações 
acadêmicas no ato da matrícula sobre a estrutura da Universidade, Projeto Político Pedagógico 
do Curso, orientações sobre o ambiente universitário, serviços oferecidos pela universidade, 
entre outros.  

Além disso, os estudantes têm acesso via Internet à sua situação acadêmica e dispõem 
de serviços de correio eletrônico. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são vistas 
como recursos tecnológicos que ajudam na transmissão da informação e na comunicação, e 
são uma importante ferramenta que busca o atendimento às mudanças educacionais para o 
progresso da qualidade do ensino, do planejamento e da gestão dos processos educacionais.  

A URI mantém políticas de apoio aos estudantes através de programas de bolsas de 
estudo, crédito educativo, bolsas de iniciação científica, programas institucionais, bolsas de 
extensão, Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), Convênios e Desconto Grupo Familiar.  

A URI por meio do Núcleo de Acessibilidade, desenvolve programas de apoio ao 
acadêmico, fornecendo serviços de apoio pedagógico aos estudantes com deficiências, os 
quais recebem orientações e, quando necessário, encaminhamento para profissionais 
especializados. Também fornece apoio psicológico e psicopedagógico para os alunos e 
professores que necessitem de apoio na área social, emocional e de aprendizagem. O 
atendimento psicopedagógico tem por objetivo oportunizar um espaço de orientação, 
aconselhamento e avaliação das condições e potencialidades dos estudantes, além de prestar 
serviços de orientação vocacional e profissional.  



 
 

A URI incentiva a organização estudantil que se concretiza em diretórios e centros, bem 
como contempla, em todos os seus colegiados, a representação proporcional de universitários. 
No que tange à infraestrutura, a Universidade privilegia espaços de convivência, lazer, esporte, 
cultura, espiritualidade, orientação e arte. A participação e convivência entre os universitários é 
incentivada, também, a partir de interações entre os campi, intercâmbios, semanas acadêmicas, 
seminários, compartilhamento de projetos e metodologias inovadoras, exposição de trabalhos 
científicos, mostras, organização de eventos da área de atuação, viagens técnicas e de estudos, 
entre outros.  

 

6.7 Acompanhamento de egressos 
 

Os egressos, por meio do Parecer nº32/CAE/04, recebem atenção permanente com a 
finalidade de acompanhá-los e reaproximá-los da Universidade, proporcionar orientações, 
informações e atualizações, além do incentivo a participar em seus Cursos de Extensão e Pós-
Graduação.  

Neste contexto, os cursos de Graduação, por meio de sua coordenação, possuem um 
cadastro de todos os ex-alunos e mantém contato com os mesmos via correio eletrônico e redes 
sociais. Além disso, promovem, periodicamente, atividades com os egressos.  

A URI possui o Programa URI CARREIRAS, aprovado pela Resolução Nº 
2063/CUN/2015, que visa proporcionar um acompanhamento e assessoramento no 
desenvolvimento profissional do egresso, oferecendo um espaço para fortalecer os vínculos 
entre alunos e diplomados URI com o mercado de trabalho, auxiliando no planejamento e/ou 
transição da carreira e, nas mais distintas situações que envolvem a trajetória profissional. Os 
principais serviços oferecidos envolvem: avaliação do perfil profissional e competências, 
elaboração ou aprimoramento do currículo, planejamento de carreira, dúvidas sobre a carreira, 
qualificação da carreira, colocação e recolocação no mercado de trabalho, transição de carreira, 
aconselhamento de carreira e networking.  

O Plano de Gestão da URI prevê políticas de relacionamento com os egressos 
envolvendo ações que permitam criar canais efetivos de interação universidade-egressos, 
estreitar contatos com egressos como fontes de divulgação da URI e como marketing dos seus 
cursos e atividades. Para os acadêmicos, as Políticas focam no controle da evasão e criação de 
procedimentos de apoio ao estudante. 

 

VII Organização Curricular do Curso 

7.1 Estrutura Curricular do Curso 
 
  O Curso de graduação em Educação Física Bacharelado da URI está organizado com base 
na Resolução de nº 06/CNE/CSE/2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação em Educação Física. O currículo para o Curso de graduação em Educação 
Física Bacharelado está constituído em: 

Etapa Comum e Etapa Específica conforme a Resolução nº 06/CNE/CES/2018: 

1) Etapa Comum- Núcleo de estudos da formação geral 
2) Etapa específica - Núcleo de estudos de formação específica 



 
 

Na Etapa Comum, segundo as DCNs, ela possibilitará ao discente, autonomia para a 
escolha futura da sua formação específica. A etapa comum contempla os seguintes 
conhecimentos: 

I. Conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do ser humano (a exemplo do 
fisiológico, biomecânico, anatômico-funcional, bioquímico, genético, psicológico, 
antropológico, histórico, social, cultural e outros), enfatizando a aplicação à Educação 
Física; 

II. Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da 
motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física (a 
exemplo de fisiologia do exercício, biomecânica do esporte, aprendizagem e controle 
motor, psicologia do esporte e outros); 

III. Conhecimento instrumental e tecnológico (a exemplo de técnicas de estudo e pesquisa - 
tipos de conhecimento, técnicas de planejamento e desenvolvimento de um trabalho 
acadêmico, técnicas de levantamento bibliográfico, técnicas de leitura e de documentação; 
informática instrumental - planilha de cálculo, banco de dados; técnicas de comunicação e 
expressão leiga e científica e outros), enfatizando a aplicação à Educação Física; 

IV. Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção profissional em Educação Física, 
a exemplo de código de ética, diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, variáveis de 
prescrição do exercício, meio ambiente e sustentabilidade, diversidade cultural, diferenças 
individuais e outros. 

A parte do currículo pleno, denominada Formação Específica atende aos interesses dos 
acadêmicos, ao mercado de trabalho e às peculiaridades da região. No que tange a Resolução nº 
06, de 18 de dezembro de 2018; a etapa específica para formação do Bacharelado deverá 
contemplar os seguintes eixos curriculares: 

I. Saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em saúde, 
saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações biológica, psicológica, 
sociológica, cultural e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço e comunidade; 
gestão em saúde; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de 
Educação Física na saúde; 

II. Esporte: políticas e programas de esporte; treinamento esportivo; dimensões e implicações 
biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica do esporte; gestão do esporte; 
objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de esporte; e 

III. Cultura e lazer: políticas e programas de cultura e de lazer; gestão de cultura e de lazer; 
dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica do lazer; 
objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física 
na cultura e no lazer. 

Nesta reestruturação curricular do Curso de graduação em Educação Física Bacharelado 
da URI, a duração é de 08 semestres letivos, integralizados em 04 (quatro anos) no tempo mínimo 
e no tempo máximo 08 (oito anos), obedecendo aos 200 dias letivos, totalizando 3.300 horas de 
carga horária, garantindo a oferta de: 

 660 (seiscentas e sessenta) horas de estágio curricular na área de formação; 

 2.440 (duas mil quatrocentas e quarenta) horas dedicadas às atividades formativas; 

 200 (duzentas) horas de atividades complementares (teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesse dos acadêmicos) 



 
 

 

 

 
 
 

7.1.1 Disciplinas de Formação Específica 

 De acordo com as novas DCNs para os Cursos de graduação em Educação Física 
nº06/CES/CNE/18, a estrutura curricular está organizada em Etapa Comum e Etapa específica. 
Para a formação específica estão elencadas as seguintes disciplinas: 
 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Disciplina  Código Créditos Classificação 

Prescrição do Exercício e do Treinamento Físico 40-1005 4 Regular 

Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40-1006 4 Regular 

Projeto integrador em Educação Física IV 40-1007 2 Regular 

Educação Física na Atenção à Saúde  40-1009 2 Regular 

Teoria do Treinamento Esportivo 20-1010 4 Regular 

E
ta

p
a

 C
o
m

u
m

 

Conhecimentos Obrigatórios Disciplinas 

Conhecimentos biológicos, psicológicos e 

socioculturais do ser humano enfatizando a 

aplicação à Educação Física. 

 Fundamentos da Educação Física: 

Introdução aos Aspectos Históricos, 
Filosóficos, Sociológicos e Éticos. 

 Psicologia da Aprendizagem IA 

 Fisiologia Humana Geral 

 Psicologia da Aprendizagem IA 

 Anatomia Humana Geral 

Conhecimentos das dimensões e implicações 

biológicas, psicológicas e socioculturais da 
motricidade humana/movimento 

humano/cultura do movimento 

corporal/atividade física. 

 Metodologia dos Esportes Individuais I: 

Atletismo e Esportes de Raquete. 

 Metodologia dos Esportes Coletivos I: 

Futebol – Futsal - Voleibol 

 Fisiologia e Bioquímica do Exercício 

 Comportamento Motor: Crescimento, 
desenvolvimento e aprendizagem 

motora 

 

 Medidas e Avaliação Física 

 Metodologia dos Esportes coletivos III - 

Paradesporto e Esportes de Areia 

 Metodologia dos Esportes Individuais III: 
Ginástica Geral – Ginástica Desportiva – 

Lutas. 

 Cinesiologia e Biomecânica do Exercício 

 Recreação, Lazer e Natureza 

 Metodologia dos Esportes Individuais II: 

Atividades Aquáticas 

 Metodologia dos Esportes coletivos II: 

Handebol e Basquetebol 

Conhecimento instrumental e tecnológico, 

enfatizando a aplicação à Educação Física. 
 Língua Portuguesa I E 
 

 Metodologia: Educação Física e TICs 
 

Conhecimentos procedimentais e éticos da 

intervenção profissional em Educação Física 

 Fundamentos da Educação Física: 

Introdução aos Aspectos Históricos, 
Filosóficos, Sociológicos e Éticos. 

 Metodologia dos Esportes coletivos III - 
Paradesporto e Esportes de Areia 

 Recreação, Lazer e Natureza 

Estudos integradores para enriquecimento 
curricular, com carga horária referenciada em 

10% do curso. 

 Oficina de Experiência profissional em 

Esporte 

 Oficina de Experiência Profissional em 

Cultura e Lazer 

 Oficina de Experiência Profissional em 
Saúde 

 Projeto integrador em Educação Física I 

 Projeto Integrador em Educação Física II 

 Projeto integrador em Educação Física III 

Flexibilidade Curricular 

 Metodologia dos Esportes Individuais I: 

Atletismo e Esportes de Raquete. 

 Metodologia dos Esportes Coletivos I: 

Futebol – Futsal - Voleibol 

 Metodologia dos Esportes coletivos III - 
Paradesporto e Esportes de Areia 

 Metodologia dos Esportes Individuais III: 

Ginástica Geral – Ginástica Desportiva – 

Lutas. 



 
 

Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA 40-1011 2 Regular 

Educação Física e Saúde Coletiva 40-1012 4 Regular 

Metodologia do Treinamento Força 40-1014 4 Regular 

Exercício Físico para Populações Especiais I 40-1015 4 Regular 

Acessibilidade, Diversidade e Psicologia na Educação Física 40-1016 2 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física V 40-1017 2 Regular 

Práticas Corporais Rítmicas  40-1019 4 Regular 

Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB 40-1020 2 Regular 

Exercício Físico para Populações Especiais II 40-1021 2 Regular 

 

7.1.2 Disciplinas de Formação Geral 
 De acordo com as novas DCNs para os Cursos de graduação em Educação Física na 
resolução nº 06/CES/CNE/18, a estrutura curricular está organizada em Etapa Comum e Etapa 
específica. Para a formação geral estão elencadas as seguintes disciplinas: 

 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO GERAL 

Disciplina  Código Créditos Classificação 

Fundamentos da Educação Física: Introdução aos 
Aspectos Históricos, Filosóficos, Sociológicos e Éticos. 

40-985 4 Regular 

Língua Portuguesa I E 80-327 2 Regular 

E
ta

p
a

 E
sp

e
cí

fi
ca

 

Conhecimentos Obrigatórios Disciplinas 

Corpo de conhecimento da arte específica 

 Prescrição do Exercício e do Treinamento 
Físico 

 Gestão e Políticas Públicas no Esporte 

 Educação Física na Atenção à Saúde 

 Teoria do Treinamento Esportivo 

 Trabalho de Conclusão de Curso em 

Educação Física IA 

 Educação Física e Saúde Coletiva 

 Metodologia do Treinamento Força 

 Exercício Físico para Populações 

Especiais II 

• Exercício Físico 

para Populações 
Especiais I 

• Projeto integrador 

em Educação Física IV 
• Acessibilidade, 

Diversidade e 

Psicologia na Educação 
Física 

• Projeto Integrador 

em Educação Física V 
• Práticas Corporais 

Rítmicas 

• Trabalho de 
Conclusão de Curso em 

Educação Física IB 

Estágios supervisionados 

 Estágio Profissional em Esporte 

 Estágio Profissional em Lazer e Gestão 

 Estágio profissional em Prescrição de 

Exercícios Físicos A 

 Estágio 
Profissional em 

Saúde 

Atividades Práticas como componente 

curricular 

 As atividades práticas como componente curricular nas disciplinas especificadas 
no Anexo 1 

Flexibilidade Curricular Eletivas/Optativas 

 Tópicos em Educação Física 

 Bioestatística A 

 LIBRAS I A 

 Primeiros Socorros em Educação Física 

 Esporte e Mídia na Educação Física 
 

 Exercício Físico e Hábitos Alimentares 

 Epidemiologia da Atividade Física 

 Academias: Organização e 
Planejamento 

 Exercício Físico na Reabilitação 
Cardiometabólica 

 Atividades Físicas de Aventura na 

Natureza 

 Psicomotricidade 

na Educação 
Física 



 
 

Metodologia dos Esportes Individuais I: Atletismo e 
Esportes de Raquete. 

40-986 4 Regular 

Anatomia Humana Geral 20-504   Regular 

Fisiologia Humana Geral 20-503 4 Regular 

Metodologia dos Esportes Coletivos I: Futebol – Futsal - 
Voleibol 

40-987 4 Regular 

Fisiologia e Bioquímica do Exercício 40-988 4 Regular 

Oficina de Experiência profissional em Esporte  40-989 2 Regular 

Psicologia da Aprendizagem IA 70-987 2 Regular 

Comportamento Motor: Crescimento, desenvolvimento e 
aprendizagem motora 

40-990 4 Regular 

Projeto integrador em Educação Física I 40-991 2 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais II: Atividades 
Aquáticas 

40-992 4 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos II: Handebol e 
Basquetebol 

40-933 4 Regular 

Medidas e Avaliação Física 40-994 4 Regular 

Metodologia: Educação Física e TICs 40-995 4 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Cultura e Lazer 40-996 2 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física II 40-997 2 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos III - Paradesporto e 
Esportes de Areia 

40-998 4 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais III: Ginástica Geral – 
Ginástica Desportiva – Lutas. 

40-999 4 Regular 

Cinesiologia e Biomecânica do Exercício 40-1000 4 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Saúde 40-1001 2 Regular 

Recreação, Lazer e Natureza  40-1002 4 Regular 

Projeto integrador em Educação Física III 40-1003 2 Regular 

 

 

7.1.3 Disciplinas de Formação Docente 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

7.1.4 Disciplinas Articuladoras (disciplinas que possibilitam a interdisciplinaridade/ 
transdisciplinaridade e articulam diferentes áreas do conhecimento à formação do acadêmico) 

 As disciplinas articuladoras incluem os conteúdos referentes às diversas dimensões da 
relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 
culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, sociais, ambientais, éticos, educacionais 
e legais no âmbito individual e coletivo procurando atender ao perfil do bacharel egresso, em 
conformidade com as DCNs. Os conteúdos das disciplinas articuladoras são trabalhados nas 
seguintes disciplinas:  

 



 
 

DISCIPLINAS ARTICULADORAS 

Disciplina  Código Créditos Classificação 

Fundamentos da Educação Física: Introdução aos Aspectos 
Históricos, Filosóficos, Sociológicos e Éticos. 

40-985 4 Regular 

Metodologia: Educação Física e TICs 40-995 4 Regular 

Oficina de Experiência profissional em Esporte  40-989 2 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Cultura e Lazer 40-996 2 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Saúde 40-1001 2 Regular 

Educação Física e Saúde Coletiva 40-1012 4 Regular 

Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40-1006 4 Regular 

Fisiologia e Bioquímica do Exercício 40-988 4 Regular 

Educação Física na Atenção à Saúde  40-1009 2 Regular 

Acessibilidade, Diversidade e Psicologia na Educação Física 40-1016 2 Regular 

Projetos Integradores em Educação Física I, II, III, IV e V   2 Regular 

 
 

7.1.5 Disciplinas Eletivas 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

Disciplina  Créditos  Carga Horária 

Eletiva I 2 40 horas 

Eletiva II 2  40 horas 

 
 As disciplinas eletivas são complementares dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas 
de formação específica, sendo que o aluno pode optar por 12 créditos dentre as descritas a seguir: 
 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

Disciplina  Código Créditos  Classificação 

Tópicos em Educação Física 40-1022 2 Eletiva 

Métodos de Analises em Bioestatística 10-180 2 Eletiva 

LIBRAS I A 80-328 2 Eletiva 

Primeiros Socorros em Educação Física 40-1023 2 Eletiva 

Esporte e Mídia na Educação Física 40-1024 2 Eletiva 

Exercício Físico e Hábitos Alimentares 40-1025 2 Eletiva 

Epidemiologia da Atividade Física 40-1026 2 Eletiva 

Academias: Organização e Planejamento 40-1027 2 Eletiva 

Exercício Físico na Reabilitação 
Cardiometabólica 

40-1028 2 Eletiva 

Atividades Físicas de Aventura na Natureza 40-1029 2 Eletiva 

Psicomotricidade na Educação Física 40-1030 2 Eletiva 

 



 
 

 

7.1.6 Legislação relativa à abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
ambiental, educação em Direitos Humanos e de educação das relações étnico raciais e o ensino 
da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 
 

Considerando a importância de observar a legislação que permeia situações atinentes a 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e de Educação das relações étnico raciais 
e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena destaca-se a seguir sua 
contextualização no Curso de graduação em Educação Física Bacharelado da URI.   

Em atendimento a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que “altera a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira", e dá outras providências, o conteúdo de diversas disciplinas dos Cursos da URI 
contempla essa temática, nas respectivas disciplinas:  

 

Disciplina Código Crédito Classificação 

Práticas Corporais Rítmicas 40-1019 4 Regular 

Metodologias dos Esportes Individuais III: Ginástica 
Geral - Ginástica Desportiva - Lutas 

40-999 4 Regular 

Fundamentos da Educação Física: Introdução aos 
Aspectos Históricos, Filosóficos, Sociológicos e Éticos 

40-985 4 Regular 

Acessibilidade, diversidade e Psicologia na Educação 
Física 

40-1016 2 Regular 

Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40-1006 4 Regular 

 

Nesse particular, tem-se a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, a qual altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. São 
contemplados nos PPCs, nos conteúdos programáticos e nas pesquisas na região de 
abrangência dos Câmpus, procurando promover discussões críticas sobre esse assunto. Tem-
se a visão da importância do diálogo entre as diferentes raças e a formação social dentro da 
sociedade e organizações, enquanto um aspecto de fundamental importância nas ações práticas 
do ser humano.       

Em conformidade com o Parecer nº 03/CNE/CP/2004, aprovado em 10 de março de 2004, e 
a Resolução nº 01/CNE/CP/2004 de 17 de junho de 2004, a qual institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, os PPCs contemplam em suas disciplinas e conteúdos programáticos, 
bem como em ações/pesquisas que promovam a educação de cidadãos atuantes e conscientes, 
pertencentes a uma sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-
sociais positivas, rumo à construção de uma nação democrática.  



 
 

Ainda, em conformidade com a Resolução nº 01/CNE/CP/2012, de 30 de maio de 2012, que 
estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e de acordo com o 
art. 5º desse documento, que indica que a Educação em Direitos Humanos tem como objetivo a 
formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 
forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural, destaca-se que serão 
elencadas as disciplinas que contemplam, bem como, os conteúdos específicos da Educação 
em Direitos Humanos em cada PPC da URI. Conforme Art. 7º, Inciso II desta resolução, busca-
se também, ações e projetos voltados à dignidade humana, igualdade de direitos, 
reconhecimento e valorização das diferenças e da diversidade. De igual forma, destaca-se a 
formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, 
cultural e político, nas seguintes disciplinas:  

 

Disciplina Código Crédito Classificação 

Fundamentos da Educação Física: Introdução aos 
Aspectos Históricos, Filosóficos, Sociológicos e Éticos 

40-985 4 Regular 

Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40-1006 4 Regular 

Acessibilidade, Diversidade e Psicologia na Educação 
Física 

40-1016 2 Regular 

 

Também atinente à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
4.281, de 25 de junho de 2002, que dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). A EA por ser um componente 
essencial e permanente de formação está presente de forma articulada, em todos os cursos de 
graduação da URI e em especial nas disciplinas elencadas no quadro a seguir:  

 

Disciplina Código Crédito Classificação 

Recreação, Lazer e Natureza 40-1002 4 Regular 

Atividades Físicas de Aventura na Natureza 40-1029 2 Eletiva 

 
 

7.2 Específico para os Cursos de Licenciatura: 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

7.2.1 Integração com as redes públicas de ensino 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

7.2.2 Atividades práticas de ensino para as Licenciaturas 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

7.3 Específico para os Cursos da Área da Saúde: 

O curso de graduação em Educação Física Bacharelado, por ser um curso da área da 



 
 

saúde e estando inserido nesse contexto, desenvolve atividades que visam a integração com o 
sistema local e regional de saúde/ SUS, por meio de diferentes práticas de ensino, que estão 
fundamentadas nas DCNs e articuladas com os três eixos: saúde, esporte, cultura e lazer. 

 

7.3.1 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS 
 A integração do Curso com o sistema local e regional de saúde/SUS poderá acontecer por 
meio de possíveis ações articuladas com setores administrativos, proporcionar educação 
permanente por meio de ações próprias da área de intervenção, promover ações ligadas aos 
exercícios/atividades físicas próprias do seu campo de intervenção junto aos órgãos públicos e na 
comunidade vinculados aos SUS. 

 

7.3.2 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 
 As atividades práticas de ensino desenvolvidas na área da saúde deverão estar 
fundamentadas, nos três eixos articuladores das DCNs: saúde, esporte, cultura e lazer, planejadas 
e eticamente balizadas nos campos da promoção, proteção e reabilitação da saúde, por meio das 
diferentes possibilidades de intervenção (exercícios/atividades físicas, esportes, lutas, danças, 
práticas corporais diversas, gestão, recreação, cultura e de lazer) entre outros.  Que poderão ser 
desenvolvidas por meio das disciplinas curriculares, projetos e atividades de extensão e de 
pesquisa. 

 

VIII Sistema de acompanhamento e avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 
 

8.1 Pressupostos Metodológicos para o Processo de Avaliação e, cumprimento do Regimento 
da Universidade. Descrever, também, ações adotadas para o acompanhamento e a melhoria 
da aprendizagem, tendo em vista o processo de avaliação. 

 Considerando a avaliação como um processo que envolve todas as atividades realizadas 
pelos alunos, bem como a sua postura nos encontros teóricos e teórico-práticos, os acadêmicos 
do Curso de Educação Física serão avaliados não apenas através de resultados de exames ou 
trabalhos escritos, mas também o desempenho durante a realização de tarefas, a capacidade 
de criar e raciocinar, a capacidade de análise e reflexão acerca da realidade em que se 
encontram. Aliado a isso, professores e acadêmicos deverão considerar os aspectos legais 
acerca da avaliação, propostos no Regimento da Universidade: 

Art. 85. O plano de ensino deve conter a indicação dos objetivos de cada disciplina, o conteúdo 
programático, a carga-horária disponível, a metodologia a ser seguida, os critérios de avaliação, 
o material e as referências bibliográficas necessárias. 

Art. 86. O processo de aprendizagem, guardando íntima relação com a natureza da disciplina, 
é parte integrante do Plano de Ensino, compreendendo: 

I - Avaliação progressiva e cumulativa do conhecimento, mediante verificações parciais ao longo 
do período letivo em número mínimo de duas, sob a forma de exercícios, trabalhos escolares, 
arguições, seminários ou outras atividades; 

II - Verificação da capacidade de domínio do conjunto da disciplina ministrada, por meio de 
exame final do período, cumprindo o respectivo programa. 

Art.87. A avaliação do desempenho do aluno é feita por disciplina, considerando se as notas 
obtidas. 



 
 

Art.88. Para fins de avaliação do desempenho, fica instituída a atribuição de notas de 0 (zero) a 
10 (dez). 

§ 1º A média semestral da disciplina, por período letivo, é feita por média aritmética, e o cálculo 
deve conter, no mínimo 2 (duas) notas de provas e/ou exercícios ou trabalhos escolares, 
distribuídos proporcionalmente no semestre letivo. 

§ 2º O aluno que obtiver na disciplina uma média igual ou superior a 7 (sete) durante o período 
letivo e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento), é dispensado de exame final 
dessa disciplina, ressalvados os casos das disciplinas práticas (Trabalho de Conclusão de 
Curso, Projetos e Estágios) em que o aluno obtendo nota igual ou superior a 5 (cinco) será 
considerado aprovado. 

§ 3º As médias são apuradas até a primeira decimal, sem arredondamento. 

§ 4º Para obtenção da média final deve ser utilizada a fórmula: (MS + EF) / 2 = (média semestral 
mais exame final) dividido por dois. 

§ 5º Somente pode prestar exame final o aluno que obtiver a frequência não inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) e a média final do semestre igual ou superior a 5 (cinco). 

§ 6º O aluno que não prestar exame final por motivo de doença, luto ou gala ou outros previstos 
em lei, pode prestá-lo em nova data, mediante requerimento encaminhado à Direção 
Acadêmica, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo força maior. 

 Art.89. A aprovação do aluno em cada disciplina, no semestre, depende de ter cumprido, 
concomitantemente, as seguintes condições: 

I - Ter obtido frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - Ter obtido média final de aprovação não inferior a 5 (cinco). 

Art.90. A atribuição das notas e o controle de frequência é de responsabilidade exclusiva do 
professor da disciplina. 

Parágrafo único. De acordo com a legislação em vigor, as faltas não podem ser abonadas. 

Art.91. Todo aluno tem direito à revisão da nota atribuída ao exame final, com o objetivo de 
esclarecê-lo sobre o resultado obtido, à luz de critérios e ou gabarito e ou distribuição de pontos 
atribuídos pelo professor a cada questão: 

I - A revisão da nota do exame final deve ser requerida por escrito, à Direção Acadêmica, com 
justificativa ou razões que as fundamentam, no prazo de 2(dois) dias úteis, a contar de sua 
divulgação. 

II - A instituição terá o prazo de 3(três) dias úteis, para responder à solicitação do requerente, a 
contar da entrega do requerimento pelo estudante. 

III - uma vez protocolado o requerimento, a Direção Acadêmica dará ciência ao professor 
responsável pela disciplina do pedido da revisão, para reexame. 

IV - Mantida a nota, a Direção Acadêmica constituirá, a partir da indicação da Coordenação da 
Área do Conhecimento, uma Comissão de três professores, dois da mesma área do 
conhecimento, mais o Coordenador do Curso, para o reexame da nota atribuída, tendo a mão 
o gabarito ou critérios com a pontuação utilizados pelo professor. 

V - Sob a presidência do Coordenador do Curso ou Coordenador de Área, a Comissão reunir-
se-á para análise do exame feito pelo aluno. 



 
 

VI - Sem ignorar os critérios e ou gabarito apresentados pelo professor responsável pela 
disciplina, a Comissão pode confirmar ou modificar a referida nota, encaminhando, em até 48 
(quarenta e oito) horas, à Direção Acadêmica, ata circunstanciada na qual conste a nota 
atribuída no reexame, com a assinatura de todos os membros da avaliação. 

Parágrafo Único. De posse da ata, a Direção Acadêmica determinará ao professor responsável 
pela disciplina o respectivo assentamento no diário de classe, juntando cópia da ata. 

Art.92. Para cada aluno, a Secretaria Geral elabora e mantém atualizado, após cada semestre, 
o histórico escolar em que é registrada a disciplina cursada, com a respectiva carga horária, os 
créditos e a nota final obtida. 

 Para dar maior validade ao sistema de avaliação os professores, no decorrer do 
semestre letivo, ao escolherem as formas através das quais irão avaliar, também elencam 
critérios de avaliação no Plano de Curso de cada uma das disciplinas, presentes no Projeto 
Pedagógico. 

 Para a avaliação do TDE, seguindo a Resolução Nº 2750/CUN/2020, após a 
operacionalização das atividades acadêmicas do TDE, planejadas e orientadas pelos docentes 
nas aulas presenciais e, realizadas pelos discentes de forma extraclasse, sob a supervisão e 
avaliação do docente da disciplina seguirá a seguinte normativa: 

Art. 12. A avaliação das atividades do TDE segue os critérios estabelecidos no Regimento Geral 
da URI, no qual prevê-se que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos 
acumulados de zero (0) a dez (10). Em complemento ao Regimento Geral da URI, a Resolução 
nº 2736/CUN/2019, estabelece que o TDE representa 20% da nota atribuída ao acadêmico na 
disciplina, levando em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina.  

Art. 13. É de responsabilidade do professor da disciplina, garantir o rigor das avaliações bem 
como, verificar nos trabalhos apresentados e possíveis plágios.  

 Em relação às disciplinas no formato à distância O sistema de avaliação da disciplina 
está de acordo com o que determina o Regimento Interno da Instituição Resolução nº 
2318/CUN/2017– CAPÍTULO XI, Subseção VII, Art.85-92– “Do Planejamento de Ensino e Da 
Avaliação da Aprendizagem”.  

Para atender este novo modelo acadêmico, além do que determina o Regimento Geral da URI, 
prevê-se que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos acumulados de zero 
(0) a dez (10), representando: 

I – 20% - Trabalhos Propostos pelo Docente 

II – 20% - Fórum Avaliativo 

III – 60% - Prova Presencial 

I – 20% - Trabalhos Propostos pelo Docente 

 São atividades propostas pelo docente da disciplina, no ambiente virtual de 
aprendizagem, que serão avaliadas através da entrega pelo acadêmico, conforme orientação. 

II – 20% - Fórum Avaliativo 

 A participação no fórum representa 20% da pontuação do acadêmico. O fórum é uma 
ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. Esta ferramenta possibilita 
a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-acadêmico e seu o objetivo é propiciar o 



 
 

pensamento construtivo, a partir do pensamento crítico. A pontuação pode ser contabilizada de 
forma quantitativa e/ou qualitativa. 

III – 60% - Prova Presencial 

 A avaliação presencial contempla 60% da pontuação do acadêmico e é realizada de 
forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as competências desenvolvidas 
pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é de responsabilidade do 
docente. 

 

IX Estágio Curricular Supervisionado 

 O Estágio Curricular Supervisionado constitui um processo de transição profissional, que 
procura vivenciar e consolidar as competências exigidas para o exercício acadêmico-profissional 
em diferentes campos de intervenção. A formação do Bacharel em Educação Física garantirá o 
desenvolvimento de Estágios Profissionais Curriculares que se caracterizam por serem estágios 
de aplicação de conhecimentos, sob orientação e supervisão docente, em instituições de direito 
público e privado, na comunidade em geral e na própria Universidade, desde que apresentem 
vínculo com as disciplinas de estágio.  
 O Curso disponibiliza aos acadêmicos regularmente matriculados na disciplina, bem como 
para os professores envolvidos, as normas específicas para a realização do referido estágio, com 
a duração total prevista de 660 horas. A proposta do Curso de Educação Física Bacharelado, 
quanto aos estágios atende a Resolução CNE/CES nº 06/2018, para os Estágios Supervisionados 
e prevê a articulação, nos diferentes níveis e âmbitos de ação, observando-se as Normas 
regimentais para cada área, contidas no Projeto Pedagógico do Curso e seguindo o apêndice 3 
das diretrizes gerais para a realização dos estágios profissionais. 
 

9.1 Cursos de Licenciatura, também incluir: 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

9.1.1 Relação com a rede de escolas da Educação Básica. 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

9.1.2 Relação teoria e prática 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

9.1.3 Possibilidade de cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado em Programa(s) 
que integrem a Política Nacional de Formação de Professores para Educação Básica. 
Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

X Trabalho de Conclusão de Curso 
 

10.1 Pressupostos Metodológicos para o Trabalho de Graduação – TCC - descrever os 
regulamentos e as normas, critérios de orientação para a elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso – Monografia, Artigo Científico, Projeto, Produto, Evento ou similares e formas de 
apresentação, bem como coordenação do TCC. O TCC deve constar da matriz curricular e a 
carga horária destinada à sua realização conta para a integralização da carga horária do curso. 



 
 

Para conclusão do Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, o aluno deverá 
elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso e/ou artigo, através das disciplinas Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IA (40-1011) e IB (40-1020) que estarão articuladas com 
a disciplina de Metodologia: Educação Física e TICs (40-995), sob orientação docente. A disciplina 
de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB apresenta como pré-requisito a 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA. 

O (a) Coordenador (a), juntamente com o (a) Professor (a) orientador (a), possui 
mecanismos de acompanhamento e cumprimento deste, que resulta em qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos, cumprindo o conteúdo programático, constante no Plano de Ensino e a Ementa da 
disciplina. 

O Trabalho de Conclusão do Curso de graduação em Educação Física deve propiciar aos 
acadêmicos, experiências no universo da pesquisa científica com temas vinculados às linhas de 
pesquisas existentes no curso, visando à articulação do processo formativo de 
construção/reconstrução do conhecimento. 

De acordo com o plano da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IA, cada acadêmico, sob a orientação do professor da disciplina e do professor orientador, 
deve elaborar seu projeto. O acadêmico é avaliado por sua atuação no processo de elaboração e 
pela apresentação do projeto no Seminário de Qualificação perante o professor da disciplina e o 
professor orientador do Trabalho. 

O plano da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, 
prescreve o desenvolvimento da pesquisa e a elaboração do trabalho propriamente dito. As 
normas do curso de Educação Física para o Trabalho de Conclusão definem que o acadêmico 
tenha além do professor das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA 
e Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, um orientador (versado no tema 
escolhido), sendo que os orientadores devem ter um número limitado de orientandos e carga 
horária reservada para a função de orientação.  

O acadêmico juntamente com o orientador deve proceder às sugestões da banca 
examinadora (constituída de 03 professores) a qual o trabalho será apresentado. As normas das 
disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e IB, além das orientações 
constantes no PPC do Curso, estão normatizadas por documentos específicos denominados – 
Diretriz do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e Diretriz do Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB. As diretrizes do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IA e IB encontram-se no apêndice 4. 

 

XI Estudos Integradores 
 

11.1 Pressupostos Metodológicos para as Atividades Complementares - descrever os 
regulamentos e as normas para as Atividades Complementares previstas para o curso. As 
Atividades Complementares devem apresentar diversidade de atividades e formas de 
aproveitamento. Na matriz curricular deverá constar a carga horária destinada à realização 
destas a qual conta para a integralização da carga horária total do curso. 

 Os Estudos integradores, conforme a Resolução n°6/CNE/2018, são realizados para que 
o acadêmico possa aumentar a relação teoria/prática e também com os ambientes profissionais e 
são realizadas a partir dos Projetos Integradores, anteriormente descritos e Atividades 
Complementares. 

 

11.1 Pressupostos Metodológicos para as Atividades Complementares  



 
 

 

Objetivando atingir o perfil profissional definido e exigido pelo mercado e também pela 

sociedade, seguindo as diretrizes curriculares nacionais do Curso, a Grade Curricular prevê a 

realização de atividades complementares, que deverão ser cumpridas ao longo do Curso. A 

ampliação do horizonte da formação profissional, possibilitando ao acadêmico uma formação 

mais abrangente é a principal meta na implantação de tais atividades. O Curso entende por 

atividade complementar toda e qualquer atividade pertinente e útil para a formação humana e 

profissional do acadêmico, na qual foi aprovada pelo Colegiado do Curso, atendendo a 

Resolução nº 2604/CUN/2019. 

As Atividades Complementares deverão estar inseridas durante todo o desenvolvimento 

do curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado e a URI criará mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo aluno, através de estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou à distância.   

O aluno deverá cumprir uma carga horária em atividades complementares de graduação, 

sendo elas: 

a) participação em eventos científicos; 

b) participação em Monitorias e Estágios; 

c) participação em Programas de Iniciação Científica e projetos de pesquisa; 

d) participação em Programas de Extensão com ênfase em programas comunitários e arbitragem; 

e) participação em curso de extensão, atualização e aperfeiçoamento. 

Está definido neste projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Educação Física que 

o aluno deverá participar em, pelo menos, quatro das cinco atividades propostas, totalizando 200 

horas de Atividades Complementares. O acadêmico deverá cumprir 100 horas na etapa comum, 

e 100 horas na etapa específica. Cabe destacar que, na ETAPA COMUM, o aluno deverá cumprir 

no máximo 70 horas em cada item de atividades propostas acima. 

Cabe à Coordenação do Curso estabelecer mecanismos de acompanhamento para o 
cumprimento dessas atividades. Seguindo a organização do Curso, é apresentado e 
disponibilizado aos acadêmicos desde o 1º semestre, as Diretrizes das Atividades 
Complementares, para que ao longo do desenvolvimento dos oito semestres do Curso, o 
acadêmico consiga complementar o currículo pedagógico vigente, ampliando o nível do 
conhecimento de sua prática para além da sala de aula, favorecendo o relacionamento entre 
grupos e a convivência com as diferenças sociais. As diretrizes das Atividades Complementares, 
segue no apêndice 5. 

 

XII Matriz curricular por ênfase ou eixo temático ou núcleo 
A formação do Bacharel em Educação Física, de acordo com a resolução nº 06 de 18 de dezembro 
de 2018 CES/CNE, para atuar nos campos de intervenção contempla os seguintes eixos temáticos 
apresentados na seguinte representação gráfica: 

 



 
 

 

 

XIII Representação gráfica de um perfil de formação - representação de uma possibilidade 
formativa do curso/plano de integralização da carga horária do Curso. A representação deve 
indicar as certificações intermediárias, quando houver. 
 Seguindo a resolução nº 06 de 18 de dezembro de 2018 CES/CNE, o perfil de formação 
do bacharel em Educação Física está demonstrado na representação gráfica abaixo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV Matriz curricular – Currículo Pleno Semestralizado 
 
 
Situação Legal: Reconhecido   Currículo Pleno: 2020 
Integralização: Mínimo: 4 anos/Máximo: 8 anos 
Carga Horária: 2440 horas (122 créditos) + 660 h (Estágio Curricular) + 200 H (Atividades Complementares) 
Carga Horária Total: 3300 horas   Turno: Noturno  

 

Semestre Cód Disciplinas CH   Créd Pré-req 

      T P TDE EAD     

1° 
Semestre  

40-985 
Fundamentos da Educação Física: Introdução aos 
Aspectos Históricos, Filosóficos, Sociológicos e 
Éticos. 

40 20 20 

  

4   

80-237 Língua Portuguesa I E       40 2   

40-986 
Metodologia dos Esportes Individuais I: Atletismo e 
Esportes de Raquete. 

20 40 20 
  

4   

20-504 Anatomia Humana Geral 20 40 20   4   

20-503 Fisiologia Humana Geral 40 20 20   4   

                  

2° 
Semestre  

40-987 
Metodologia dos Esportes Coletivos I: Futebol – 
Futsal - Voleibol 

20 40 20 
  

4 
  

40-988 Fisiologia e Bioquímica do Exercício 40 20 20   4 20-503 

40-989 Oficina de Experiência profissional em Esporte    30 10   2   

70-987 Psicologia da Aprendizagem IA 30   10   2   

40-990 Comportamento Motor: Crescimento, 
desenvolvimento e aprendizagem motora 

40 20 20 
  

4 
  

40-991 Projeto integrador em Educação Física I 10 20 10   2   

      

3° 
Semestre 

40-992 
Metodologia dos Esportes Individuais II: Atividades 
Aquáticas 

20 40 20 
  

4 
  

40-933 
Metodologia dos Esportes coletivos II: Handebol e 
Basquetebol 

20 40 20 
  

4 
  

40-994 Medidas e Avaliação Física 20 40 20   4   

40-1002 Recreação, Lazer e Natureza  20 40 20   4   

40-996 
Oficina de Experiência Profissional em Cultura e 
Lazer 

  30 10 
  

2 
  

40-997 Projeto Integrador em Educação Física II 10 20 10   2   

  

4° 
Semestre 

40-998 
Metodologia dos Esportes coletivos III - 
Paradesporto e Esportes de Areia 

20 40 20 
  

4 
  

40-999 
Metodologia dos Esportes Individuais III: Ginástica 
Geral – Ginástica Desportiva – Lutas. 

20 40 20 
  

4 
  

40-1000 Cinesiologia e Biomecânica do Exercício 40 20 20   4   



 
 

40-1001 Oficina de Experiência Profissional em Saúde   30 10   2   

40-995 Medodologia: Educação Física e TICs 40 20 20   4   

40-1003 Projeto integrador em Educação Física III 10 20 10   2   

  

5° 
Semestre 

40-1004 Estágio Profissional em Esporte    160     8   

40-1005 Prescrição do Exercício e do Treinamento Físico 40 20 20   4   

40-1006 Gestão e Políticas Públicas no Esporte 40 20 20   4   

40-1007 Projeto integrador em Educação Física IV 10 20 10   2   

----- ELETIVA I         2   

  

6° 
Semestre 

40-1008 Estágio Profissional em Lazer e Gestão    160     8   

40-1009 Educação Física na Atenção à Saúde  20 10 10   2   

40-1010 Teoria do Treinamento Esportivo 40 20 20   4   

40-1011 Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IA 

30   10 
  

2 
  

40-1012 Educação Física e Saúde Coletiva 40 20 20   4   

  

7° 
Semestre 

40-1013 Estágio profissional em Prescrição de Exercícios 
Físicos A 

  160   
  

8 
  

40-1014 Metodologia do Treinamento Força 30 30 20   4   

40-1015 Exercício Físico para Populações Especiais I 40 20 20   4   

40-1016 Acessibilidade, Diversidade e Psicologia na 
Educação Física 

30   10 
  

2 
  

40-1017 Projeto Integrador em Educação Física V 10 20 10   2   

  

8° 
Semestre 

40-1018 Estágio Profissional em Saúde   180     9   

40-1019 Práticas Corporais Rítmicas  20 40 20   4   

40-1020 
Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IB 

30   10 
  

2 40-1011 

40-1021 Exercício Físico para Populações Especiais II 20 10 10   2   

----- ELETIVA II         2   

  

ELETIVAS 

  Cód Disciplinas CH Créd 
Pré-
req Co-req 

      T P TDE       

Eletivas 

40-1022 Tópicos em Educação Física 30   10 2     

10-180 Métodos de Analises em Bioestatística  30   10  2      

80-328 LIBRAS I A 30   10 2     

40-1023 Primeiros Socorros em Educação Física 10 20 10 2     

40-1024 Esporte e Mídia na Educação Física 20 10 10 2     



 
 

40-1025 Exercício Físico e Hábitos Alimentares 30   10 2     

40-1026 Epidemiologia da Atividade Física 30   10 2     

40-1027 Academias: Organização e Planejamento 20 10 10 2     

40-1028 Exercício Físico na Reabilitação Cardiometabólica 20 10 10 2     

40-1029 Atividades Físicas de Aventura na Natureza 10 20 10 2     

40-1030 Psicomotricidade na Educação Física 20 10 10 2     

  

 
 

XV Planos de Ensino 
 

1° SEMESTRE 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Fundamentos da Educação Física: Introdução aos Aspectos Históricos, 
Filosóficos, Sociológicos e Éticos. 
Código: 40-985 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

Estudo da Educação Física, suas correntes históricas e filosóficas. A educação física e 
suas relações com a sociedade. Os Aspectos Éticos da Educação Física enquanto: disciplina 
acadêmica, profissão, mercado de trabalho e área de estudo, formação inicial e continuada. 
   
OBJETIVOS: 
 

 Analisar as correntes históricas e filosóficas que orientaram a Educação Física. 

 Descrever e analisar criticamente os aspectos históricos e filosóficos e sua relação com a 
prática profissional. 

 Explicitar a relação intrínseca da educação física com a sociedade – aspectos históricos, 
culturais, econômicos, sociais, esportivos, educacionais, políticos. 

 Analisar o papel da ética para o desempenho e a formação do profissional de Educação 
Física. 

 Introduzir o estudante no curso de Educação Física, especialmente nas discussões sobre 
o objeto de estudo da Educação Física. 

 Esclarecer as esferas de estudo acadêmico e de prática profissional em Educação Física. 

 Esclarecer os princípios norteadores e a estrutura curricular do curso de Educação Física 
da URI. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Aspectos Históricos e Filosóficos da Educação Física. 

 O processo que originou a Educação Física e seus principais aspectos históricos. 

 Contexto histórico e filosófico dos Jogos Olímpicos, Olimpismo e Movimento Olímpico. 



 
 

 
Unidade 2 - Aspectos Históricos e Filosóficos da Educação Física. 

 Contexto histórico e filosófico da cultura corporal de movimento na Grécia e em Roma. 

 Contexto histórico e filosófico da cultura corporal de movimento na Idade Média. 

 Contexto histórico e filosófico da cultura corporal de movimento do Renascimento até os 
dias atuais. 

 
Unidade 3 - Aspectos Históricos: A Gênese do Esporte Moderno. 

 A gênese do esporte moderno e tendências da Educação Física Brasileira. 
 
Unidade 4 – Educação Física: Aspectos Sociológicos  

 Sociologia e Educação física. 

 Tendências histórico-culturais da educação física. 

 Paradigmas de abordagem da educação física. 
 

Unidade 5 – Educação Física: Aspectos Sociológicos. 

 Reflexão: sociedades e educação física. 

 Análise do sistema esportivo. 

 Imagens do corpo na educação física: ética, estética, gênero, etnia/raça, relações étnico-
raciais, cultura indígena, afro-brasileira e africana. 

 A educação física na sociedade atual: reflexões sócio-filosóficas. 
 
Unidade 6 – Educação Física: Aspectos Sociológicos e Legislação. 

 O esporte com o papel de uma reunião social. Lei nº. 10.639/2003 e parecer 
CNE/CP3/2004 – Educação das Relações Étnico-Raciais 

 Atitudes, interesses e habilidades sociais. Res. nº 01/CNE/2012 – Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos 

 A socialização das emoções: estudo na interação social. Res. nº 01/CNE/2012 – Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 Paradigmas do estudo das atitudes, interesses e habilidades sociais. Lei nº. 11.645 de 
10/03/2008. Res. CNE/CP nº 1, de 17/07/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais pra 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Indígena. 

 
Unidade 7 – Educação Física: Aspectos Sociológicos. 

 O esporte com o papel de uma reunião social. Lei nº. 10.639/2003 e parecer 
CNE/CP3/2004 – Educação das Relações Étnico-Raciais 

 Atitudes, interesses e habilidades sociais. Res. nº 01/CNE/2012 – Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos. 

 A socialização das emoções: estudo na interação social. Res. nº 01/CNE/2012 – Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 Paradigmas do estudo das atitudes, interesses e habilidades sociais. Lei nº. 11.645 de 
10/03/2008. Res. CNE/CP nº 1, de 17/07/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais pra 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Indígena. 

 
Unidade 8 – Educação Física: Aspectos Éticos 

 Objeto de estudo e campos de análise. 



 
 

 Esferas de estudo acadêmicas da Educação Física. 

 Esferas de prática profissional em Educação Física. 
 

Unidade 9 - Mercado de Trabalho em Educação Física 

 Diversidade dos campos de intervenção profissional. 

 Características do mercado de trabalho na área. 

 Perspectivas do mercado de trabalho e possibilidades de carreira profissional. 
 
Unidade 10 - Formação Inicial e Continuada em Educação Física 

 Modelos de organização curricular na formação inicial. 

 Cursos de pós-graduação em Educação Física: instituições, programas e áreas de 
concentração. 

 Projeto pedagógico do curso de Educação Física da URI: princípios norteadores e estrutura 
curricular. 

 
Unidade 11 - Ética profissional: estratégia de ação. 

 O campo de intervenção profissional e o campo da Educação Física em outras áreas. 

 Sistema CONFEF/CREF. 

 Documentos e Cartas da Educação Física. 

 Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. 
 

METODOLOGIA:  
 As aulas serão teórico-práticas utilizando-se de recursos audiovisuais como: retroprojetor, 
projetor de slides, apostilas, artigos, livros. Ainda, estudos dirigidos e visitas técnicas de 
observação, discussão em forma de seminários, reuniões, participação em seções públicas da 
esfera administrativa municipal, (prefeitura, câmera de vereadores, secretarias e departamentos).  
 O TDE será trabalhado através de estudos teóricos, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CABRAL, L. A. M. Os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. São Paulo. Odysseus, 2004. 
MURAD, Mauricio. Sociologia e educação física: diálogos, linguagens do corpo, esportes. 
RJ: FGV, 2009. 
CONFEF. Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Conselho Federal de 
Educação Física – CONFEF. Rio de Janeiro, 2015. On line 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARMO JUNIOR, W. Dimensões Filosóficas da Educação Física. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 
FENSTERSEIFER, P. E. A Educação Física na Crise da Modernidade. Ijuí, RS: Unijuí, 2001. 
SOARES, C. Educação Física: Raízes Européias e Brasil. Campinas. Autores Associados, 
1994. 



 
 

SÁ, A. Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
BAUMAN, Zygmunt. MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2010. Tradução de Alexandre Werneck. 301 p. 
 
 
Departamento de Linguística, Letras e Artes  
Disciplina: Língua Portuguesa I E 
Código: 80-237  
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 40h 
N° de Créditos: 02 
 
 Ementa e Conteúdo curricular pendente, conforme contato com a Pró-Reitoria de Ensino, 
será colocado após aprovação no Conselho em julho.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes Individuais I: Atletismo e Esportes de Raquete. 
Código: 40-986 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

A Disciplina tem como proposta o estudo dos Esportes Individuais, atletismo e os Esportes 
de Raquete, neste segundo, com enfase no Tênis e no Pádel. Estudo histórico-crítico do atletismo 
e dos esportes de raquete. Fundamentos técnicos básicos, noções de regras e arbitragem. 
Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino. 

. 
OBJETIVOS: 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução do atletismo e dos esportes de 
raquete, bem como as suas características básicas enquanto modalidade esportiva 
individual. 

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem a partir de progressões de exercícios e 
tarefas. 

 Dominar os fundamentos técnicos básicos. 

 Aplicar noções básicas de regras e arbitragem. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa nestes 
campos. 

 Identificar as diferentes modalidades esportivas dos Esportes de Raquete e suas 
manifestações nas atividades esportivas e recreativas. 

 Reconhecer as implicações sócio-culturais da prática das diferentes modalidades destes 
esportes e as possíveis ações desenvolvidas no âmbito da Educação Física. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 Introdução ao Atletismo: 

 Histórico e evolução do atletismo. 



 
 

 Características específicas do atletismo. 

 Iniciação ao atletismo. 
 
Unidade 2 - Metodologia do Ensino do Atletismo: 

 Processo de ensino-aprendizagem das provas. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas no ensino do atletismo. 
 
Unidade 3 - Fundamentação Técnica Básica do Atletismo: 

 Corridas: velocidade, meio fundo, fundo, revezamentos e marchas. 

 Saltos: altura, distância e triplo. 

 Arremessos: Martelo, peso, disco e dardo. 
 
Unidade 4 - Regulamentação Básica do Atletismo: 

 Noções das regras básicas de atletismo. 

 Noções de arbitragem das provas de atletismo. 
 
Unidade 5 – Introdução aos Esportes de Raquete: 

 História e Evolução do Tênis e do Pádel. 

 Características específicas dos Esportes de Raquete. 
 

Unidade 6 - Metodologia do Ensino dos Esportes de Raquete: 

 Processo de ensino-aprendizagem esportivo. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino dos Esportes de Raquete. 
 
Unidade 7 - Fundamentos Básicos dos Esportes de Raquete 

 Fundamentos técnicos básicos do tênis de campo e do Pádel. 

 Fundamentos básicos de defesa e de ataque do tênis de campo e do Pádel. 
 
Unidade 8 - Regulamentação Básica dos Esportes de Raquete. 

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de tênis de campo e do Pádel. 
 
METODOLOGIA:  

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas, seminários, aulas 
práticas, bem como a observação e arbitragem de provas de atletismo e esportes de raquete. 
Serão utilizados recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, equipamentos e 
implementos específicos dos esportes dispostos na ementa.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, provas práticas e trabalhos individuais 
e em grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas 
que levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e 
contemplarão 20% da nota total da disciplina.  



 
 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica: 
MATTHIESEN, S.Q. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: ed. Guanabara Koogan, 2007.  
TREUHERZ, R. M.. Tênis: técnicas e táticas de jogo: preparação estratégica, mental, física, 
nutricional. Alaúde. São Paulo, 2005 
CARVAJAL, Carlos González. 101 ejercicios de pádel para todos los niveles - novembro 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
ISHIZAKI, M. T. & CAST, M. Tênis: aprendizagem e treinamento. São Paulo, Phorte, 2005. 
FERNANDES, J.L. Atletismo - Os Saltos. EPU, 2013 
COICEIRO, G.A. 1000 Exercícios e Jogos para o Atletismo. Rio de Janeiro, 2005 
CBAT. Regras Oficiais de Atletismo. Rio de Janeiro, 2007 
FERNANDES, J.L. Atletismo. corridas. São Paulo: EPU, 2003.  
 
 
Departamento de Ciências Biológicas  
Disciplina: Anatomia Humana Geral 
Código: 20-504  
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Estudo da anatomia e suas generalidades. Abordagem teórica e prática dos aspectos 
morfológicos gerais dos sistemas constituintes do corpo humano, como esquelético, articular, 
muscular, cárdio circulatório, respiratório, digestório, geniturinário, reprodutor, nervoso, endócrino 
e estesiológico. 
 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar aos discentes conhecimentos para a identificação de estruturas anatômicas, 
para a compreensão de suas funções e a sua disposição no corpo humano, capacitando-
os a obterem conhecimento nos aspectos morfológicos e suas interações entre os sistemas 
como base para disciplinas subsequentes. 

 Reconhecer, identificar e conceituar as estruturas anatômicas que compõem os sistemas 
orgânicos. 

 Reconhecer as estruturas anatômicas em modelos anatômicos e peças orgânicas. 

 Mobilizar seus conhecimentos, habilidades e atitudes para solucionar situações 
apresentadas pelos docentes ao longo do semestre. 

 Compreender a estruturação do corpo humano para interferir no processo saúde doença. 

 Compreender os impactos provocados pelo exercício físico e ou técnicas terapêuticas 
sobre os sistemas orgânicos. 

 Comunicar-se eticamente, trabalhar em equipe, demonstrar autonomia na busca do 
conhecimento e no uso das tecnologias da informação. 

 Conhecer as técnicas de conservação de peças anatômicas humanas, bem como, com as 
determinações legais para o descarte ambientalmente correto dos meios de conservação 
de peças anatômicas. 



 
 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Generalidades 

 Histórico, conceitos e divisão anatômica. 

 Planos, eixos, termos de posição e direção, termos regionais, cavidades e movimentos do 
corpo.  

 Nomenclatura anatômica. 
 
Unidade 2 - Anatomia do Aparelho Locomotor 

 Osteologia: introdução, estrutura óssea, tipos de ossos; ossos do esqueleto axial; ossos 
do esqueleto apendicular e principais acidentes ósseos. 

 Artrologia: introdução, classificação, estruturas, tipos de articulações, movimentos 
corporais e principais articulações do corpo. 

 Miologia: introdução, características, origens, inserções, estrutura, tipos, nomenclatura e 
ação individualizada; principais músculos da cabeça, pescoço e tronco; músculos 
apendiculares. 

 
Unidade 3 - Sistema Cardiorrespiratório e Vascular 

 Anatomia Cardíaca: localização, constituição, cavidades e válvulas cardíacas, sistema 
próprio de irrigação (coronárias) e inervação (tecido nodal) cardíaca.  

 Anatomia Pulmonar: porção condutora e respiratória. Pleuras;  

 Circulação Pulmonar e Sistêmica: constituição arterial e venosa, principais ramos arteriais 
e venosos do corpo. 

 Sistema Porta.  

 Circulação Fetal 

 Sistema Linfático. 
 
Unidade 4 - Sistema Digestório 

 Anatomia do sistema digestório; glândulas anexas 
 
Unidade 5 - Sistema Urogenital 

 Anatomia do Sistema Urinário. 

 Anatomia do Sistema Genital Masculino. 

 Anatomia do Sistema Genital Feminino. 
 
Unidade 6 - Sistema nervoso: conceito e classificação.  

 Sistema nervoso central. 

 Sistema nervoso periférico: nervos cranianos e espinais. 
 
Unidade 7 - Estesiologia 

 Visão: olhos e anexos. 

 Audição: orelha externa, média e interna. 

 Tegumento: epiderme, derme, glândulas da pele, pelos, unhas e mamas. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teóricas expositivas dialogadas por meio de diversas técnicas de ensino e 
aprendizagem e utilização de recursos audiovisuais, construção de mapas conceituais. As aulas 
práticas com manuseio de peças anatômicas humanas ou modelos anatômicos no laboratório de 



 
 

anatomia. O ensino aprendizagem será complementado por meio da utilização de atlas anatômico, 
leitura de livro texto, artigos e apresentação de seminários, dinâmicas de grupos, resenhas entre 
outras. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação cognitiva dar-se-á por meio de provas teóricas dissertativo-objetivas, provas 
práticas e estudos complementares. A avaliação diagnóstica se dará considerando o desempenho 
das competências e habilidades inerentes aos objetivos da disciplina. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. São Paulo: Atheneu, 
2009. 
DANGELO, J. G. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: Atheneu, 2007.  
NETTER, F. H. (M.D.) Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
 
Bibliografia complementar: 
BASMAJIAN, J. A Anatomia de Grant. São Paulo: Manole, 1993 
KAPIT, W. & ELSON, L. M. Anatomia: um livro para colorir. São Paulo: Roca, 2004.  
MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 2 vols. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
SPENCE, A. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991.  
 
 
Departamento de Ciências Biológicas  
Disciplina: Fisiologia Humana Geral 
Código: 20-503  
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Introdução à Fisiologia geral e celular e conceitos de homeostase. Fisiologia cardíaca, 
vascular e pulmonar, funções do sistema endócrino e suas regulações, sistema renal e digestório 
e sistema nervoso.  
 
OBJETIVOS: 

 Entender os principais mecanismos fisiológicos que controlam e regulam os seguintes 
sistemas humanos especializados: gastrintestinal, respiratório, cardiovascular, 
hematológico, endocrinológico e reprodutivo. 

 Reconhecer os principais distúrbios fisiológicos destes sistemas e relacioná-los aos 
aspectos anatômicos e clínicos. 



 
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Introdução à fisiologia - fisiologia celular e geral: 

 Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno; 

 Célula e suas funções: organização e estrutura física; sistemas funcionais: endocitose; 

 Controle genético e reprodução celular: câncer. 
 
Unidade 2 - Células sanguíneas, imunidade e coagulação sanguínea: 

 Eritrócitos. Anemia. Policitemia; 

 Resistência do organismo à infecção - sistema de macrófagos dos tecidos, leucócitos e 
inflamação. Leucemias; 

 Imunidade inata e adquirida. Alergias; 

 Grupos sanguíneos, transfusão, transplante de tecidos e órgãos; 

 Hemostasia e coagulação sanguínea. Hemofilia. Trombocitopenia. 
 
Unidade 3 - Fisiologia da membrana, do nervo e do músculo: 

 Transporte por meio da membrana celular: difusão e transporte ativo; 

 Potenciais de membrana e potenciais de ação; 

 Contração do músculo esquelético. Fadiga muscular. Anormalidades: hipertrofia, atrofia, 
rigidez cadavérica, paralisia familiar. 

 
Unidade 4 - Fisiologia Cardíaca: 

 Aspectos básicos da circulação, pressão arterial, fluxo e resistência vascular periférica; a 
bomba cardíaca; o débito cardíaco, retorno venoso, sistema valvular e sistema de 
condição; 

 Regulação do aparelho cardiovascular; 

 Fisiologia dos principais distúrbios cardiovasculares. 
 
Unidade 5 - Fisiologia do Sistema Circulatório, Arterial, Venoso e Sistema Linfático: 

 Fisiologia dos principais distúrbios circulatórios periféricos. Doença de Reynaud. 
Arteriosclerose periférica. 

 
Unidade 6 - Fisiologia Renal: 

 Fluxo sanguíneo renal, filtração glomerular, processamento do filtrado glomerular nos 
túbulos renais, formação da urina; 

 Fisiologia dos líquidos corporais: líquidos extra e intracelulares, líquido intersticial e edema; 
controle da osmolaridade do líquido extracelular e da concentração de sódio; regulação do 
volume sanguíneo e do volume do líquido extracelular; 

 Regulação do equilíbrio acidobásico. Anormalidades clínicas: acidose e alcalose 
metabólicas e acidose e alcalose respiratórias. 

 
Unidade 7 - Fisiologia Respiratória: 

 Mecânica da ventilação pulmonar; volumes e capacidades pulmonares; volume minuto-
respiratório; ventilação alveolar e respiração artificial; 

 Princípios físicos das trocas gasosas; 

 Difusão de oxigênio e dióxido de carbono através da membrana respiratória alveolar, da 
circulação sanguínea e dos líquidos corporais; 

 Fisiopatologia pulmonar: enfisema pulmonar crônico, pneumonia, atelectasia, asma, 
tuberculose. 



 
 

 
Unidade 8 - Fisiologia do sistema nervoso: 

 Organização do sistema nervoso; funções básicas das sinapses; sensações somáticas: 
mecanorreceptivas, dor, dor visceral, cefaleia e sensações térmicas. Anormalidades 
clínicas da dor: hiperalgésica, herpes zoster, síndrome talâmica; 

 Funções motoras da medula e dos reflexos medulares, do tronco cerebral e gânglios de 
base, controles córtex e cerebelo; 

 Funções intelectuais do cérebro; 

 Funções cerebrais do comportamento: sistema límbico, papel do hipotálamo e controle das 
funções orgânicas vegetativas. 

 
Unidade 9 - Fisiologia do sistema digestivo: 

 Princípios gerais da função gastrintestinal, mobilidade, controle nervoso e circulação 
sanguínea, transporte e mistura do alimento no tubo alimentar básico; 

 Funções no tubo alimentar, secreção, digestão, absorção; fisiologia dos principais 
distúrbios gastrintestinais; 

 Metabolismo de lipídeos, proteínas e carboidratos; funções hepáticas. 
 
Unidade 10 - Fisiologia do sistema endócrino: 

 Introdução à endocrinologia; hormônios hipofisários e hipotálamo; hormônios das 
glândulas tireoide, paratireoide e suprarrenal. Principais aspectos fisiológicos dos 
distúrbios da tireoide: hipotireoidismo e hipertireoidismo. Hormônios córtico-suprarrenais: 
funções dos mineralocorticoides e glicocorticoides. Anormalidades na secreção do córtex 
da suprarrenal: hipoadrenalismo - doença de Addison; hiperadrenalismo - síndrome de 
Cushing; 

 Aspectos metabólicos do pâncreas e fígado: insulina, glucagon e diabetes mellitus. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
mapas anatômicos e eventuais peças anatômicas, além de aulas práticas em laboratório.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. 2. ed. São Paulo: Ed. Manole Ltda, 1991. GUYTON, 
A. C.  Fundamentos de Fisiologia. Elsevier, 2011 
  
Bibliografia complementar: 
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 4 ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 2014. 
JACOB, S.W; FRANCONE, C.A.; LOSSOW, W.J. Anatomia e Fisiologia Humana. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Interamericana, 1984. 



 
 

WARD, J. Fisiologia Básica: Guia Ilustrado de Conceitos Fundamentais. São Paulo, Ed 
Manole, 2014 
SANTOS, Nívea Moreira. Anatomia e Fisiologia Humana, 2nd edição. Erica, 06/2014. 
VitalSource (Bookshelf Online). 
SILVERTORN, D. U. Fisiologia Humana: Uma abordagem Integrada. 5 ed. Barueri: Manole, 
2010.  
 
 

2° SEMESTRE 
 

 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes Coletivos I: Futebol – Futsal - Voleibol 
Código: 40-987 
Carga Horária: 80h  
 Prática: 40h 

Teórica: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

Estudo histórico-crítico do futebol, futsal e do voleibol. Fundamentos técnicos e táticos, 
noções de regras do futebol e futsal. Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do 
futebol, futsal e do voleibol.  
 
OBJETIVOS: 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução do futebol/futsal e do voleibol bem 
como as suas características básicas enquanto jogos esportivos coletivos. 

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem no futebol/futsal e do voleibol a partir de 
progressões de exercícios e tarefas. 

 Distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino do futebol/futsal 
e do voleibol. 

 Dominar os princípios básicos dos sistemas ofensivos e defensivos do futebol/futsal e do 
voleibol. 

 Aplicar noções básicas de regras e arbitragem do jogo de futebol/futsal e do voleibol. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa em 
futebol/futsal e do voleibol. 
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Introdução ao Futebol/Futsal 

 Histórico e evolução do futebol/futsal. 

 Caracterização dos jogos esportivos coletivos. 

 Características específicas do futebol/futsal. 
 
Unidade 2 - Metodologia do Ensino do Futebol/Futsal 

 Iniciação ao Futebol e Futsal. 

 Processo de ensino-aprendizagem esportiva. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 



 
 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino do futebol/futsal. 
 
Unidade 3 - Fundamentos Básicos e Sistemas Ofensivos e Defensivos do Futebol/Futsal 

 Fundamentos técnicos básicos do futebol. 

 Sistemas básicos de defesa e de ataque no futebol. 

 Fundamentos técnicos básicos do futsal. 

 Sistemas básicos de defesa e de ataque no futsal. 
 
Unidade 4 - Regulamentação Básica do Futebol/Futsal 

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de futebol. 

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de futsal. 
 
Unidade 5 - Introdução ao Voleibol 

  Histórico e evolução do voleibol. 

  Caracterização dos jogos esportivos coletivos. 

  Características específicas do voleibol. 
 
Unidade 6 - Metodologia do Ensino do Voleibol 

 Iniciação ao Voleibol.  

 Processo de ensino-aprendizagem esportiva. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino do voleibol. 
 

Unidade 7 - Fundamentos Básicos e Sistemas Ofensivos e Defensivos do Voleibol 

  Fundamentos técnicos básicos do voleibol. 

  Sistemas básicos de defesa e de ataque no voleibol. 
 

Unidade 8 - Regulamentação Básica do Voleibol  

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de voleibol. 
 
METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas, seminários, aulas 
práticas, bem como a observação e arbitragem de jogos de futebol/futsal e voleibol. 

O TDE será realizado a partir de leituras e textos, além de fóruns de discussão, vídeos e 
Quiz. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos concentra-se no desempenho apresentado em provas teóricas e 
prática, trabalhos individuais e em grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização 
das atividades encaminhadas que levam em consideração os conteúdos e competências 
esperadas para a disciplina e contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BIZZOCCHI, C. O. Voleibol de Alto Nível: da iniciação à competição. 4 ed. Manole, 2013. 
FRISSELLI, A.: MONTOVANI, M. Futebol: teoria e prática. São Paulo: Phorte, 1999.  



 
 

MUTTI, D. Futsal: da iniciação ao alto nível. São Paulo: Phorte, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
DA CRUZ, E. E. Treinamento de Voleibol Visando o Jogo. 1. ed. São Paulo: Phorte, 2012.   
SAAD, M. e COSTA, C.F. Futsal: movimentações defensivas e ofensivas. Florianópolis: 
Bookstore, 2001.  
SANTOS FILHO, J. L. A. Manual de Futebol. São Paulo: Phorte, 2002.  
UGRINOWITSCH, C. BARBANTI, V.J. Ensinando futebol para jovens. 2.ed. São Paulo: Manole, 
2000.  
WEINECK, E. J. Futebol Total: o treinamento físico no futebol. São Paulo: Phorte, 2001. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Fisiologia e Bioquímica do Exercício 
Código: 40-988 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Estuda a bioenergética, bem como sua regulação enzimática, liberação e transferência de 
energia durante o exercício. Relação entre nutrientes e a produção/consumo de energia durante 
os diferentes tipos de exercício/prática esportiva. As alterações orgânicas e fisiológicas nas formas 
agudas e crônicas que ocorrem durante o exercício físico, em diferentes ambientes e como essas 
alterações são reguladas nos mais diversos sistemas. 
  
OBJETIVOS:  

 Conhecer as alterações orgânicas e fisiológicas (crônicas e agudas) no organismo 
decorrentes do exercício físico, bem como, os mecanismos responsáveis por essas 
alterações, a fim de aplicar estes conhecimentos em programas de exercício físico em 
qualquer faixa etária. 

 Analisar os vários componentes das interações metabólicas relacionadas ao exercício e 
suas regulações. 

 Reconhecer as fontes energéticas do movimento humano relacionando-as com o exercício 
físico nas diferentes faixas etárias. 

 Compreender o processo de medidas do consumo de energia humana. 

 Analisar as adaptações celulares em resposta ao treinamento físico em diferentes 
contextos biológicos. 

 Verificar as alterações do exercício físico nos sistemas neuromuscular, cardiocirculatório, 
respiratório e endócrino. 

 Identificar os conceitos básicos do treinamento esportivo. 
  
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Introdução à fisiologia e bioquímica do exercício, conceitos de energia. 

Unidade 2 - Bioenergética: fontes de energia do movimento humana 

Unidade 3 – Regulação enzimática. Liberação e transferência de energia durante o exercício. 



 
 

Unidade 4 - Medida do consumo de energia humana. 

Unidade 5 – Alterações do exercício físico no sistema neuromuscular. 

Unidade 6 – Alterações do exercício físico no sistema cardiocirculatório. 

Unidade 7 – Alterações do exercício físico no sistema respiratório. 

Unidade 8 – Alterações do exercício físico no sistema endócrino. 

Unidade 9 – Alterações do exercício físico nos sistemas gástrico e renal 

Unidade 10 – Alterações do Exercício Físico na criança e envelhecimento. 

 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
além de aulas práticas em laboratório, apresentação de seminários e discussões em grupo. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, seminários e trabalhos individuais e 
em grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas 
que levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e 
contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MCARDLE, W. D.. KATCH, F. I.. KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
POWERS, S. K.. HOWLEY, E. T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação do 
condicionamento ao desempenho. 3. ed. São Paulo: Manole, 2009. 
WILMORE, J. H.. COSTILL, D. L. Fisiologia do esporte e do exercício. 2. ed. São Paulo: Manole, 
2010. 
  
Bibliografia complementar: 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para teste de esforço e 
prescrição de exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 
FOSS, M. L.. KETEYIAN, S. J. Fox bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
MAUGHAN, R.. GLEESON, M.. GREENHAFF, P. L. Bioquímica do Exercício e do Treinamento. 
São Paulo: Manole, 2000.  
CURI, T.C.P. Fisiologia do Exercício. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013 
TAYLOR, A.W. Fisiologia do Exercício na Terceira Idade. Barueri: Manole, 2015. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Oficina de Experiência Profissional em Esportes 
Código: 40-989 
Carga Horária: 40h  
 Prática: 30h 
 TDE: 10h 



 
 

N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Vivências de atividades formativas e aplicação de conhecimentos para o exercício da 
docência nos esportes sob orientação e supervisão docente. Prática pedagógica compreendendo 
atividades de observação, planejamentos, intervenções e reflexão da ação pedagógica. 
  
OBJETIVOS: 

 Auxiliar no processo formativo do acadêmico e na sensibilização para as atividades 
voltadas a profissão a partir da articulação de conhecimentos de conteúdo específico dos 
esportes. 

 Realizar estudos individuais relacionados aos conteúdos dos esportes a fim de contribuir 

para o planejamento e resolução de situações problemas das experiências de ensino.  

 Vivenciar experiências de ensino dos esportes mobilizando conhecimentos, competências 

e habilidades para o exercício da profissão estabelecendo a relação teórico prática. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1- Experiências de Ensino dos esportes: 

 Observação e reflexão de situações contextualizadas de ensino dos esportes. 

 Resolução de situações-problema características do cotidiano docente no ensino de 

conteúdo específicos dos esportes. 

 Planejamento didático de conteúdo dos esportes. 

 Estudos individuais e coletivos aplicados aos esportes. 

 
Unidade 2 – Experiências de Aproximação do campo profissional: 

 Experiências didático-pedagógicas e aplicação do conhecimento através de intervenções 

interdisciplinares relacionadas aos esportes em diferentes espaços profissionais e 

públicos. 

 Relatório de experiências de ensino e reflexões das intervenções estabelecendo relação 

teórico-prática 

 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida através vivências de aplicação de conhecimentos e 
atividades formativas para o exercício da profissão. Aulas práticas, encontros de orientação, 
planejamento e discussão, seminários, estudos individuais, trabalhos em grupo entre outros. 
 O TDE será trabalhado através de leituras, estudos prévios, fóruns de discussão e 
levantamento bibliográfico com o intuito de realizar a preparação teórica e embasamento para as 
vivências. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo acadêmico nas 
atividades práticas, relatórios de experiências de ensino, planejamentos didáticos, estudos 
individuais, bem como na participação dos encontros de orientação e reflexão da prática 
pedagógica. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas 
que deverão ser retornadas ao professor e contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GRECO, P.J.. BENDA, R (org.): Iniciação esportiva universal. v. 1: Da aprendizagem motora 
ao treinamento técnico. Editora Universitária. UFMG. 2007. 
RODRIGUES, J. F. Iniciação da prática esportiva. Santo Ângelo - RS: FURI, 2015. 
SILVA, F. M.. ARAÚJO, R. F.. SOARES, Y. M. Iniciação esportiva. Rio de Janeiro - RJ: Medbook, 
2012. 
  
Bibliografia complementar: 
TEIXEIRA, L. Atividade Física Adaptada da Teoria à Prática. São Paulo Phorte,2008 
ROTH,K : Escola da bola. Tradução da obra anterior. São Paulo: Editora Phorte, 2002. 
SCHMIDT, R.A.: Aprendizagem e performance motora. São Paulo: Editorial Movimento, 2010. 
WEINECK, J. Biologia do Esporte. São Paulo: Editora Manole, 2005. 
DORNELES, P.G. Educação Física e Gênero: Desafios Educacionais. Ijuí – Ed. Unijuí, 2013 
 
 
Departamento de Ciências Humanas  
Disciplina: Psicologia da Aprendizagem IA 
Código: 70-987  
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Estudo da conceituação da aprendizagem e de desenvolvimento; aprendizagem e 
construção do conhecimento. Teorias em psicologia da aprendizagem: comportamental, 
humanista, psicanalítica, psicogenética e histórico-cultural. O processo de ensinar e de aprender. 
 
OBJETIVOS:  

 Identificar e compreender as teorias da aprendizagem e suas relações com a educação. 

 Compreender os processos cognitivos e suas inter-relações com as outras dimensões do 
aprender. 

 Instrumentalizar os alunos para pensar o cotidiano escolar à luz das teorias da 
aprendizagem. 

 Abordar as questões clássicas da Psicologia da Aprendizagem (motivação, retenção e 
transferência) sob prisma dos conceitos de práxis e aprendizagem significativa. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Aprendizagem: conceituação e características. 
 
Unidade 2 - Análise do Comportamento aplicada à Aprendizagem (Skinner). 
 
Unidade 3 - Abordagem sociocultural da aprendizagem - Pedagogia da Autonomia (Paulo Freire). 
 
Unidade 4 - Epistemologia Genética (Piaget). 
 
Unidade 5 - Teoria sócio histórica (Vygotsky). 
 



 
 

Unidade 6 - Teoria psicogenética da aprendizagem (Wallon). 
 
Unidade 7 - Aprendizagem sob a ótica da Psicologia Humanista (Rogers). Psicanálise e educação. 
 
Unidade 8 - Aprendizagem Verbal Significativa (Ausubel). 
 
Unidade 9 - Teoria das inteligências múltiplas (Gardner). 
 
Unidade 10 - Dificuldades/problemas da aprendizagem. Educação inclusiva. 
 
METODOLOGIA:  
 Explicações, questionamentos, discussão, dramatização, mapas conceituais, cartaz, filme, 
seminário, com objetivo de construção do conhecimento para ação. 
 O TDE será trabalhado através de, exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão e leituras e vídeos. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação consistirá na aplicação de provas, trabalhos em grupo, discussões baseadas 
em textos específicos e realização de tarefas. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas 
em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  
FOULIN, J. N.; MOUCHON, S. Psicologia da educação. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul, 
2000. 
PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 
representação. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1990.  
 
Bibliografia complementar: 
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia 
da Educação. v. 2. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1996. 
GOULART, I. B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos, aplicação à prática pedagógica. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  
POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 6. ed. São Paulo: M. Fontes, 2002.  
WARDSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. São Paulo: 
Pioneiras, 1996. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Comportamento Motor: Crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora 
Código: 40-990 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 



 
 

 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Teorias e conceitos básicos do comportamento motor para compreensão do crescimento 
e do desenvolvimento motor e sua relação com a aprendizagem motora para planejamento e 
implementação de programas de educação física e saúde. Estudo das características e mudanças 
acarretadas pelo crescimento e desenvolvimento humano ao longo da vida. Características, 
classificação, e mecanismos da aprendizagem de habilidades motoras. 
 
OBJETIVOS: 

 Compreender os processos e mecanismos dos conceitos que compõe o comportamento 
motor: crescimento, desenvolvimento, maturação, desenvolvimento motor e aprendizagem 
motora. 

 Reconhecer os fatores que afetam o comportamento motor, e a importância do 

planejamento e implementação de programas de educação física e saúde. 

 Identificar os elementos que compõe a aprendizagem motora para aplicação em 

programas de Educação Física: Estágios de aprendizagem, processamento de 

informações, transferência de aprendizagem, sistema perceptivo, importância de atenção, 

memória e feedback.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Conceitos e Fundamentos do Comportamento Motor: 

 Conceituação e Princípios que compõe o comportamento motor. 

 Teorias de Desenvolvimento Humano e a relação com a Educação Física. 

 
Unidade 2 -  Fundamentos do Crescimento e do Desenvolvimento Motor: 

 Diferença entre Desenvolvimento, Crescimento, Maturação e experiência.  

 História e Conceito de Desenvolvimento Motor.  

 Crescimento e Idade cronológica e biológica (esquelética, dental, morfológica e sexual). 

 Teoria do desenvolvimento motor. 

 Modelo de desenvolvimento motor de Gallahue. 

 Fases motoras reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. 

 Interferência de Fatores Biológicos, Físicos e Ambientais sobre o Desenvolvimento Motor. 

  
Unidade 3 - Crescimento e Desenvolvimento Motor ao longo do ciclo da vida: 

 Características antropométricas, cognitivas, motoras, socioafetivas e fisiológicas conforme 

a idade e o sexo pertinentes a cada período do ciclo da vida. 

 O desenvolvimento motor na primeira infância: Fatores Pré-Natais que afetam o 

desenvolvimento motor, Crescimento Pré-Natal e Infantil, Reflexos Infantis e estereótipos 

rítmicos, Habilidades Motoras Rudimentares. 

 O desenvolvimento motor na infância: Crescimento e desenvolvimento na infância, 

Habilidades Motoras Fundamentais, Desenvolvimento Físico, Percepto-Motor e 

Autoconceito na criança.  



 
 

 O desenvolvimento motor na Adolescência: Crescimento, desenvolvimento e maturidade 

física na adolescência. Habilidades Motoras Especializadas, Mudanças de aptidão na 

adolescência. 

 O desenvolvimento motor na Idade Adulta e no Idoso: Aptidões fisiológicas em adultos e 

idosos, Desempenho motor nestas fases, Desenvolvimento biopsicossocial. 

  
Unidade 4 – Introdução a aprendizagem e performance motora 

 Conceito de habilidade e performance motora 

 Classificação das habilidades motoras 

 Processamento de informação 

 
Unidade 5 – Processo de aprendizagem das habilidades motoras 

 Estágios e fases de aprendizagem e habilidades motoras, e os fatores que influenciam.  

 Sistema de controle motor: programa motor generalizado e sistema de memórias. 

 Capacidade de atenção e concentração na aprendizagem motora. 

 Diferenças individuais e capacidades motoras 

 
Unidade 6 – Profissional de educação física e o processo de aprendizagem das habilidades 
motoras 

 Avaliação do processo de aprendizagem. 

 Técnicas de apresentação e ensino das habilidades motoras. 

 Formas de prática. 

 Feedback. 

 Sistematização, Planejamento e vivência de atividades apropriadas para o 

desenvolvimento motor e a capacidade de aprendizagem motora em cada faixa etária do 

ciclo da vida.  

 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos de avaliações motoras, além de aulas práticas de aplicação de testes e avaliações de 
desenvolvimento motor e aprendizagem motora.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GALLAHUE, D. L. OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 7. ed. São Paulo, Phorte, 2013. 



 
 

TANI, G. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 
MAGILL, A. R. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 
2000. 
 
Bibliografia complementar: 
BEE, H. A. Criança em desenvolvimento. 12 ed.  Porto Alegre: Artmed, 2011.   
GALLAHUE, D. L. David L. DONNELLY, Frances Cleland. Educação Física desenvolvimentista 
para todas as crianças. 4.ed. São Paulo: Phortes Ed., 2008. 
GETCHELL, N.  Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. Porto Alegre: Artmed, 2016 
HAYWOOD, K . M. GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
LOPES, V.. MAIA, J.. MOTA, J. Aptidões e habilidade motoras: uma visão 
desenvolvimentista. Lisboa: Livros Horizonte, 2000. 
MALINA, Robert M. BOUCHARD, Claude. BAR-R, Oded. Crescimento, maturação e atividade 
física. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2009. 
PAPALIA, D.. OLDS, W. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
PAYNE, V. GREGORY. ISAACS, Larry D. Desenvolvimento motor humano: uma abordagem 
vitalícia. 6. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002. 
SCHMIDT, R. A. e WRISBERG, C. A. Aprendizagem e Performance motora: uma abordagem 
da aprendizagem baseada no problema. 2 ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2010. 
SHUMWAY-COOK. A. e WOOLLACOTT, M. H. Controle motor: teoria e aplicações práticas. 
Barueri: Manole, 2003.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Projeto Integrador em Educação Física I 
Código: 40-991 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Desenvolvimento, em grupo supervisionado, de um projeto integrando as disciplinas 
desenvolvidas até o 2º semestre do curso, como parte integrante da proposta do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 
  
OBJETIVOS: 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 
articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 
métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 
por cada grupo.  

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 
soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor.  



 
 

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 
conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 
soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 
trajetória acadêmica. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Criação do Problema 

 Os princípios da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP), e do 
Design Thinking (DT), em relação ao tema do projeto em desenvolvimento pela turma e 
pelo grupo. 

 Criação e definição de problemas a partir da realidade.   

 Como elaborar e criar planos de ação a partir de problemas. 
 
Unidade 2 – Resolução do problema 

 A criação de métodos como etapa da resolução de problemas. 

 Normas de produção de relatório acadêmico científico. 

 Produção de relatório acadêmico científico. 

 Elaboração da proposta de resolução de problema. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina consistirá em aulas teóricas e orientações de preparação e execução das 
atividades além de supervisão constante do professor da disciplina nas atividades acadêmicas de 
resolução de problemas, além disso serão realizados seminários de acompanhamento durante a 
disciplina.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende a realização e entrega das tarefas propostas pelo 
professor da disciplina no tempo determinado, além da entrega do relatório final e as 
apresentações dos seminários de acompanhamento e seminário final. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: alternativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SAMPIERE, R.H.. COLLADO, C.F.. LUCIO, M.P.B. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013 



 
 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
STORTI, A. T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., rev. e atual. 
Erechim: EdiFAPES, 2006. 
 
 

3° SEMESTRE 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes Individuais II: Atividades Aquáticas 
Código: 40-992 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA: 

Estudo histórico-crítico das atividades aquáticas. Adaptação ao meio líquido. Fundamentos 
técnicos dos nados, noções de regras e arbitragem. Elementos básicos e aspectos metodológicos 
do ensino da natação e hidroginástica. 
 
OBJETIVOS: 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução das atividades aquáticas. 

 Dominar os fundamentos técnicos básicos dos diferentes estilos de nados e dos 
fundamentos básicos de hidroginástica. 

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem da natação e da hidroginástica a partir de 
progressões de exercícios e tarefas. 

 Distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino da natação. 

 Aplicar noções básicas de regras e arbitragem da natação. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa em natação. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 - Introdução as Atividades Aquáticas 

 Histórico e evolução das atividades aquáticas. 

 Adaptação ao meio líquido. 

 Características específicas da natação. 

 Características específicas da Hidroginástica. 

 Fundamentos e exercícios básicos da Hidroginástica. 

 Planejamento e execução de aulas de hidroginástica.  
 

Unidade 2 - Metodologia do Ensino da Natação 

 Processo de ensino-aprendizagem dos nados. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino da natação. 
 
Unidade 3 - Fundamentação Técnica Básica da Natação 



 
 

 Técnica e ensino-aprendizagem do Nado Crawl. 

 Técnica e ensino-aprendizagem do Nado Costas. 

 Técnica e ensino-aprendizagem do Nado Peito. 

 Técnica e ensino-aprendizagem do Nado Borboleta. 

 Noções de saídas e viradas. 
 

Unidade 4 - Regulamentação Básica da Natação 

 Noções das regras básicas de natação. 

 Noções de arbitragem da natação. 
 
METODOLOGIA: 
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos de técnicas e competições, além de aulas práticas na piscina para aprendizagem dos 
diferentes nados e de exercícios de hidroginástica.  

O TDE será trabalhado através de estudos de técnicos, treinamentos e competições, assim 
como práticas em arbitragem, além de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão e leituras. 
 
AVALIAÇÃO: 

A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e práticas, trabalhos individuais e em 
grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
BONACHELA, V. Manual Básico de Hidroginástica, 2ª edição, Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 
LIMA, W.U. Ensinando natação. São Paulo: Phorte, 2009.  
APOLINÁRIO, Marcos Roberto. Estratégias Para o Ensino da Natação. Phorte, 2016. (0) SALO, 
Dave. Condicionamento Físico Para Natação. Manole, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
CABRAL, F. Natação. 1000 exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 2009.  
KRUG, D. F.. MAGRI, P. E. F. Natação: Aprendendo Para Ensinar. All print, 2012.  
MASSAUD, M.G. Natação, 4 nados. Aprendizado e aprimoramento. Rio de Janeiro: Sprint, 
2008.  
MASSAUD, M.G. Natação para adultos. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.  
MONTGOMERY, Jim, CHAMBERS, Mo. Nadando com Perfeição: o Guia de Condicionamento 
Físico, Treinamento e Competição para Nadadores Masters. Manole, 01/2013. Vital Source 
(Bookshelf Online) B.V. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes coletivos II: Handebol e Basquetebol. 
Código: 40-993 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 



 
 

N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

Estudo histórico-crítico do handebol e basquetebol. Fundamentos técnicos e táticos, 
noções de regras do handebol e basquetebol. Elementos básicos e aspectos metodológicos do 
ensino do handebol e basquetebol. 
 
OBJETIVOS: 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução do handebol/basquetebol bem como 
as suas características básicas enquanto jogos esportivos coletivos. 

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem no handebol/basquetebol a partir de 
progressões de exercícios e tarefas. 

 Distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino do 
handebol/basquetebol. 

 Dominar os princípios básicos dos sistemas ofensivos e defensivos do 
handebol/basquetebol. 

 Aplicar noções básicas de regras e arbitragem do jogo de handebol/basquetebol. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa em 
handebol/basquetebol. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução ao Handebol/Basquetebol: 

 Histórico e evolução do handebol/basquetebol. 

 Caracterização dos jogos esportivos coletivos. 

 Características específicas do handebol/basquetebol. 
 
Unidade 2 – Metodologia do Ensino do Handebol/Basquetebol: 

 Processo de ensino-aprendizagem esportiva. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino do handebol/basquetebol. 
 

Unidade 3 – Fundamentos Básicos e Sistemas Ofensivos e Defensivos do 
Handebol/Basquetebol: 

 Fundamentos técnicos básicos de handebol. 

 Sistemas básicos de defesa e de ataque no handebol. 

 Fundamentos técnicos básicos de basquetebol. 

 Sistemas básicos de defesa e de ataque no basquetebol.  
 
Unidade 4 – Regulamentação Básica do Handebol/Basquetebol: 

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de handebol. 

 Noções das regras básicas e arbitragem do jogo de basquetebol. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos de jogos, além de aulas práticas no ginásio poliesportivo para aprendizagem dos 
fundamentos básicos e sistemas de jogo do handebol e do basquetebol.  



 
 

 O TDE será trabalhado através de estudos de jogos, assim como práticas em arbitragem, 
além de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
FERREIRA, H.B.. MONTAGNER, P.C.. PAES, R.R. Pedagogia do Esporte: Iniciação e 
Treinamento em Basquetebol. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 
GRECO, P. J.. BENDA, R. N. (Org.). Iniciação esportiva universal: da aprendizagem motora ao 
treinamento técnico. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2001.  
GRECO, J. G.. ROMERO, J. J. F. MANUAL DE HANDEBOL: da iniciação ao alto nível. São 
Paulo: PHORTE EDITORA, 2012.  
KNIJINIK, J.D. Handebol. São Paulo: Odysseus, 2013. 
 
Bibliografia complementar: 
ALMEIDA, A.G. Handebol: Conceitos e Aplicações. Barueri: Manole, 2011. 
ALMEIDA, Alexandre de, DECHECHI, Clodoaldo José. Handebol: Conceitos e Aplicações. 
Manole, 01/2012. VitalSource Bookshelf Online.  
EHRET, A. et al. Manual de handebol: treinamento de base para crianças e adolescentes. São 
Paulo: Phorte, 2008.  
MARONEZE, S. Basquetebol – Manual de Ensino. São Paulo: Ícone Editora, 2013 
OLIVEIRA, J.E. Basquetebol. São Paulo: Editora Biblioteca 24 horas, 2014 
REGRAS oficiais de basquetebol: 2001 - 2002. Rio de Janeiro - RJ: SPRINT, 2001.  
RODRIGUES, Heitor de Andrade. Suraya Cristina Darido. Educação Física no Ensino Superior: 
Basquetebol. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
SAMULSKI, Dietmar. MENZEL, Hans- Joachim. PRADO, Luciano Sales. Treinamento 
esportivo. Barueri - SP: Manole, 2013.  
SANTOS, L. R. G. Handebol: 1000 exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 2012.   
TANI, Go, BENTO, Jorge Olímpio, PETERSEN, Ricardo Demétrio Souza. Pedagogia do 
Desporto. Guanabara Koogan, 09/2006. VitalSource Bookshelf Online. 
WALKER, E.L. Ensinando Basquetebol para Jovens. Rio de Janeiro: Manole, 2000. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Medidas e Avaliação Física 
Código: 40-994 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  



 
 

 Avaliação em Educação Física. Métodos cineantropométricos de avaliação de composição 
corporal e aptidão física relacionadas a saúde e desempenho. 
 
OBJETIVOS:  

 Conhecer os aspectos históricos e conceituais da cineantropometria e analise da 
composição corporal, além das suas relações com saúde e desempenho. 

 Apropriar-se de métodos cineantropométricos para avaliar a aptidão cardiorrespiratória, de 
potência, de resistência e de força muscular relacionando-as à saúde e ao desempenho. 

 Fornecer aos alunos conhecimentos sobre testes, medidas e avaliação, bem como, 
interpretar e aplicar os resultados obtidos por meio dos mesmos. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução a Cineantropometria. 

 Conceitos históricos da Cineantropometria e Avaliação Física. 

 Introdução a Cineantropometria e importância da avaliação. 

 Anamnese, índice de massa corporal (IMC), Relação Cintura Estatura e Relação Cintura 
Quadril. 

 
Unidade 2 – Composição corporal 

 Métodos e modelos de avaliação da Composição Corporal. 

 Métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos de avaliação da composição corporal. 

 Antropometria na avaliação da composição corporal. 

 Analise e interpretação dos dados da avaliação de composição corporal. 
 
Unidade 3 – Avaliação Funcional 

 Avaliação da aptidão cardiorrespiratória. 

 Avaliação da potência e resistência aeróbia e anaeróbia. 

 Avaliação da força muscular. 

 Avaliação da potência e resistência muscular. 

 Analise e interpretação dos dados da avaliação funcional. 
 
Unidade 4 – Avaliação em populações especiais. 

 Avaliação da aptidão física em crianças. 

 Avaliação funcional em idosos. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas serão teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais, além de aulas práticas em 
laboratórios com a aplicação prática de todos os testes, além disso serão realizadas discussões 
em grupo. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, práticas e trabalhos individuais e em 
grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
LOPES, A.L. Antropometria Aplicada à Saúde e ao Desempenho Esportivo. Rio de Janeiro: 
Rubio, 2014 
PETROSKI, E.L. (org.) Antropometria: técnicas e padronizações. Porto Alegre: Palotti, 2011. 
ROCHA, C, P. E. Medidas e avaliação em ciências do esporte. Ed. Sprint, Rio de Janeiro, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
FARINATTI, P. & MONTEIRO, W. D. Fisiologia e avaliação funcional. Rio de Janeiro: Sprint, 
2000.  
HEYWARD, V. Avaliação Física e Prescrição do Exercício. Porto Alegre: Artmed, 2013 
FONTOURA, Andrea S. Guia prático de avaliação física. São Paulo: Phorte editora, 2013. 
MORETTIN, L. G.. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 
MORROW Jr., JAMES R. et al. Medida e avaliação do desempenho humano. Porto Alegre: 
Artmed, 2014.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Recreação, Lazer e Natureza 
Código: 40-1002 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

Lazer, recreação e atividades na natureza: concepções e suas relações com o processo 
sócio-histórico-cultural. Funções das atividades de lazer nos diferentes ambientes. Criatividade e 
recreação. O jogo no processo de socialização. Planejamento, preparação, execução, avaliação 
das manifestações do Lazer, Recreação e atividades na natureza. Prática de esportes e jogos na 
Natureza, buscando através da interação com o meio o desenvolvimento de uma consciência 
ecológica.  
 
OBJETIVOS: 

 Compreender as relações sócio-histórico-cultural do lazer/Recreação/Ludicidade 
identificando suas concepções e diferentes manifestações. 

 Planejar, preparar, executar e avaliar atividades de Lazer, Recreação e na Natureza, 
contemplando diversas faixas etárias. 

 Contribuir na formação de profissionais de Educação Física qualificados para intervir, 
acadêmica e profissionalmente, na orientação e ensino de atividades ligadas à natureza e 
à aventura em diferentes instituições, por intermédio de diferentes manifestações e 
expressões do movimento humano. 

 Compreender os princípios básicos de educação ambiental, e sua importância e aplicação 
dentro das atividades físicas na natureza, do lazer e da recreação. 

 Organizar o processo de intervenção e aplicar os conhecimentos do lazer e recreação e 
de atividades físicas na natureza enquanto conteúdo. 

 Distinguir as formas e perspectivas de realização das atividades físicas de aventura, e os 



 
 

esportes que a compõe. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Lazer, Recreação e Natureza, conceitos e concepções 

 Funções históricas das atividades de lazer/recreação e suas dimensões. 

 Diferentes manifestações do Lazer/Recreação e atividades na natureza. 

 Relações de lazer, recreação e atividades na natureza. 

 O papel do jogo no lazer e na recreação. 
 
Unidade 2 - Ambiente e Ecologia: conceitos e aplicação do lazer, recreação e atividades na 
natureza  

 Concepções de ambiente, ecologia e natureza. 

 Relação homem-natureza e princípios básicos da educação ambiental. 

 Atividades na natureza e as políticas de educação ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril 
de 1999, visando contribuir no desenvolvimento de uma visão integrada do meio ambiente 
e suas relações, que envolvem aspetos ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
culturais e éticos. E Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental. 

 Perspectiva educacional das atividades físicas de aventura, e -Noções básicas e vivências 
práticas de Atividades Físicas de Aventura: Esportes Radicais, Esportes de Aventura, não 
Formais e Atividades Físicas na Natureza. 

 
Unidade 3 – Planejamento, aplicação e objetivos do lazer, recreação e das atividades na 
natureza 

 Planejamento de atividades para diferentes faixas etárias e ambientes. 

 Elaboração de planejamentos que contemplem o lazer, recreação e/ou atividades na 

natureza enquanto conteúdo da Educação Física. 

 Processo de socialização e organização. 

 Atividades formativas de aplicação do conhecimento. 

 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeo, além de aulas práticas em ginásio poliesportivo, sala de ginástica, espaços abertos, ruas, 
áreas de natureza, etc.  
 O TDE será trabalhado através de práticas de planejamentos e composições de atividades 
que envolvam lazer, recreação e atividades na natureza, para diferentes grupos, além de 
exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MARCELLINO, N. C. (org.) Lazer e Recreação repertório de atividades por fases da vida – 
São Paulo: Campinas Papirus, 2015. 



 
 

MARINHO, A. Viagens, lazer e esporte: o espaço da natureza. São Paulo: Manole, 2006. 
CAVALLARI, V. R.. ZACHARIAS, V. Trabalhando com recreação. São Paulo: Ícone, 2005. 
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 17.ed. Campinas - SP: Papirus, 2014.  
 
Bibliografia complementar: 
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da agenda 
21. Petrópolis: Vozes, 2003.  
BROUGÉRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1998. 
CARVALHO, M. O que é natureza. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
DIAS, C. ISAYAMA, H. F. Organização de Atividades de Lazer e Recreação, 1st edição. Erica, 
06/2014. VitalSource (Bookshelf Online). 
FILHO, L.C. Educação Física, Esporte e Lazer: Reflexões Nada Aleatórias. Autores 
associados, 2013. 
GRUN, M. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. Campinas: Papirus, 1996.    
GUATTARI, F. As três ecologias. Campinas: Papirus, 2002. 
PIMENTEL, G. G. A. Lazer: fundamentos, estratégias e atuação profissional. Jundiaí: 
Fontoura, 2003. 
RUSCHMANN, D. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. 
Campinas: Papirus, 2002. 
SCHWARTZ, G. M. Educação Física no ensino superior: atividades recreativas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
BRASIL. Lei n°12.651, 25 de maio de 2012-Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. altera 
as leis n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006. revogsa as leis n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a medida provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. e das outras providencias. 
Disponivel em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-
norma-pl.html 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 
Étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana: MEC, [s.d]. Disponível 
em: ˂http://portal.mec.gov.br/cne/˃. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Oficina de Experiência Profissional em Cultura e Lazer 
Código:  
Carga Horária: 40h  
 Prática: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Vivências de atividades formativas e aplicação de conhecimentos para o exercício profissional nas 
áreas de lazer e da cultura, sob orientação e supervisão docente. Intervenções compreendendo atividades 
de observação, planejamento e reflexão da ação em diferentes espaços profissionais. 
 
  
OBJETIVOS: 
Auxiliar no processo formativo do acadêmico e na sensibilização para as atividades voltadas a profissão a 
partir da articulação de conhecimentos de conteúdo específico do lazer e de cultura. 
Realizar estudos individuais e coletivos relacionados aos conteúdos do lazer e da cultura a fim de contribuir 
para a observação, o planejamento e resolução de situações problemas que possam emergir a partir da 



 
 

contextualização dos saberes e aproximação do campo profissional. 
Vivenciar atividades que contemplem o lazer e a cultura mobilizando conhecimentos, competências e 
habilidades para o exercício da profissão estabelecendo a relação teórico prática. 
Oportunizar a reflexão a respeito da tomada de decisões mais adequadas à prática profissional da educação 
física com base na integração de conhecimentos através de práticas interdisciplinares. 
Desenvolver a capacidade para pesquisa que contribua na construção de uma atitude interdisciplinar e 
favorável a formação continuada. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1- Experiências de ensino do lazer e da cultura: 

 Observação e reflexão de situações contextualizadas de lazer e cultura. 

 Resolução de situações-problema características do ambiente profissional no ensino de conteúdos 

do lazer e da cultura. 

 Planejamento didático de conteúdos do lazer e da cultura. 

 Estudos individuais e coletivos aplicados ao lazer e a cultura. 

 
Unidade 2 – Experiências de Aproximação do campo profissional: 

 Experiências didático-pedagógicas e aplicação do conhecimento através de intervenções 

interdisciplinares relacionadas ao lazer e a cultura em diferentes espaços profissionais e públicos. 

 Relatório das experiências de aproximação do ambiente profissional e reflexões das intervenções 

estabelecendo a relação teórico-prática. 

 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida através vivências de aplicação de conhecimentos e atividades 
formativas para o exercício da profissão. Aulas práticas, encontros de orientação, planejamento e discussão, 
seminários, estudos individuais, trabalhos em grupo entre outros. 
 A TDE será trabalhada através de leituras, estudos prévios, fóruns de discussão e levantamento 
bibliográfico com o intuito de realizar a preparação teórica e embasamento para as vivências. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo acadêmico nas atividades 
práticas, relatórios de experiências de ensino, planejamentos didáticos, estudos individuais, bem como na 
participação dos encontros de orientação e reflexão da prática pedagógica. Para a TDE a avaliação será 
composta pela realização das atividades encaminhadas que deverão ser retornadas ao professor e 
contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MARCELLINO, N. C. (org.) Lazer e Recreação repertório de atividades por fases da vida – São Paulo: 
Campinas Papirus, 2015. 
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 17.ed. Campinas - SP: Papirus, 2014. 
KISHIMOTO, T. E. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
  
Bibliografia complementar: 
SCHWARTZ, G. M. Educação Física no ensino superior: atividades recreativas. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011.  
DIAS, Cleber, Isayama, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e Recreação, 1st edição. Erica, 
06/2014. VitalSource (Bookshelf Online).  
PIMENTEL, G. G. A. Lazer: fundamentos, estratégias e atuação profissional. Jundiaí: Fontoura, 2003.  
AMARAL, J. N. Jogos cooperativos. São Paulo. Phorte, 2007.   
FRITZEN, S. J. Jogos dirigidos: para grupos, recreação e aulas de educação física. Petrópolis: Vozes, 2009. 



 
 

 
 

Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Projeto Integrador em Educação Física II 
Código: 40-997 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Desenvolvimento, em grupo supervisionado, de um projeto integrando as disciplinas 
desenvolvidas até o 3º semestre do curso, como parte integrante da proposta do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 
  
OBJETIVOS: 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 
articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 
métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 
por cada grupo.  

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 
soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor.  

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 
conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 
soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 
trajetória acadêmica. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Criação do Problema 

 Os princípios da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP), e do 
Design Thinking (DT), em relação ao tema do projeto em desenvolvimento pela turma e 
pelo grupo. 

 Criação e definição de problemas a partir da realidade.   

 Como elaborar e criar planos de ação a partir de problemas. 
 
Unidade 2 – Resolução do problema 

 A criação de métodos como etapa da resolução de problemas. 

 Normas de produção de relatório acadêmico científico. 

 Produção de relatório acadêmico científico. 

 Elaboração da proposta de resolução de problema. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina consistirá em aulas teóricas e orientações de preparação e execução das 
atividades além de supervisão constante do professor da disciplina nas atividades acadêmicas de 
resolução de problemas, além disso serão realizados seminários de acompanhamento durante a 
disciplina.  



 
 

 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende a realização e entrega das tarefas propostas pelo 
professor da disciplina no tempo determinado, além da entrega do relatório final e as 
apresentações dos seminários de acompanhamento e seminário final. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: altenativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SAMPIERE, R.H.. COLLADO, C.F.. LUCIO, M.P.B. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
STORTI, A. T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., rev. e atual. 
Erechim: EdiFAPES, 2006. 
 
 

4° SEMESTRE 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes coletivos III: Paradesporto e Esportes de Areia 
Código: 40-998 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA: 

Estudo histórico-crítico dos esportes de areia e dos paradesportos. Fundamentos técnicos 
e táticos, noções de regra dos esportes de areia e paradesportos. Os Esportes no contexto 
histórico, social e educacional. A prática e inserção destes esportes nas diferentes realidades de 
educação física.  
 
OBJETIVOS: 



 
 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução dos esportes de areia e do 
paradesporto, bem como as suas características básicas enquanto jogos esportivos 
coletivos. 

 Dominar os princípios básicos dos sistemas ofensivos e defensivos dos esportes. 

 Aplicar noções básicas de regras e arbitragem do jogo dos esportes de areia e do 
paradesporto. 

 Desenvolver autonomia e compreensão dos esportes para aplicação em diferentes 
contextos de educação física. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Metodologia de Ensino do Paradesporto 

 Origem e evolução do esporte adaptado. 

 Classificação das deficiências no paradesporto. 

 Características dos principais esportes adaptados (funcionamento e regras): da escola ao 
treinamento. 

 Classificação funcional do paradesporto 

 Os Jogos Paralímpicos: características, estrutura e funcionamento. O Comitê Paralímpico 
Internacional e Brasileiro.  

 As práticas corporais adaptadas às deficiências. 

 Barreiras atitudinais e arquitetônicas e o direito ao acesso. Decreto nº 5.296, de 02 de 
dezembro de 2004 - estabelece as condições de acesso às pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. Lei 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 Métodos e técnicas de ensino dos paradesportos. 
 
Unidade 2 – Metodologia de Ensino dos Esportes de Areia 

 História dos esportes de areia. 

 Adaptações do esporte convencional para o esporte de areia. 

 Especificidades ambientais do esporte de areia e a relação homem-natureza. Lei nº 9.795, 
de 27 de abril de 1999 - que aborda sobre políticas de educação ambiental. Decreto nº 
4.281, de 25 de junho de 2002 - que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 Fundamentos técnicos, regras e sistemas táticos das modalidades de esporte de areia 
(beach soccer, futvôlei e vôlei de duplas, handbeach, beach tennis, e demais jogos de 
areia).  

 Estudo das regras e arbitragem dos esportes de areia. 

 Organização de competição em esportes de areia.  

 Métodos e técnicas de ensino nos esportes de areia. 
 
METODOLOGIA: 

Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos de jogos, além de aulas práticas no ginásio poliesportivo e em quadras de areia, para 
aprendizagem dos fundamentos básicos e sistemas de jogo dos esportes.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de jogos, assim como planejamento de treinos 
e eventos, além de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de discussão e 
leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 



 
 

Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
ADAMS, R. C., DANIEL, A. N., MCCUBBIN, J. A., & RULLMAN, L. Jogos, esportes e 
exercícios para o deficiente físico. Tradução: Ângela G. Marx. São Paulo: Editora Manole 
Ltda, 1985. 
GORLA, J.I. Teste e avaliação em esporte adaptado. São Paulo: Phorte, 2009. 
GRECO, P.J.. BENDA, R. N. (Org.). Iniciação esportiva universal. Belo Horizonte: Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2001. 
MESQUITA, I. Pedagogia do treino: a formação em jogos desportivos colectivos. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
ARAÚJO, J.B. Voleibol moderno: sistema defensivo. Rio de Janeiro: Palestra Sport, 1994. 
ARCHER, R. B. Natação adaptada: metodologia de ensino dos estilos crawl e peito com 
fundamentação psicomotora para alunos síndrome de Down. São Paulo: Ícone, 1998.  
BAGATINI, V. F. Psicomotricidade para deficientes. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzato, 1992. 
 BOJIKIAN, J.C.M. Ensinando voleibol. São Paulo: Phorte, 2003.  
MELO, R.S. Sistemas e táticas para o futebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.  
OLIVEIRA, J. & TAVARES, F. Estratégia e táctica nos jogos esportivos coletivos. Porto: 
FCDEF/UP, 1996.  
VENLIOLES, F.M. Escola de futebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia dos Esportes Individuais III: Ginástica Geral – Ginástica Desportiva 
– Lutas. 
Código: 40-999 
Carga Horária: 80h  
 Prática: 40h 

Teórica: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
  História e evolução das atividades gímnicas e lutas. Fundamentos e estruturação de 
exercício. Descrição e interpretação de exercício com e sem materiais para diferentes idades. 
 
OBJETIVOS: 

 Adquirir conhecimento histórico e sócio-cultural relativo ao surgimento, desenvolvimento, 
expansão e atualidades, das lutas, nas suas diversas configurações e contextos sociais. 

 Estudar as características gerais, próprias das lutas, considerando o âmbito da 
motricidade, da cognição e os aspectos sócio-afetivos envolvidos. 

 Vivenciar e refletir sobre abordagens metodológicas empregadas na iniciação aos esportes 
de luta. 



 
 

 Vivenciar, compreender e estruturar metodologicamente a abordagem pedagógica das 
lutas. 

 Identificar aspectos marcantes da história e evolução das ginásticas (competitiva e não 
competitiva).  

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem das ginásticas a partir de progressões de 
exercícios e tarefas para crianças, adolescentes e adultos e idosos.  

 Distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino das ginásticas.  

 Dominar os fundamentos básicos para estruturação de exercícios ginásticos com 
aparelhos e a mãos livres.  

 Aplicar as noções básicas de estruturação de exercícios nas tendências atuais das 
ginásticas, além de apresentar as regras e arbitragem da ginástica competitiva. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa em ginástica.  
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Introdução a Ginástica 

 Histórico e evolução da ginástica não competitiva. 

 Classificação, terminologia e definições dos exercícios. 

 Caracterização e manifestações das ginásticas. 
 
Unidade 2 - Fundamentação Básica da Ginástica 

 Desenvolvimento das qualidades físicas e habilidades perceptivo-motoras. 

 Estruturação de exercícios com aparelhos e a mãos livres. 

 Metodologia do Ensino da Ginástica não competitiva 

 Processo de ensino-aprendizagem de exercícios. 

 Princípios e noções de progressões na aprendizagem para diferentes idades. 

 Caracterização e estruturação dos exercícios e tarefas. 

 Abordagens pedagógicas do ensino da ginástica individual e coletiva. 
 
Unidade 3 - Tendências da Ginástica 

 Estudo das tendências atuais da ginástica não competitivas. 

 Noções básicas e organização de exercícios.   

 Tecnologias nas aulas de ginástica. 
 
Unidade 4 – Ginástica Artística 

 Histórico e evolução da ginástica. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem 

 Metodologia do Ensino da Ginástica Esportiva 

 Fundamentação Básica da Ginástica Artística 

 Exercícios básicos da ginástica Artítica: combinações, composição de série e ajudas 
(saltos, paradas de dois apoios, rolos, giros, entre outros)  

 Manejo de aparelhos oficiais (argolas, trave, barra fixa e paralela, cavalo e solo) e materiais 
alternativos. 

 Regras e arbitragem 
 
Unidade 5 – Ginástica Rítmica 

 Histórico e evolução da ginástica. 

 Princípios e noções de progressões de aprendizagem 



 
 

 Exercícios básicos da ginástica Ritmica: saltos, equilíbrios, pivots e exercícios de 
flexibilidade, deslocamentos variados, balanceios, ondas, circunduções, giros e saltitos. 

 Manejo de aparelhos oficiais (bola, corda, maça, fita e arco) e materiais alternativos. 

 Metodologia do Ensino da Ginástica Esportiva 

 Fundamentação Básica da Ginástica Rítmica 

 Regras e arbitragem 
 
Unidade 6 - Contextualização histórica e sociocultural das lutas. 

 Origem e evolução histórica das lutas. 

 Surgimento das manifestações de luta. 

 Características culturais das práticas de luta. 

 Processo de institucionalização, esportivização e expansão das lutas. 

 Lei nº. 10.639/2003 e parecer CNE/CP3/2004 – Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Lei nº. 11.645 de 10/03/2008. Res. CNE/CP nº 1, de 17/07/2004 – Diretrizes Curriculares. 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena. 

 
Unidade 7 - Fundamentação, organização e estruturação didático-metodológica do 

conteúdo de lutas. 

 Conceito, Classificação e características gerais das lutas. 

 Fundamentação pedagógica. 

 Objetivos dos conteúdos de luta. 

 Princípios para organização dos conteúdos. 

 Etapas de ensino/sequenciação dos conteúdos. 

 Procedimentos de ensino e avaliação. 

 Elaboração e aplicação de unidades didáticas de ensino. 
 
Unidade 8 - Vivência, análise e estruturação das atividades de luta não codificadas. 

 Jogos de oposição/atividades de luta 

  À grande distância 

  À média distância 

 Situações macro e micro grupal 

 Jogos de luta corpo a corpo 

 Situações de luta com golpe 

 Situações de luta com derrubada/imobilização/exclusão do espaço 

 Situações de luta com toque por implemento. 
 
Unidade 9 - Introdução aos conhecimentos básicos sobre o Judô, o Karatê e a Capoeira. 

 Surgimento e desenvolvimento do Karatê, do Judô e da Capoeira. 

 Características específicas do Karatê, do Judô e da Capoeira. 

 Vivência, análise e estruturação do processo de ensino-aprendizagem de elementos 
técnico-táticos básicos do Karatê, do Judô e da Capoeira. 

 A organização, a competição, a esportivização, e atualidades sobre o Karatê, o Judô e a 
Capoeira. 

 
METODOLOGIA:  



 
 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas, seminários, aulas 
práticas, filmes, e vídeos institucionais. Atividades teórico-prática e de observação à arbitragem 
das lutas e ginásticas desportivas. Serão utilizados recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor 
de slides, equipamentos e implementos específicos dos esportes dispostos na ementa.  
 O TDE será trabalhado através de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão, leituras e estudos prévios. 
 
AVALIAÇÃO:  
  A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
SANTOS, J.C.E. Ginástica geral. São Paulo: Fontoura, 2001.  
GAIO, R. Ginástica rítmica desportiva popular: uma proposta educacional. São Paulo: 
Robe, 1996. 
VIANNA, José Antônio. Lutas. 1ª Edição – Várzea Paulista – SP: Fontoura, 2015. 
 
Bibliografia complementar: 
BROCHADO, F. e BROCHADO, M. Fundamentos da ginástica artística e trampolim. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2005 
ALONSO, H. de A. G. Pedagogia da ginástica rítmica: teoria e prática. São Paulo: Phorte, 
2011.´ 
REID, H. O caminho do guerreiro: o paradoxo das artes marciais. 3.ed. São Paulo: Cultrix, 2005.  
CAPOEIRA, N. Capoeira: pequeno manual do jogador. Rio de Janeiro: Record, 2002.  
NUNOMURA, M. e TSUKAMOTO, M. H. C. (Org). Fundamentos das ginásticas. Jundiaí: 
Fontoura, 2009.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Cinesiologia e Biomecânica do Exercício 
Código: 40-1000 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Abordar os aspectos cinesiológicos e biomecânicos do movimento humano a partir dos 
princípios e/ou mecanismos responsáveis pela estruturação do mesmo. Discutir as relações das 
articulações e seus movimentos, dos grupos musculares envolvidos e dos tipos de contração.  
Estimular a realização de análises anátomo-funcionais das práticas corporais sistematizadas e 
estabelecer a relação entre ações motoras e variáveis mecânicas, biomecânica dos esportes e 
técnicas e análise de movimento humano. 
  
OBJETIVOS: 



 
 

 Revisar os conteúdos de anatomia humana relacionados com o movimento das diferentes 
articulações do sistema de movimento do ser humano. 

 Identificar a estrutura básica das articulações do corpo humano, sua classificação e função. 

 Possibilitar ao acadêmico um aprofundamento nos conhecimentos anatômicos e de ações 
musculares e sua relação com o movimento das diferentes articulações do sistema de 
movimento do ser humano. 

 Possibilitar ao aluno de Educação Física a compreensão dos fundamentos da 
biomecânica, através das análises das forças internas e externas que atuam sobre o 
movimento do ser humano e os esportes. 

 Identificar os diferentes tipos de forças externas que atuam sobre o organismo do ser 
humano. 

 Identificar os diferentes tipos de movimento extra-articular e intra-articular. 

 Identificar os princípios da análise cinemática do movimento humano por meio de 
cinemetria. 

 Aprofundar os conhecimentos sobre a análise de movimentos específicos por meio da 
identificação dos principais músculos geradores do movimento de cada articulação. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução aos fundamentos cinesiológicos e biomecânicos 
 
Unidade 2 – Planos e eixos anatômicos. 
 
Unidade 3 – Definições e descrições dos movimentos. 
 
Unidade 4 – Análise dos movimentos e gestos esportivos. 
 
Unidade 5 – Sistema ósseo: funções, classificações e estruturas. 
 
Unidade 6 – Articulações: definição, classificação, estrutura e graus de liberdade. 
 
Unidade 7 – Sistema neuromuscular: estrutura, funções, unidade motora, ação muscular. 
 
Unidade 8 – Definição de torque alavancas e vantagem mecânica no exercício. 
 
Unidade 9 – Analise biomecânica aplicada aos esportes e a saúde. 
 
Unidade 10 – Analise dos equipamentos esportivos 
 
Unidade 11 – Biomecânica dos tecidos. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas serão teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais, além de aulas práticas em 
laboratórios com a aplicação prática de todos os testes, além disso serão realizadas discussões 
em grupo. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  



 
 

 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, práticas e trabalhos individuais e em 
grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
MIRANDA, E. Bases de anatomia e cinesiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2008. 
RASCH, P. J. Cinesiologia e anatomia aplicada. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2015. 
MCGINNIS, P. M. Biomecânica do esporte e do exercício. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
Bibliografia complementar: 
LIMA C.S.. PINTO R. S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
THOMPSON, C. W.. FLOYD, R. T. Manual de Cinesiologia Estrutural. 14. ed. Barueri: Manole, 
2011. 
CARPES F. P. BINI R.R. DIEFENTHAELER F. VAZ M. A. Anatomia funcional. São Paulo: Phorte, 
2011. 
CARVALHO, C.R.F. Cinesiologia e Biomecânica dos Complexos Articulares. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008 
NORDIN, M.. PEDROSO, A. C. M. (Trad.). Biomecânica básica do sistema 
musculoesquelético. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Oficina de Experiência Profissional em Saúde 
Código: 40-1001 
Carga Horária: 40h  
 Prática: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Vivências de atividades formativas e aplicação de conhecimentos para o exercício 
profissional na saúde, sob orientação e supervisão docente. Intervenções compreendendo 
atividades de observação, planejamentos e reflexão da ação. 
  
OBJETIVOS:  

 Auxiliar no processo formativo do acadêmico e na sensibilização para as atividades 

voltadas a profissão a partir da articulação de conhecimentos de conteúdos específicos da 

saúde, atividade física e qualidade de vida. 

 Realizar estudos individuais e coletivos relacionados aos conteúdos saúde, atividade física 

e qualidade de vida a fim de contribuir para a observação, o planejamento e resolução de 

situações problemas que possam emergir a partir da contextualização dos saberes e 

aproximação do campo profissional. 

 Vivenciar atividades que contemplem a saúde, atividade física e qualidade de vida 

mobilizando conhecimentos, competências e habilidades para o exercício da profissão 

estabelecendo a relação teórico prática. 



 
 

 Oportunizar a reflexão a respeito da tomada de decisões mais adequadas à prática 

profissional da educação física com base na integração de conhecimentos através de 

práticas multiprofissionais e interdisciplinares. 

 Desenvolver a capacidade para pesquisa que contribua na construção de uma atitude 

interdisciplinar e favorável a formação continuada. 

  
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1- Experiências profissionais de saúde, atividade física e qualidade de vida: 

 Observação e reflexão de situações contextualizadas saúde, atividade física e qualidade 

de vida. 

 Resolução de situações-problema características do ambiente profissional na saúde, 

atividade física e qualidade de vida. 

 Planejamentos 

 Estudos individuais e coletivos  

 

Unidade 2 – Experiências de Aproximação do campo profissional 

 Experiências didático-pedagógicas e aplicação do conhecimento através de intervenções 

interdisciplinares relacionadas a saúde, atividade física e qualidade de vida diferentes 

espaços profissionais e públicos. 

 Relatório das experiências de aproximação do ambiente profissional e reflexões das 

intervenções estabelecendo a relação teórico-prática. 

 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida através vivências de aplicação de conhecimentos e 
atividades formativas para o exercício da profissão. Aulas práticas, encontros de orientação, 
planejamento e discussão, seminários, estudos individuais, trabalhos em grupo entre outros. 
 O TDE será trabalhado através de leituras, estudos prévios, fóruns de discussão e 
levantamento bibliográfico com o intuito de realizar a preparação teórica e embasamento para as 
vivências. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo acadêmico nas 
atividades práticas, relatórios de experiências de ensino, planejamentos didáticos, estudos 
individuais, bem como na participação dos encontros de orientação e reflexão da prática 
pedagógica. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas 
que deverão ser retornadas ao professor e contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MCARDLE, W.D., KATCH, F. I & KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2004.  
NEGRÃO C. E. BARRETO A C P. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. 3.ed. São 
Paulo: Manole, 2010. 
NIEMAN, D. C. Exercise testing and prescription – A health related approach. Mountain View. 
California: Mayfield Publishing Company, 1999.  
  



 
 

Bibliografia complementar: 
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para teste de esforço e 
prescrição de exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 
NETO, T.L.B. Exercício saúde e desempenho físico. São Paulo: Atheneu, 1997. 
LEITE, P. F. Fisiologia do exercício, ergometria e condicionamento físico. Rio de Janeiro: 
Livraria Atheneu, 2000. 
WEINECK, J. Biologia do Esporte. 7 ed. Barueri: Manole, 2005. 
NEIMAN, D.C. Exercício e saúde teste e prescrição de exercícios. São Paulo: Manole, 2010. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia: Educação Física e TICs 
Código: 40-995 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA: 
 Reflexões sobre a construção do conhecimento, o método científico e sua difusão. 
Educação Física, pesquisa e tecnologias digitais: novos suportes e novas linguagens na 
constituição do campo do conhecimento. A prática da pesquisa e a formação do pesquisador. 
Mídia-Educação como fundamento teórico-metodológico para a formação e atuação profissional 
em Educação Física. Pesquisa na área de Educação Física. 
 
OBJETIVOS: 

 Instrumentalizar e orientar na adoção de um comportamento metodológico e científico na 
busca da construção do conhecimento, sistematizando, discutindo os fundamentos e os 
princípios da ciência. 

 Desenvolver o senso crítico, baseado em evidências, sobre as diversas áreas do 
conhecimento em Educação Física. 

 Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos científicos nas diversas 
plataformas de pesquisa. 

 Reconhecer as tecnologias da informação e comunicação (TICs) como uma das 
instituições produtoras de representações culturalmente compartilhadas na sociedade 
contemporânea. 

 Compreender as relações entre pesquisa, TICs e as manifestações da cultura de 
movimento. 
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução à metodologia científica: 

  Aspectos históricos da construção do conhecimento. 

 Tipos de conhecimento.  

 Introdução ao método científico. 

 Evolução da pesquisa na universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
 

Unidade 2 – Cultura do Movimento e as TICs: 



 
 

 Referências acerca da Educação e das Tecnologias. 

 Representações sobre temas da Educação Física nas TICs. 

 Cibercultura. 
 
Unidade 3 – Pesquisa na Área da Educação Física: 

  A pesquisa como metodologia do trabalho na Educação Física. 

 Interdisciplinaridade por meio da pesquisa. 

 Pesquisa e projetos de trabalho. 
 

Unidade 4 - Tematizando As TICs Na Educação Física: 

 Mídia-Educação Física: formação e atuação profissional. 

 Divulgação científica e TICs. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório de informática e biblioteca.  
 O TDE será trabalhado através de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, T. C. M. B. de (Coord.). TI -Tecnologia da informação: Tempo de inovação: um 
estudo de caso de planejamento estratégico colaborativo. São Paulo - SP: M. Books do Brasil, 
2010.  
RUIZ, J. Á. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas, 2010. 
MATTOS, J. R. L. de. GUIMARÃES, L. S. dos. Gestão da tecnologia e inovação: uma 
abordagem prática. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.  
 
Bibliografia Complementar: 
SANCHO, J. M. NEVES, B. A (Org.) (Trad.). Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre - 
RS: ARTMED - Artes Médicas, 1998.  
MADEIRA, F. R. (Org.(s)). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 
multidisciplinar. 3.ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 1996.  
SANTOS, P. K. dos. Educação e tecnologias [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2017.  
VELOSO, R. Tecnologia da informação e comunicação: desafios e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  
Burgelman, R. A. Gestão estratégica da tecnologia e da inovação [recurso eletrônico]: 
conceitos e soluções. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Projeto Integrador em Educação Física III 
Código: 40-1003 



 
 

Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Desenvolvimento, em grupo supervisionado, de um projeto integrando as disciplinas 
desenvolvidas até o 4º semestre do curso, como parte integrante da proposta do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 
  
OBJETIVOS: 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 
articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 
métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 
por cada grupo.  

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 
soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor.  

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 
conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 
soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 
trajetória acadêmica. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Criação do Problema 

 Utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP), e do Design 
Thinking (DT), em relação ao tema do projeto em desenvolvimento pela turma e pelo 
grupo. 

 Criação e definição de problemas a partir da realidade.   

 Como elaborar e criar planos de ação a partir de problemas. 
 
Unidade 2 – Resolução do problema 

 A criação de métodos como etapa da resolução de problemas. 

 Normas de produção de relatório acadêmico científico. 

 Produção de relatório acadêmico científico. 

 Elaboração da proposta de resolução de problema. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina consistirá em aulas teóricas e orientações de preparação e execução das 
atividades além de supervisão constante do professor da disciplina nas atividades acadêmicas de 
resolução de problemas, além disso serão realizados seminários de acompanhamento durante a 
disciplina.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  



 
 

 A avaliação dos alunos compreende a realização e entrega das tarefas propostas pelo 
professor da disciplina no tempo determinado, além da entrega do relatório final e as 
apresentações dos seminários de acompanhamento e seminário final. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: altenativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SAMPIERE, R.H.. COLLADO, C.F.. LUCIO, M.P.B. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
STORTI, A. T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., rev. e atual. 
Erechim: EdiFAPES, 2006. 
 
 

5° SEMESTRE 
 
 

Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Estágio Profissional em Esporte 
Código: 40-1004 
Carga Horária: 160h  
 Prática: 160h 
N° de Créditos: 8 
 
EMENTA:  
 Estágio prático na área Esportiva, que possibilite ao estudante a aproximação da realidade, 
planejamento, aplicação e articulação dos conhecimentos desenvolvidos durante o curso, por meio 
de práticas interdisciplinares, atividades teórico/práticas formativas no campo profissional da área 
de esporte que contemple da iniciação ao alto rendimento em instituições públicas ou privadas. 
 
OBJETIVOS: 

 Realizar o estágio em Esporte em instituições públicas e privadas aproximando o estudante 
da realidade aplicando os conhecimentos da área do esporte, da iniciação ao alto 
rendimento, contribuindo para a sua formação profissional. 

 Consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o curso de forma 
consciente, ética e responsável, exercendo as funções profissionais da área do esporte 
por meio de projeto interdisciplinar. 



 
 

 Desempenhar o exercício da prática profissional, aliando a teoria à prática, como parte 
integrante de sua formação profissional. 

 Realizar estudos individuais em conteúdo específico da área de esportes. 

 Vivenciar, socializar e refletir situações do estágio de aplicação de conhecimentos na área 
do esporte visando a articulação teórico prática através do seminário integrador 
contribuindo com a sua formação profissional. 

 Elaborar um projeto interdisciplinar na área do esporte relacionando os diferentes campos 
do conhecimento da educação física. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Planejamento do Estágio em Esporte: 

 Diagnóstico institucional. 

 Elaboração de planejamento. 

 Estudos individuais aplicados ao programa escolhido. 
 
Unidade 2 - Realização de Estágio Profissional em Esporte: 

 Atividades de observação do programa escolhido. 

 Atividades de participação conjunta do programa escolhido. 

 Atividades de prática de intervenção do programa escolhido. 
 

Unidade 3 - Seminário Integrador do Estágio Profissional em Esporte: 

 Pontos de encontro de orientação individual e discussão das situações de estágio. 

 Pontos de encontro de orientação coletiva e discussão das situações de estágio. 

 Acolhimento, integração e diálogo das experiências do estágio dos estudantes. 

 Socialização, reflexão e discussão acadêmica e de orientações do estágio. 

 Articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e das habilidades 
necessárias à formação do estudante. 

 
Unidade 4 - Relatório das Atividades de Estágio: 

 Pontos de encontro de orientação e discussão das situações de estágio. 

 Seminário de apresentação dos relatórios de estágio. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio da realização de estágios supervisionados, aulas 
expositivas-dialogadas, pontos de encontro de orientação pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, seminários e outros.  
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
atividades de planejamento, realização e relatório de estágio, bem como na participação dos 
pontos de encontro de orientação e discussão do estágio e do seminário de apresentação dos 
relatórios de estágio.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GUARINO, M. Manual do técnico desportivo: teoria e metodologia do ensino na formação 
técnico-tático. São Paulo: Ícone, 1996. 



 
 

KROGER, C.. ROTH, K. Escola da bola: um ABC para iniciantes nos jogos esportivos. Rio 
de Janeiro: Phorte, 2006. 
Greco, P.J.. Benda, R (org.): Iniciação esportiva universal. v. 1: Da aprendizagem motora ao 
treinamento técnico. Editora Universitária. UFMG. 2007. 
 
Bibliografia complementar: 
ROTH, K: Escola da bola. Tradução da obra anterior. São Paulo:Editora Phorte, 2002. 
SCHMIDT, R.A.: Aprendizagem e performance motora. São Paulo: Editorial Movimento, 2010. 
DORNELES, P.G. Educação Física e Gênero: Desafios Educacionais. Ijui – Ed. Unijui, 2013 
FORTEZA DE LA ROSA, A. FARTO, E. R. Treinamento desportivo: do ortodoxo ao 
contemporâneo. São Paulo - SP: Phorte, 2007. 
GOMES, A. C. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. 2.ed. Porto Alegre - RS: 
ARTMED - Artes Médicas, 2009. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Prescrição do Exercício e do Treinamento Físico 
Código: 40-1005 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Princípios gerais do condicionamento físico. Evolução conceitual e tendências na 
abordagem da aptidão física. Aptidão Física relacionada à saúde: testes e prescrição de 
atividades. Medidas da atividade física habitual. Programas de promoção da atividade física e 
aprimoramento do condicionamento físico. 
 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar a aquisição e a compreensão de conhecimentos associados à aptidão física 
e a prescrição de exercícios voltados para a promoção da saúde, bem como, a sua relação 
com o bem-estar da população. 

 Compreender os vários componentes da aptidão física, meios de desenvolvimento e 
avaliação dos mesmos. 

 Discutir a evolução na prescrição de exercícios e na orientação para atividades físicas. 

 Discutir a evolução conceitual e tendências na abordagem da aptidão física. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Princípios gerais do condicionamento físico: 

 Exercício físico e atividade física: medidas da atividade física habitual.  

 Valências Físicas 

 Aptidão física relacionada à saúde. 

 Princípios gerais do condicionamento físico. 
 
Unidade 2 – Prescrição e avaliação do exercício aeróbico: 

 Avaliação da capacidade respiratória máxima: métodos diretos e indiretos. 



 
 

 Identificação das zonas de prescrição do exercício aeróbico. 

 Controle de intensidade e volume do exercício aeróbico. 

 Métodos e técnicas de prescrição do exercício aeróbico. 
 
Unidade 3 – Prescrição e avaliação do exercício de força: 

 Manifestações de força: contextualização e aplicações 

 Avaliações de força e capacidade funcional 

 Controle de intensidade e volume do exercício de força. 

 Métodos e técnicas de prescrição do exercício de força. 
 

Unidade 4 – Prescrição e avaliação do exercício de flexibilidade: 

 Flexibilidade a alongamento: contextualização e aplicações. 

 Métodos e técnicas de prescrição do exercício de flexibilidade. 
 

Unidade 5 – Tendências na prescrição de exercícios físicos 

 Apresentação de estratégias de exercício na mídia. 

 Contextualização de métodos técnicas contemporâneos de prescrição de exercício físico. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório, pista atlética, academia e sala de 
ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010.  
HEYWARD, Vivian H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: Técnicas Avançadas. 6. Ed. 
Rio de Janeiro: Artmed, 2013.  
NIEMAN, D. C. Exercício e Saúde - Teste e Prescrição de Exercícios - 6ª Ed. São Paulo: 
Manole. 2011 
  
Bibliografia complementar: 
LANCHA JUNIOR, A.H. Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos. Rio de Janeiro: Manole, 
2016  
ARENA, S.S. Exercício Físico e Qualidade de Vida: Avaliação, Prescrição e Planejamento. 
São Paulo: Phorte, 2009  
SIMÃO Roberto. Fisiologia e Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais - 3ª Ed. São 
Paulo: Ed. Phorte, 2007.  
SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  



 
 

VAISBERG, Mauro, MELLO, Marco Túlio (coords.). Exercícios na Saúde e na Doença. Manole, 
01/2010. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Gestão e Políticas Públicas no Esporte 
Código: 40-1006 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Proporcionar ao futuro bacharel em Educação Física o conhecimento teórico-vivencial da 
gestão esportiva em todo seu conjunto, incluindo os conceitos da administração, o 
planejamento/ações de políticas públicas no esporte e o planejamento e a gestão estratégica de 
negócios no esporte. 
 
OBJETIVOS: 

 Analisar os principais conceitos da administração empresarial e esportiva. 

 Conhecer as políticas públicas do esporte no Brasil e, os procedimentos/rotinas para 
encaminhamento de projetos e captação de recursos. 

 Conhecer os procedimentos/etapas na elaboração de projetos esportivos.  

 Conhecer diferentes cases de gestão esportiva, no âmbito público e/ou privado.  

 Analisar, passo a passo, os procedimentos necessários para iniciar seu próprio negócio na 
área do esporte. 

 Oportunizar o conhecimento, interpretação e empregar os princípios gerais da 
Administração e do Empreendedorismo relacionando-os com a administração na área da 
Educação Física, Esportes e Lazer. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Gestão Esportiva: 

 Práticas de gestão administrativa no esporte (políticas, fundamentos, filosofia e 
concepção). 

 Práticas de gestão administrativa (experiências práticas). 

 Ferramentas de gestão administrativa (planejamento estratégico, orçamento, programas 
de qualidade). 

 
Unidade 2 - Gerenciamento de Carreira do Gestor do Esporte: 

 A carreira do gestor do esporte. 

 Conceitos e noções gerais sobre aspectos envolvidos no planejamento de carreira e 
instrumentos para avaliação.  

 Mercado de trabalho e perfil profissional.  

 Marketing Pessoal como forma de ascensão no mercado de trabalho. 
 
Unidade 3 - Gestão de Clubes e Instalações Esportivas 



 
 

 Fundamentos, ferramentas, técnicas e tecnologia para a gestão de serviços e espaços 
esportivos.  

 Novas tendências em espaços esportivos. Customização de espaços para patrocínio 
arenas, ginásios e estádios.  

 Sistemas de tecnologia aplicados na área esportiva (equipamentos, controle, segurança).  

 Gestão de recursos materiais e patrimônio. Gestão da qualidade no meio esportivo.  

 Escolha dos serviços oferecidos de acordo com o público-alvo. Atendimento e serviços. 
  

Unidade 4 - Gestão de Eventos no Esporte: 

 Planejamento de Eventos Esportivos. Organização de Eventos.  

 Processo de gestão de eventos esportivos. Logística de eventos esportivos.  

 Aspectos mercadológicos em eventos esportivos. Eventos esportivos como forma de ação 
e promoção para as empresas.  

 Turismo e Eventos esportivos. Hospitalidade. Qualidade dos Serviços Oferecidos em 
Eventos Esportivos.  

 Avaliação de Eventos Esportivos. Impacto Financeiro de Eventos Esportivos. 
 

Unidade 5 - Gestão de Pessoas nas Organizações Esportivas: 

 Gestão por competências. Organização e estruturação de políticas de Gestão de Pessoas 
na administração esportiva.  

 Subsistemas de Gestão de Pessoas (treinamento, remuneração estratégica, avaliação de 
desempenho, responsabilidade social).  

 Papel do líder. Dinâmica de grupo. Feedback. Desenvolvimento e gerenciamento de 
equipes no esporte. 
 

Unidade 6 – Gestão Empreendedora no Esporte: 

 Empreendedorismo e empreendedor.  

 Perfil, habilidades e qualidades do empreendedor.  

 Empreendedorismo frente à gestão do esporte. Técnicas de mercado.  

 Cases de empreendedores no esporte (academias, clubes, escolas, projetos). 
 

Unidade 7 - Gestão e Governança no Esporte: 

 Histórico e conceitos da Gestão do Esporte. Modelos organizacionais.  

 O papel do administrador. Funções Estratégicas - planejamento, organização, direção e 
controle.  

 Ferramentas, procedimentos e métodos de organização na gestão esportiva. Governança 
no Esporte.  

 Tecnologia da informação na gestão do conhecimento. Aprendizagem organizacional. 
 
Unidade 08 - Políticas Públicas no Esporte: 

 Conceito de políticas públicas.  

 Gestão de políticas públicas para o esporte. 

 Estruturas de governança e políticas públicas do esporte no Brasil.  

 Sistema brasileiro, nacional, estaduais e municipais de esporte.  

 Planos de esporte em âmbito nacional, estadual e municipal. 

 Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 



 
 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-
Brasileira", e dá outras providências. 

 Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. 
  

Unidade 09 - Políticas Públicas do Esporte: 

 Conferência nacional e estaduais de esporte. Indicadores esportivos.  

 Políticas de esporte de alto rendimento, educacional e saúde. 

 Políticas de esporte para a inclusão social. 

 Políticas de infraestrutura esportiva, ciência, tecnologia e inovação no esporte. 

 Avaliação de políticas públicas para o esporte 
 

Unidade 10 -: Captação de Recursos no Esporte: 

 Leis de incentivo ao esporte (LIE), Lei Estadual (SC) de Incentivo ao Turismo, Esporte e 
Cultura (SEITEC).  

 Fontes de financiamento público e privado.  

 Captação de recursos para o esporte.  

 Captação de Patrocínio.  

 Elaboração de projetos para captação de recursos e patrocínio 
 
METODOLOGIA:  
  As aulas serão teórico-práticas utilizando-se de recursos audiovisuais como: retroprojetor, 
projetor de slides, apostilas, artigos, livros. Ainda, estudos dirigidos e visitas técnicas de 
observação, discussão em forma de seminários, reuniões, participação em seções públicas da 
esfera administrativa municipal, (prefeitura, câmera de vereadores, secretarias e departamentos).  
 O TDE será trabalhado através de estudos teóricos, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.   
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
ROCHE, F. P. Gestão Desportiva - Planejamento Estratégico nas Organizações Desportivas. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2002. 
POIT, Davi Rodrigues. Organização de eventos esportivos. 4. ed. São Paulo, SP: Phorte, 2009.  
CARREIRO, E. A. Educação Física no Ensino Superior: Gestão da Educação Física e do 
Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
Bibliografia complementar: 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 8.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Campus, 2011.          
GILL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010 
MORALES, Ida R. Liderança e administração esportiva. São Paulo: Ícone, 1997. 



 
 

KOTLER, Philip. PFOERTSCH, Waldemar. Gestão de marcas em mercados B2B. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 360 p. 
MORGAN, Melissa J.. SUMMERS, Jane. Marketing esportivo. São Paulo: Thomson Learning, 
2008. 422 p. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Projeto Integrador em Educação Física IV 
Código: 40-1007 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Desenvolvimento, em grupo supervisionado, de um projeto integrando as disciplinas 
desenvolvidas até o 5º semestre do curso, como parte integrante da proposta do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 
  
OBJETIVOS: 
 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 
articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 
métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 
por cada grupo.  

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 
soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor.  

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 
conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 
soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 
trajetória acadêmica. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Criação do Problema 

 Utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP), e do Design 
Thinking (DT), em relação ao tema do projeto em desenvolvimento pela turma e pelo grupo. 

 Criação e definição de problemas a partir da realidade.   

 Como elaborar e criar planos de ação a partir de problemas. 
 
Unidade 2 – Resolução do problema 

 A criação de métodos como etapa da resolução de problemas. 

 Normas de produção de relatório acadêmico científico. 

 Produção de relatório acadêmico científico. 

 Elaboração da proposta de resolução de problema. 
 
METODOLOGIA:  



 
 

 A disciplina consistirá em aulas teóricas e orientações de preparação e execução das 
atividades além de supervisão constante do professor da disciplina nas atividades acadêmicas de 
resolução de problemas, além disso serão realizados seminários de acompanhamento durante a 
disciplina.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende a realização e entrega das tarefas propostas pelo 
professor da disciplina no tempo determinado, além da entrega do relatório final e as 
apresentações dos seminários de acompanhamento e seminário final. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 
KOCHE, J.C. Fundamentos de Metodologia Científica - 26ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
SAKS, M. Pesquisa Em Saúde Métodos Qualitativos, Quantitativos e Mistos. São Paulo: 
Roca, 2011. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: alternativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2010.  
BAPTISTA, M.N. Metodologias de Pesquisa Em Ciências - Análise Quantitativa e Qualitativa 
- 2ª Ed. São Paulo: LTC, 2016. 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde 
Disciplina: Eletiva I 
Créditos: 02 

 Disciplina a ser escolhida entre as eletivas. 
 

 
6° SEMESTRE 

 
 

Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Estágio Profissional Lazer e Gestão 
Código: 40-1008 
Carga Horária: 160h  
 Prática: 160h 
N° de Créditos: 8 



 
 

 
EMENTA:  
  Realizar atividades orientadas e supervisionadas de estágio em lazer e gestão que 
possibilite ao estudante a aproximação da realidade, planejar, aplicar e articular os conhecimentos 
desenvolvidos durante o curso, por meio de práticas interdisciplinares, atividades teórico/práticas 
formativas no campo profissional da área de gestão e lazer em instituições públicas ou privadas. 
Socialização e reflexão crítica da intervenção do estágio. 
 
OBJETIVOS: 

 Consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o curso de forma 
consciente, ética e responsável, exercendo as funções profissionais da área de gestão e 
do lazer por meio de projeto interdisciplinar. 

 Desempenhar o exercício da prática profissional, aliando a teoria à prática, como parte 
integrante de sua formação profissional.  

 Realizar estudos individuais em conteúdos específicos da área de gestão e lazer. 

 Vivenciar, socializar e refletir situações do estágio de aplicação de conhecimentos na área 
de gestão e do lazer visando a articulação teórico prática através do seminário integrador 
contribuindo com a sua formação profissional. 

 Elaborar um projeto interdisciplinar na área de lazer e gestão relacionando os diferentes 
campos do conhecimento da educação física. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Planejamento do Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Elaborando o diagnóstico. 

 Princípios do diagnóstico. 

 Diagnóstico institucional. 

 Visitas de observação. 
 
Unidade 2 - Planejamento do Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Estrutura básica de um projeto. 

 Elaboração do projeto interdisciplinar. 

 Planejamento das intervenções. 

 Estudos individuais aplicados ao programa escolhido. 
 
Unidade 3 - Realização de Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Atividades de observação do programa escolhido. 
 
Unidade 4 - Realização de Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Atividades de participação conjunta do programa escolhido.  
 
Unidade 5 – Realização de Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Atividades de prática de intervenção do programa escolhido. 
 

Unidade 6 – Seminário Integrador do Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Pontos de encontro de orientação individual e discussão das situações de estágio. 

 Pontos de encontro de orientação coletiva e discussão das situações de estágio. 
   
Unidade 7 - Seminário Integrador do Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 



 
 

 Acolhimento, integração e diálogo das experiências do estágio dos estudantes. 

 Socialização, reflexão e discussão acadêmica e de orientações do estágio. 
 

Unidade 8 – Seminário Integrador do Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Articulação entre teoria e prática e a complementação dos saberes e das habilidades 
necessários à formação do estudante. 

 Construção de um artigo. 
 
Unidade 9 – Relatório das Atividades de Estágio Profissional em Lazer e Gestão: 

 Elaboração de relatório parcial e final Estágio Profissional em Lazer e Gestão. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio da realização de estágio profissional, aulas 
expositivas-dialogadas, estudos dirigidos, pontos de encontro de orientação pedagógica, 
socialização e de discussão das situações de estágio, seminário integrador entre outros. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
atividades de observação, diagnóstico, planejamento (projeto), realização do estágio. Também 
será avaliada a participação nos pontos de encontro de orientação e discussão do estágio, no 
seminário integrador e na apresentação do estágio. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
CARREIRO, E. A. Educação Física no Ensino Superior: Gestão da Educação Física e do 
Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
MELO, V. A.. ALVES JÚNIOR, E. D. Introdução ao lazer. Barueri: Manole, 2003 
ALBRECHT, K.. SANVICENTE, A. Z. Revolução nos serviços: como as empresas podem 
revolucionar a maneira de tratar os seus clientes. São Paulo: Pioneira, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
LUCCK, HELOÍSA. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 7. Ed. 
Petropólis, RJ: Vozes, 2009.  
SANTOS, R.C. Manual de Gestão Empresarial – Conceitos e Aplicações nas Empresas 
Brasileiras. São Paulo: Editora Atlas, 2007 
ROCHE, F. P. Gestão Desportiva - Planejamento Estratégico nas Organizações Desportivas. 
2. ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2002. 
DINIZ, A. Líder do Futuro – A transformação em Líder Coach. 1. ed. São Paulo: Espaço Editorial, 
2010. 
PITTS, B. G.. STOTLAR, D. Fundamentos do Marketing Esportivo. 1. ed. São Paulo: Phorte, 
2002. 

 
 

Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Educação Física na Atenção à Saúde  
Código: 40-1009 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 



 
 

 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Estrutura e funcionalidade dos diferentes níveis de atenção à saúde. Atuação do 
Profissional de Educação Física como agente de promoção da saúde. Inserção e articulação do 
Profissional de Educação Física em equipes multidisciplinares. 
 
OBJETIVOS: 

 Contextualizar a estrutura e funcionamento do sistema único de saúde (SUS). 

 Compreender a inserção do profissional de educação física nos processos de atenção  
à saúde em seus níveis e estruturas. 

 Discutir estratégias de atuação do Profissional nos diferentes níveos de atenção à saúde. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Educação física na atenção primária à saúde: 

 Exercício físico como ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

 Atuação do profissional junto à Estratégia da Saúde da Família.  

 Prescrição de exercício em grupos de risco. 

 Orientação de exercício para população.  
 
Unidade 2 – Educação física na atenção secundária à saúde: 

 Prescrição de exercício no leito. 

 Atuação junto às academias/clínicas em ambiente hospitalar. 

 Boas práticas de saúde e comportamento em ambiente hospitalar. 
 
Unidade 3 – Educação física na atenção terciária à saúde: 

 Reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica. 
 

METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório, pista atlética, academia e sala de 
ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010.  
SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e saúde. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  



 
 

VAISBERG, Mauro, MELLO, Marco Túlio (coords.). Exercícios na Saúde e na Doença. Manole, 
01/2010. 
NIEMAN, D. C. Exercício e Saúde - Teste e Prescrição de Exercícios - 6ª Ed. São Paulo: 
Manole. 2011 
  
Bibliografia complementar: 
LANCHA JUNIOR, A.H. Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos. Rio de Janeiro: Manole, 
2016  
ARENA, S.S. Exercício Físico e Qualidade de Vida: Avaliação, Prescrição e Planejamento. 
São Paulo: Phorte, 2009  
SIMÃO Roberto. Fisiologia e Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais - 3ª Ed. São 
Paulo: Ed. Phorte, 2007.  
HEYWARD, Vivian H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: Técnicas Avançadas. 6. Ed. 
Rio de Janeiro: Artmed, 2013.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Teoria do Treinamento Esportivo 
Código: 40-1010 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Estudo introdutório sobre os diversos conceitos de treinamento e seus objetivos, meios, 
tarefas básicas e conteúdo. Estrutura geral dos processos de treinamento e sua interdependência 
com as capacidades físicas (força, velocidade, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória). 
Princípios gerais da preparação de atletas, intelectual, técnico, tático e psicológico. Modelos de 
periodização clássicos e contemporâneos.  
 
OBJETIVOS: 

 Conhecer e analisar o treinamento esportivo e seus objetivos, princípios, meios, tarefas e 
conteúdos. 

 Analisar a estrutura geral dos processos de treinamento e sua interdependência com as 
capacidades físicas. 

 Conhecer e exercitar a elaboração de modelos de periodização do treinamento esportivo.  
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – História e evolução do treinamento esportivo: 

 Cultura do corpo, origem do desempenho físico. 

 Olimpíadas antigas e a origem dos esportes. 

 Aperfeiçoamento da técnica e materiais esportivos e sua repercussão sobre o 
desempenho.  

 
Unidade 2 – Teoria do treinamento esportivo: 

 Avanços científicos e pedagógicos: bases para o avanço do desempenho físico nos 
esportes. 



 
 

 Modelos clássicos de periodização. 

 Princípios do treinamento esportivo. 

 Controle de volume e intensidade e aplicação do controle de carga no planejamento do 
treinamento esportivo. 

 
Unidade 3 – Periodização e organização espacial do treinamento esportivo: 

 Modelos de periodização aplicados às modalidades esportivas. 

 Unidades de organização espacial do treinamento esportivo: macrociclo, mesociclo e 
microciclo. 

 Elaboração de planilhas para controle e planejamento do treinamento esportivo. 
 

METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório de informática, pista atlética, 
academia e sala de ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BARBANTI, V. J. Treinamento físico: bases científicas. São Paulo: CLB Balieiro, 2001. 
MATVEIEV, L. Processo de treino desportivo. Lisboa: Livros Horizonte, 1990. 
PLATONOV, V. N. Tratado geral de treinamento desportivo. São Paulo: Phorte, 2008. 
  
Bibliografia complementar: 
GOMES, Antônio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. 2.ed. Porto 
Alegre - RS: ARTMED - Artes Médicas, 2009. 
LEITE, P. F. Fisiologia do exercício, ergometria e condicionamento físico. Rio de Janeiro: 
Livraria Atheneu, 2000. 
PLATONOV, V. N.. BULATOVA, M. M. A preparação física. Rio de Janeiro: Sprint Zamboni, 2003. 
SILVA, L. R. R. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. São 
Paulo: Phorte, 2006.  
WEINECK, J. Biologia do Esporte. 7 ed. Barueri: Manole, 2005.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA 
Código: 40-1011 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 



 
 

EMENTA:  
 Realizar projetos de pesquisa em Educação Física: etapas e elementos constitutivos. 
Revisão dos conteúdos de metodologia da investigação científica. Elaboração do projeto de 
trabalho de conclusão de curso (monografia). 
  
OBJETIVOS: 

 Elaborar o projeto de trabalho de conclusão de curso identificando os elementos 
constitutivos do mesmo. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e a prática de pesquisa nas diferentes 

áreas de intervenção profissional em Educação Física. 

 Revisar e discutir os conteúdos de metodologia da investigação científica na área de 

Educação Física. 

 Analisar projetos de pesquisas desenvolvidos na área de Educação Física. 

 Auxiliar na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso de Educação Física 

(monografia). 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Revisão dos Conteúdos de Metodologia da Pesquisa: 

 Tipos ou modelos de investigação. 

 Procedimentos de obtenção de dados. 

 População e amostra. 

 
Unidade 2 - Análise de Projetos de Pesquisa: 

 Etapas na elaboração de projetos de pesquisa. 

 Elementos constitutivos de projetos de pesquisa. 

 Análise de projetos de pesquisa. 

 
Unidade 3 - Elaboração de Projeto de Pesquisa: 

 Elaboração de projeto de pesquisa na área de Educação Física (TCC). 

 Revisão de literatura. 

 Definição das variáveis do estudo. 

 Definição dos instrumentos de coleta de dados. 

  
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, seminários, 
estudos individuais, análise de projetos de pesquisa e outros. 
 O TDE será trabalhado através de, exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
discussões realizadas nas aulas ministradas, elaboração do projeto de monografia de conclusão 
do curso e apresentação do mesmo. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  



 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: altenativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SAMPIERE, R.H.. COLLADO, C.F.. LUCIO, M.P.B. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
STORTI, A. T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., rev. e atual. 
Erechim: EdiFAPES, 2006. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Educação Física e Saúde Coletiva 
Código: 40-1012 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Apresentação do campo da Saúde coletiva: conceitos de Saúde, sistemas de saúde e 
Sistema Único de Saúde (SUS). Atuação do profissional de Educação Física na Promoção, 
Prevenção e Proteção da saúde.  
 
OBJETIVOS: 

 Analisar os conceitos de saúde contextualizando o debate teórico-metodológico. 

 Compreender os sistemas de saúde: conceitos, os principais sistemas de saúde do mundo 
e seus problemas e desafios. 

 Entender o sistema universal brasileiro (SUS): Introdução, princípios e diretrizes, principais 
legislações, financiamento, avanços e desafios.  

 Reconhecer sistemas e níveis de saúde pública e a forma como o profissional de educação 
Física pode atuar na: Promoção, Proteção e Prevenção da saúde. 

 Apresentar as ações e programas que a Atividade física está  inserida no SUS e 
promover uma análise da realidade do profissional de Educação Física na área de saúde 
coletiva no âmbito nacional, regional e local. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Conceitos de Saúde: 

 O Conceito de Saúde em uma perspectiva histórica 



 
 

 Significado histórico e cultural da saúde e doença como um processo. 
 

Unidade 2 – Determinantes de saúde: 

 Saúde como medida. 

 Fator de Risco. 

 Determinantes para os problemas de saúde da população. 

 Influências Sociais, Individuais, Ambientais e Culturais na saúde da população. 

 Modelos de atenção à saúde 
 

Unidade 3 – Sistemas de Saúde: 

 Definição de Sistema de saúde. 

 Cenário mundial e os diferentes sistemas. 

 Desafios dos sistemas pelo mundo. 
 
Unidade 4 – Sistema Único de Saúde: 

 Aspectos históricos da saúde pública no Brasil. 

 Reforma Sanitária, criação e a implementação do SUS. 

 Princípio e Diretrizes. 

 Princípios Organizacionais: Descentralização, Regionalização, Hierarquização, 
Participação Social, Resolubilidade, Complementaridade do setor privado (setor 
secundário). 

 O SUS na constituição: Lei n° 8.080/90, Lei n° 8.142/90, Normas Operacionais Básicas 
(91,93,96) e Normas Operacionais de Assistência (2001 e 2002). 

 Financiamento. 

 Desafios e Avanços do SUS. 
 
Unidade 5 – Promoção, prevenção e proteção de saúde: 

 Risco e práticas de prevenção e promoção de saúde. 

 Diferença entre Promoção, prevenção e proteção. 

 A promoção, Prevenção e proteção da saúde na atenção básica, média e alta 
complexidade.  

 
Unidade 6 – Política Nacional de promoção à saúde: 

 Pacto pela Saúde 2006. 

 PNPS – Práticas Corporais e Atividade Física. 
 
Unidade 7 – Ações e Programas da atividade física: 

 Programação em saúde e organização das práticas: possibilidades de integração entre 
ações individuais e coletivas no SUS. 

 Acompanhamento da rede de A.F. 

 Monitoramento populacional da prática de atividade física. 

 Avaliação de Efetividade de Programas de A.F. no Brasil. 

 Guia de Atividade Física, comparações entre países. 
 
Unidade 8 – Educação Física e os espaços de atuação no SUS: 

 Apresentação tendências e programas ao qual o profissional de educação física está 
inserido na saúde. 



 
 

 Educação permanente, educação em saúde e desafios de trabalhar multiprofissional, 
interprofissional no âmbito de saúde coletiva. 

 Conhecimento e habilidades necessárias do profissional de educação física na atuação em 
saúde pública.  

 
METODOLOGIA:  
 Aulas expositivo-dialogadas com auxílio de multimídias, vídeos institucionais 
contemporâneos sobre a abrangência em saúde no SUS, estudos dirigidos, leitura e discussão 
dos temas, pesquisa nas bases de dados. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão, leituras e estudos prévios. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2012, 2009 
PAIM, Jairnilson Silva. ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: teoria e prática. In: Saúde 
coletiva: teoria e prática. 2014. p. xvi, 695-xvi, 695. 
CZERESNIA, Dina. FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões, tendências. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011. 
BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 5. ed. São Paulo: Ática, 
2011,2004. 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, 
métodos, aplicações. In: Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 2014. p. 
699-699. 
 
Bibliografia complementar: 
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 2. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2007. 
EGRY, E.Y. Saúde coletiva. São Paulo: Reichmann, 1996. 
ROUQUAYROL, M.A. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 
NIEMAN, D. Exercício e saúde. 6.ed. São Paulo: Manole, 2011. 
PAIM, Jairnilson. O que é o SUS. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2009. 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. O que é saúde?. SciELO-Editora FIOCRUZ 2011. 
 
 

7° SEMESTRE 
 
  

Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Estágio Profissional em Prescrição de Exercícios Físicos A 
Código: 40-1013 
Carga Horária: 160h  



 
 

 Prática: 160h  
N° de Créditos: 8 
 
EMENTA:  
 Estágio profissional que possibilita ao acadêmico a aplicação dos conhecimentos nas áreas 
da prescrição do exercício e suas manifestações. Atuação supervisionada junto a instituições que 
tenham como atividade fim a oferta de modalidades de exercício físico com aderência e apelo de 
mercado.  
 
OBJETIVOS: 

 Contribuir no aprofundamento da formação profissional do estudante para que possa 
desempenhar, de forma consciente e espontânea, as funções profissionais do Profissional 
de Educação Física nas diversas áreas da prescrição de exercícios Físicos. 

 Realizar estudos individuais em modalidades comuns ao mercado de trabalho.  

 Proporcionar a oportunidade de vivência de aplicação de conhecimentos profissionais nas 
diversas modalidades de exercício físico. 

 Vivenciar a prática de modalidades de exercício físico alinhadas ao mercado de trabalho 
tais como: pilates, treinamento funcional, ginástica laboral, kettlebell, cross-training e 
demais modalidades emergentes. 
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Planejamento do estágio em prescrição de exercícios: 

 Mapeamento dos locais de estágio e modalidades disponíveis para atuação. 

 Diagnóstico institucional do local e modalidade escolhida. 

 Elaboração de planejamento das sessões de exercício. 

 Estudos individuais aplicados ao programa de treinamento. 
 

Unidade 2 – Realização de estágio supervisionado em prescrição de exercícios físicos: 

 Atividades de observação do programa escolhido. 

 Atividades de participação conjunta nas sessões de exercício do programa escolhido. 

 Atividades de prática de intervenção (organização e gestão) de sessões de exercício no 
programa escolhido. 

 
Unidade 3 – Relatório das Atividades de Estágio 

 Pontos de encontro de orientação e discussão das situações de estágio. 

 Seminário de apresentação dos relatórios de estágio. 
 

METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio da realização prática do estágio supervisionado, 
aulas expositivas-dialogadas, pontos de encontro de orientação pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, seminários e outros. 
   
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
atividades de planejamento, realização e relatório de estágio, bem como na participação dos 
pontos de encontro de orientação e discussão do estágio e do seminário de apresentação dos 
relatórios de estágio. 



 
 

Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GOMES, A. C. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. 2.ed. Porto Alegre - RS: 
ARTMED - Artes Médicas, 2009.  
BARBANTI, V. J. Treinamento físico: bases científicas. São Paulo: CLB Balieiro, 2001. 
PLATONOV, V. N. Tratado geral de treinamento desportivo. São Paulo: Phorte, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
FORTEZA DE LA ROSA, A. FARTO, E. R. Treinamento desportivo: do ortodoxo ao 
contemporâneo. São Paulo - SP: Phorte, 2007.  
FOSS, M. KETYIAN, S. J. FOX. Bases fisiologicas do exercício e do esporte. Rio de Janeiro, 
Koogan, 2000.  
LEITE, P. F. Fisiologia do exercício, ergometria e condicionamento físico. Rio de Janeiro: 
Livraria Atheneu, 2000.  
POWERS, S. K. & HOWLEY, E.T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação do 
condicionamento ao desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2000.  
SILVA, L. R. R. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. São 
Paulo: Phorte, 2006. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Metodologia do Treinamento de Força  
Código: 40-1014 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  
 Princípios, conceitos e definições do treinamento de força. Adaptações fisiológicas ao 
treinamento de força. Prescrição do treinamento de força.  
 
OBJETIVOS: 

 Analisar, compreender e aplicar os princípios, conceitos e definições do treinamento de 
força. 

 Elaborar programas de treinamento de força em diferentes contextos. 

 Manipular e aplicar as variáveis do treinamento de força em diferentes níveis de 
condicionamento físico. 

 Diferenciar as diversas populações quanto à prescrição de treinamento muscular com 
pesos. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução ao treinamento de força: 

 Manifestações de força: aplicação e avaliações. 



 
 

 Princípios do treinamento de força. 

 Variáveis agudas do treinamento de força. 
 
Unidade 2 – Adaptações fisiológicas ao treinamento de força: 

 Neurofisiologia: motoneurônios e recrutamento de fibras musculares. 

 Respostas do sistema endócrino ao treinamento de força. 

 Hipertrofia muscular. 
 
Unidade 3 – Avaliação e Prescrição do treinamento de força para iniciantes: 

 Avaliação das variáveis do treinamento de força. 

 Prescrição do treinamento para iniciantes. 

 Controle de carga do treinamento. 

 Métodos e técnicas tradicionais no treinamento de força. 
 

Unidade 4 – Avaliação e Prescrição avançada do treinamento de força: 

 Técnicas avançadas do treinamento de força. 

 Periodização do treinamento de força  
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório, academia e sala de ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
DANTAS, E. H. M. A prática da preparação física. 5. ed. Rio de Janeiro: SHAPE, 2003.  
FLECK, S. J.. KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3 ed. Porto 
Alegre: ARTMED, 2006.  
UCHIDA, M. C. [et al]. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao 
treinamento de força. São Paulo: Phorte, 2003. 
  
Bibliografia complementar: 
BOMPA, T.O. Periodização: Teoria e Metodologia do Treinamento 5° ed. São Paulo: Phorte, 
2012.  
NICK, E. Anatomia da musculação. São Paulo: Manole, 2007.  
DELAVIER, F. Guia dos movimentos de musculação: abordagem anatômica. 4. ed. São 
Paulo: Manole, 2006.  
LIMA, C. S.. PINTO, R. S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
GOMES, A. C. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. 2.ed. Porto Alegre: 
ARTMED, 2009. 

 



 
 

 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Exercício Físico para Populações Especiais I 
Código: 40-1015 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 40h 
 Prática: 20h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 
EMENTA:  

Atividades físicas para grupos diferenciados: portadores de doenças crônicas com alta 
prevalência populacional. Caracterização das condições clínicas, planejamento, organização e 
aplicação de exercícios físicos face às características da clientela. Prevenção, reabilitação e 
exercício físico.  
 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar a aquisição e a compreensão de conhecimentos associados à aptidão física 
e a prescrição de exercícios voltados para a promoção, prevenção e reabilitação de 
portadores de doenças crônicas. 

 Compreender a fisiopatologia e a progressão da doença, bem como o efeito do exercício 
físico sobre os indicadores clínicos de cada condição. 

 Compreender os efeitos agudos e crônicos dos diferentes tipos de exercício sobre doenças 
crônicas.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Obesidade e exercício físico:  

 Prevalência e impacto da obesidade. 

 Obesidade como crônica doença multifatorial.  

 Diagnóstico e avaliação da obesidade. 

 Repercussão da obesidade sobre os sistemas orgânicos e indicadores clínicos. 

 Estratégias de prescrição de exercício e cuidados necessários na obesidade. 
 

Unidade 2 – Diabetes Mellitus e exercício físico:  

 Fisiopatologia e prevalência do diabetes mellitus tipo II e tipo I. 

 Diagnóstico e avaliação do diabetes mellitus. 

 Repercussão do diabetes mellitus sobre os sistemas orgânicos e indicadores clínicos. 

 Estratégias de prescrição de exercício e cuidados necessários no diabetes mellitus. 
 
Unidade 3 – Hipertensão arterial sistêmica e exercício físico: 

 Fisiopatologia e prevalência da hipertensão arterial sistêmica. 

 Diagnóstico e avaliação da hipertensão arterial sistêmica. 

 Repercussão da hipertensão arterial sistêmica sobre os sistemas orgânicos e indicadores 
clínicos. 

 Estratégias de prescrição de exercício e cuidados necessários na hipertensão arterial 
sistêmica. 
 

Unidade 4 – Síndrome metabólica e exercício físico: 



 
 

 Fisiopatologia e prevalência da síndrome metabólica. 

 Diagnóstico e avaliação da síndrome metabólica. 

 Repercussão sistêmica da dislipidemia e processo inflamatório. 

 Exercício e síndrome metabólica.  
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em laboratório, pista atlética, academia e sala de 
ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MCARDLE, W.D., KATCH, F. I & KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2003.  
POLLOCK, M. WILMORE, J. Exercício na saúde e doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e reabilitação. São Paulo: Medsi, 1993.  
POWERS, S. K. & HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação do 
condicionamento ao desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2005.  
 
Bibliografia complementar: 
LANCHA JUNIOR, A.H. Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos. Rio de Janeiro: Manole, 
2016. 
ARENA, S.S. Exercício Físico e Qualidade de Vida: Avaliação, Prescrição e Planejamento. 
São Paulo: Phorte, 2009. 
SIMÃO Roberto. Fisiologia e Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais - 3ª Ed. São 
Paulo: Ed. Phorte, 2007.  
NIEMAN, D. C. Exercise testing and prescription – A health related approach. Mountain View. 
California: Mayfield Publishing Company, 2003.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Acessibilidade, Diversidade e Psicologia na Educação Física 
Código: 40-1016 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  

Estudo dos conceitos de etnia, raça, identidade, diversidade, diferença, deficiência, gênero. 
Compreensão das políticas públicas para a educação inclusiva a respeito de diversidade, 



 
 

deficiência, gênero. Análise da cultura corporal de movimento na perspectiva da inclusão das 
pessoas em espaços educativos formais, não-formais e informais. Conhecimento dos aportes 
teórico-práticos para o desenvolvimento de ações inclusivas no âmbito das práticas corporais. 
Estudo das compreensões da Psicologia sobre o comportamento nas dimensões do desempenho 
esportivo, da criança no esporte e na dimensão do exercício. 
 
OBJETIVOS: 

 Refletir sobre as múltiplas possibilidades de compreensão do ser humano, atentando para 
a diversidade e a complexidade da condição humana. 

 Ampliar as percepções sobre a diversidade cultural, a partir da compreensão de cultura 
como interpretação e situação no mundo, valorizando e respeitando as distintas formações 
culturais. 

 Conhecer o processo histórico da Educação Inclusiva por meio de aspectos legais e das 
políticas públicas. 

 Identificar as principais características e alterações funcionais dos quadros de deficiência, 
estabelecendo relações com as práticas corporais adaptadas. 

 Promover e incentivar a produção científica de subsídios teóricos e práticos para a 
diversidade e a inclusão e adaptação de pessoas nos diferentes espaços de atuação. 

 Conhecer os principais fatores psicológicos relacionados à prática do exercício e do 
esporte.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Diversidade  

 Educação e Cultura - Reflexão básica sobre a importância da prática de um processo 
educacional voltado para a diversidade e a pluralidade cultural da sociedade. 
Reconhecimento do documento: Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 - referente às 
diretrizes nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 Cultura e diversidade - Aspectos antropológicos relativos ao conceito de cultura, suas 
implicações ideológicas e o respeito as particularidades dos diferentes grupos humanos. 
Reconhecimento e compreensão do documento: Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004 - 
versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 A convivência com as diferenças - Aspectos das diferentes culturas que compõe a 
sociedade. Lei 10.639/2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá 
outras providências. 

 Políticas Públicas em defesa da pluralidade cultural - Iniciativas de políticas públicas 
voltadas para a inclusão social e igualdade racial e os grupos minoritários da sociedade 
brasileira. Lei nº 11.645, de 10/03/2008, que altera o art. 26 da lei 9.394/1996 - na qual há 
referência sobre o ensino da história e cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 
Unidade 2 – Acessibilidade e Educação Física 

 Aspectos históricos e legais em educação inclusiva, reconhecimento do documento Lei 
13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). E do Decreto Nº 8362 de 02/12/2014: 
que regulamenta a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. 



 
 

 Principais deficiências, conceituação, tipologia e alterações.  

 Significados em educação física inclusiva, e o Atendimento especializado. Decreto nº 7611 
de 17 de novembro de 2011 – dispõe sobre a Educação Especial e Atendimento 
Educacional Especializado. 

 As práticas corporais adaptadas às deficiências. 

 Acessibilidade para pessoas com deficiência: barreiras atitudinais e arquitetônicas. 
Reconhecimento da Portaria nº 1679/1999: requisitos de acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiências e do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - estabelece 
as condições de acesso às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

 Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. 

 
Unidade 3 – Psicologia e Educação Física  

 A psicologia na educação física e sua relação com a diversidade e inclusão. 

 Introdução à Psicologia do Exercício e do esporte. 

 A motivação, o estresse, a ansiedade e a performance no exercício e no esporte. 

 Interações e Liderança no Esporte.  

 A agressividade no esporte. 
 
METODOLOGIA:  
 As aulas serão operacionalizadas por meio de atividades e estratégias diversificadas, 
contemplando aulas expositivo-dialogadas, seminários, cine-fóruns, bem como metodologias 
ativas. 
 O TDE será proposto através de observações e estudos de caso em escolas, exercícios e 
trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação ocorre de forma processual, incluindo provas, trabalhos individuais e em grupo, 
apresentação de seminários. A avaliação do TDE será composta pela realização das atividades 
encaminhadas, considerando-se os conteúdos e as competências esperadas para a disciplina e 
contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
SOLER, R. Educação física inclusiva na escola: em busca de uma escola plural. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2005. 
FREIRE, Ida Mara (Org.(s)). Um olhar sobre a diferença: Interação, trabalho e cidadania. 12.ed. 
São Paulo - SP: Papirus, 2012. 
BOCK, A.M.B.. FURTADO, O.. TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo de 
psicologia. São Paulo: Saraiva, 1999.  
DUK, C. Educar na Diversidade: material de formação docente. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria da Educação Especial, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
BAGATINI, V. F. Psicomotricidade para deficientes. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzato, 1992. 
BARRETO, J.A. Psicologia do Esporte para o Atleta de Alto Rendimento. São Paulo: Shape, 
2001. 
BURITI, M.A. Psicologia do esporte. São Paulo: Alinea, 1997  



 
 

DUARTE, E. e LIMA, S. Atividade física para pessoas com necessidades especiais. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2003. 
HALL, C.S.. LINDZEY, G. Teorias da personalidade. São Paulo: Herder/US P, 2006.  
RIBAS, J. B. C. O que são pessoas deficientes. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte - Conceitos e Novas Perspectivas - 2ª Edição. São Paulo: 
Manole, 2009.  
VIGOTSKI, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Projeto Integrador em Educação Física V 
Código: 40-1017 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Desenvolvimento, em grupo supervisionado, de um projeto integrando as disciplinas 
desenvolvidas até o 7º semestre do curso, como parte integrante da proposta do uso de 
metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 
  
OBJETIVOS: 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 
articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 
métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 
por cada grupo.  

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 
soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor.  

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 
conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 
soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 
trajetória acadêmica. 

 Desenvolver através de métodos bioestatísticos ferramentas que possibilitem a resolução 
dos problemas associados.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Criação do Problema 

 Utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP), e do Design 
Thinking (DT), em relação ao tema do projeto em desenvolvimento pela turma e pelo grupo. 

 Criação e definição de problemas a partir da realidade.   

 Como elaborar e criar planos de ação a partir de problemas. 
 
Unidade 2 – Resolução do problema 

 A criação de métodos como etapa da resolução de problemas. 

 Normas de produção de relatório acadêmico científico. 



 
 

 Produção de relatório acadêmico científico. 

 Elaboração da proposta de resolução de problema. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina consistirá em aulas teóricas e orientações de preparação e execução das 
atividades além de supervisão constante do professor da disciplina nas atividades acadêmicas de 
resolução de problemas, além disso serão realizados seminários de acompanhamento durante a 
disciplina.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende a realização e entrega das tarefas propostas pelo 
professor da disciplina no tempo determinado, além da entrega do relatório final e as 
apresentações dos seminários de acompanhamento e seminário final. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografia básica 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
RUIZ, J. Á. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas, 2011. 

 
Bibliografia complementar: 
KOCHE, J.C. Fundamentos de Metodologia Científica - 26ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
SAKS, M. Pesquisa Em Saúde Métodos Qualitativos, Quantitativos e Mistos. São Paulo: 
Roca, 2011. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: alternativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2010.  
BAPTISTA, M.N. Metodologias de Pesquisa Em Ciências - Análise Quantitativa e Qualitativa 
- 2ª Ed. São Paulo: LTC, 2016. 
GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
CANZONIERI, A.M. Metodologia da pesquisa qualitativa na saúde. 2.ed. Petrópolis - RJ : 
Vozes, 2011. 
 
 

8° SEMESTRE 
 

 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Estágio Profissional em Saúde 
Código: 40-1018 
Carga Horária: 180h  



 
 

 Prática: 180h 
N° de Créditos: 9 
 
EMENTA:  
 Estágio prático realizado em instituições públicas e privadas, preferencialmente em 
programas de saúde coletiva na comunidade local. Possibilitar aos acadêmicos de educação física 
a aplicação dos conhecimentos, atuando na promoção, prevenção e recuperação da saúde 
individual e coletiva. 
 
OBJETIVOS: 

 Promover a discussão e análise do campo de intervenção do profissional de educação 
física na promoção, prevenção e recuperação de saúde individual e coletiva. 

 Planejar, avaliar e monitorar a saúde individual e coletiva pelo profissional de Educação 
Física na rede de saúde local. 

 Discutir o processo saúde-doença em um marco teórico social, modelo específicos de 
entendimento e prevenção de enfermidades através do exercício físico. 

 Desenvolver estratégias de prevenção à saúde, baseadas no Programa Nacional de 
Promoção à Saúde, de acordo com os Programas Municipais de Saúde. 

 Analisar a atuação do Professor de Educação Física enquanto membro da equipe de 
Saúde. 

 Compreender os principais conceitos do campo da saúde coletiva, estudos de propostas 
teórico-metodológicas voltadas para atuação multiprofissional e interdisciplinar.  

 Possibilidades de intervenção em políticas sociais e de acompanhamento a pessoas que 
apresentam vulnerabilidade social. 

 Diagnosticar e planejar programas de Atividade Física (A.F.), estabelecendo a relação 
teoria e prática. 

 Oportunizar a vivência de situações de estágio de aplicação de conhecimentos em 
atividade física relacionada à saúde.  

 Construir materiais informativos direcionados para a compreensão de usuários e famílias, 
no que diz respeito a métodos de tratamento não farmacológico, ações de prevenção e 
julgamentos de autocuidado.  

 Desenvolver atividades de educação em saúde em áreas estratégicas das comunidades, 
pluralizando o benefício do exercício físico e aproximando seus conhecimentos com as 
demandas deficitárias das coletividades.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução a questões teóricas: 

 Revisão dos conceitos de saúde, processo saúde doença em um marco teórico social. 

 Distinguir promoção, prevenção e recuperação da saúde de acordo com a situação local. 

 Introdução do profissional de educação física nos sistemas de saúde. 

 Compreender os principais conceitos do campo da saúde coletiva, estudos de propostas 
teórico-metodológicas voltadas para atuação multiprofissional e interdisciplinar. 

 Diferenciar Educação Física clínica e educação física coletiva. 
 

Unidade 2 – Diagnóstico Populacional dos espaços de estágio: 

 Conhecer os espaços onde estão inseridos os estágios. 

 Conhecer os sistemas de saúde municipal e regional. 

 Acessar sistemas de informação do município, onde o estágio será ofertado. 



 
 

 Diagnosticar as principais necessidades do município, especificamente da saúde. 

 Fazer contato os profissionais já contratados da rede para melhor entendimento. 

 Discutir quais seriam as abordagens cabíveis de atuação como futuros profissionais de 
educação física. 

 Proporcionar vivências na rede de atenção à saúde com vistas à observação, 
problematização, teorização, análise e avaliação das situações de saúde.  

 Reconhecer o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde, da Estratégia de Saúde 
da Família e das equipes de saúde.  

 
Unidade 3 – Ética e Bioética: 

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe/grupo, interação e comunicação com os 
profissionais da rede, colegas, docentes, tutores e comunidade. 

 Atuação multiprofissional e interdisciplinar. 

 Promoção de Saúde e Direitos Humanos: o dever de respeitar as diferenças, dificuldades 
e diversidades de cada público. 

 Apresentar NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
 

Unidade 4 – Execução: 

 Desenvolver atividades de educação em saúde em áreas estratégicas das comunidades, 
pluralizando o benefício do exercício físico e aproximando seus conhecimentos com as 
demandas deficitárias das coletividades. 

 Atividades de observação do programa escolhido. 

 Executar os programas de A.F., estabelecendo a relação teoria e prática de acordo com a 
realidade do local. 

 Atividades de participação conjunta nas sessões de atividade física do programa escolhido. 

 Organização e gestão dos encontros de acordo com o planejado. 

 Construir materiais informativos direcionados para a compreensão de usuários e famílias, 
no que diz respeito a métodos de tratamento não farmacológico, ações de prevenção e 
julgamentos de autocuidado. 

 Adaptação e readaptação do planejamento ao longo do estágio, bem como saber utilizar 
referência contra referência entre colegas de profissão. 

 Oportunizar, da mesma forma, visitação domiciliar, visando à identificação dos principais 
problemas de saúde da população visitada, a fim de prever ações de promoção, prevenção 
e recuperação da saúde, a serem implementadas conforme cronograma da disciplina. 
 

Unidade 5 - Relatório: 

 Contextualizar local de estágio, bem como apresentar à operacionalização da rede de 
atenção à saúde. 

 Apresentar estudo de caso completo. 

 Apresentar possíveis ações de prevenção e promoção de saúde à longo prazo para 
população a partir da visitação domiciliar e da execução do estágio, identificando os 
principais problemas de saúde da população. 

 Apresentação aos colegas no seminário final contribuindo para o debate crítico situacional. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio da realização de estágios supervisionados, aulas 
expositivas-dialogadas, pontos de encontro de orientação pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, seminários e outros. Os acadêmicos poderão ser divididos em pequenos 



 
 

grupos a fim de trabalhar especificamente na troca de saberes dos espaços de saúde (baixa, 
média e alta complexidade).  
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
atividades de planejamento, realização e relatório de estágio, bem como na participação dos 
pontos de encontro de orientação e discussão do estágio e do seminário de apresentação dos 
relatórios de estágio.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
PAIM, Jairnilson Silva. ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: teoria e prática. In: Saúde 
coletiva: teoria e prática. 2014. p. xvi, 695-xvi, 695. 
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 2. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2007. 
CZERESNIA, Dina. FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões, tendências. 2. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011. 
ALMEIDA FILHO, Naomar de. BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, 
métodos, aplicações. In: Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos, aplicações. 2014. p. 
699-699. 
GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. 6.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005 
NIEMAN, D. Exercício e saúde. 6.ed. São Paulo: Manole, 2011 
 
Bibliografia complementar: 
MEDRONHO, A. Roberto. Epidemiologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2012, 2009 
EGRY, E.Y. Saúde coletiva. São Paulo: Reichmann, 1996. 
ROUQUAYROL, M.A. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 
MCARDLE, W.D., KATCH, F. I & KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2004.  
NEGRÃO C. E. BARRETO A C P. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. 3.ed. São 
Paulo: Manole, 2010.  
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para teste de esforço e 
prescrição de exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
NETO, T.L.B. Exercício saúde e desempenho físico. São Paulo: Atheneu, 1997.  
NEIMAN, D.C. Exercício e saúde teste e prescrição de exercícios. São Paulo: Manole, 2010 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Práticas Corporais Rítmicas  
Código: 40-1019 
Carga Horária: 80h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 40h 
 TDE: 20h 
N° de Créditos: 04 
 



 
 

EMENTA:  
 O corpo, o movimento, o ritmo e suas manifestações e estilos nas danças, ginástica rítmica 
e ginásticas em academia. Aspectos didático-pedagógicos e metodológicos da aplicação de ritmo 
e ensino da dança nos diferentes espaços de atuação. O processo de ensino-aprendizagem da 
dança: criatividade, ludicidade, expressão, técnica e composição. O ritmo e as diferentes 
possibilidades de prática no mercado de trabalho e sua relação com a saúde, estilo e qualidade 
de vida. 
 
OBJETIVOS: 

 Conhecer e compreender a importância do desenvolvimento do ritmo, e suas interfaces. 

 Desenvolver a prática de experimentação, improvisação e criação em ritmos e dança, a 
partir dos princípios de criatividade, ludicidade, expressão, técnica e composição. 

 Vivenciar princípios básicos, "jogos corporais" e movimentos da dança e ginásticas rítmica 
e de academia. 

 Conhecer os variados estilos de dança e ginásticas, e aplica-los em distintas realidades 
que o ritmo permeia. 

 Distinguir as diferentes abordagens pedagógicas empregadas no ensino da dança. 

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa, de produção do conhecimento e de 
prática de pesquisa em ritmos.  

 Organizar o processo de intervenção e aplicar os conhecimentos do ritmo. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - O Corpo, Gesto e Movimento 

 O corpo e suas possibilidades. 

 Perspectivas da relação entre corpo e movimento. 

 O lúdico como possibilidade corporal. 

 
Unidade 2 – O Ensino da Dança 

 O processo de ensino-aprendizagem da dança em diferentes contextos: importância, 

abordagens e finalidades.  

 A história da dança no mundo e no Brasil e as diferentes manifestações da cultura corporal 

de movimento – do clássico ao folclórico. 

 A dança e suas manifestações, concepções e estilos. Lei nº. 10.639/2003 e parecer 

CNE/CP3/2004 – Educação das Relações Étnico-Raciais. Lei nº. 11.645 de 10/03/2008. 

Res. CNE/CP nº 1, de 17/07/2004 – Diretrizes Curriculares. Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 O espaço e o processo criativo em dança: experimentação e improvisação como processo 

de interação e construção. 

 Estrutura rítmica e passos básicos de diferentes estilos: danças em pares e individuais. 

 
Unidade 3 – O Ensino da Ginástica Rítmica 

 Estrutura, objetivos, princípios e finalidades da ginástica rítmica. 

 Noções dos elementos corporais fundamentais: saltos, equilíbrios, pivôs e exercícios de 
flexibilidade.  

 Noções dos elementos corporais secundários: deslocamentos variados, balanceios, 
ondas, circunduções, giros e saltitos. 



 
 

 
Unidade 4 – Práticas corporais rítmicas e aplicação contextual  

 Abordagens das ginásticas de academia no contexto atual. 

 Conhecer e compreender a aplicação de ritmos nas ginásticas de academia.  
 
Unidade 5 - Planejamento, Ação e Atividades Formativas em Ritmos 

 A aula com ritmo: caracterização, estruturação e planejamento.  

 Elaboração de planejamentos que contemplem o ritmo enquanto conteúdo de ensino.  

 Aplicação de intervenções de cunho teórico/prático que contemplem o ritmo enquanto 

conteúdo de ensino.  

 Planejamento e execução de evento na área do ritmo. 

  A dança como performance: estilos, técnicas e preparação física. 

 O profissional dos ritmos e da dança: especificidades, formação e atuação. 

 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeo, além de aulas práticas nas salas de ginástica para prática e aprendizagem dos elementos 
que compõe o Ritmo, e os fundamentos técnicos de ginástica rítmica e estilos de dança.  
 O TDE será trabalhado através de práticas de planejamentos e composições de atividades 
rítmicas para diferentes grupos, além de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos em grupo. Para o TDE a 
avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam em 
consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% da 
nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BRIKMAN, L. A linguagem do movimento corporal. São Paulo. Summus Editorial, 2014. 
NANNI, D. Dança educação: princípios, métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 
ARAÚJO, C. Manual de ajudas em ginástica. Porto: FCDEF-UP, 2012 
   
Bibliografia complementar: 
ALONSO, H.A.G. Pedagogia da ginástica rítmica. Teoria e prática. São Paulo: Phorte Editora, 
2011.  
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações Étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana: MEC, 
[s.d]. Disponível em: ˂http://portal.mec.gov.br/cne/˃. 
DANTAS, M. Dança: o enigma do movimento. Porto Alegre: Ed.UFRGS, 1999. 
EHRENBERG, M.C. Dança E Educação Física: Diálogos possíveis. São Paulo: Fontoura, 2014. 
GAIO, R. Ginástica Rítmica: da iniciação ao alto nível.  Editora Fontoura, 2013. 
GIGUERE, M. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: 2016. 
STRAZZACAPA, M e MORANDI, C. Entre a arte e a docência: a formação do artista da dança. 
Campinas: Papirus, 2012. 
TATIT, A. Festas E Danças Brasileiras. São Paulo: Melhoramentos, 2016.  
 



 
 

 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB 
Código: 40-1020 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Elaboração e desenvolvimento da pesquisa em Educação Física. Análise e interpretação 
da pesquisa do trabalho de conclusão do curso. Exposição e apresentação do trabalho de 
conclusão de curso em Educação Física. 
  
OBJETIVOS: 

 Analisar pesquisas desenvolvidas na área de Educação Física. 

 Elaborar o trabalho de conclusão de curso em Educação Física. 

 Apresentar o trabalho de conclusão do curso em Educação Física. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Trabalho de conclusão de curso (TCC): 

 Etapas na elaboração do TCC. 

 Elementos constitutivos da pesquisa de TCC. 

 Elaboração do TCC na área de Educação Física. 

 Apresentação do TCC  

 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas-dialogadas, estudos 
individuais, análise de estudos, elaboração da pesquisa e apresentação oral. 
 O TDE será trabalhado através de, exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação na disciplina concentra-se no desempenho apresentado pelo estudante nas 
discussões realizadas nas aulas ministradas, bem como a elaboração e apresentação do trabalho 
de conclusão do curso. 
 Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. MARCONI, M.A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
THOMAS, J.R & NELSON, N.K. Métodos de pesquisa em atividade física. Artmed: Porto Alegre. 
2002.   
 
Bibliografia complementar: 



 
 

GOLDENBERGER, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. 2.d. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
MOLINA NETO, V. TRIVINOS, A.N.S. A pesquisa qualitativa na educação física: altenativas 
metodológicas. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SAMPIERE, R.H.. COLLADO, C.F.. LUCIO, M.P.B. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
STORTI, A. T. et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., rev. e atual. 
Erechim: EdiFAPES, 2006. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Exercício Físico para Populações Especiais II 
Código: 40-1021 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Atividades físicas para grupos diferenciados: idosos, gestantes, crianças e adolescentes. 
Caracterização do problema, planejamento, organização e aplicação de atividades face às 
características fisiológicas, desenvolvimentistas e epidemiológicas destas populações. 
Prevenção, promoção e atividades físicas.  
 Teorias do envelhecimento humano. Aspectos epidemiológicos do envelhecimento. 
Características fisiológicas e estruturais dos sistemas locomotor e cardiorrespiratório nos idosos 
saudáveis. Prescrição de exercício físico para o idoso. Testes e exercícios físicos em programas 
de atividade física na promoção de saúde dos idosos. 
 
OBJETIVOS: 

 Analisar e compreender como se estruturam as atividades físicas e o exercício físico para 

grupos especiais, especialmente idosos, gestantes, crianças e adolescentes. 

 Caracterizar os grupos especiais e entender a função do exercício físico na sua prevenção 

e controle de doenças, e desenvolvimento da saúde global. 

 Planejar, analisar e aplicar atividades físicas e exercício físico para grupos especiais. 

 Aplicar testes e avaliações físicas específicas para cada grupo (idosos, gestantes, crianças 

e adolescentes). 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Atividade Física e Gerontologia 

 Teorias do envelhecimento. 

 Fisiologia e aspectos estruturais do envelhecimento. 

 Doenças crônico-degenerativas e envelhecimento. 

 Avaliação física e funcional do idoso. 

 Prescrição de exercício físico para o idoso e principais atividades físicas para idosos. 

 



 
 

Unidade 2 – Gestante, puerpério e exercício físico 

 Fases da gestação - Mudanças e adaptações fisiológicas: o hormônio relaxina, a pressão 

arterial, a termorregulação da mãe e do bebê, aumento do peso corporal, alterações 

posturais típicas da gestação.  

 Prescrição de exercícios físicos durante e após a gestação. 

 Recomendações e contraindicações de exercícios e atividades físicas na gestação. 

 
Unidade 3 – Exercício físico para crianças e adolescentes 

 Teorias de crescimento, maturação e desenvolvimento motor. 

 Fisiologia e aspectos estruturais do crescimento e a relação com aptidão física. 

 Recomendações e contraindicações de exercícios e atividades físicas para crianças e 

adolescentes. 

 Prescrição de exercício físico para crianças e adolescentes. 
 

METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, além de aulas práticas de aplicação de testes e avaliações para diferentes grupos 
populacionais. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GALLAHUE, D. L. David L. DONNELLY, Frances Cleland. Educação Física desenvolvimentista 
para todas as crianças. 4.ed. São Paulo: Phortes Ed., 2008. 
MAZO, G. Z.. LOPES, M. A. e BENEDETTI, Tânia B. Atividade física e o idoso: concepção 
gerontológica. Porto Alegre: Sulina, 2004. 
SHEPHARD R. J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo: Phorte Editora, 2003. 
MCARDLE, W.D., KATCH, F. I & KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
HAYWOOD, K . M. GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 
LOPES, V.. MAIA, J.. MOTA, J. Aptidões e habilidade motoras: uma visão 
desenvolvimentista. Lisboa: Livros Horizonte, 2000. 
MALINA, Robert M. BOUCHARD, Claude. BAR-R, Oded. Crescimento, maturação e atividade 
física. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2009. 
POWERS, Scott K.. IKEDA, Marcos. NASCIMENTO, Fernando Gomes do (Trad.). Fisiologia do 
exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 6. ed. Barueri - SP: 
Manole, 2009. 



 
 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para teste de esforço e 
prescrição de exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 
FARINATTI, P. T. V. Envelhecimento, promoção da saúde e exercício: bases teóricas e 
metodológicas. Volume 1, Barueri: Manole, 2008. 
MATSUDO S. M. M. Avaliação do idoso: física e funcional. Londrina: Midiograf, 2004. 
PONT GEIS, P. Atividade física e saúde na terceira idade: teoria e prática. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

 
 

Departamento de Ciências da Saúde 
Disciplina: Eletiva II 
Créditos: 02 

 Disciplina a ser escolhida entre as eletivas. 
 

 
ELETIVAS 

 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Tópicos em Educação Física 
Código: 40-1022 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Abordagem de temas que sejam atuais na profissão, bem como, as implicações, as formas 
de intervenção e sua atualização no campo de trabalho. 
  
OBJETIVOS: 

 Possibilitar aos discentes a atualização em novas tendências da educação física 
preparando-os para a entrada no mercado de trabalho. 

 Abordar temas da atualidade voltados à Educação Física. 

 Ampliar os conhecimentos em relação a área de intervenção. 

 Identificar as temáticas atuais na Educação Física. 
 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Abordar temas da Educação Física que estão em voga tanto na mídia como entre a 
população. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas e práticas. O TDE 
será trabalhado através de exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de 
discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação do aluno será realizada por meio de provas teórico-práticas. Para o TDE a 
avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam em 



 
 

consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% da 
nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BARBANTI, V. J. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2000.  
LIMA, Cláudia Silveira. PINTO, Ronei Silveira. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre, RS: 
ARTMED - Artes Médicas, 2006.  
ROCHA, Paulo Eduardo Carnaval Pereira da. Medidas e avaliação em ciências do esporte. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
CAVALLARI, G. Manual de trekking & aventura. São Paulo: Kalapalo, 2008.  
FRAGA, A. B. WACHS, F. (Org.). Educação física e saúde coletiva: políticas de formação e 
perspectivas de intervenção. Porto Alegre: UFRGS, 2007. 
MENDONÇA, M. E. Ginástica holística: história e desenvolvimento de um método de cuidados 
corporais. São Paulo: Summus, 2000. 
ROBINSON, L. Exercícios inteligentes com pilates e yoga. 2.ed. São Paulo: Pensamento: 2005. 
SCHWARTZ, G. M. (Org.). Aventuras na natureza: consolidando significados. Jundiaí: Fontoura, 
2006. 

 
 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra 
Disciplina: Métodos de Analises em Bioestatística 
Código: 10-180  
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Testes de hipóteses. Comparação entre as médias de duas amostras independentes. 
Comparação entre médias de duas amostras pareadas. Teste Qui-Quadrado. Análise de variância. 
Testes não paramétricos. 
 
OBJETIVOS:  

 Conhecer as noções básicas da organização, apresentação, interpretação e análise de 
dados estatísticos nas áreas de abrangência das ciências biomédicas. 

 Espera-se que ao final do semestre os alunos estejam aptos às seguintes habilidades e 
competências. 

 Demonstrar compromisso com a competência técnica e com o conhecimento científico; 

 Demonstrar capacidade de trabalho em equipe e de liderança. 

 Acessar sistemas de informação. 

 Executar pesquisa nos sistemas de informação. 

 Aplicar os princípios de Bioestatística e Epidemiologia na leitura crítica de artigos técnico-
científicos. 

 Utilizar a Estatística Descritiva para resumir informações científicas pertinentes a um tema 
pesquisado. 



 
 

 Utilizar princípios da Estatística Inferencial para comparar tratamentos estatísticos; 

 Considerar que a Estatística deve pautar as conclusões de toda pesquisa quantitativa e 
em geral também das pesquisas qualitativas. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Introdução 

 Aplicação da estatística nas ciências da saúde. 

 Conceitos básicos (amostra, população, variáveis). 

 Organização e apresentação de dados (tabelas e gráficos). 
 
Unidade 2 - Estatística descritiva 
 
Unidade 3 - Distribuição de probabilidade 
 
Unidade 4 - Testes de hipóteses 

 Testes paramétricos. 

 Testes não-paramétricos. 
 

Unidade 5 - Correlação e regressão 
 
METODOLOGIA:  
 As aulas serão desenvolvidas com enfoque teórico-expositivas e dialogadas, com a 
utilização de recursos multimídia bem como aulas práticas, com o auxílio de software (planilha 
eletrônica e software estatístico) em laboratório de informática ou utilizando computadores 
próprios. Além disso, estudos de casos clínicos com relevante enfoque estatístico devem ser 
analisados e discutidos em sala de aula e em grupos de trabalho, à distância, visando à integração 
dos conteúdos e práticas com a clínica interdisciplinar mantendo o foco no desenvolvimento do 
raciocínio clínico. A fixação dos conteúdos será por meio de exercícios com estudos dirigidos e 
resolução de problemas em sala de aula e em casa. O diálogo entre o professor e o aluno deve 
pautar a condução das aulas permitindo o desenvolvimento da habilidade da comunicação. 
Necessidades matemáticas fundamentais para o desenvolvimento da disciplina serão revisadas 
no decorrer do semestre, visando o melhor preparo dos alunos para o sucesso na disciplina em 
questão. 
 A TDE será trabalhada através de, exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, 
fóruns de discussão, leituras e resolução de problemas. 
 
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação será constituída de prova(s) teórica(s) sem consulta, individuais, trabalhos 
individuais e/ou em grupos de natureza aplicada/prática (orais e escritos), frequência, participação. 
Preveem-se trabalhos que envolvam a leitura e apresentação de análises da estatística envolvida 
em artigos científicos da área da saúde. 
 Para a TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: artmed 
Editora, 2008. 



 
 

MOTTA, V. T.; WAGNER, M. B. Bioestatística. Caxias do Sul: Educs, 2003 
VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.  
Bibliografia complementar: 
ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
LEVINE, D. M. Estatística: teoria e aplicações com EXCEL. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
RODRIGUES, Pedro Carvalho. Bioestatística. 2. ed. Niterói - RJ: EdUFF - Editora da 
Universidade Federal Fluminense, 2003. 
SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A. L. Introdução à estatística médica. 2. ed. Belo Horizonte:  UFMG, 
2002. 
VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2008. 
 

 
Departamento de Linguística, Letras e Artes  
Disciplina: LIBRAS I A 
Código: 80-328   
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Introdução a legislação e inclusão. Língua, culturas comunidades e identidades surdas. 
Aquisição de Linguagem e a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 
 
OBJETIVOS:  

 Oportunizar o contato com a LIBRAS, visando a proporcionar subsídios básicos para a 
comunicação através dessa linguagem. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 - Legislação e Inclusão; 
 
Unidade 2 - Cultura Surda / Relação de história da surdez com a Língua de sinais; 
 
Unidade 3 - Aquisição da Linguagem de Libras / Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: 
o espaço de sinalização, os elementos que constituem os sinais, noções sobre a estrutura da 
língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação. 
 
METODOLOGIA:  
 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas e práticas. O TDE 
será trabalhado através de, exercícios e trabalhos relativos a atividades de estudo, fóruns de 
discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação do aluno será realizada por meio de provas teórico-práticas. Para o TDE a 
avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam em 
consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% da 
nota total da disciplina.  
 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
LOPES, M. C. Surdez & educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  
QUADROS, R. M. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008.  
THOMA, A. S.; LOPES, M. C. (org.). A invenção da surdez: cultura, alteridade, identidade e 
diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006.   
 

Bibliografia complementar: 

FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Organizadora Mediação, 2005. 
FREIRE, Ida Mara (Org.(s)). Um olhar sobre a diferença: Interação, trabalho e cidadania. 12.ed. 
São Paulo - SP: Papirus, 2012.  
LACERDA, C. B. F. (Org.). Surdez: processos educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 
2000.  
RIBAS, J. B. C. O que são pessoas deficientes. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003.  
SCKLIAR, C. Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Primeiros Socorros em Educação Física 
Código: 40-1023 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Conhecer e executar os procedimentos de Primeiros Socorros em situações de 
emergência. Preparar o Profissional de Educação Física para prestar os Primeiros atendimentos 
em caso de acidentes, dando ênfase e prevenção do mesmo. 
  
OBJETIVOS: 

 Proporcionar ao Acadêmico de Educação Física conhecimentos teórico-práticos que 
permitam a compreensão de como assistir e prestar os tipos de cuidados mais usuais nas 
diversas situações que exigem primeiros socorros. Capacitando-o também a prestar os 
tipos de cuidados e técnicas de socorro de urgência para os problemas mais constantes 
dentro das atividades físicas que exigem os mesmos. 

 Preparar o profissional de Educação Física para prestar os Primeiros Socorros, no caso de 
acidentes, dando ênfase e prevenção do mesmo. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Ferimentos e Lesões. 

 Fraturas. 

 Estiramentos. 

 Entorses. 

 Distensões. 

 Contraturas. 



 
 

 Cãibras. 

 Hemorragias. 

 Lesões ósseas e articulares. 

 Mordida de cão e gato 
 
Unidade 2 – Imobilização e transporte. 

 Tipos de imobilizações. 

 Transporte e locomoção de acidentado. 
 
Unidade 3 – Queimaduras e alergias e Intoxicações. 

 Queimaduras de primeiro segundo e terceiro grau. 

 Exposição ao calor 

 Corpo estranho 

 Intoxicação 

 Picada de animais peçonhentos. 
 
Unidade 4 – Desmaios. 

 Procedimentos em caso de desmaio. 

 Principais sinais clínicos do desmaio. 
 
Unidade 5 – Socorros clínicos 

 Estado de choque/estado convulsivo/crise epilética. 

 Asfixia/choque elétrico. 

 Afogamento. 

 Hipotensão/hipertensão. 

 Hipoglicemia. 

 Reanimação cardiovascular. 
 
Unidade 6 – Caixa de emergência. 

 Itens obrigatórios no kit de emergência 

 Como proceder na organização do kit de emergência 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas serão teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais, além de aulas práticas em 
laboratórios com a aplicação prática dos procedimentos, além disso serão realizadas discussões 
em grupo. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, práticas e trabalhos individuais e em 
grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que 
levam em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 
20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
LOUNGO, J. Tratado de primeiros socorros. São Paulo: Rideel, 2014. 



 
 

DUNCAN, B. B.. SCHMIDT, M. I.. GIUGLIANI, E. R. J. Medicina ambulatorial: condutas de 
atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.   
TIMERMAN, S. Ressuscitação e emergências cardiovasculares. São Paulo: Manole, 2007. 
  
Bibliografia complementar: 
GUYNTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 4 ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 2014. 
ROGERS, O. Enfermagem de emergência: um manual prático. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1992.  
SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. 2 ed. São Paulo: Ed. Manole Ltda, 1991. 
WERNER, D. Onde não há médico. São Paulo: Paulus, 2002.    
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Esporte e Mídia na Educação Física 
Código: 40-1024 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
  Relações entre o esporte e a mídia: ligações, confrontos e complementaridade. O esporte 
difundido pelos e nos meios de comunicação na sociedade globalizada: possibilidades de 
análise/intervenção por meio da Educação Física. 
 
OBJETIVOS: 

 Estabelecer relações entre esporte e mídia compreendendo as diferentes possiblidades de 

analise/intervenção por meio da Educação Física em uma sociedade globalizada. 

 Delimitar e constituir base teórica preliminar para o estudo da relação esporte e mídia. 

 Propiciar ao acadêmico compreender os conceitos de mídia e mercado esportivo. 

 Apresentar critérios de avaliação de objetivos da mídia. 

 Permitir que o acadêmico reconheça o tipo de mídia e de estratégia de investimento a partir 

da identificação do produto central em torno do qual a campanha se realiza. 

 Elaborar, executar, avaliar, coordenar, supervisionar, gerenciar e dirigir projetos de mídia 

e marketing esportivo por meio da Educação Física e do Esporte. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução aos conceitos da disciplina: 

 Natureza e características da mídia na comunicação 

  Fundamentos da mídia e do marketing esportivo 
 
Unidade 2 – Introdução aos conceitos da disciplina: 

 As formas de investimento em esporte. 

 Perspectivas históricas da mídia e do marketing no esporte. 
 



 
 

Unidade 3 - Estrutura e funcionamento do esporte 

 Natureza e fundamentos do esporte. 

 Elementos típicos do ambiente esportivo. 
 
Unidade 4 - Estrutura e funcionamento do esporte 

 O consumidor de esporte e a mídia 

 Administração e gerenciamento de propriedades esportivas e a mídia 

 Estratégias de mídia e marketing no esporte 
 
Unidade 5 - Mídia e marketing no esporte 

 O esporte como produto: atributos básicos 

 Definição de preços e distribuição no esporte 

 Mídia e criação de valor no esporte 
 
Unidade 6 - Perspectivas de mídia e mercado esportivo no Brasil e no mundo 

 O futuro da indústria do entretenimento 

 Horizontes tecnológicos da mídia e do negócio esportivo (jogos virtuais, televisão, cinema 
e internet). 

 Mercado de trabalho e especialização acadêmica 
 
METODOLOGIA: 

 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, seminários, 
trabalhos em grupo e outros. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. São Paulo: Autores Associados, 2012.  
DERZI, T. Comunicação e negociação em eventos esportivos. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.   
NICOLLI, H. O evento esportivo como objetivo de marketing. São Paulo: Phorte, 2009.   
 
Bibliografia complementar: 
BUCCI, E.. KEHL, M.R. Videologias. São Paulo: Boitempo, 2004.  
DERZI, T. Comunicação e negociação em eventos esportivos. Sprint, 2008. 
MULLIN, B. J. e HARDY, S. Marketing Esportivo (2ª edição). Bookman: Porto Alegre, 2008.  
NICOLLI, H. O evento esportivo como objetivo de marketing, Phorte Editora, 2009.  
POIT, D. R. Organização de eventos esportivos. Phorte Editora, 2013.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Exercício Físico e Hábitos Alimentares 



 
 

Código: 40-1025 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Estudos das estruturas químicas, funções e necessidades dos nutrientes. Importância das 
interações entre os componentes da dieta: micro e macro nutrientes sobre o desempenho nos 
esportes e na saúde. 
 
OBJETIVOS: 

 Proporcionar a aquisição e a compreensão de conhecimentos básicos em alimentação e 
exercícios físicos.  

 Analisar os vários componentes de macro e micronutrientes.  

 Distinguir as interações entre os componentes da dieta.  

 Dominar noções básicas de macronutrientes e de suplementação.  

 Identificar a importância dos nutrientes para a manutenção da saúde bem como a sua 
relação com o desempenho esportivo.  

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Hábitos alimentares e fisiologia do sistema digestório: 

 Hábitos alimentares. 

 Fisiologia do sistema digestório: digestão e absorção de nutrientes, modulação hormonal 
em resposta aos nutrientes. 

 Macro e micronutrientes: estrutura e função. 
 

Unidade 2 – Hábitos alimentares e saúde: 

 Balanço energético: componentes do gasto energético e da ingesta calórica. 

 Doenças crônicas: alimentação e exercício como estratégias de prevenção e tratamento. 
 
Unidade 3 – Hábitos alimentares e exercício físico: 

 Bioenergética e suplementação alimentar. 

 Desempenho aeróbico, alimentação e suplementação. 

 Desempenho anaeróbico, alimentação e suplementação. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações.  

O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 



 
 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
BACURAU, R.F. Nutrição e suplementação esportiva. São Paulo: Phorte, 2007.  
KLEINER, S.M. Nutrição para o treinamento de força 4° ed. São Paulo: Manole, 2016.  
MCARDLE, W. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano 7° ed. Rio 
  
Bibliografia complementar: 
SANTOS, I.G. Nutrição: clínica, esportiva, saúde coletiva e gestão de qualidade em serviços 
de alimentação. São Paulo: Martinari, 2014.  
VALENTIM, A.A.F. Nutrição no envelhecer 2° ed. São Paulo: Atheneu, 2012.  
UBILA, A. A. Atividade Física - Qualidade de Vida e Promoção da Saúde. São Paulo: Atheneu 
2014.  
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para teste de esforço e 
prescrição de exercício. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
POLLOCK, M.. WILMORE, J. Exercício na saúde e doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e reabilitação. São Paulo: Medsi, 1993. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Epidemiologia da Atividade Física 
Código: 40-1026 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 30h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 Apresentação dos métodos epidemiológicos que viabilizam o estudo da ocorrência de 
agravos à saúde e de seus determinantes do processo saúde doença. Possibilita o entendimento 
da presença de diferenciais de indicadores de qualidade de vida entre grupos populacionais, 
utilizando o pensamento epidemiológico para auxílio na saúde da população. 
 
OBJETIVOS: 

 Compreender os conceitos e principais aplicações e usos da epidemiologia 

 Contextualizar a história e os principais epidemiologistas do mundo e suas descobertas 

 Compreender as medidas de efeito, impacto e ocorrência bem como associação e 
causalidade 

 Analisar os tipos de estudos epidemiológicos 

 Apresentar os Indicadores de Saúde 

 Reconhecer a validades dos estudos 

 Conhecer e saber aplicar o cálculo amostral  

 Apresentar a epidemiologia da atividade física 

 Desenvolver o pensamento científico, crítico e autônomo para a reflexão e busca de 
resolução de problemas na área de Educação Física enquanto epidemiologista. 

 Habilitar para análise e interpretação de estudos epidemiológicos 

 Levar o estudante a discutir os mais importantes aspectos do processo do adoecer, tanto 
no aspecto individual como das coletividades. 

 Perspectivas da Epidemiologia 



 
 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Conceitos e principais aplicações e usos da epidemiologia: 

 Origem do termo Epidemiologia e suas definições. 

 O que faz um epidemiologista. 

 Principais descobertas até atualidade  

 Princípios da epidemiologia 

 Personagens importantes na história da Epidemiologia 

 Tipo de estudos Epidemiológicos e suas funções: Descritivos e Analíticos 
 

Unidade 2 – Medidas: 

 Distinguir as medidas e ensinar a calcular: efeito, impacto e ocorrência. 

 Ocorrência: Prevalência e Incidência. 

 Efeito: Risco relativo, razão de prevalência e razão de odds. 

 Impacto: efeito absoluto, fração etiologia e risco atribuído na população. 

 Onde essas medidas podem ser encontradas. 
 
Unidade 3 – Associação e Causalidade: 

 Definição. 

 Critérios de Causalidade. 

 Critérios de Hill  
 

Unidade 4 – Estudos Transversais: 

 Definição. 

 Vantagens e desvantagens. 

 Medida de associação. 
 
Unidade 5 – Estudos de caso-controle 

 Definição. 

 Vantagens e desvantagens. 

 Medida de associação. 
 
Unidade 6 – Estudos de coorte: 

 Definição. 

 Vantagens e desvantagens. 

 Medida de associação. 
 
Unidade 7 – Estudos ecológicos: 

 Definição. 

 Vantagens e desvantagens. 

 Medida de associação. 
 
Unidade 8 – Estudos Experimentais: 

 Definição. 

 Vantagens e desvantagens. 

 Medida de associação. 
 



 
 

Unidade 9 – Indicadores de Saúde  

 Definição e utilização. 

 Principais Indicadores: Mortalidade, Letalidade e Taxas. 
 
Unidade 10 – Validade e Precisão em estudos Epidemiológicos 

 Definição. 

 Validade interna, externa e Repetibilidade. 

 Vieses, fatores de confusão e modificadores de efeito. 

 Sensibilidade, Especificidade. 
 

Unidade 12 – Epidemiologia da Atividade Física (A.F.): 

 Recomendações da A.F. e descrições de A.F. no Brasil e no mundo. 

 A.F. e ambiente. 

 Conhecimento e barreiras da A.F. populacional. 

 A.F. e as DCNT. 

 A.F. e as intervenções no Brasil.  

 Mensuração de A.F.em estudos epidemiológicos. 

 Guia da atividade física mundial e brasileira: discussões e perspectivas para o profissional 
de educação física. 

 
Unidade 13 – Perspectivas da Epidemiologia: 

 Contextualizar as demais áreas da epidemiologia: ocupacional, ambiental, epigenética, 
serviços de saúde e farmacoepidemiologia. 

 
METODOLOGIA:  
 Aulas expositivo-dialogadas com auxílio de multimídias, vídeos institucionais 
contemporâneos sobre a abrangência em epidemiologia da atividade física, leitura e discussão 
dos temas. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão, leituras e estudos prévios. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. 6.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005 
MEDRONHO, A. Roberto. Epidemiologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,1997. 
 
Bibliografia complementar: 
COHN, A. Saúde no Brasil: políticas e organizações de serviços. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
GONÇALVES, E. L. Administração de saúde no Brasil. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 1989. 



 
 

LESER, W. Elementos de epidemiologia geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 1997. 
ROUQUARYOL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003 
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. 2. ed. 
São Paulo: Hucitec, 2007. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Academias: Organização e Planejamento  
Código: 40-1027 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  
 História e evolução das atividades de academia. Fundamentos e estruturação de 
exercícios. Descrição e interpretação de exercícios com e sem materiais. Planejamento 
estratégico e gestão de academias.  
 
OBJETIVOS: 

 Estudar a história e a evolução das atividades físicas de academia. 

 Prescrever e interpretar exercícios específicos com e sem equipamentos. 

 Avaliar, adequar e prescrever atividades próprias de academia para adolescentes, adultos 
e desportistas em geral, visando a melhoria de suas capacidades e performance. 

 Elucidar conceitos básicos de planejamento estratégico e gestão, aplicados ao mercado 
de academias. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – História e evolução das academias de ginástica: 

 História das academias. 

 Equipamentos, instalações e ambientes para a prática de exercícios físicos. 

 Adaptação de locais, métodos e meios de treinamento com musculação para o 
planejamento de programas direcionados para diferentes populações. 
 

Unidade 2 – Prescrição e avaliação do exercício em academias: 

 Atividades em grupo e/ou personalizadas. 

 Alongamento e flexibilidade: aplicações na academia. 

 Tendências de atividade física na academia. 
 
Unidade 3 – Planejamento estratégico e gestão em academias: 

 Práticas de gestão administrativa aplicadas a academias. 

 Gestão de Talentos Humanos: seleção, recrutamento, acompanhamento de pessoal, 
avaliação, desligamento, programa de desenvolvimento profissional, benefícios, folha de 
pagamento, segurança do trabalho, psicologia e assistência social. 

 Ferramentas de gestão administrativa (planejamento estratégico, orçamento, programas 
de qualidade). 

 Profissionalismo (direção, processo decisório e liderança). 



 
 

 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em academia e sala de ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
FERNANDES FILHO, J. A prática da avaliação física: testes, medidas e avaliação física em 
escolares, atletas e academias de ginástica. 2. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 
SABA, F. Liderança e gestão: para academias e clubes esportivos. São Paulo: Phorte, 2006. 
LIMA, C. S.. PINTO, R. S. Cinesiologia e musculação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
  
Bibliografia complementar: 
COSTA, M.G. Ginástica localizada. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 
THOMPSON, C. W.. FLOYD, R. T. Manual de Cinesiologia Estrutural. 14. ed. Barueri: Manole, 
2011. 
DELAVIER, F. Guia dos movimentos de musculação: abordagem anatômica São Paulo: 
Manole. 2006. 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. 
ALBRECHT, K.. SANVICENTE, A. Z. Revolução nos serviços: como as empresas podem 
revolucionar a maneira de tratar os seus clientes. São Paulo: Pioneira, 2003. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Exercício Físico na Reabilitação Cardiometabólica 
Código: 40-1028 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA: 
 Preparar o aluno para o entendimento das enfermidades cardíacas, vasculares, e 
pulmonares instruindo-o nos mecanismos anatomo-fisiológicos e patológicos. Discutir e 
demonstrar métodos e técnicas de reabilitação aplicáveis no tratamento das manifestações 
clínicas destas enfermidades através do exercício físico. 
 
OBJETIVOS: 



 
 

 Tornar o aluno apto a identificar uma disfunção e avaliar o paciente de maneira global com 
ênfase no sistema cardiovascular. 

 Desenvolver o senso crítico, pautado na prática baseada em evidências, sobre os métodos 
de avaliação do sistema cardiorrespiratório utilizados na pratica clínica e na pesquisa 
científica. 

 Discutir casos clínicos sobre doenças cardiopulmonares, visando o desenvolvimento do 
raciocínio clínico, crítico e ético para elaboração de prognóstico e tratamento. 

 Capacitar o aluno a estabelecer os objetivos para o tratamento e planejar o programa de 
exercício adequando.  
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Avaliação do sistema cardiorrespiratório: 

 Instrumentos de avaliação da função pulmonar: espirometria e manovacuometria. 

 Ergometria e Ergoespirometria, testes de campo (teste de caminhada de 6 minutos, 
shutlle walking test, teste do degrau). 

 Testes de resistência muscular localizada, Instrumentos de avaliação das atividades de 
vida diária, Instrumentos de avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde,  
 

Unidade 2 – Fases da reabilitação cardíaca 

 Reabilitação Cardíaca na fase 1 

 Reabilitação Cardíaca na fase 2 

 Reabilitação Cardíaca na fase 3  

 Reabilitação Cardíaca na fase 4 
 
Unidade 3 – Prescrição de exercício físico como ferramenta de reabilitação cardiopulmonar: 

 Adequação de espaço e equipamentos para a prática de exercício como ferramenta de 
reabilitação cardiopulmonar. 

 Controle e prescrição do exercício aeróbico para aumento da capacidade 
cardiorrespiratória. 

 Controle e prescrição do exercício de força para aumento da capacidade funcional. 

 Prescrição de exercício no leito: estratégias para manutenção da atividade física diária 
durante a internação.  
 

METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos, gravações. Além disso, aulas práticas em academia, clínica e sala de ginástica. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 



 
 

MCARDLE, W.D., KATCH, F. I & KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e 
desempenho humano. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2003.  
POLLOCK, M. WILMORE, J. Exercício na saúde e doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e reabilitação. São Paulo: Medsi, 1993.  
POWERS, S. K. & HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação do 
condicionamento ao desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2005.  
 
Bibliografia complementar: 
LANCHA JUNIOR, A.H. Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos. Rio de Janeiro: Manole, 
2016. 
ARENA, S.S. Exercício Físico e Qualidade de Vida: Avaliação, Prescrição e Planejamento. 
São Paulo: Phorte, 2009. 
SIMÃO Roberto. Fisiologia e Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais - 3ª Ed. São 
Paulo: Ed. Phorte, 2007.  
NIEMAN, D. C. Exercise testing and prescription – A health related approach. Mountain View. 
California: Mayfield Publishing Company, 2003.  
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Atividades Físicas de Aventura na Natureza.  
Código: 40-1029 
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 10h 
 Prática: 20h  
 TDE: 10h 
N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  

Esportes de aventura: classificação e perspectivas de intervenção. Fundamentação básica 
e vivência prática de diferentes esportes de aventura 
   
OBJETIVOS: 

 Identificar os principais conceitos e significados que sustentam a realização de esportes 
de aventura. 

 Estruturar o processo de ensino-aprendizagem de exercícios de aventura na natureza. 

 Distinguir as formas e perspectivas de realização dos esportes de aventura na natureza. 

 Aplicar noções básicas na vivência prática dos esportes de aventura na natureza.  

 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa em esportes 
de aventura na natureza. 

 Contribuir para a formação da competência geral do profissional de Educação Física.  

 Fornecer subsídios teórico-práticos para a contextualização dos esportes de aventura e na 
natureza.  

 Oportunizar a visualização do atual mercado de trabalho no segmento que envolve a 
aventura e a natureza. 
 

CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Esportes de Aventura 

 Histórico e Concepções. 



 
 

 Características e Classificação. 

 Relação entre esporte, lazer, turismo e natureza. 

 
Unidade 2 - Ambiente e Ecologia: Idéias e Concepções 

 Concepções de ambiente, ecologia e natureza. 

 Relação homem-natureza. 

 Princípios básicos da educação ambiental. 

 Atividades na natureza e as políticas de educação ambiental - Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, visando contribuir no desenvolvimento de uma visão integrada do meio ambiente 

e suas relações, que envolvem aspetos ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

culturais e éticos. E Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

 
Unidade 3 - Atividades Físicas na Natureza 

 Perspectiva educacional das atividades físicas na natureza. 

 Perspectiva de turismo das atividades físicas na natureza. 
 
 Unidade 4 -  Esportes de Aventura (Terra). 

 Conceituação, classificação e tendências. 

 Impactos dos esportes de aventura ao ambiente natural. 

 Mercado de Trabalho 
 

Unidade 5 -  Esportes de Aventura (Ar). 

 Conceituação, classificação e tendências. 

 Impactos dos esportes de aventura ao ambiente natural. 

 Mercado de trabalho. 
 

Unidade 6 -  Esportes de Aventura (Água). 

 Conceituação, classificação e tendências. 

 Impactos dos esportes de aventura ao ambiente natural. 

 Mercado de Trabalho. 
 

Unidade 7 -  Esportes de Aventura (Em ambientes Artificiais). 

 Conceituação, classificação e tendências. 

 Impactos dos esportes de aventura ao ambiente natural. 

 Mercado de Trabalho. 
 

METODOLOGIA: 
 A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas-dialogadas, seminários, aulas 

práticas, trabalhos em grupo, vivências práticas e outros. 
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso, exercícios e trabalhos relativos a 
atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas, envolvimento prático nas atividades 
propostas e trabalhos individuais e em grupo. Para o TDE a avaliação será composta pela 



 
 

realização das atividades encaminhadas que levam em consideração os conteúdos e 
competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% da nota total da disciplina.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia básica: 
MARINHO, Alcyane. BRUHNS, Heloisa T. (Orgs.). Turismo, Lazer e Natureza. São Paulo: Editora 
Manole, 2003. 
MARINHO, Alcyane. BRUHNS, Heloisa T. (Orgs.). Viagens, lazer e esporte: o espaço da 
natureza. São Paulo: Manole, 2006.  
MARINHO, Alcyane. UVINHA, Ricardo Ricci (Org.). Lazer: esporte, turismo e aventura : a 
natureza em foco. Campinas: Alínea, 2009. 264 p. 
 
Bibliografia complementar: 
APUNTS: Educación Física y Deportes. Dossier: Las actividades físicas de aventura en la 
naturaleza: análisis sociocultural. Barcelona, n.41, 1995. 
BONDIA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de 
Educação. São Paulo, jan./abr., n.19, p.20-28, 2002.  
CALLENBACH, Ernest. Ecologia: um guia de bolso. São Paulo: Peirópolis, 2001.  
SCHWARTZ, Gisele M. (Coord.). Atividades Recreativas. São Paulo: Guanabara Koogan, 2004. 
WERNECK, C. l. G.. STOPPA, E. A.. ISAYAMA, H. F. Lazer e mercado. Campinas: Papirus, 2001 
.112 p. 
 
 
Departamento de Ciências da Saúde  
Disciplina: Psicomotricidade na Educação Física 
Código: 40-1030  
Carga Horária: 40h  
 Teórica: 20h 
 Prática: 10h 
 TDE: 10h 

N° de Créditos: 02 
 
EMENTA:  

Significação das fontes epistemológicas e compreensão das concepções históricas sobre 
a psicomotricidade. Desenvolvimento dos principais fundamentos e elementos da educação 
psicomotora. Relações entre psicomotricidade, movimento e educação física. A formação do (a) 
profissional que atua com a psicomotricidade na trilogia: formação pessoal, teórica e prática. 
 
OBJETIVOS: 

 Conceituar a psicomotricidade e sua influência no desenvolvimento humano, assim como 
caracterizar os eixos psicomotores. 

 Desenvolver estudos teórico/práticos acerca da psicomotricidade como prática educativa. 

 Confrontar as diferentes concepções e vertentes da psicomotricidade e suas implicações 
nos espaços educativos. 

 Vivenciar as práticas psicomotoras na perspectiva das abordagens funcional e relacional 
do movimento. 

 
CONTEÚDO CURRICULAR: 
Unidade 1 – Introdução ao Estudo da Psicomotricidade 



 
 

 Fontes epistemológicas da psicomotricidade. 

 Significados da psicomotricidade na perspectiva biopsicossocial. 

 Raízes históricas da psicomotricidade e as abordagens: evolucionista, funcional e 
relacional. 

 
Unidade 2 – Conceitos e aplicações da Psicomotricidade 

 Psicomotricidade: a relação entre aprendizagem e desenvolvimento segundo Piaget e 
Vygotsky. 

 Principais elementos psicomotores: conhecimento corporal, imagem corporal, esquema 
corporal, lateralidade, tônus, postura e equilíbrio, coordenação motora global (coordenação 
óculo-manual. óculo-pedal), coordenação motora fina, orientação (estruturação espacial e 
estruturação temporal), ritmo e relaxamento. 

 Estrutura, organização, planejamento e execução de sessões/aulas de circuitos 
psicomotores. 

 
Unidade 3 – Psicomotricidade e desenvolvimento  

 Testes e avaliações de elementos psicomotores. 

 Relação dos elementos psicomotores com desenvolvimento motor, aprendizagem motora 
e aptidão física de crianças. 

 Reeducação psicomotora. 
 
METODOLOGIA:  
 Aulas teórico-práticas, utilizando recursos audiovisuais: retroprojetor, projetor de slides, 
vídeos de avaliações motoras, além de aulas práticas de aplicação de testes e avaliações de 
psicomotricidade.  
 O TDE será trabalhado através de estudos de caso clínico, exercícios e trabalhos relativos 
a atividades de estudo, fóruns de discussão e leituras. 
  
AVALIAÇÃO:  
 A avaliação dos alunos compreende provas teóricas e trabalhos individuais e em grupo. 
Para o TDE a avaliação será composta pela realização das atividades encaminhadas que levam 
em consideração os conteúdos e competências esperadas para a disciplina e contemplarão 20% 
da nota total da disciplina 
 
BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica: 
GALLAHUE, D. L. OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2013. 
GO, TANI. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3º ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
SANTOS, S.M. P. O brincar na escola/ metodologia lúdico-vivencial, coletânea de jogos, 
brinquedos e dinâmicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 
FREIRE, J. B. O jogo: entre o riso e o choro. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 
LE BOULCH, J. Educação Psicomotora: psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul Ltda, 1988. 



 
 

LE BOULCH, J.O Desenvolvimento Psicomotor o nascimento até 6 anos: consequências 
educativas. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas Sul Ltda, 1988. 
LLEIXÀ ARRIBAS, T.. MURAD, F. (Trad.). A educação física de 3 a 8 anos. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
 

 

I APÊNDICES 
 

Apêndice 1 - formulário para o registro do Trabalho Discente Efetivo 
 

Disciplina: 
Carga Horária: 

 Professor(a) 
 

Planejamento das Atividades do TDE 

Atividade: 

Carga Horária da Atividade  

Descrição da Atividade  

Conteúdo  

Bibliografia  

Data de Entrega  

 

 

Apêndice 2 – Diretrizes Gerais dos Projetos Integradores 
 
 A adoção de trabalho com projetos na educação está calcada no princípio da autonomia e 
na problematização como movimento central do processo de ensino e aprendizagem. Pressupõe 
um processo de reflexão sobre a própria prática, de forma a se estabelecerem diferentes tipos de 
(inter) relações entre fatos e objetos, desencadeia diferentes compreensões e proporciona a 
construção de outras formas de agir em diferentes situações. 
         O Projeto Integrador se constitui como uma forma de garantir espaço e tempo no currículo 
para a integração dos saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades 
disciplinares. Para tal, faz-se necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá 
o corpo docente e discente em uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos 
problemas que permeiam as disciplinas envolvidas, desta forma o Projeto Integrador é um 
componente curricular fundamental para a prática interdisciplinar do curso. 
         Neste sentido, este documento tem por finalidade apresentar as normas dos Projetos 
Integradores em Educação Física. 
  
OBJETIVOS 



 
 

 Desenvolver um trabalho de resolução de problemas reais, em grupos supervisionados, 

articulados às disciplinas desenvolvidas nos semestres anteriores do curso. 

 Propor análises, reflexões e soluções de problemas através da criação de ferramentas, 

métodos e/ou produtos que contribuam para a solução do problema estudado localmente 

por cada grupo. 

 Adotar uma abordagem ativa e interdisciplinar de modo que os estudantes busquem 

soluções inovadoras para problemas reais e recorrentes, sob a supervisão do professor. 

 Favorecer uma participação ativa e autônoma dos estudantes que, a partir do 

conhecimento teórico fornecido pelas disciplinas do curso até o momento, buscarão 

soluções para problemas reais utilizando os conhecimentos que desenvolveram em sua 

trajetória acadêmica. 

 Organização 
          Os Projetos Integradores em Educação Física serão distribuídos ao longo do curso sendo 
divididos da seguinte forma: 

 Projeto Integrador em Educação Física I: Contempla a integração dos conhecimentos das 
disciplinas realizadas até o segundo semestre letivo. 

 Projeto Integrador em Educação Física II: Contempla a integração dos conhecimentos das 
disciplinas realizadas até o terceiro semestre letivo. 

 Projeto Integrador em Educação Física III: Contempla a integração dos conhecimentos das 
disciplinas realizadas até o quarto semestre letivo. 

 Projeto Integrador em Educação Física IV: Contempla a integração dos conhecimentos das 
disciplinas realizadas até o quinto semestre letivo. 

 Projeto Integrador em Educação Física V: Contempla a integração dos conhecimentos das 
disciplinas realizadas até o sétimo semestre letivo. 
 

ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROJETO INTEGRADOR 
 
Atribuições do Coordenador de Curso 

 Reuniões com os docentes do curso, antes do início das aulas do semestre letivo, para 
planejamento coletivo, dos Projetos Integradores. 

 Alocação, ao longo do semestre, de espaço nas reuniões com o corpo docente, com o 
objetivo de avaliar o andamento do Projeto Integrador e definir novos encaminhamentos, 
quando necessário. 

 Interlocução contínua com os docentes para monitorar o processo de desenvolvimento do 
Projeto Integrador. 

 Preparação de cartas de apresentação de alunos às instituições, no caso de trabalho de 
campo. 

 Organização, com os docentes, para a apresentação do trabalho. 

 Constituição da banca examinadora para a apresentação final do projeto ou produto. 

 Reuniões com os professores, no final do semestre letivo, para avaliar o Projeto Integrador 
e identificar os aspectos que devem ser revistos no planejamento do semestre seguinte. 

 
Atribuições do docente do projeto integrador 



 
 

 O professor será o articulador do desenvolvimento da ementa do Projeto Integrador. Sua 
principal atribuição é planejar e acompanhar o andamento do trabalho dos estudantes e articular 
a contribuição dos demais professores, de forma a garantir a construção da interdisciplinaridade. 
 
A. O professor do Projeto Integrador se responsabilizará, antes do início das aulas, pela: 

 Definição, em conjunto com os professores do período, de temas foco das disciplinas, 
conforme o projeto pedagógico do curso. 

 Envolvimento dos professores na delimitação do que pode ser pesquisado em cada 
disciplina do período. 

 Sistematização das decisões do grupo de professores do período na forma de comunicado. 

 Entrega do comunicado ao coordenador de curso. 
 
B. O professor do Projeto Integrador será responsável, durante o semestre letivo, pela: 

 Organização e distribuição dos grupos. 

 Distribuição dos subtemas, referidos no comunicado para os grupos. 

 Descrição das tarefas a serem executadas pelos alunos e distribuição do cronograma de 
atividades. 

 Levantamento de possibilidades de contatos para realização de coleta de dados e 
pesquisa/trabalho de campo. 

 Levantamento de infraestrutura para realização de protótipos, experiências, construção de 
peças/produtos/projetos. 

 Interlocução contínua com os professores do período para garantir a participação das 
diversas disciplinas. 

 Avaliação contínua junto ao coordenador de curso do processo de desenvolvimento do 
Projeto Integrador. 

 Acompanhar a elaboração dos trabalhos. 

 Avaliar o processo de desenvolvimento do trabalho escrito ou produto gerado. 
 

Atribuições dos docentes das demais disciplinas do período 
 Os professores das demais disciplinas curriculares dos períodos em que há Projeto 
Integrador em Educação Física, serão responsáveis por incentivar os grupos já formados, 
ressaltando a relevância da questão a ser investigada. Cada professor indicará material 
bibliográfico, como também, mediará os trabalhos dos estudantes no que se refere a contribuição 
da unidade curricular que corrobora com o Projeto Integrador. 
 Nesta perspectiva as unidades curriculares envolvidas poderão assegurar uma parte da 
sua carga horária total de aulas para garantir a construção da interdisciplinaridade necessária do 
Projeto Integrador. A distribuição dessa carga horária deverá ser definida nos planos de disciplina 
e acordado com os estudantes e o professor do Projeto Integrador em Educação Física. 
 
Atribuição dos Acadêmico: 

 Organizar os grupos de acordo com as normas estabelecidas pelas diretrizes dos Projetos 
Integradores em Educação Física. 

 Desenvolver o trabalho de acordo com as etapas de planejamento descritas no 
cronograma e seguir as orientações do professor do Projeto Integrador e dos demais 
professores das unidades curriculares envolvidas no projeto. 

 Desenvolver um trabalho escrito ou um produto/conhecimento adequado à sua área de 
conhecimento. 



 
 

 Elaborar o trabalho escrito e preparar a apresentação oral do Projeto conforme as 
Diretrizes 

 Ter frequência mínima de 75% nas atividades previstas conforme cronograma de trabalho. 
 
FORMAÇÃO DOS GRUPOS 
As normas para a constituição dos grupos do Projeto Integrador são: 

 O Projeto Integrador será desenvolvido obrigatoriamente em grupo de no mínimo 4 e no 
máximo 6 alunos participantes ou, em casos excepcionais, conforme comunicado. 

 O professor do Projeto Integrador deverá auxiliar no processo de constituição dos grupos 
para garantir que todos os estudantes sejam alocados. 

 A mudança de grupo pelo acadêmico no decorrer do semestre só poderá ser efetuada sob 
a autorização do professor da disciplina, mediante justificativa. 

 
PRODUTO FINAL 
 O trabalho realizado ao longo do semestre será apresentado na forma de relatório final, 
artigo científico ou produto, devendo o documento seguir as normas do Manual de Normas 
Técnicas para Produções Acadêmicas da URI. 
 
AVALIAÇÃO 
 A avaliação do Projeto Integrador envolve a apreciação do trabalho escrito, demonstração 
do produto ou dos materiais resultantes dos trabalhos realizados ao longo semestre. O grupo 
deverá apresentar a uma banca composta por 3 professores, proposta pelo Coordenador (a) do 
curso, a versão final do trabalho. O tempo da apresentação será definido pelo professor da 
disciplina. 
 
Fazem parte dos critérios avaliativos do Projeto Integrador: 

 Pertinência e relevância do tema para a área de conhecimento. 

 Apresentação e desenvolvimento do tema. 
a) Uso adequado da linguagem. 
b) Uso adequado das normas técnicas pertinentes; 
c) Qualidade do conteúdo; 
d) Adequação do referencial bibliográfico 

 
 O processo de avaliação será contínuo, o desempenho do estudante e do grupo para esta 
finalidade deverá considerar: o comprometimento, a participação nas atividades do ambiente 
virtual, a pontualidade e a responsabilidade no desenvolvimento das atividades e entrega, o 
empenho e a dedicação demonstrados no transcorrer das atividades. 
 O discente que não entregar o Projeto Integrador ou não comparecer aos atos referentes 
à avaliação, sem justificativa legal, ficará sem nota neste componente, sendo reprovado. 
 O Projeto Integrador não é pré-requisito para os subsequentes, portanto, o discente que 
reprovar poderá cursar concomitantemente até dois Projetos Integradores em cada semestre. 
 
PLANO DE EXECUÇÃO 
 A organização dos Projetos Integradores em Educação Física deverá seguir a seguinte 
organização: 
 

 TEMA 

 INTEGRANTES 



 
 

 OBJETIVO GERAL 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 METODOLOGIA 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 CRONOGRAMA 

 PROPOSIÇÕES E ENCAMINHAMENTO 

 REFERÊNCIAS 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A unidade curricular que é desenvolvida sob a forma de Projeto Integrador está alicerçada 
na concepção de que se aprende na coletividade, com a participação em vivências que requerem 
a construção coletiva e responsável. Neste processo é fundamental que os professores busquem 
garantir as condições de efetividade de um trabalho que articule as competências do perfil 
profissional em consonância com o Projeto Pedagógico do curso e com as Diretrizes Curriculares. 
 Em síntese, é necessário que se estabeleça uma relação de constante diálogo à equipe 
docente e os estudantes, de forma a propiciar um ambiente de aprendizagem, no qual diferentes 
pontos de vista confluam para a execução de atividades significativas. 

Apêndice 3 - Diretrizes gerais para realização dos estágios profissionais 
 

As Diretrizes dos Estágios Profissionais foram construídas coletivamente. Este documento 
reflete o pensamento do colegiado do Curso de Educação Física- Bacharelado da URI, após 
sucessivas reuniões e encontros, bem como a análise de documento e visões da URI-São Luiz 
Gonzaga. Nesse sentido, este documento tem por finalidade apresentar as normas gerais dos 
estágios profissionais o curso de Educação Física - Bacharelado da URI- São Luiz Gonzaga. 

 
1 OBJETIVOS DO ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 
 Os Estágios profissionais do curso de Educação Física - Bacharelado da URI- São luiz 
Gonzaga apresentam como objetivos: 

a) Contribuir na formação profissional do acadêmico para que possa desempenhar, de forma 
consciente e espontânea, exercendo as funções profissionais na área específica de cada 
estágio; 

b) Realizar estudos individuais e coletivos em conteúdos específicos da área; 
c) Proporcionar a oportunidade de vivência de situações de estágio de aplicação de 

conhecimentos na área específica; 
d) Consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o curso de forma 

consciente, ética e responsável, exercendo as funções profissionais da área de atuação; 
e) Desempenhar o exercício da prática profissional, aliando a teoria à prática, como parte 

integrante de sua formação profissional. 
 

2 LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS  
 Os Estágios profissionais deverão ser desenvolvidos em instituições de direito público e 
privado, a comunidade em geral e a própria Universidade, desde que apresentem vínculo com as 
disciplinas de estágio. Além disso, autoriza-se o acadêmico que não reside no município, a realizar 
o estágio em instituições distantes até 100 km da sede da URI-São Luiz Gonzaga. Por fim, os 
estágios profissionais só poderão ser realizados com a supervisão de um Profissional de 
Educação Física devidamente habilitado com o registro profissional. 
 
3 ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO 



 
 

Antes da realização dos estágios profissionais, o acadêmico deve: 
a) Escolher o local para o desenvolvimento do estágio, que será realizada em conjunto com 

a coordenação da disciplina; 
b) Manter contato com: direção, coordenação pedagógica, professores titulares, coordenação 

do estágio e com o professor (a) orientador (a); 
c) Conhecer o trabalho e o regimento da instituição, e do professor; 
d) Realizar um diagnóstico da realidade escolhida através de visitas de observação com o 

professor de educação física e entregar ao coordenador do estágio fichas de observação 
devidamente preenchidas; 

e) Instrumentalizar-se em relação às questões burocráticas da instituição (fichas, avaliações, 
entre outros); 

f) Instrumentalizar-se para o planejamento de seu estágio; 
g) Pautar-se pelas orientações do coordenador do estágio e dos professores orientadores, 

bem como os outros professores que ministram aulas no curso de Educação Física – 
Bacharelado da URI-São Luiz Gonzaga; 

h) Apresentar um planejamento claro e organizado aos professores orientadores durante as 
orientações do estágio, facilitando a compreensão de sua proposta; 

i) Assinar registro de visita; 
j) Entregar os documentos necessários para o início do estágio até a 4ª semana do semestre 

letivo conforme calendário acadêmico:  
i) As fichas das observações devidamente preenchidas (comprovam as visitas de 

observação); 
ii) Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado, pelas partes 

integrantes; 
iii) O referencial teórico; 
iv) Os planejamentos das sessões para os respectivos orientadores. 

O professor/coordenador da disciplina, em nome do Curso de Educação Física - 
Bacharelado da URI-São Luiz Gonzaga é o responsável por manter contato com as instituições. 

 Seguro: Esta questão compete à Direção Administrativa, e é encaminhado pelo professor 
responsável pela disciplina para o setor administrativo. 

 
4 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR/COORDENADOR DOS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 

Constituem atribuições do professor/coordenador do estágio: 
a) Orientar o planejamento do estágio, assessorado pelos professores orientadores e outros 

professores do Curso de Educação Física - Bacharelado da URI-São Luiz Gonzaga; 
b) Autorizar o início do estágio, que somente pode acontecer quando os acadêmicos 

estiverem preparados e autorizados pelo professor coordenador e professor orientador; 
c) Resolver os eventuais problemas; 
d) Avaliar a prática desenvolvida no estágio e o planejamento da mesma; 
e) Acompanhar o desempenho dos acadêmicos; 
f) Organizar cronograma de visitas; 
g) Receber o relatório parcial e final, bem como o referencial teórico e planejamento antes do 

início do estágio. É de responsabilidade do coordenador do estágio revisar o referencial 
teórico e o planejamento antes do início do estágio; 

h) Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do estágio e professores orientadores. 
i) Manter contato com as instituições de direito público e privado, a comunidade em geral e 

a própria Universidade, desde que apresentem vínculo com as disciplinas de estágio 
(supervisores). 
 



 
 

5 ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR DOS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 
 Constituem atribuições do orientador dos estágios: 

a) Orientar o planejamento dos conteúdos das atividades; 
b) Manter contato/visita com o local de estágio para acompanhar o desempenho dos 

acadêmicos; 
c) Estar presente no local e horário estabelecidos para orientação; 
d) Fazer o registro das orientações; 
e) Avaliar o estágio desenvolvido pelo acadêmico e o planejamento do mesmo. 

 
6 AVALIAÇÃO FINAL DOS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 

A avaliação das disciplinas de estágio profissional constará dos seguintes critérios de 
avaliação: 

a) Observação do estágio feita pelo orientador (a). 
b) Relatório parcial e final do estágio. 
c) Avaliação do professor da instituição (local do estágio). 
d) Encontros de orientação. 
e) Seminários. 

 Os seminários serão realizados durante o período da execução do estágio, para discussão 
de casos e situações vivenciadas pelo acadêmico durante a prática do estágio com feedback do 
professor. Além disso, o acadêmico deverá desenvolver um relatório final, seguindo as normas do 
Roteiro para Relatório dos Estágios Profissionais, que será entregue e apresentado ao término da 
disciplina. 
 
7 COMISSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

A Comissão de Estágios Obrigatórios é constituída pelo Coordenador do Curso, pelos 
Professores/Coordenadores das disciplinas de Estágio Profissional e por professores envolvidos 
com orientações de acadêmicos nos estágios obrigatórios do Curso de Educação Física – 
Bacharelado da URI- São Luiz Gonzaga. Esta comissão é responsável pela estruturação, 
organização, desenvolvimento e avaliação dos Estágios Profissionais, dos alunos do Curso de 
Educação Física - Bacharelado. 
Obs.: Casos omissos e situações diversas ficam a cargo desta comissão. 
 
8 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM ESPORTE 

 O Estágio Profissional em Esporte possui 8 créditos e deve ser realizado em um único 
semestre letivo. Sua carga-horária corresponde a 160 horas devendo ser desenvolvido em 
instituições de direito público e privado, na comunidade em geral e na própria Universidade, desde 
que apresentem vínculo com a disciplina. A distribuição da carga-horária para o referido estágio 
está assim distribuída: 

 
A distribuição da carga-horária para o referido estágio está assim distribuída: 

 

Atividades Quantidade de horas 

Preparação teórica (horas presenciais)  10 horas 

Observações realizadas no local do estágio 03 horas 

Planejamento das atividades 20 horas 



 
 

Execução do estágio 80 horas 

Encontros de orientação 12 horas 

Relatório 15 horas 

Seminário Integrador 20 horas 

Total de horas 160 horas 

 
 

9 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM LAZER E GESTÃO 
O Estágio Profissional em Lazer e Gestão possui 8 créditos e deve ser realizado em um 

único semestre letivo. Sua carga-horária corresponde a 160 horas devendo ser desenvolvido em 
instituições de direito público e privado, na comunidade em geral e na própria Universidade, desde 
que apresentem vínculo com a disciplina.  

 
A distribuição da carga-horária para o referido estágio está assim distribuída: 
 

Atividades Quantidade de horas 

Preparação teórica (horas presenciais)  10 horas 

Observações realizadas no local do estágio 03 horas 

Planejamento das atividades 20 horas 

Execução do estágio 80 horas 

Encontros de orientação 12 horas 

Relatório 15 horas 

Seminário Integrador 20 horas 

Total de horas 160 horas 

 
10 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS A 

O Estágio Profissional em Prescrição de Exercícios Físicos possui 8 créditos e deve ser 
realizado em um único semestre letivo. Sua carga-horária corresponde a 160 horas devendo ser 
desenvolvido em instituições de direito público e privado, na comunidade em geral e na própria 
Universidade, desde que apresentem vínculo com a disciplina.  

 
A distribuição da carga-horária para o referido estágio está assim distribuída:  

 

Atividades Quantidade de horas 

Preparação teórica (horas presenciais)  10 horas 

Observações realizadas no local do estágio 03 horas 

Planejamento das atividades 20 horas 



 
 

Execução do estágio 80 horas 

Encontros de orientação 12 horas 

Relatório 15 horas 

Seminário Integrador 20 horas 

Total de horas 160 horas 

 
11 ESTÁGIO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

O Estágio Profissional em Saúde possui 9 créditos e deve ser realizado em um único 
semestre letivo. Sua carga-horária corresponde a 180 horas devendo ser desenvolvido em 
instituições de direito público e privado, na comunidade em geral e na própria Universidade, desde 
que apresentem vínculo com a disciplina. A distribuição da carga-horária para o referido estágio 
está assim distribuída: 

 
A distribuição da carga-horária para o referido estágio está assim distribuída: 

 

Atividades Quantidade de horas 

Preparação teórica (horas presenciais)  10 horas 

Observações realizadas no local do estágio 03 horas 

Planejamento das atividades 24 horas 

Execução do estágio 90 horas 

Encontros de orientação 15 horas 

Relatório 14 horas 

Seminário Integrador 24 horas 

Total de horas 180 horas 

 

12 ROTEIRO PARA RELATÓRIO DOS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS  
  
 Os itens abaixo configuram os elementos básicos para elaboração dos relatórios de 
estágio, requisito parcial para avaliação e aprovação nas disciplinas estágio profissional.  

a) CAPA 
b) FOLHA DE ROSTO 
c) IDENTIFICAÇÃO (da Instituição) 
d) SUMÁRIO 
e) INTRODUÇÃO 
f)  Apresentação 

i)  Histórico (relação da instituição com o estágio) 
ii) Objetivo do estágio 

g) LEVANTAMENTO DA REALIDADE ONDE SERÁ REALIZADO O ESTÁGIO 



 
 

h) REFERENCIAL TEÓRICO                        
i) PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES – CRONOGRAMA 
j) SESSÕES DE TREINAMENTO 
k) AVALIAÇÃO – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
l) CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTÁGIO 

i) Análise da execução do estágio 
ii) Sugestões relevantes        

m) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
n) ANEXOS 

i) Documentos fotográficos 
ii) Ficha de avaliação 

 
Apêndice 4 - Diretrizes dos Trabalhos de Conclusão de Curso em Educação Física 
 

DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

  
A Diretriz para elaboração da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física 
IA foi construída coletivamente. O documento reflete o pensamento do Colegiado do Curso de 
graduação em Educação Física Bacharelado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões, após sucessivas reuniões e encontros, bem como a análise de documentos desta 
Instituição. 
 
CAPÍTULO I: DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 
Artigo 1º - Para conclusão do Curso de graduação em Educação Física Bacharelado, o acadêmico 
deverá elaborar o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e documento 
final, Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, os quais estão articulados com a 
disciplina de Metodologia: Educação Física e TICs, e que têm os seguintes objetivos: 

I. Instrumentalizar e orientar na adoção de um comportamento metodológico e científico na 
busca da construção do conhecimento, sistematizando, discutindo os fundamentos e os 
princípios da ciência, relacionando-os com a missão e visão da universidade. 

II. Conhecer as etapas e características do processo de investigação científica em Educação 
Física. 

III. Revisar e discutir os conteúdos de metodologia da investigação científica aplicados na área 
da Educação Física. 

IV. Desenvolver a habilidade de condução de uma investigação científica. 
V. Analisar projetos e relatórios de pesquisas na área da Educação Física. 
VI. Elaborar projetos científicos e relatórios de pesquisas. 

 
Artigo 2º - As disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e Trabalho 
de Conclusão de Curso em Educação Física IB visam atender as exigências do Curso de 
Educação Física para a obtenção do grau de Bacharel em Educação Física. 
 
Artigo 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA é um estudo individual de 
pesquisa na área de Educação Física que deverá ser apresentado em forma de projeto escrito e 
apresentado no Seminário de Qualificação, desenvolvido na disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso em Educação Física IA como prevê a ementa. 



 
 

 
Artigo 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA tem como objetivo propiciar 
aos acadêmicos experiências no universo da pesquisa científica em Educação Física com temas 
vinculados às áreas temáticas (linhas de pesquisa) do Curso, visando à articulação do processo 
formativo de construção/reconstrução do conhecimento. 
 
Artigo 5º - A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA objetiva 
possibilitar ao acadêmico o aprimoramento para sua prática profissional, através de uma reflexão 
sistematizada sobre assuntos pertinentes à Educação Física, que culminará na realização de um 
projeto que demonstre capacidade de: leitura analítica/crítica e seletiva, domínio da linguagem 
técnica específica e articulação dos conhecimentos teóricos práticos adquiridos no curso, referente 
à área pesquisada. 
 
Artigo 6º - Para a conclusão da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física 
A, o acadêmico deverá entregar um projeto de pesquisa e realizar a apresentação oral do mesmo 
em Seminário de Qualificação obtendo, nas avaliações, nota suficiente para aprovação.  
Parágrafo Primeiro – O Projeto de Pesquisa é individual e deve ser entregue até a data limite 
(estipulada pelo professor da disciplina), em 02 (duas) cópias no formato impresso ou digital. O 
Projeto de Pesquisa deve conter: (1) Tema e problema de pesquisa; (2) Hipóteses/questões 
norteadoras; 3) Problema de Pesquisa (4) Justificativa; (5) Objetivos; Geral e Específicos; (6) 
Referencial Teórico; (7) Procedimentos Metodológicos, (8) Cronograma de atividades (10) 
Orçamento; (11) Referências. 
 As Normas para a elaboração do projeto deverão estar de acordo o Manual de Normas 
Técnicas para produções acadêmicas da URI e seguir os critérios técnicos estabelecidos na 
bibliografia recomendada na ementa da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IA. 
Obs: As apresentações e entregas dos projetos deverão ser realizadas dentro do prazo 
estipulado pelo Professor da disciplina. 
 
CAPÍTULO II: DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E/OU ADMINISTRATIVAS 
Artigo 7º - Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física A é 
obrigatório a orientação de um professor pós-graduado e vinculado ao Curso de Educação Física 
Bacharelado da URI. 
 
Artigo 8º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA é de caráter singular, 
portanto realizado individualmente. 
 
Artigo 9º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA deve ser executado de 
acordo com o Manual de Normas Técnicas para produções acadêmicas da URI e seguir os 
critérios técnicos estabelecidos na bibliografia recomendada na disciplina. 
 
Artigo 10 - O projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA 
deve seguir as tramitações no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade, quando a 
pesquisa envolver seres humanos. Qualquer alteração no tema do projeto original a ser 
desenvolvido na Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, deve ser autorizada 
pelo (a) professor (a) orientador (a) e ter tempo hábil para nova tramitação e execução do mesmo 
dentro do semestre letivo. 
 
CAPÍTULO III: DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 



 
 

CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA IA 
 
Artigo 11 - É considerado acadêmico em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso 
IA, todo aquele regularmente matriculado nesta disciplina. 
 
CAPÍTULO IV: DA COMISSÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IA 
Artigo 12 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão de 
Curso em Educação Física IA de Educação Física é composta por 3 (três) professores de 
Educação Física que atuam no referido curso, e dois suplentes. 
 
Artigo 13 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão de 
Curso em Educação Física A é indicada pela Coordenação do Curso, considerando a 
disponibilidade de horário dos professores e seu envolvimento com a pesquisa. 
 
Artigo 14 - Constituem atribuições da Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IA: 

I. Organizar e estabelecer normas referentes à apresentação do Trabalho de Conclusão, 
divulgando calendário, datas e horários. 

II. Avaliar as justificativas dos acadêmicos quando do não cumprimento dos prazos previstos. 
III. Analisar as solicitações de substituição ou troca de orientador dos projetos de monografia.  

 
CAPÍTULO V: DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA IA 
Artigo 15- Constituem atribuições do professor responsável pela disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IA. 

I. O ensino do processo de elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IA. 

II. Tratar sobre os diferentes tipos de pesquisas e áreas de estudo correspondentes ao curso 
de Educação Física Bacharelado. 

III. Elaborar e divulgar cronograma semestral de atividades da disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IA. 

IV. Orientar os acadêmicos em relação às linhas de pesquisa desenvolvidas pelos professores 
vinculados ao curso de Educação Física Bacharelado, dentro do Departamento de 
Ciências da Saúde. 

V. O ensino das normas metodológicas dos trabalhos monográficos. 
VI. Esclarecer dúvidas relacionadas aos conteúdos teóricos metodológicos ligados ao 

Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA. 
VII. Encaminhar as cartas aceites dos professores orientadores à Comissão. 
VIII. Encaminhar os casos omissos à Comissão. 
IX. Exercer as demais atribuições decorrentes da função. 
X. Cumprir e fazer cumprir os prazos e demais exigências relativas à elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso em Educação Física IA. 
XI. Organizar cronograma com todas as atividades pertinentes ao Trabalho de Conclusão e 

divulgar no início de cada semestre letivo; 
XII. Indicar professor orientador para os acadêmicos, conforme as linhas de pesquisa de cada 

professor. 
XIII. Encaminhar as cartas de aceite dos professores orientadores.  
 
CAPÍTULO VI: DA ORIENTAÇÃO 



 
 

Artigo 16 - O processo de orientação metodológica dar-se-á no decorrer da disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso em Educação Física IA, com o professor responsável pela mesma e 
através de orientações específicas sobre o tema correspondente ao trabalho com o professor 
orientador. 
 
Artigo 17 - Toda substituição ou troca de orientador deve ser obrigatoriamente comunicada (via 
ofício) ao professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e a 
Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Artigo 18 - Entende-se por orientação do Trabalho de Conclusão de Curso todo o processo de 
acompanhamento do aluno em suas atividades relacionadas à elaboração do projeto de pesquisa 
e à apresentação no Seminário de Qualificação. 
 
Artigo 19 - O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso deverá possuir carga horária 
compatível ao número de trabalhos em orientação.  
 
Artigo 20 - O orientador poderá ser auxiliado em sua tarefa por um coorientador, desde que 
justificado. 
 
 Parágrafo único - A coorientação será voluntária, sem remuneração devendo ser 
previamente aceita pela Comissão. 
 
CAPÍTULO VII: DO PROFESSOR ORIENTADOR 
Artigo 21 - São atribuições dos Orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IA: 

I. Encaminhar à Comissão documento constando aceitação do (s) acadêmico (s) como seu 
orientando. 

II. Manter atualizado o Curriculum Lattes. 
III. Estabelecer a programação para execução da Trabalho de Conclusão de Curso, 

respeitando as datas estabelecidas pelas normas, ouvido o (s) acadêmico (s) e, se for o 
caso, o coorientador; 

IV. Acompanhar e assegurar o andamento do Trabalho de Conclusão mantendo permanente 
contato com o (s) acadêmico (s) encarregado de sua elaboração, permitindo que o (s) 
acadêmico (s) tenha (m) acesso aos recursos materiais, às informações e às facilidades 
necessárias à elaboração da Monografia. 

V. Informar, por escrito, à Comissão qualquer restrição de caráter confidencial do Trabalho 
de Conclusão. 

VI. Apresentar a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA um 
ofício em caso de transferência da orientação.  

VII. Assessorar tecnicamente os trabalhos de pesquisa em áreas correlatas à sua área 
específica de atuação, desde a avaliação do projeto inicial, relatórios e a participação no 
Seminário de Qualificação. 

VIII. Reunir-se para a discussão, avaliação e aprovação do projeto de pesquisa na disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA, juntamente com o acadêmico, 
propondo sugestões e ou modificações caso a comissão entenda necessário. 

IX. Frequentar as reuniões convocadas pela Comissão. 
X. Comunicar por escrito à Comissão em caso de desistência da orientação, justificando sua 

atitude.  
XI. Discutir o plano de trabalho com o acadêmico analisá-lo, avaliá-lo em suas partes 



 
 

constitutivas e apresentar sugestões teórico-metodológicas para a melhoria do mesmo. 
Revisar o conteúdo da produção desenvolvida pelo orientando de forma continuada e 
sistemática, através de encontros periódicos. 

XII. Estabelecer cronograma de encontros professor/acadêmico na Universidade e preencher 
registro na ficha de acompanhamento das orientações (data, orientação, rubrica do 
orientando e do orientador). 

XIII. Conhecer as monografias já apresentadas no Curso de Educação Física e orientar sobre 
as temáticas já exploradas na instituição ou produção existente. 

XIV. Encaminhar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
no caso de pesquisa com seres humanos. 

XV. Autorizar ou não o encaminhamento do Projeto para o Seminário de Qualificação na 
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA. 

 
CAPÍTULO VIII: DO ORIENTADO 
Artigo 22 - Constituem atribuições dos acadêmicos em fase de desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física A. 

I. Definir temática em conformidade com as linhas de pesquisa do Curso de Educação Física 
Bacharelado. 

II. Elaborar o plano de trabalho sob a supervisão do professor orientador. 
III. Cumprir as normas e prazos deste regulamento. 
IV. Participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado pelo orientador e 

pelo professor responsável pela disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IA. 

V. Contatar periodicamente com o professor orientador, agendando encontros e respeitar o 
cronograma de trabalho aprovado pelo mesmo. 

VI. Realizar a revisão metodológica conforme bibliografia indicada. 
VII. Realizar a revisão linguística do trabalho. 
VIII. Apresentar o projeto no Seminário de qualificação. 
 
CAPÍTULO IX: DA AVALIAÇÃO 
Artigo 23 – O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA terá duas notas: a 1ª 
(primeira) nota é referente à elaboração do projeto que corresponde a uma avaliação parcial da 
disciplina, atribuída pelo professor titular da disciplina e a 2ª (segunda) é atribuída pelos 
professores participantes da banca do Seminário de qualificação.  
Artigo 24 - As avaliações feitas pelo professor titular e professor orientador consideram os 
seguintes critérios: 

I. A produção teórica, qualificação do projeto, assiduidade nos encontros semanais, 
responsabilidade, desempenho e interesse do acadêmico. 

II. Será considerado sumariamente reprovado, sem a possibilidade de recorrer ao exame na 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA, o acadêmico que 
na elaboração de seu projeto, plagiar total ou parcialmente outros estudos e/ou obras. 

III. A nota mínima para a aprovação é 5,0. 
IV. Para publicação na Biblioteca, a nota deve ser superior a 9,0. 

 
CAPÍTULO X: DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO 
Artigo 26 - Para o Seminário de Qualificação a banca examinadora é constituída de até três 
professores vinculados ao tema. Sendo membros natos, o orientador e o professor responsável 
pela disciplina. O outro poderá ser escolhido conforme sugestão do professor orientador. Poderá 
compor a banca um professor externo à Instituição, sem onerar custos para a mesma.  



 
 

 
Parágrafo Único - No caso do professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física A ser também orientador do acadêmico, será convidado um professor membro 
da Comissão da Monografia para o Seminário de Qualificação.  
 
 

DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA B 

 
A diretriz para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB foi 

construída coletivamente. O documento reflete o pensamento do Colegiado do Curso de Educação 
Física Bacharelado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, após 
sucessivas reuniões e encontros, bem como a análise de documentos e visões da URI. 
 
CAPÍTULO I: DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 
Artigo 1º - Para conclusão do Curso de Bacharelado em Educação Física, o acadêmico deverá 
elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, que está articulado com as 
disciplinas do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA e Metodologia: Educação 
Física e TICs, e que têm os seguintes objetivos: 

 Instrumentalizar e orientar na adoção de um comportamento metodológico e científico na 
busca da construção do conhecimento, sistematizando, discutindo os fundamentos e os 
princípios da ciência, relacionando-os com a missão da universidade. 

 Conhecer as etapas e características do processo de investigação científica em Educação 
Física. 

 Revisar e discutir os conteúdos de metodologia da investigação científica aplicados na área 
da Educação Física. 

 Desenvolver a habilidade de condução de uma investigação científica. 

 Analisar projetos e relatórios de pesquisas na área da Educação Física. 

 Elaborar trabalhos científicos e relatórios de pesquisas. 
 
Artigo 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB visa atender as exigências 
do Curso de Educação Física para a obtenção do grau de bacharel em Educação Física. 
 
Artigo 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB é um estudo individual de 
pesquisa na área de Educação Física que deverá ser apresentado em forma de monografia e/ou 
artigo, desenvolvido nas disciplinas do Trabalho de Conclusão de Curso IA e Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB como preveem suas ementas. 
 
Artigo 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB tem como objetivo propiciar 
aos acadêmicos experiências no universo da pesquisa científica em Educação Física com temas 
vinculados às áreas temáticas (linhas de pesquisa) do Curso, visando à articulação do processo 
formativo de construção/reconstrução do conhecimento. 
 
Artigo 5º - A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB objetiva 
possibilitar ao acadêmico o aprimoramento para sua prática profissional, através de uma reflexão 
sistematizada sobre assuntos pertinentes à Educação Física, que culminará na realização de uma 
monografia ou artigo que demonstre capacidade de: leitura analítica/crítica e seletiva, domínio da 
linguagem técnica específica e articulação dos conhecimentos teóricos práticos adquiridos no 
curso, referente à área pesquisada. 



 
 

 
Artigo 6º - Para a conclusão da disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física 
IB o acadêmico deverá elaborar e defender sua monografia ou artigo, desenvolvida sob a 
orientação de um professor orientador. O acadêmico deverá entregar, em data pré-estipulada, 03 
(três) cópias de sua monografia e/ou artigo à banca examinadora. Após a defesa, caso tenha 
alterações sugeridas pela banca o acadêmico deverá, no prazo máximo de 7 dias entregar a 
versão final. A versão final, consiste em uma cópia (01) digitalizada gravada em CD ou arquivo 
PDF para o professor da disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB. 
 
Artigo 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB deve conter a pesquisa e 
seus resultados: (1) Introdução/justificativa/problema; (2) Objetivos: Geral e Específicos (3) Marco 
Teórico de Referência/Revisão Bibliográfica, (4) Metodologia, (5) Resultados Obtidos, (6) Análise 
dos Resultados, (7) Conclusões ou Considerações finais e recomendações para trabalhos futuros 
e (8) Resumo também deverá constar no trabalho.  
Observação Importante: As apresentações e entregas dos Trabalhos de Conclusão e/ou artigos 
deverão ser realizadas dentro do prazo estipulado pela Comissão da Educação Física. (A definição 
da data de entrega será comunicada pelo professor da disciplina no decorrer do semestre). 
 
CAPÍTULO II: DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E/OU ADMINISTRATIVAS 
Artigo 8º - Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB, é 
obrigatória a orientação de um professor pós-graduado e vinculado ao curso de Graduação em 
Educação Física Bacharelado da URI. 
 
Artigo 9º - Trabalho de Conclusão de Curso e/ou artigo é de caráter singular, portanto realizado 
individualmente. 
 
Artigo 10 – O trabalho monográfico ou artigo deve ser executado de acordo com o Manual de 
Normas Técnicas para produções acadêmicas da URI e seguir os critérios técnicos estabelecidos 
na bibliografia recomendada na disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IB. 
 
Artigo 11 – O trabalho de Conclusão e/ou artigo deve seguir as tramitações no Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Universidade, quando a pesquisa envolver seres humanos. Qualquer 
alteração no tema do projeto original a ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso IB, 
deve ser autorizada pelo (a) professor (a) orientador (a) e ter tempo hábil para nova tramitação e 
execução do mesmo dentro do semestre letivo. 
 
CAPÍTULO III: DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA B  
Artigo 12 - É considerado acadêmico em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso 
IB todo aquele aluno regularmente matriculado na disciplina. 
 
Artigo 13 - Somente poderá matricular-se na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IB o acadêmico do Curso de Educação Física que tiver sido aprovado na 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IA. 
 
CAPÍTULO IV: DA COMISSÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO IB 
Artigo 14 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão ou 
artigo de Educação Física é composta por 3 (três) professores de Educação Física que atuam no 



 
 

referido curso. 
 
Artigo 15 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão ou 
artigo é indicada pela Coordenação do Curso, considerando a disponibilidade de horário dos 
professores e seu envolvimento com a pesquisa. 
 
Artigo 16 - Constituem atribuições da Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação 
Física IB 

 Organizar e estabelecer normas referentes à apresentação da disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB, divulgando calendário, datas e horários. 

 Avaliar as justificativas dos acadêmicos quando do não cumprimento dos prazos previstos. 

 Analisar as solicitações de substituição ou troca de orientador dos projetos de Trabalho de 
Conclusão.  

 
CAPÍTULO V: O PROFESSOR RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
Artigo 17- Constituem atribuições do professor responsável pela disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB. 

I. O ensino do processo de elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso IB. 
II. Tratar sobre os diferentes tipos de pesquisas e áreas de estudo correspondentes ao curso 

de Educação Física Bacharelado. 
III. Elaborar e divulgar cronograma semestral de atividades da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso em Educação Física IB. 
IV. Orientar os acadêmicos em relação às linhas de pesquisa desenvolvidas pelos professores 

vinculados ao curso de graduação em Educação Física Bacharelado, dentro do 
Departamento de Ciências da Saúde. 

V. O ensino das normas metodológicas dos trabalhos monográficos. 
VI. Esclarecer dúvidas relacionadas aos conteúdos teóricos metodológicos ligados ao 

Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB. 
VII. Encaminhar os casos omissos à Comissão. 
VIII. Exercer as demais atribuições decorrentes da função. 
IX. Cumprir e fazer cumprir os prazos e demais exigências relativas à elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso em Educação Física IB. 
X. Indicar professor orientador para os acadêmicos, conforme as linhas de pesquisa de cada 

professor. 
XI. Encaminhar e receber as cartas de aceite aos professores orientadores.  

 
CAPÍTULO VI: DA ORIENTAÇÃO 
Artigo 18 - O processo de orientação metodológica dar-se-á no decorrer da disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso em Educação Física IB, com o professor responsável pela mesma e 
através de orientações específicas sobre o tema correspondente ao trabalho com o professor 
orientador. 
 
Artigo 19 - Toda substituição ou troca de orientador deve ser obrigatoriamente comunicada (via 
ofício) ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB e a 
Comissão do Trabalho Monográfico. 
 
Artigo 20 - Entende-se por orientação monográfica todo o processo de acompanhamento do aluno 
em suas atividades relacionadas à elaboração do projeto, execução do mesmo até a defesa do 



 
 

Trabalho de Conclusão e/ou artigo. 
 
Artigo 21 - O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB deverá possuir 
carga horária compatível ao número de trabalhos em orientação. A orientação deverá ser cumprida 
na Universidade em horário estabelecido de comum acordo com o(s) acadêmico (s). 
 
Artigo 22 - São atribuições dos Orientadores do Trabalho de Conclusão e/ou artigo: 

I. Orientar e supervisionar a elaboração do trabalho monográfico a ser realizado pelo 
orientando. 

II. Estabelecer a programação para execução do Trabalho de Conclusão ou artigo, 
respeitando as datas estabelecidas pelas normas, ouvido o (s) acadêmicos (s); 

III. Acompanhar o andamento do Trabalho de Conclusão ou artigo, permanecendo disponível 
para os possíveis esclarecimentos metodológicos e de orientação; 

IV. Informar, por escrito, à Comissão qualquer restrição de caráter confidencial do Trabalho 
de Conclusão ou artigo; 

V. Apresentar à Comissão um ofício de transferência de orientação em caso de desistência. 
VI. Frequentar as reuniões convocadas pela Comissão. 

VII. Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
VIII. Discutir o plano de trabalho com o acadêmico analisá-lo, avaliá-lo em suas partes 

constitutivas e apresentar sugestões teórico-metodológicas para a melhoria do mesmo. 
Revisar o conteúdo da produção desenvolvida pelo orientando de forma continuada e 
sistemática, através de encontros periódicos. 

IX. Estabelecer cronograma de encontros professor/acadêmico na Universidade e preencher 
registro na ficha de acompanhamento das orientações (data, orientação, rubrica do 
orientando e do orientador). 

X. Participar da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física 
IB de seu (s) orientando (s), presidindo a mesma. 

XI. Fica a critério do orientador a escolha de seus orientandos. 
XII. Encaminhar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

no caso de pesquisa com seres humanos. 
XIII. Cada orientador só pode orientar de acordo com sua disponibilidade. 
XIV. Autorizar ou não o encaminhamento da apresentação da Monografia e/ou artigo à banca 

examinadora. 
  
CAPÍTULO VII-  DO ORIENTADO 
Artigo 25 - Constituem atribuições dos acadêmicos em fase de desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB. 

I. Manter permanente contato com seu orientador (a). Comparecer aos encontros com o 
orientador e realizar as tarefas designadas pelo mesmo. Tudo deverá ser registrado em 
sua ficha de orientação.  

II. Elaborar o plano de trabalho sob a supervisão do professor orientador, e dar início à 
pesquisa (devidamente avalizado pelo (a) orientador (a). 

III. Cumprir as normas e prazos deste regulamento. 
IV. Participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado pelo orientador e 

pelo professor responsável pela disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IB. 

V. Contatar periodicamente com o professor orientador, agendando encontros e respeitar o 
cronograma de trabalho aprovado pelo professor orientador. 

VI. Realizar a revisão metodológica conforme bibliografia indicada. 



 
 

VII. Realizar a revisão linguística do trabalho. 
 
Parágrafo Único- O orientando deve ter no mínimo 04 (quatro) encontros com seu orientador no 
decorrer do semestre, para que possa encaminhar o trabalho para defesa. 
 
Artigo 26 - Para a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB o acadêmico 
deve entregar em formato de monografia ou artigo 03 (três) vias do trabalho ao professor da 
disciplina, seguindo datas estipuladas. Após a defesa, o acadêmico terá até 10 dias para entregar 
a versão final com as alterações sugeridas pela banca. A versão final, consiste em 01 (uma) cópia 
digitalizada gravada em CD ou arquivo PDF para o professor da disciplina do Trabalho de 
Conclusão de Curso em Educação Física IB. 
 
CAPÍTULO VIII: DA AVALIAÇÃO 
Artigo 27 - O Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física IB é avaliado através de 02 
(duas) notas: 

● A 1ª (primeira) é relativa à parte escrita do trabalho levando em consideração a 
organização metodológica e consistência dos elementos da pesquisa. 

● A 2ª (segunda) é pertinente a apresentação oral (defesa), sendo que, cada membro da 
banca examinadora emitirá uma nota e no final será feita a média das mesmas tendo como 
referência os seguintes critérios: 

▪ Apresentação do tema escolhido e a justificativa de forma clara e objetiva, podendo 
haver utilização de recursos audiovisuais diversos, de acordo com as normas da 
Instituição. 

▪ Compreensão das questões propostas pela banca. 
▪ Respostas do acadêmico às questões propostas pela banca. 
▪ Uso adequado dos conhecimentos teórico/metodológicos: coerência do corpo do 

trabalho com a proposta apresentada; coesão, integração das ideias em geral e 
das partes do trabalho, argumentação, base de informações. 

▪ Demonstrar segurança e atitude profissional à banca examinadora. 
▪ Domínio do conteúdo de linguagem nas modalidades escrita (apresentação escrita 

do trabalho) e oral do trabalho, manifestada através de correta expressão do 
pensamento, da boa redação (clareza, estruturação das frases e períodos, 
adequação das expressões específicas à área), da correção ortográfica e 
bibliografia atualizada. 

  
CAPÍTULO IX: DA BANCA EXAMINADORA 
Artigo 28 - A banca examinadora é constituída de 3 (três) membros vinculados ao tema, sendo, 
membro nato, o orientador; os outros serão escolhidos pelo professor orientador. 
 
Artigo 29 - Atribuições da Coordenação da Banca Examinadora (orientador): 

 Fazer a abertura dos trabalhos. 

 Apresentar a Banca Examinadora. 

 Apresentar o (a) acadêmico (a). 

 Controlar o tempo (avisar quando faltam 5 (cinco) minutos para encerrar o tempo 
determinado). 

 Dirigir o questionamento. 

 Ressaltar que não pode haver manifestação do público. 

 Permitir que o professor orientador considere em sua fala a história/caminhada do 
acadêmico. 



 
 

 Encerrar cada apresentação e comunicar a avaliação. 

 Após a exposição oral da Monografia ou artigo, a Banca reunir-se-á para avaliar o trabalho 
e atribuir a nota. O registro em ata será do parecer final que expressa aprovação ou 
reprovação.  
 

Obs. A nota final será lançada no sistema pelo professor da disciplina. 
 
CAPÍTULO X: DEFESA, APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E CASOS OMISSOS 
Artigo 30 - A defesa oral do Trabalho de Conclusão ou artigo é realizado pelo acadêmico, podendo 
ser assistida por outros docentes, acadêmicos e convidados. 
 
Artigo 31 - O acadêmico que estiver legalmente impossibilitado de comparecer, na data e hora 
marcadas para apresentação do seu trabalho à Banca Examinadora, deverá justificar-se mediante 
apresentação de documento comprobatório da impossibilidade, requerendo nova data para a 
apresentação, a ser definida pela Comissão. 
 
Artigo 32 - As defesas poderão ser realizadas a partir das datas estabelecidas pelo professor da 
disciplina, o responsável por contatar os membros da Banca Examinadora, informar e agendar 
data e horário da defesa, bem como, pela disponibilização dos materiais audiovisuais necessários 
para a defesa. 
 
Artigo 33 - Na defesa, o acadêmico deve apresentar o seu trabalho em até 20 (vinte) minutos e 
responder perguntas sobre o assunto, sendo que cada um dos três membros da banca terá até 
10 (dez) minutos para a sua arguição (considerando também neste intervalo de tempo as 
respostas do aluno).  
 
Artigo 34 - Para o acadêmico ser aprovado na disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso em 
Educação Física IB a sua nota deverá ser superior a 5 (cinco).   
 
Artigo 35 - Os trabalhos que forem detectados como plágio parcial ou total serão sumariamente 
reprovados. 
 
Artigo 36 - Os casos omissos nesse regulamento são resolvidos pela Comissão, ouvida a 
Coordenação do Curso Educação Física. 
 
 

APÊNDICE 5 - Diretrizes Atividades Complementares 

As Diretrizes das Atividades Complementares foram construídas coletivamente. Este 
documento reflete o pensamento do colegiado do Curso de Educação Física- Bacharelado da URI, 
após sucessivas reuniões e encontros, bem como a análise de documento e visões da URI-São 
Luiz Gonzaga. Nesse sentido, este documento tem por finalidade apresentar as normas gerais 
das atividades complementares para o curso de Educação Física - Bacharelado da URI- São Luiz 
Gonzaga. 

1 - JUSTIFICATIVA 

 



 
 

         O Curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus São Luiz Gonzaga, através deste 

documento, regulamenta o aproveitamento de Atividades Complementares em seu currículo de 

graduação, atribuindo créditos a cada atividade, bem como as normas para sua avaliação, de 

acordo com o que dispõe a Resolução nº 2604/CUN/2019. 

         Segundo o inciso segundo do artigo primeiro desta Resolução, o total de créditos atribuídos 

às Atividades Complementares não poderá exceder a 10% do total de créditos do curso, o que 

corresponde a 330 horas, visto a carga horária total do curso: 3300 horas/aula. O Projeto 

Pedagógico do Curso previu, no momento de sua criação 200 horas de Atividades 

Complementares. 

         O aluno poderá comprovar no máximo 70 horas em qualquer uma das cinco áreas das 

atividades propostas, as quais deverão totalizar para o aluno o máximo de 200 horas de atividades 

complementares. 

         As Atividades Complementares deverão estar inseridas durante todo o desenvolvimento 

do curso de Graduação em Educação Física, e a URI criará mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo aluno, através de estudos e práticas independentes, presenciais 

e/ou à distância. 

         No Projeto Pedagógico do Curso está previsto que o aluno, deverá cumprir uma carga 

horária adicional em atividades complementares de graduação, sendo elas: 

a) Participação em eventos científicos. 

b) Participação em Monitorias e Estágios não obrigatórios. 

c) Participação em Programas de Iniciação Científica, projetos de pesquisa e publicação de 

artigos. 

d) Participação em Programas de Extensão com ênfase em programas comunitários e 

arbitragem. 

e) Participação em curso de extensão, atualização e aperfeiçoamento. 

         Cabe à Coordenação do Curso estabelecer mecanismos de acompanhamento para o 

cumprimento destas atividades. 

 

2 - OBJETIVOS 

 

a) Complementar o currículo pedagógico vigente. 

b) Ampliar o nível do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula. 

c) Inserir o aluno em diferentes espaços de atuação que permeiam o campo de atuação da 

formação em Educação Física.  

d) Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais. 

e) Valorizar a tomada de iniciativa dos alunos. 

 

 3 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As 200 horas de Atividades Complementares a serem realizadas, serão distribuídas da 

seguinte forma: 

a) Atividades extracurriculares, realizadas na URI; 



 
 

b) Atividades extracurriculares, realizadas em outras Instituições ou Órgãos; 

c) Participação de forma ativa ou passiva, ou seja, na condição de participante ou palestrante, 

instrutor, apresentador, coordenador. 

Categorias de Atividades Complementares: 

- Iniciação Científica; 

- Monitoria; 

- Estágios não obrigatórios; 

- Projeto de Extensão; 

- Arbitragem; 

- Eventos Científicos; 

- Publicação de Artigo Científico; 

- Publicação de Artigo em Jornais; 

- Publicação de resumos; 

- Cursos de Aperfeiçoamento, extensão e atualização. 

  

4 - RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

         Somente serão reconhecidas as Atividades Complementares que forem aprovadas e 

registradas pela Coordenação do Curso. 

  

5 - AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

         Caberá ao Coordenador do Curso em conjunto com a Comissão Verificadora, analisar e 

validar o aproveitamento das Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos 

de avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga horária e créditos 

previstos, conforme apresentação de documento hábil (certificados, diplomas, forma de relatórios, 

etc.). 

         Concluída a apreciação dos Documentos apresentados, o resultado, em horas, será 

encaminhado à Secretaria Geral para registro. 

  

6 - REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

         O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral, mediante processo 

individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a totalidade da carga horária. 

Constará, no Histórico Escolar, o registro das Atividades Complementares, em carga horária, 

(total), especificando as atividades realizadas. 

 7 - NORMAS E CRITÉRIOS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/ESTUDOS 

INDEPENDENTES 

 

         Quanto à pontuação as Atividades Complementares poderão estar assim organizadas: 

a)  01 crédito equivale a 10 horas, 03 Créditos equivalem a 30 horas. 

b) Os créditos serão computados mediante entrega de cópia dos certificados e/ou atestados 

das atividades realizadas pelo aluno. 



 
 

c) Os certificados serão validados por uma comissão designada pela Coordenação do Curso, 

a qual avaliará a afinidade da atividade realizada com a área de atuação e formação 

pedagógica do aluno em relação ao curso em que está matriculado. 

   

       As Atividades Complementares estão classificadas da seguinte forma: 

a) Participação em Eventos Científicos:     

 Participação como ouvinte: os créditos serão atribuídos conforme a carga horária 

que consta no certificado. 

 Participação como organizador do evento: os créditos serão atribuídos conforme a 

carga horária que consta no certificado acrescido de 1 crédito. 

 Participação como autor de trabalho em evento científico de nível estadual e 

nacional: serão acrescidas 5 horas além da carga horária que consta no certificado. 

 Participação como autor de trabalho em evento científico de nível internacional: 

será acrescido 1 crédito, além da carga horária que consta no certificado. 

           

b) Participação em Monitoria: Ação voluntária: Participação em conselhos 

 Atividades em Instituições: 

• Semanal – duração 6 meses – 8 créditos 

• Quinzenal – duração 6 meses – 6 créditos  

• Mensal – duração 6 meses – 4 créditos  

• Isoladas - 6 meses – 2 créditos 

 

 Estágios: Atividade de estágio não obrigatório: 

• Serão atribuídos créditos conforme a carga-horária que consta no certificado. 

  

 c) Iniciação científica: 

 Programas de Iniciação Científica: PIBIC-CNPq, Projetos BIC FAPERGS, PIIC-URI, 

PROBIC-URI: validade de 12 meses - 10 créditos.  

 Publicação de Artigo Científico: 

• Periódicos com ISSN - 07 créditos 

• Partes de livro com ISBN - 07 créditos 

• Artigos científicos (revista não indexada) - 04 créditos  

• Artigos em jornais - 01 crédito. 

  

d) Programas de extensão aprovados: 

• Pontuação conforme a carga horária apresentada no certificado, transformada 

em créditos. 

• Arbitragem: Pontuação conforme a carga horária apresentada no certificado, 

transformada em créditos. 

  

e) Cursos de extensão, atualização e aperfeiçoamento:   



 
 

Pontuação conforme a carga-horária apresentada no certificado, transformada em 

créditos. Também podem ser consideradas disciplinas cursadas em outros cursos 

(graduação ou pós-graduação) que não façam parte da grade curricular do curso 

em que o aluno está regularmente matriculado, podendo ser aproveitado apenas 1 

(uma) por ano. 

 

MODELOS DE REGISTRO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES/ESTUDOS 

INDEPENDENTES 

 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 
  
Ficha de Acompanhamento 

Nome do Aluno:________________________________________________ 

Ano/Semestre:________________________________________________ 
 

 Data Modalidade Nº 
Horas 

Nº 
créditos 

Total em 
horas 

Professor Rúbrica 

Eventos 
científicos 

       

       

       

Monitorias e 
Estágios 

       

       

       

Programas de 
Iniciação 
Científica, 
Pesquisa e 
Publicação de 
Artigos 

       

       



 
 

Programas de 
Extensão, 
Programa 
Comunitário e 
Arbitragem  

       

 

      

Cursos de 
Extensão, 
Atualização e 
Aperfeiçoamento 

       

Total Geral 

      

 

 

NORMAS E CRITÉRIOS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESTUDOS 

INDEPENDENTES 

  

1 crédito = 10 horas 

Comprovação através dos Certificados e atestados. Validação dos certificados Comissão do Curso 

(área afim). 

 

Modalidade Nível Nº de créditos Nº de horas Validade 

a. Participação 
em eventos 
científico 

Local 
Estadual 
Nacional 
Internacional no 
Brasil 
Internacional fora 
do Brasil 

   

a. Participação 
com 
apresentação de 
trabalho 

Local 
Estadual 
Nacional 
Internacional no 
Brasil 

  12 meses 



 
 

Internacional fora 
do Brasil 

a. Participação 
como 
organização  

Local 
Estadual 
Nacional 
Internacional no 
Brasil 
Internacional fora 
do Brasil 

  12 meses 

b)Monitoria: 
Ação voluntária 

 Semanal - 6M 

Quinzenal - 6M 

Mensal - 6M 

Isoladas - 6M 

8 créditos 

6 créditos 

4 créditos 

2 créditos 

12 meses 

b)Estágios: 
Atividade de 
estágio não 
obrigatória 

   12 meses 

c)Programas de 
iniciação 
científica 

PIBIC-CNPq                
BIC FAPERGS                 
PIIC-URI       
 PROBIC-
URI 

 

 10 créditos Projetos 
validade 12 
meses 

c)Publicação de 
Artigo Científico: 

 

 

Artigos em 
jornais 

Periódicos com 
ISSN 

Partes de livro 
com ISBN 

Revista não 
indexada 

7 créditos 

 
 

4 créditos 

 
 

1 crédito 

  

d)Participação 
em programas 
de extensão e 
arbitragem 

 

 4 créditos  



 
 

e)Cursos de 
extensão, 
atualização e 
aperfeiçoamento 

 

 4 créditos  

 

ANEXOS 

Anexo 1 – Práticas como Componente Curricular (PCC) 

PRÁTICAS COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Disciplina  Código Creditos PCC Classificação 

Metodologia dos Esportes Individuais I: Atletismo e 
Esportes de Raquete. 

40-986 4 15 Regular 

Metodologia dos Esportes Coletivos I: Futebol – Futsal - 
Voleibol 

40-987 4 15 Regular 

Oficina de Experiência profissional em Esporte  40-989 2 30 Regular 

Projeto integrador em Educação Física I 40-991 2 20 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais II: Atividades 
Aquáticas 

40-992 4 15 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos II: Handebol e 
Basquetebol 

40-933 4 15 Regular 

Medidas e Avaliação Física 40-994 4 10 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Cultura e Lazer 40-996 2 30 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física II 40-997 2 20 Regular 

Metodologia dos Esportes coletivos III - Paradesporto e 
Esportes de Areia 

40-998 4 15 Regular 

Metodologia dos Esportes Individuais III: Ginástica Geral – 
Ginástica Desportiva – Lutas. 

40-999 4 15 Regular 

Oficina de Experiência Profissional em Saúde 40-1001 2 20 Regular 

Recreação, Lazer e Natureza  40-1002 4 10 Regular 

Projeto integrador em Educação Física III 40-1003 2 20 Regular 

Prescrição do Exercício e do Treinamento Físico 40-1005 4 10 Regular 

Projeto integrador em Educação Física IV 40-1007 2 20 Regular 

Educação Física e Saúde Coletiva 40-1012 2 10 Regular 

Projeto Integrador em Educação Física V 40-1017 2 20 Regular 

Práticas Corporais Rítmicas  40-1019 4 10 Regular 

 

 



 
 

 

Art. 2º As atualizações/adequações e/ou reformulações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
de Graduação da URI, deverão ser realizadas com a presença de coordenadores de cursos, 
coordenadores de área do conhecimento, liderados pelo Chefe de Departamento e, com 
anuência das Direções Acadêmicas. 

Art. 3º No encaminhamento para tramitação na Câmara de Ensino e Conselho Universitário 
deverá estar anexo ao Projeto Pedagógico do Curso: Ofício assinado pelo Chefe de Departamento 
e Direção Acadêmica do Câmpus onde o curso é oferecido, acompanhado de Ata de Aprovação 
do Colegiado de Departamento. 


