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1. JUSTIFICATIVA 
 
 
 
 

A proposição de reestruturação curricular justifica-se pelo seguinte: 
 

a)  Demandas pautadas em necessidades humanas e regionais que dependem do trabalho no campo 

da cultura corporal1 – necessidades educacionais, de saúde, lazer, esporte – das populações 

nordestinas,   dos   afro-descendentes,   povos   indígenas,   crianças,   jovens,   adultos,   idosos, 

populações do campo e da cidade, amplos setores que necessitam acesso a este bem cultural pela 

via do trabalho educativo e de lazer; 

b)  Campos de trabalho em expansão na área educacional – saúde, lazer, turismo, comunicação – 

que apontam a necessidade de profissionais com perfil omnilateral, com conhecimentos, 

habilidades e competências globais nas dimensões científicas, técnica, pedagógica, moral, ética, 

estética e política para trabalharem no campo da cultura corporal – Educação Física, esporte e 

Lazer; 

c)  Demandas de políticas públicas voltadas para as práticas corporais, esportivas e de lazer nos 

municípios e estados da região nordeste, de caráter participativo, democrático, para todos; 

d)  Novo  marco  legal  regulatório  na  educação  destacando-se:  a  Resolução  CNE/CES  nº  7  de 
 

31//03/04 que institui diretrizes para o curso de graduação em Educação Física, as Resoluções 
 

CNE/CP nº 01 de 18/02/02 e Nº 02 de 19/02/02; 
 

e)  Avaliações da produção do conhecimento na área que, contraditoriamente, demonstram avanços, 

mas,  também  apontam  limites,  lacunas,  equívocos,  ênfase  em  abordagens  positivistas  e 

empírico-analíticas, bem como obstáculos epistemológicos a serem superados. Superação esta 

que se inicia pela graduação e sua relação com a pós-graduação; 

f) Avaliação das condições objetivas de oferecimento do curso de licenciatura tendo em vista as 

variáveis: corpo docente, discente, infra-estrutura, currículo e projeto político pedagógico que 

apontam indicadores de contradições a serem considerados para a  reestruturação curricular; 

g)  A necessidade de rever as bases segundo as quais foi estruturado o atual currículo que completa 

22 anos sem alterações significativas e, em suas formulações, está remetido ao final da década 

de 80. Nesse período, até agora – 2009 – houve avanços científicos e tecnológicos bem como 
 

 
 

1 Em todo o documento o termo Cultura Corporal é utilizado para referir-se a Educação Física Esporte e lazer. 
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contingências  e  necessidades  que  foram  aprofundadas  e  significativamente  alteradas  o  que 

aponta para a necessidade de alterações curriculares; 

h)        O curso de Educação Física passou recentemente por avaliação externa (INEP) e 

ficou sem conceito. Foi mal avaliado quanto aos itens “Organização Didático-pedagógico” e 

“Instalações Físicas”. Nas recomendações dos avaliadores consta a imperiosa necessidade de 

reconceptualizar o currículo do curso. 
 
 

O aqui proposto resulta de estudos expressos em dissertações e teses, seminários, colóquios, 

demais eventos e dinâmicas como trabalhos de comissão, entre outros, que permitiram acumular 

elementos  relevantes,  democraticamente  discutidos  na  comunidade  acadêmica,  e  que  hoje 

subsidiam a proposta de reestruturação do Curso. Foram anos de trabalho que sempre levaram em 

consideração a história do Curso de Educação Física na UFBA. 

O  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  Física  da  UFBA  foi  inaugurado  em  1988  e 

reconhecido – credenciado oficialmente em 23 de fevereiro de 1996. A história da Educação Física 

na Bahia, em termos de formação de professores, remonta a década de 40 quando foram tomadas as 

primeiras iniciativas para a criação e instalação de uma escola superior de Educação Física no 

Estado. Antes disso os professores interessados em realizar um curso de Educação Física 

necessitavam deslocar-se para outros estados – Rio de Janeiro e Espírito Santo – para realizarem o 

processo de formação. Mas, das primeiras iniciativas até a concretização de fato da escola superior, 

decorreram duas décadas. A iniciativa coube à Universidade Católica do Salvador. 

Na UFBA, a história da Educação Física é demarcada pelo regime militar e a determinação 

legal – Lei 4.024 de 20/12/61 e o Decreto 69.450 de 01/11/71 que instituem a obrigatoriedade da 

Educação Física no Ensino Superior. Criou-se assim um organismo departamental, ligado à 

Superintendência de Assistência ao Estudante, que cumpriu a sua atribuição de garantir a todos os 

universitários a prática da Educação Física, enquanto componente curricular obrigatório para 

integralização do currículo de graduação. Em 1986, o departamento ligado a Superintendência 

Estudantil passou para a Faculdade de Educação onde foi instituída uma Comissão para elaborar a 

primeira proposta de um Curso de Licenciatura em Educação Física na UFBA. Essa proposta estava 

baseada na Carta de Belo Horizonte, elaborada em Julho de 1984, e nas reflexões oriundas do debate 

nacional sobre Formação do Educador. O objeto de estudo era o “movimento como uma interação 

mente-corpo” e os campos de ação eram o ensino nas escolas, nas academias e demais orientações 

de atividades esportivas, recreativas e de lazer em diversos espaços públicos e privados. Demarcava- 
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se a formação considerando os locais de trabalho e as atividades, e não campos de trabalho e 

fenômenos sociais. A carga horária era de 3.255 horas sendo 1.710 do currículo mínimo, 1.269 

complementares obrigatórias, 225 optativas, 60 de eletivas. O sistema era semestral e de creditação; 

para integralizar o currículo eram necessários 154 créditos. A partir de 1988 o curso passou a 

oferecer 30 vagas e, a partir de 1992, 40 vagas. Os primeiros anos indicam que poucos alunos 

integralizavam o currículo no tempo previsto. Em 1989, os estudantes criaram o Diretório 

Acadêmico. 

Do reconhecimento oficial do Curso de Licenciatura em Educação Física, ocorrido em 23 de 

fevereiro de 1996 até a data de hoje – Outubro de 2010 – transcorreram muitos debates, eventos, 

estudos de mestrado e teses de doutorado, avaliações e pressões estudantis para que o currículo 

avançasse em sua reestruturação. Entre os anos 2000 e 2005 foram realizadas avaliações internas, 

elaborado um dossiê sobre as condições de oferecimento do curso e aprovado um plano estratégico 

que contemplou 14 variáveis indicadas para a reestruturação curricular. Foram realizados debates 

entre os professores, estudantes, egressos, especialistas na área e elaborados relatórios técnico- 

científicos que subsidiaram com dados empíricos a defesa de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. Após serem concluídos os trabalhos de avaliação interna do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFBA, em 2003, foi elaborado, encaminhado e aprovado um dossiê sobre 

“Reestruturação do Curso de Educação Física e implementação do Curso Noturno de Licenciatura 

em Educação Física”. Isto foi possível após uma série de procedimentos para coleta e análise de 

dados e de submetê-los a critica e debates com professores, estudantes, e técnico-administrativos, 

observando o procedimento de checar com os envolvidos no processo tanto o conteúdo quanto o 

método empregado no trabalho. 

Os procedimentos adotados que culminaram na apresentação das indicações para 

reestruturação curricular e ações estratégicas para o Departamento de Educação Física, bem como 

na proposta de abertura do curso noturno, asseguraram cinco dimensões do trabalho científico com 

o Currículo, a saber: a) Consideraram o conhecimento atualizado sobre a questão do currículo e a 

legislação vigente da UFBA, interna e externa, referente ao assunto; b) O trabalho realizado foi 

submetido a exame dos pares – foi checado com os membros para assegurar validade e 

fidedignidade; c) foi assegurada a possibilidade da participação responsável de todos e, com isto, a 

legitimidade e os compromissos políticos do coletivo com a reestruturação e com as inovações 

curriculares; d) foi ampliado, divulgado e tornado público para ser submetido a critica e, em 

seguida,   encaminhando   as   instâncias   deliberativas   da   instituição   as   propostas   construídas 
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coletivamente; e) foram elaboradas uma série de documentos para, por fim, consolidar o documento 

denominado “Plano Estratégico para reestruturação Curricular”, a saber: - Avaliação das condições 

de oferecimento do curso de licenciatura em Educação Física da UFBA; - Arrazoado com proposta 

de Diretrizes Curriculares para o Curso de Educação Física da UFBA; -  Minuta com Resolução de 

Diretrizes Curriculares; - Proposta de reestruturação curricular a partir da disciplina prática do 

ensino e do estágio supervisionado; - Proposta de Resolução para orientar trabalhos monográficos; - 

Proposta de resolução para a consideração de trabalhos complementares; - Proposta de inclusão de 

Atividades Curriculares em Comunidade: “Cultura Corporal e Meio Ambiente” em todos os 19 

cursos de licenciatura da UFBA; - Relatórios de reuniões com a Pró-Reitoria de Graduação e a 

equipe que estuda a reformulação dos 19 cursos de licenciatura da UFBA; - Relatório de reuniões 

com direções de Centros sobre reformulação de curso; - Reunião, com ata, com o corpo discente da 

Educação Física para discutir propostas de reformulações curriculares; - Reunião, com ata, com o 

corpo docente da Educação Física para discutir propostas de reformulação curricular; - Realização, 

com relatório, do I Fórum sobre Formação de Professores com a presença de especialistas no 

assunto; - Realização, com relatório, de debate com especialistas internos e externos à UFBA, sobre 

o assunto, realizado nos anos de 2003, 2004, 2005 e no mês de março de 2006; - Reunião conjunta 

entre pleno do departamento de Educação Física e colegiado do curso de Educação Física, nos anos 

de 2003, 2004, 2005 e março de 2006. Reuniões mensais do Colegiado do Curso de Educação 

Física nos meses de abril de 2006 a dezembro de 2006 para aprovação de todos os itens 

considerados. Por fim, e) contamos com orientação científica internacional, do professor Dr. Reiner 

Hildebrandt-Stramann com apoio do DAAD2. 
 

Vale destacar, como problemas e sugestões identificados no processo de avaliação interna e 

no trabalho com a assessoria internacional, o seguinte: 

1)  A carga horária de disciplinas obrigatórias para os estudantes é demasiadamente elevada. A 
 

sugestão é reduzir a carga horária obrigatória. 
 

2) Muitas disciplinas diluídas, difusas, que repetem conteúdos e procedimentos tornando-se 

enfadonhas e desmotivadoras. Sugestão: eliminar a concepção de disciplinas estanques, sem 

relações, diluídas e difusas, próprias de um currículo extensivo e optar por uma concepção de 

currículo intensivo. Trabalhar com a idéia de eixos, módulos, ciclos e complexos temáticos 
 

2	  	  Serviço	  Alemão	  de	  Intercâmbio	  Acadêmico/DAAD	  -‐-‐-‐	  	  	  Deutscher	  Akademischer	  Austausch	  Dienst	  -‐-‐-‐	  	  	   fundado	  em	  1925	  e	  reinstituído	  em	  1950.	  É	  uma	  
associação	  sem	  fins	  lucrativos,	  cujos	  membros	  são	  231	  Instituições	  de	  Ensino	  Superior	  e	  127	  grêmios	  estudantis	  É	  uma	  organização	  mediadora	  da	  
política	   exterior	   da	   cultura,	   da	   política	   universitária	   e	   científica,	   bem	   como,	   da	   cooperação	   para	   o	   desenvolvimento	   no	   âmbito	   da	   educação	  
superior.	  Oferece	  diversos	  programas	  de	  bolsas	  de	  estudo	  e	  de	   apoio	  a	  pesquisa	  para	  estudantes	  de	   graduação	  e	  pós-‐-‐-‐graduação,	  	  professores	  e	  
pesquisadores	  universitários	  	  www.rio.daad.de	  .	  
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organizados e tratados cientificamente durante o período de integralização curricular. Sugerem- 

se  como  Módulos:  Cultura  Corporal  e  Sociedade;  Cultura  Corporal  e  Educação;  Cultura 

Corporal e Desenvolvimento humano e aprendizagem; Cultura Corporal e Saúde; Cultura 

Corporal e Treino corporal e esportivo; Trabalho científico – TCC/Monografia. 

3)  A formação teórica caracteriza-se pela dominância de uma perspectiva científico-naturalista das 

Ciências do Esporte que é inadequada para a formação contemporânea de professores de 

Educação Física. Sugestão: reduzir os conteúdos de estudo do campo das Ciências Naturais e 

aumentar conteúdos e aulas do campo das Ciências Humanas/ Sociais. 

4)  A oferta de atividades curriculares é caracterizada pela forte fragmentação, o que dificulta 

estudos  inter-relacionados.  Existe  uma  divisão  entre  a  teoria  esportivo-científica,  a  teoria 

didática e a formação prática. Sugestão: Introdução de módulos, cada um dos quais aborda 

temas básicos da Teoria Pedagógica da Educação Física ou da Pedagogia do Movimento que 

podem ser trabalhados de diferentes perspectivas científicas. 

5)  Avaliação sem referência em objetivos integrados e claros no currículo implicando em formas 

de avaliações díspares, não científicas e alienadas. Sugestão: A estruturação do conhecimento 

nos eixos ou módulos com a definição de competências globais e habilidades vinculadas ao eixo 

ou módulo, determinando quais competências e habilidades específicas a serem cientificamente 

exigidas e avaliadas. 

6)  A formação prático-esportiva além de se orientar predominantemente nas disciplinas esportivas, 

não  está  presente  na  maioria  dos  alunos,  convertendo-se  o  curso  em  lugar  para  aprender 

destrezas e habilidades básicas que já deveriam ter sido dominadas nos níveis anteriores de 

ensino – Educação infantil, ensino básico: fundamental e médio. Sugestão: Tratar de exigir, no 

ingresso, a demonstração de aprendizagem de habilidades técnicas de movimento ou criar 

situação  para  além  do  currículo  formal  onde  os  estudantes  possam  dominar  os  elementos 

técnicos básicos das atividades corporais e esportivas. 

7) Tratamento didático inadequado. Sugestão: Considerar a necessidade da ação pedagógica na 

escola e do ensino de temas da cultura corporal, fundamentais e de alta relevância para a 

educação da população. 

8)  Disciplinas oferecidas nos três turnos – manhã, tarde e noite, concentradas em determinados 

dias da semana. Sugere-se turno único com menos concentração em determinados dias da 

semana. 
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Após este exaustivo e longo percurso está sendo encaminhada a proposta de reestruturação do 

 

Curso de Licenciatura, de caráter Ampliado, em Educação Física da UFBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DIRETRIZES DO CURSO E SEUS OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Licenciatura em Educação Física de caráter 

Ampliado foram desenvolvidas em consonância com os princípios enunciados nos seguintes 

documentos legais: 

� Parecer no. 776/97, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
(CES/CNE), constituindo-se num conjunto articulado de princípios e de orientações que 
devem ser considerados na proposição e no desenvolvimento curricular desta modalidade de 
curso. 

 
� Resolução CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002 que “Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena.” 

 
� Resolução CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002 que “Institui a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 
Básica em nível superior.” 

 
� Resolução CNE/CES nº 7 d e 3 1 d e m a r ç o d e 2 0 0 4 q u e Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 
plena. 

 
� Resolução CNE/CES nº 7 d e 4 d e o u t u b r o d e 2 0 0 7 q u e “ Altera o § 3º do art. 10 da 

Resolução CNE/CES nº 7/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena.” 

 
� Resolução  UFBA/CONSEPE  nº   2  de  2008  que  “Estabelece  definições,  princípios, 

modalidades, critérios e padrões para organização de cursos de graduação na UFBA.” 
 

� Resolução 05/2003 da Câmara de Ensino de Graduação que Altera os parágrafos 3º e 4º do 
Art. 8º da resolução nº 02/00 (que estabelece as diretrizes gerais relativas ao processo de 
implantação da “Política de Reestruturação dos Currículos dos Cursos de Graduação da 
UFBA”) 
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Nelas o currículo é concebido como um fenômeno histórico, resultado das relações sociais, 

políticas e pedagógicas que se expressam na organização de saberes vinculados à formação do ser 

humano. Pressupõe a organização interativa de conhecimentos pautados nas tradições cultural e 

científica do nível e/ou da área de formação, que são estabelecidos a partir das questões que 

emergem do contexto sócio-cultural, superando as visões de currículo que se caracterizam pela 

organização formal, linear e fragmentada de disciplinas convencionais e por uma excessiva carga de 

disciplinas obrigatórias com grandes vínculos de pré-requisitos. O objetivo é consolidar uma base 

teórica consistente fazendo-o a partir da Teoria do Conhecimento que possibilita a construção do 

conhecimento como categorias da prática permitindo a organização do conhecimento em ciclos – da 

constatação  de  dados  da  realidade  às  sistematizações,  generalizações,  ampliações  e 

aprofundamentos – configurando os sistemas de complexos temáticos que por sua vez estruturam 

programas como programas de vida para a formação humana. Para consolidar uma base teórica, a 

prática, enquanto práxis social, deve ser o eixo articulador do conhecimento no currículo, tendo a 

história como matriz científica. 

Concebemos currículo, portanto, como uma referência de organização do trabalho 

pedagógico que dá direção política e pedagógica à formação comum, unificadora nacionalmente. 

Está relacionada ao padrão unitário de qualidade para oferecimento de cursos e se desdobra 

considerando as especificidades e particularidades do Brasil. 

As Diretrizes aqui apresentadas foram formuladas, também, a partir do reconhecimento de 

que a autonomia e a flexibilidade preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº. 9394/96) são inequívocas e representam um ponto de apoio para a ação pedagógica. A 

autonomia institucional diz respeito ao preceito legal estabelecido na Constituição Federal em seu 

Artigo 207. 

Para garantir a unidade nacional em torno de uma consistente formação acadêmica na área 

de Educação Física, assumimos a idéia da Base Comum Nacional - que deverá permitir uma sólida 

formação teórica, interdisciplinar, a unidade teoria/prática, a gestão democrática, o compromisso 

social, o trabalho coletivo, a formação continuada, a avaliação permanente na formação acadêmica, 

para que o graduado compreenda criticamente os determinantes e as contradições do contexto em 

que  está  inserido  e  seja  capaz  de  reconhecer  possibilidades  atuando  na  criação  de  condições 

objetivas para a transformação social. 
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A Base Comum Nacional deverá, portanto, permitir o domínio do conhecimento e seus 

meios de produção, em uma perspectiva de totalidade, radicalidade e de conjunto, do conhecimento 

produzido e que permita relações e ações transformadoras na realidade, tendo no horizonte um 

projeto histórico de superação do modo do capital organizar a vida na sociedade – modo este criado 

nas relações humanas, com caráter duplo, contraditoriamente, de desenvolvimento das forças 

produtivas e de sua concomitante destruição. Em sendo resultante de ação humana é, portanto, 

factível de ser alterado. 

A partir dessas considerações gerais, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Licenciatura 

em Educação Física, de caráter Ampliado, foram desenvolvidas com objetivo de assegurar: 

ØØ A autonomia das Instituições de Ensino Superior na composição da carga horária e duração dos 

cursos, bem como na especificação das unidades de estudo observando-se o indicado no marco 

legal regulatório; 

ØØ A sólida formação básica na área e o aprofundamento de estudos em campos temáticos de ação 

profissional ou de formação acadêmica, principalmente os que são motivo de estudos e 

investigações pelos grupos de pesquisa da instituição; 

ØØ Um  processo  de  formação  crítica  que  considere  a  articulação  entre  os  conhecimentos  de 

fundamentação e da atividade profissional com as dimensões política, humana e sociocultural; 

ØØ A  estimulação  e  aproveitamento  de  práticas  independentes,  visando  estudo  de  formação 

complementar para fins de integralização do curso; 

ØØ O  encorajamento  e  o  reconhecimento  de  conhecimentos  adquiridos  fora  do  ambiente 

universitário, inclusive experiências profissionais relevantes para a área de formação; 

ØØ O fortalecimento da unidade teoria-prática, tendo a prática como eixo articulador do currículo, a 

pesquisa como princípio educativo, por meio de atividades planejadas e sistematizadas em 

pesquisas, estágios, monitorias e atividades curriculares em comunidades e de extensão que 

deverão constituir-se como atividades essenciais do currículo da graduação; 

ØØ A formação acadêmica tendo como referência os critérios da atualidade, da adequabilidade às 

capacidades dos estudantes, a discussão acumulada pela área, bem como as referências 

cientificamente atualizadas em áreas afins que se mostram relevantes para a formação e para 

responder aos desafios educacionais da contemporaneidade; 

ØØ A  compreensão  de  uma  concepção  de  formação  humana  omnilateral,  em  contraponto  à 
 

concepção  de  competências,  não  incorrendo  o  reducionismo  que  induz  a  formação  de  um 
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sentido meramente instrumental, mas sim, como uma política global que compreende dimensões 

humanas tais como a científica, pedagógica, técnica, ético-moral e política; 

ØØ O domínio dos meios de produção do conhecimento – as categorias e leis do pensamento 

científico - tanto quanto os instrumentos referentes a métodos e técnicas de pesquisa, bem como, 

o acumulado historicamente acerca da cultura corporal. 
 
 
 
 
 
 

3. PERFIL DO EGRESSO 
 
 
 

O Licenciado em Educação Física é um profissional capaz de desempenhar funções próprias 

da docência na escola e/ou fora da escola. Estas funções implicam atividades de produção do 

conhecimento (pesquisa), Gestão e ensino, na escola - Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio – bem como outras atividades que tenham na docência seu eixo articulador, tais como 

atividades de planejamento, gestão, coordenação pedagógica, assessoramento, pesquisa, avaliação 

em  redes  escolares,  unidades  escolares  públicas  e  privadas,  empresas,  e  quaisquer  outras 

instituições ou situações onde se realizem atividades de ensino-aprendizagem na área da educação 

física, esporte e lazer. 

Portanto, o percurso de formação do licenciado em Educação Física, no Curso de 

Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, qualifica-o para o trabalho em instituições 

educativas, tanto no âmbito do ensino, como professor da educação básica, quanto em outras 

dimensões   do   trabalho   educacional.   Faz   parte  dessa   formação   profissional   a   experiência 

investigativa bem como de reflexão acerca de aspectos políticos e culturais da ação educativa nas 

áreas da Educação Física, Esporte, Lazer. 
 

O Licenciado em Educação Física no Curso de Licenciatura - de caráter Ampliado - deve ter 

uma  formação  humana  na  perspectiva  omnilateral3,  com  uma  consistente  base  teórica,  sendo 

qualificado  para  o  exercício  de  atividades  profissionais  que  tenha  como  objeto  as  atividades 
 
 
 
 

3 O termo “omnilateral”,  ou “onilateral”  é encontrado em “A Ideologia Alemã”, obra de Marx e Engels. Segundo Manacorda (1991, 
p.79), a “omnilateralidade” trata da “chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades  produtivas e, ao mesmo tempo, a 
uma totalidade de capacidades  de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais , além 
dos  materiais,  e dos  quais  o trabalhador  tem  estado  excluído  em  conseqüência  da  divisão  do  trabalho”.  Referências  completas 
MARX,Karl; ENGELS, Friederich. A ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1987. MANACORDA, M. História da educação: da 
antiguidade aos nossos dias, São Paulo: Cortez, Autores Associados. 1991. 
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corporais e esportivas da cultura corporal4, parte importante do patrimônio histórico da humanidade 

e do processo de construção da individualidade humana entendida como um campo de estudo e 

ação profissional multidisciplinar cuja finalidade é possibilitar a todo cidadão o acesso aos meios e 

ao conhecimento deste acervo na perspectiva da transformação social e compreendido como direito 

inalienável de todos os povos. 

Para fundamentar a compreensão sobre perfil nos valemos da realidade do trabalho, em seu 

duplo caráter, ontológico e alienado, estabelecendo referências claras sobre o que entendemos a 

respeito do trabalho humano em geral, do trabalho no modo de produção capitalista, dos locais de 

trabalho, dos campos de trabalho e do mercado de trabalho. O perfil aqui definido não é pautado, 

exclusivamente, na preparação para a atuação em determinados locais de trabalho, ou campos de 

trabalho ou mercado de trabalho, mas sim para a ação consciente em um modo de produção da vida 

onde o trabalho se caracteriza pelo seu duplo caráter, como trabalho assalariado, super-explorado, 

alienado, mas também como fator determinante na construção social do ser humano. 

O conceito de trabalho humano com o qual lidamos nos diz que “O primeiro pressuposto de 

toda a história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos” (MARX, 1987, p. 

27). E para se manter vivo, teve o homem que produzir seu meio de vida, meio este que foi sendo 

modificado no curso da história pelas ações dos próprios homens em contato com a natureza, com os 

outros homens e consigo mesmo. Esta produção dos meios de vida, que tanto gera bens materiais 

quanto não materiais, se deu com base no trabalho humano. O trabalho é uma condição da existência 

humana, independentemente de qual seja a forma de sociedade. Ainda segundo MARX (1987), o 

trabalho é uma necessidade que medeia o metabolismo entre o homem e a natureza e, portanto, o da 
 
 

4  Cultura  Corporal  é o objeto  de estudo  e de ensino  da Educação  Física.  Trata-se  de uma  área  maior  que engloba  as diferentes 
manifestações  – histórica  e socialmente  construídas  – tais como o jogo, a dança, a ginástica,  o esporte,  entre outras.  A resolução 
07/2004  quando  se  refere  ao  objeto  de  estudo  da  Educação   Física  o  faz  de  forma  abrangente   para  contemplar   diferentes 
possibilidades  explicativas  e de estudo. Basta lembrar que existem diferentes expressões do movimento humano que não constituem 
objeto de estudo da Educação Física. A título de exemplo podemos indicar desde um conjunto de movimentos  ligados ao cotidiano 
das pessoas – coçar, digitar num teclado de computador, comer - todos podem ser incluídos na categoria movimento humano sem que 
isso faça deles objeto da formação de professores de Educação Física – até aqueles que se vinculam a outras áreas do conhecimento, 
tais como: os batimentos cardíacos, a respiração e/ou os movimentos de recuperação e reeducação motora. São todos exemplos de 
movimento  humano e nenhum deles é específico  da Educação  Física, estando mais ligados a outras áreas do conhecimento  e outro 
tipo  de  formação  profissional.   Tomar,  portanto,  o  movimento   humano,  de  forma  tão  genérica  implica  no  risco  de  abstrair 
demasiadamente  o campo  da formação,  trazendo  prejuízos  deletérios  no sentido  da imprecisão  do que se estuda e de que tipo de 
profissional se forma. Neste sentido entendemos que o objeto de estudo indicado na resolução 07/2004, deve ser reconhecido na 
especificidade  do campo  de interesse  e formação  de um determinado  tipo de professor,  no caso  o de Educação  Física.  Trata-se, 
portanto, das expressões historicamente  construídas pelo homem nas suas relações sociais diversas e complexas e que compõem um 
amplo  acervo  de  bens,  não  materiais,  próprios  da  cultura  humana.A  Educação  Física  não  trata  de  toda  a produção  cultural  da 
humanidade,  ela se atem aquelas que, valorizadas  em si mesmas – produto não se separa do ato da produção – recebem do homem 
um valor de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos  e outros relacionados 
a  sua  realidade.  Esta  área  do conhecimento  vem  sendo  denominada  de cultura  corporal.  Neste  sentido,  nossa  defesa  da cultura 
corporal como objeto de estudo e de ensino da Educação Física, inclui as indicações da resolução CNE/ CES 07/2004 e vai além se 
situando num campo ao mesmo tempo mais amplo e mais específico. 
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própria vida humana. O processo de trabalho é uma condição da existência humana; é comum a todas 

as formas de sociedade, mas se diferencia pelas relações sociais estabelecidas. O trabalho útil ou 

trabalho concreto é uma atividade produtiva de um determinado tipo, que visa a um objetivo 

determinado; seu produto é um valor de uso. O trabalho abstrato, ou trabalho socialmente necessário, 

por sua vez, é o dispêndio de força de trabalho humana que cria valor, mas com aspecto diferente. Está 

relacionado com a medida quantitativa do valor, pois determina a magnitude do valor e está 

relacionado com o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de um produto. O trabalho 

útil, concreto, e o trabalho abstrato ou socialmente necessário são, portanto, uma mesma atividade 

considerada em seus aspectos diferentes. Ao desenvolver esta conceituação, Marx leva em conta que o 

trabalho abstrato é uma abstração social, um processo social real bem específico do capitalismo. O 

processo de trabalho é aquele em que o trabalho é materializado em valor de uso, resultante da 

interação entre as pessoas e a natureza, ocorrendo aí modificações com base em propósitos humanos. 

Constituem elementos do processo de trabalho: o trabalho em si, enquanto atividade produtiva com um 

objetivo; os objetos ou processos sob os quais o trabalho é realizado e os meios que facilitam o 

processo de trabalho. A compreensão desta dimensão é relevante a medida em que a expressão no 

currículo da compreensão sobre o trabalho poderá resultar em um currículo organizado a partir do 

trabalho como principio educativo e daí decorrerem projetos e programas onde o trabalho socialmente 

útil e a prática sejam eixos articuladores da produção do conhecimento, ou então um currículo voltado 

para o mercado do trabalho que captura a subjetividade do trabalhador em formação, desenvolvendo 

competências especificas, para atividades especificas e para aceitação e subsunção do trabalho humano 

aos interesses do capital. 

Todo o produto do trabalho que entra no processo de troca converte-se em mercadoria. Tudo o 

que o homem produz, inclusive sua própria força de trabalho para gerar algo, é mercantilizado, pois no 

processo de trabalho isto passa a ser trocado por outras mercadorias. Portanto, a mercadoria é a forma 

que os produtos, resultantes do trabalho humano, assumem quando a produção é organizada por meio 

da troca. A mercadoria assume valor de uso por satisfazer alguma necessidade humana e adquire 

também um valor de troca por obter, por seu intermédio, outra mercadoria que serve como valor de 

uso. O trabalho converte-se em valor de troca tornando-se única “mercadoria” de uma parcela dos 

homens vendida por salários (MARX, 1989, p. 41-93). Estas relações de troca estabelecem referências 

de campos de trabalho – no caso da Educação Física, os campos da educação, lazer, saúde, treino, entre 

outros – e os mercados de trabalho, considerados os locais específicos onde ocorre a troca de 

mercadorias, ou seja, o trabalhador vende sua força de trabalho, em troca de salário. Entre os produtos 
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que o trabalho do homem é capaz de gerar, existem aqueles que são produtos materiais, que se 

integram à lógica do valor de troca e se transformam em mercadoria nas relações sociais capitalistas. 

Mas existem também os produtos não-materiais que não se conformam facilmente à lógica capitalista 

de valor de troca. Encontramos aí os produtos que são consumidos no ato da produção, como o é a aula 

de um professor. Aqui estamos privilegiando este tipo de produto não material, que se consome no ato 

de produção, e que, apesar das resistências, está sujeito ao processo de mercantilização, sofrendo 

alterações em suas qualidades mais intimas (MARX, 1969, pp. 108-20). Ao analisar o processo de 

trabalho, Marx deixa evidente que a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho, e que a força 

de trabalho em ação é o próprio trabalhador que vai reaparecer em forma de mercadoria, mercadoria 

esta trocada por salários com os quais os trabalhadores obtêm seus meios de subsistência (1989, p. 

201). Portanto, em troca dos meios de subsistência, o trabalhador vende sua força de trabalho. Esta, 

além de pagar a si mesma, agrega valor à mercadoria durante o processo de produção, aumentando o 

seu valor de troca. Esta forma específica de apropriação dos resultados do trabalho excedente não- 

pago, ou seja, sem que um equivalente seja dado em troca, é a extração da mais-valia, que é a forma 

específica que assume a exploração no modo de produção capitalista. É o processo de objetivação do 

trabalho não-pago (MARX, 1969, p. 57). É a etapa da evolução sócio-econômica em que a exploração 

não ocorre mais na forma grosseira da apropriação de homens através da escravidão ou servidão, mas 

na forma de apropriação do trabalho – etapa em que o trabalhador não é condição de produção, mas 

somente o seu trabalho, que é apropriado por meio de troca.  Se o trabalho puder ser executado por 

máquinas,  tanto  melhor.  A  determinação  capitalista  do  trabalho  é,  portanto,  a  destruição  do 

trabalhador, a negação de sua liberdade, a sua alienação. Toda a produção capitalista tem esta 

característica: em vez de dominar as condições de trabalho, o trabalhador é dominado por elas. 

A força de trabalho é, portanto, na sociedade capitalista, uma mercadoria, mas é uma 

mercadoria especial, visto que cria valores. Enquanto fonte de valor, gera valor maior do que ela 

própria possui. E para ampliar ao máximo as possibilidades desta fonte de valor, o capital se 

desenvolve e se mantém enquanto relações econômicas e sociais, engendrando formas para a sua 

perpetuação, segundo suas próprias leis. 

É nesse quadro referencial teórico que pretendemos compreender o trabalho no campo da 

Educação Física, mais especificamente, sua objetivação na formação de profissionais do ensino nos 

cursos de Licenciatura, de caráter ampliado, e responder à problemática sobre a materialização das 

relações de trabalho capitalista no processo de trabalho pedagógico e no trato com o conhecimento no 
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Curso de Licenciatura, de caráter ampliado, em Educação Física o que determina a formação de 

professores com um determinado perfil profissional. 

Privilegiamos esta abordagem por reconhecermos que a Educação Física, dentro do modo de 

produção capitalista, desenvolve-se a partir do confronto e do conflito entre os interesses de classes 

sociais antagônicas, na luta pela hegemonia de seus projetos históricos. Confrontam-se, portanto, 

forças sociais e políticas que estão relacionadas com a estrutura social, com a divisão da sociedade em 

classes sociais. Consideramos imprescindível a explicitação não só dessas posições - visto que estamos 

tratando do rumo que deve ter, dentro de determinado projeto histórico, a formação dos professores de 

Educação Física - como do papel que vêm exercendo a organização do trabalho pedagógico, a 

produção e a apropriação do conhecimento dentro de uma dada conjuntura de reconstituição mundial 

do capital frente ao agravamento da crise do capitalismo. 

É nesta perspectiva que entendemos que devam ser colocadas às contribuições advindas de 

segmentos  sociais  organizados  em  torno  da  formação  do  professor  de  Educação  Física,  para 

levantar dados desta realidade, interpretá-los, compreendê-los, explicá-los e atuar sobre eles à luz 

dos interesses de classe. 

A Educação Física é um campo profissional tradicional e contraditório existente no Brasil. 

Sofre, como todos os campos de atuação profissional, os mesmos determinantes próprios de uma 

sociedade  organizada  em  classes  onde  a  maioria  da  população  não  tem  acesso  aos  bens 

culturalmente produzidos. Está localizada enquanto área de conhecimento em campos que fazem 

interface com o das ciências humanas e sociais, saúde e ciências da terra, com a filosofia e as artes. 

A  relevância,  importância,  legalidade  e  legitimidade  da  Educação  Física  também  apresenta 

profundas  contradições  visto  ser  um  bem  cultural,  produzido  socialmente,  apropriado 

historicamente. Logo, como vivemos em uma sociedade de classes, a apropriação, o conhecimento 

e reconhecimento deste bem estão na dependência da situação de classe e da consciência histórica 

da classe, ou seja, de sua capacidade de organização, reivindicação e conquistas. No que diz 

respeito aos professores, estão sujeitos, como os trabalhadores em geral, a um processo de 

destruição, visto vivermos um período de forte tendência à destruição das forças produtivas, pela 

decomposição acelerada do modo de produção capitalista. Quanto às inovações, estas existem, 

como os avanços científicos e tecnológicos, mas contraditoriamente, estão colocados no marco da 

dependência dos grandes centros internacionais e são de acesso a poucos, o que se expressa no 

grande número de marcas e de atletas que buscam superar as dificuldades nacionais recorrendo aos 

centros desportivos no exterior. 
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Por entendermos a necessidade de mudanças profundas e urgentes na formação do professor 

de Educação Física – para que o mundo do trabalho, os campos de trabalho e o mercado de trabalho 

sejam enfrentados, compreendidos e reestruturados na perspectiva dos interesses da formação 

humana - e não na lógica do capital – é que estamos nos propondo a identificar uma política global 

de formação do professor de Educação Física que permita uma consistente básica teórica para a 

atividade pedagógica no campo da cultura corporal. 

O perfil almejado na formação dos professores de Educação Física da UFBA compreende, 

portanto,  a  própria  concepção  de  formação  humana  e  formação  profissional  entendida  como 

processo amplo de preparação científica, pedagógica, moral, ética, estética, política e técnica de 

quadros para responderem às demandas e reivindicações sociais, às demandas de produção do 

conhecimento e de formação continuada, em termos de atualização para o exercício da prática 

profissional. Isto passa, necessariamente, pela consideração das modificações 

conjunturais/estruturais que se exprimem nas demandas postas à profissão e exigem respostas. 

Podemos identificar dois patamares de demanda que requerem um perfil profissional como 

o que defendemos: um, considerado tradicional/histórico e, outro, emergente. Eles derivam do 

processo de redefinição da relação entre as esferas pública e privada, no interior do processo de 

produção e reprodução social e de divisão social da renda. Tanto as demandas tradicionais, quanto 

as emergentes, estão relacionadas a dois fatores: a) distribuição de renda, dos bens socialmente 

produzidos e, b) relação Estado-Políticas sociais5. A partir de exigências dos setores sociais com 
 

poder aquisitivo, redefinem-se demandas. Identificam-se aí os mercados em expansão, nos âmbitos 

da Educação, Lazer, Turismo, Saúde, Treino Desportivo - Corporal, Gestão e da Comunicação- 

Informação6. Ressaltando-se: em expansão em setores com poder aquisitivo, visto que a opção do 

Estado brasileiro é a aplicação do receituário neoliberal, o que na prática significa 

desresponsabilizar-se pelas questões sociais. Em expansão enquanto forem mantidas e asseguradas 

taxas de lucro ao capital. Redefinem-se demandas a partir da própria redefinição do papel do Estado 

e das políticas públicas. Estado mínimo para políticas sociais e maximizados para interesses da 

lógica do poder econômico. A maioria da população sem poder aquisitivo somente terá assegurada 

a possibilidade de acessar a Educação Física enquanto um bem cultural, socialmente produzido e 

historicamente  acumulado,  enquanto  elemento  educacional,  de  lazer,  de  saúde,  de  treino,  de 
 
 

5  Dados atualizados sobre a questão de distribuição de renda no Brasil e uma opção brasileira para novas relações entre Estado-Políticas Sociais 
podem ser encontradas no livro organizado por um coletivo de autores intitulado “A Opção Brasileira”. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998, 208p. 
6  Para o austríaco PETER DRUCKER, um dos maiores e mais renomados especialistas em “management”, ou administração, da atualidade - , os 
melhores mercados são - Lazer, saúde, educação, comunicação global, financeiro. FOLHA MANAGEMENT. Número 1. São Paulo, 14 de agosto de 
1995. 
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informação, pela via da garantia de Políticas Sociais Permanentes, Universais e de qualidade social, 

asseguradas em constituições como dever do Estado e Direito de todos. 

Portanto, a política global de formação, que dará identidade ao professor de Educação 

Física, é caracterizada historicamente pelo trabalho pedagógico, socialmente útil, no trato com o 

conhecimento   acerca   da   cultura   corporal   e   tem   como   ponto   central   as   dimensões   do 

desenvolvimento e da formação humana e político-social na perspectiva da formação omnilateral 

que significa, em última instância, a superação da formação unilateral, altamente especializada, 

alienada e limitada. 

A configuração das dimensões científicas, técnicas, pedagógicas, éticas, morais, estéticas e 

políticas, articuladas pelo trabalho pedagógico, deve ser a concepção nuclear na orientação do 

currículo de formação inicial do professor de Educação Física. Além de dominar os processos 

lógicos de construção e os meios, técnicas e métodos de produção do conhecimento científico que 

fundamentam e orientam sua ação profissional, é imperioso que saiba mobilizar esses 

conhecimentos, transformando-os em ação moral, ética, estética e política libertadoras, 

emancipatórias, na perspectiva da superação da sociedade de classes e, portanto, na perspectiva de 

uma filosofia da práxis social. 

O professor de Educação Física, além do domínio dos conhecimentos específicos para sua 

ação profissional deve, necessariamente, compreender e enfrentar as questões envolvidas com o 

trabalho no modo de produção capitalista, seu caráter e organização. Isto implica em compreender e 

agir sobre o duplo caráter que assume o trabalho, um, ontológico de formação do ser humano e, 

outro, de trabalho alienado. Nessa perspectiva deve-se criticar a base técnica e tecnológica do 

trabalho do professor de Educação Física e buscar a construção de novas bases científicas para 

organização do trabalho, a saber, um trabalho na linha emancipatória, solidário, em grupo, com 

autonomia e auto-organização, para tomar decisões, bem como estar consciente e se responsabilizar 

pelas opções feitas. É preciso também que o professor, com uma sólida base teórica, saiba avaliar 

criticamente sua própria atuação e o contexto em que atua e interagir cooperativamente tanto com 

sua comunidade profissional, quanto com a sociedade em geral. 

O desenvolvimento de tais dimensões requeridas na formação do professor de Educação 

Física deverá ocorrer a partir de experiências de interação teoria e prática nas quais toda a 

sistematização teórica deve ser articulada com as situações de ação profissional balizadas por 

posicionamentos reflexivos com consistência e coerência conceitual. Essas dimensões da formação 

humana não podem ser adquiridas apenas no plano teórico, dos fundamentos, nem no estritamente 
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técnico-instrumental. É imprescindível, portanto, que haja coerência entre a formação oferecida, as 

exigências práticas esperadas do futuro profissional e a necessidade de emancipação e 

democratização política, humana e sociocultural. Desse modo, tais dimensões da formação humana 

não podem ser compreendidas e nem reduzidas às dimensões do aprender a aprender, do aprender a 

fazer,  do  aprender  a  ser e  aprender  a  conviver.  Implicam  também  a  consciência  de  classe,  a 

formação política e a organização revolucionária. 

O pressuposto dessas diretrizes, no que diz respeito ao perfil do licenciado, identifica-se, 

consequentemente, com uma concepção omnilateral de formação e de currículo aqui compreendido 

como processo de formação da competência humana histórica para a emancipação. Sendo assim, a 

formação é, sobretudo, a condição de refazer permanentemente as relações com a sociedade e a 

natureza, objetivando a superação da alienação humana. 
 
 
 
 
 
 

4. COMPETÊNCIAS GLOBAIS HUMANAS E HABILIDADES A 

SEREM DESENVOLVIDAS 
 
 
 
 

Partimos do entendimento de que a conjuntura atual é determinada pela tática da 

“reestruturação produtiva” frente a problemática estrutural da destruição das forças produtivas – 

trabalho, trabalhador, natureza, cultura - pelas reformas do Estado e suas atribuições, seus papéis e 

pelos ajustes estruturais no plano internacional e nacional. Isso provoca mudanças no modelo de 

gestão e formação profissional da força de trabalho, com incidência no processo de qualificação 

profissional, inicial e continuada. As demandas sociais são, portanto, pontos de referência para a 

reconceptualização curricular. Estas demandas gerais, determinadas pelo conjunto das mudanças 

apontam para a existência de novos requisitos de qualificação profissional, além de alterarem as 

condições de trabalho do profissional de Educação Física, onde são indicadores: o trabalho 

interdisciplinar,  multidisciplinar,  polivalente,  multifuncional  com  o  domínio  de  novos 

conhecimentos tecnológicos e de grande exigência política. 

Esta concepção se distingue profundamente de uma formação orientada para as 

competências  restritas,  voltadas  para  o  mercado  de  trabalho,  porque  levanta  necessidades  e 
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reivindicações, humanas e sociais, que são ocultas e subsumidas pela divisão da sociedade em 

classes sociais, entre os que têm e os que não têm poder aquisitivo. Cabe-nos, portanto, identificar 

as demandas tradicionais e emergentes, bem como, as demandas históricas, mediatas e imediatas no 

âmbito da Educação Física, Esporte e Lazer. Tais demandas históricas podem ser reconhecidas nas 

reivindicações de amplos setores por espaço, tempo, aparelhos e orientações adequadas para as 

práticas corporais, enquanto práticas indicativas de qualidade de vida e emancipatórias do sujeito e 

da classe. 

Podem ser reconhecidas ainda, em levantamentos específicos realizados a partir de 

observações participantes em setores como o Educacional, o Lazer/Turismo, Saúde, Treino 

Desportivo e Corporal e no setor Informacional/Comunicacional. Podem ser reconhecidos em 

levantamentos das representações sociais, tanto de setores de empregadores quanto dos que 

adquirem/buscam tais serviços, como nas agências formadoras e nos trabalhadores, enquanto 

categoria profissional, nos prestadores de serviços no campo da Educação Física, Esporte e Lazer. 

Faz-se imprescindível identificar as requisições postas pelas práticas sociais onde se dá o exercício 

profissional e analisar as respostas dos profissionais, empregadores e agências de formação a estas 

demandas e reivindicações. 

Nossa hipótese é de que as demandas impostas pela tática da reestruturação produtiva 

ordenadas pela lógica econômica orientam uma formação para o exercício profissional na 

perspectiva da adaptação e voltada para as camadas com alto poder aquisitivo, em detrimento de 

amplas massas que não tem acesso a tais práticas, a não ser na forma de subprodutos da indústria 

cultural esportiva e de lazer de massas. Apontamos, portanto, a necessidade de identificarmos a 

inserção/distribuição dos professores de Educação física no mercado de trabalho, para obtermos 

uma descrição precisa dos campos de atuação e das atividades realizadas pelos profissionais da área 

da Educação Física, Esporte e Lazer nos campos de trabalho.Devendo isto ser realizado com base 

na compreensão do mundo do trabalho, no modo de produção e reprodução da vida capitalista. 

A Prática do Ensino (prática enquanto componente curricular7) – aproximação ao exercício 

da docência – juntamente com o estágio supervisionado – aproximação a locais, campos e mercados 

de trabalho – são o lócus privilegiado, nos cursos de formação de professores, para um trabalho de 
 

7 A resolução CNE/CP 01 de 18 de Fevereiro de 2002, indica que a prática não pode ficar reduzida a um espaço isolado 
e nem ficar restrita ao estágio supervisionado, de maneira que todas as áreas ou disciplinas que compõem o currículo 
deverão ter sua dimensão prática. Desta forma, considerando tratar-se de currículo de formação de professores estamos 
denominando o componente curricular prática de ensino para dar ênfase que o atendimento a tal resolução deve estar 
pautado centralmente na formação da docência, ou seja daquilo que dá identidade ao professor de Educação Física onde 
quer que ele atue. 
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tal envergadura. O que nos é evidente é que o currículo do curso não deve estar exclusivamente 

orientado para demandas de mercado de trabalho, mas sim, ter por base as reivindicações e as 

demandas históricas, baseadas nas necessidades e possibilidades humanas e seu desenvolvimento 

integral, na perspectiva da construção de novas formas de produção e relações da vida, a partir do 

âmbito da Cultura Corporal que constitui, em última instância, uma política cultural para a 

formação humana. 

Isto significa, claramente, incluir a dimensão do mercado de trabalho mas ir além, no 

sentido de inserir-se nas lutas pelas transformações necessárias a superação da exploração da força 

de trabalho num mercado orientado apenas a obtenção do lucro. A educação e a Educação Física, o 

esporte e lazer são formas de ação político-social que dão rumo à formação de um povo e, portanto, 

formar  professores  voltados  exclusivamente  para  mercados  de  trabalho  ligados  à  indústria  da 

beleza, do culto ao corpo – a corpolatria – voltados ao esporte de espetáculo, ao esporte de alto 

rendimento e “rendimentos, lucros”, compromete o desenvolvimento de um dado projeto histórico. 

Os cursos de Educação Física no Brasil – e são aproximadamente 800 cursos - não formam 

para que os professores enfrentem a situação da educação, esporte e lazer na cidade e, muito menos, 

no campo. Para exemplificar vamos demonstrar o perfil do esporte segundo dados do Suplemento 

de Esporte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (Munic). 

A pesquisa mostra que: 
 
 
 

Apesar de 93,6% das cidades brasileiras realizarem eventos esportivos com execução ou 
participação da prefeitura, a estrutura financeira, institucional, de pessoal, equipamentos e 
instalações  para  tanto,  ainda  é  deficiente.  O  pessoal  ocupado  com  esporte,  em  2003, 
representava apenas 1,4% em relação ao total de pessoal das prefeituras; mais de 88% dos 
municípios não possuíam Conselho Municipal de Esporte; os recursos aplicados em desporto 
e lazer atingiram menos de 1% do total das despesas das prefeituras; menos da metade das 
cidades faziam parcerias ou convênios voltados para o esporte e 88% das escolas municipais 
não  possuíam  instalações   esportivas   –  quadro  ainda  mais  grave  nas  áreas  rurais.  O 
suplemento  confirma  que  o  Brasil  é  mesmo  o  país  do  futebol:  94,5%  das  prefeituras 
realizavam  eventos  nessa modalidade;  27,7%  das cidades  tinham  estádios  de propriedade 
e/ou gestão da prefeitura (segundo equipamento esportivo mais freqüente) e os campos de 
futebol estavam presentes em 74,8% dos municípios.” (IBGE). 

 
 

A pesquisa faz parte de um convênio entre o IBGE e o Ministério do Esporte e foi realizada 

em 2003, em 5.557 cidades. 

Quanto aos dados da educação no campo constatamos uma complexa situação para qual 

não estão sendo formados professores no Brasil. Os cursos de Educação Física no Brasil não estão 
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formando professores para enfrentarem tal realidade. Ousamos afirmar que nenhuma licenciatura 

forma para enfrentar a situação no campo. O perfil da educação e da Educação Física, esporte e 

lazer no campo, apesar de intensa urbanização, é de 32 milhões vivendo em franca desvantagem nas 

políticas sociais. Em relação à escolaridade os índices de analfabetismo são preocupantes: 29,8% da 

população adulta (de 15 anos ou mais) é analfabeta. Das crianças entre 10 e 14 anos, 95% 

encontram-se na escola, mas 72% apresentam um atraso escolar em relação às crianças urbanas, que 

é de 50%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, somente 66% freqüentam a escola, sendo que 17% ainda 

estão matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental.8 A rede de ensino de educação básica 

da área rural corresponde a 50% das escolas do país. Aproximadamente a metade dessas escolas 

tem apenas uma sala de aula e oferece exclusivamente o ensino fundamental de 1ª a 4ª série, 

representando 15% da matrícula nacional. Os estabelecimentos são, em sua maioria, formados por 

turmas  multisseriadas  ou  unidocentes.  Desses,  93%  pertencem  à  rede  municipal.  Quanto  aos 

recursos disponíveis, 21% não possuem energia elétrica, apenas 5,2% dispõe de biblioteca e menos 

de 1% oferece laboratórios de ciências, de informática e acesso a Internet. Os professores da área 

rural, além da baixa qualificação e de salários inferiores, enfrentam as questões de sobrecarga de 

trabalho, alta rotatividade e dificuldades de acesso e locomoção. Em relação à escolaridade, dos 

docentes do ensino fundamental de 1ª a 4ª, apenas 9% apresentam nível superior. Nos anos finais do 

fundamental o percentual de docentes com apenas o ensino médio corresponde a 57% do total. E 

dos 9.917 docentes do ensino médio, 22% tem escolaridade do mesmo nível. Além disso, o campo 

sofre com a baixa oferta para os anos finais do fundamental e médio, porém com alto índice de 

transporte escolar para área urbana. 

Saliente-se, ainda, que faltam hoje cerca de 250 mil professores no Brasil. Na Bahia o 

déficit é de, aproximadamente, 90 mil. Urge formar professores com capacidade de enfrentar estes 

desafios. 

Frente a tais desafios históricos, o Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter 

ampliado, da UFBA defende como perfil para seus professores a formação na perspectiva 

emancipatória e omnilateral, com competências globais e habilidades próprias à atitude crítica 

que será descrita a seguir. Nessa perspectiva, a formação em Educação Física deve privilegiar: 
 
 

� A cultura científica de base em ciências humanas, da terra, exatas, sociais e biológicas, de modo 
a  contribuir  para  formação  humana  emancipatória  e  omnilateral,  para  a  adequação  e  o 

 
8   Dados do Relatório de 2004 do Ministério da Educação sobre o Desenvolvimento da Educação no Brasil. 
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enriquecimento da ação profissional ética, bem como para possibilitar que a cultura corporal, 

tematizada nas manifestações clássicas e emergentes da Educação Física, seja compreendida e 

analisada a partir da articulação das suas dimensões científica, técnica, moral, ética, política e 

pedagógica. 

� A  capacidade  para  analisar  criticamente  e  para  agir  eticamente  nas  situações  da  atividade 

profissional,  a  partir  de  uma  atitude  crítica  identificada  com  os  ideais  e  valores  de  uma 

sociedade democrática que supere as relações do modo de produção capitalista. 

� O domínio tanto dos meios de produção do conhecimento, como de conhecimentos clássicos e 

essenciais relacionados à cultura geral e à formação específica que são objetos das atividades 

humanas e profissionais, adequando-os às necessidades de emancipação sociocultural dos seres 

humanos e ao desenvolvimento democrático da sociedade. 

� A atitude crítica, sobre os resultados de pesquisa, para a adequação e o aprimoramento das 

ações humana e profissional em prol da consecução dos objetivos específicos e de formação 

sociocultural planejados para o público alvo e a sociedade em geral. 

� A  compreensão  e  o  domínio  do  processo  de  ação  profissional  nos  campos  de  trabalho 

relacionados à tradição e com base no emergente da área e nas suas relações com o contexto no 

qual estão inseridos. 

� A resolução de problemas concretos da prática profissional e da dinâmica das instituições afins, 

zelando pela aprendizagem e pelo desenvolvimento das pessoas. 

� A consideração crítica das características, interesses e necessidades das pessoas nos momentos 
de planejamento, aplicação e avaliação dos programas de intervenção profissional. 

� A sistematização e socialização da reflexão sobre a prática profissional. 
 

� A compreensão e as implicações sociocultural, política, econômica e ambiental do campo da 

cultura corporal e esportiva de modo a agir de forma crítico-reflexiva. 

� A demonstração da capacidade de lidar crítica e autonomamente com a literatura pertinente e 

atualizada e com os diversos tipos de produção dos conhecimentos afins, reconhecendo a 

transitoriedade dos mesmos. 

� O  uso  de  recursos  da  tecnologia  da  informação  e  da  comunicação  de  forma  a  ampliar  e 

diversificar as formas de interagir e compartilhar com as fontes de produção e difusão de 

conhecimentos e de tecnologias, bem como para qualificar a intervenção profissional. 
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� A demonstração de sentido de cooperação, autodeterminação, auto-organização, solidariedade 

na relação com as pessoas, clareza, adequação e objetividade nas formas de comunicação 

verbal, não-verbal e escrita e desenvoltura no fazer didático, de modo a conduzir e compartilhar 

adequadamente sua atividade profissional. 

� A capacidade de argumentação de modo a saber justificar e articular sua visão de mundo e sua 

prática profissional com a construção do projeto histórico para além do capital, bem como 

balizar sua ação profissional à luz da crítica às teorias produzidas a partir dos campos de 

conhecimento específicos e afins. 

� A atitude científica no exercício do magistério em diferentes graus, níveis e locais de ensino, 

considerando que a construção histórica do homem pelo trabalho determina as posições  que ele 

pode assumir e suas atitudes valorativas frente aos fenômenos. 

� O pensamento crítico que se constitui em uma prova das ações, resoluções, criações e idéias à 

luz   de   determinadas   teorias,   leis,   regras,   princípios   ou   normas   e,   também,   da   sua 

correspondência com a realidade. Atitude crítica a ser desenvolvida e avaliada em pelo menos 

cinco   dimensões9    observáveis,   medíveis   e   comparáveis:   a)   Possuir   os   conhecimentos 

necessários na esfera em que a atividade mental crítica deverá ser desenvolvida. Não pode se 

analisar criticamente aquilo sobre o qual não se possuem dados suficientes; b) Estar acostumado 

a comprovar qualquer resolução, ação ou juízo emitido antes de considerá-los acertados; c) 

Relacionar com a realidade as regras, leis, normas ou teorias correspondentes, o processo e o 

resultado da solução, a ação ou juízo emitido; d) Possuir o suficiente nível de desenvolvimento 

no que diz respeito à construção dos raciocínios lógicos; e) Ter suficientemente desenvolvida a 

personalidade: as opiniões, as convicções, os ideais e a independência na forma de atuar. 

As dimensões gerais da formação deverão ser contextualizadas, complementadas, 

relacionadas, considerando os nexos entre o geral da formação humana, o específico próprio à ação 

do professor, em particular, do professor de Educação Física e, o particular de cada atividade 

didática do currículo que devem ser planejadas e avaliadas no conjunto das instâncias democráticas 

da instituição. 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 SHARDAKOV, M. N. Desarrollo del pensamiento en el escolar. La Habana. Editorial de Libros para la Educación.1978. 
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5. TITULAÇÃO 
 
 
 

Uma vez integralizado o currículo e cumpridas às exigências previstas os egressos do curso 

receberão o título de LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 
 
 
 

6. NÚMERO DE VAGAS PARA INGRESSO 
 
 
 

Serão oferecidas 45 vagas anuais. O ingresso será por concurso vestibular. 
 
 
 
 
 

7. TURNO DE OFERECIMENTO 
 
 
 

O curso será diurno e seu funcionamento a partir do semestre de ingresso se dará no turno 

matutino – de 07 às 13h com duração de até 06 (seis) horas/aula por dia - para os componentes 

curriculares obrigatórios. Os componentes curriculares optativos e poderão ser ofertados nos três 

turnos, preferencialmente nos turnos matutino e vespertino. 
 
 
 
 

8. CONTEÚDOS CURRICULARES – ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 
 
 

O conhecimento é fruto da práxis humana e a origem dos conteúdos decorre da atividade 

prática do homem para atender interesses específicos de classes sociais distintas. Os fenômenos da 

realidade são parte de um processo inerente ao desenvolvimento histórico geral e por isso a 

cientificidade e historicidade do processo cognitivo. O pensamento teórico científico explica que a 

base  e  o  critério  para  separar  as  classes  de  objetos,  são  os  diferentes  tipos  de  atividade 

encaminhadas a satisfazer necessidades sociais. Assim, faz-se evidente que o objeto de estudo da 

Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou primigênia – essência do objeto e 
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o nexo interno das suas propriedades – determinante do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é 

dada pela materialização em forma de atividades – sejam criativas ou imitativas – das relações 

múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas às leis histórico- 

sociais. O geral dessas atividades é que são valorizadas em si mesmas; seu produto não material é 

inseparável do ato da produção e recebe do homem um valor de uso particular por atender aos seus 

sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonísticos, competitivos e outros relacionados à sua realidade 

e às suas motivações. Elas se realizam com modelos socialmente elaborados que são portadores de 

significados ideais do mundo objetal, das suas propriedades, nexos e relações descobertos pela 

prática social conjunta. No momento damos, a essa área de conhecimento que se constrói a partir 

dessas atividades, a denominação de “Cultura Corporal”. 

O currículo para o Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da 

UFBA terá, portanto, como objeto, a cultura corporal10, como eixo articulador do conhecimento a 
prática social (práxis) e como matriz científica a história. 

Os conhecimentos serão tratados em Eixos – Fundamentos; Práxis pedagógica; 

Conhecimento específico; Trabalho científico – dentro dos quais podem ser organizados módulos 

ou sistemas de complexos temáticos. Esta organização deverá relacionar: Conhecimentos de 

Formação Ampliada, Conhecimento Identificador da Área e Conhecimento Identificador do 

Aprofundamento de Estudos. 

Os Conhecimentos de Formação Ampliada são aqueles que permitem uma compreensão de 

conjunto, radical e de totalidade comum a qualquer tipo de formação profissional e que permite 

transcender a uma compreensão de um único sistema de ensino, o sistema formal de educação. 

Compreendem os estudos acerca das relações do ser humano com a natureza, com os demais seres 

humanos na sociedade, com o trabalho, com a educação, a saúde, o desenvolvimento humano, o 

treino corporal esportivo e o trabalho científico. 

O Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter Ampliado, da UFBA, nesta parte, 

será guiado pelo critério da orientação científica, da integração teoria-prática e pelo critério do 

conhecimento das relações da cultura corporal e sociedade, educação, desenvolvimento humano, 

saúde, treino corporal e esportivo e trabalho científico. Isto possibilitará uma formação abrangente 

para a competência profissional de trabalho em contextos histórico-sociais específicos, promovendo 
 
 
 

10 Sobre o objeto de estudo da Educação Física em sintonia com o que reza as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação plena – resolução nº 7 de 31 de março de 
2004 – ver nota 4 (página 11) bem como o conjunto do item 09 deste documento. 
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um contínuo diálogo entre as áreas de conhecimento científico e a especificidade da Educação 

Física.  Guiar-se-á,  também,  pelo  estudo  das  distintas  manifestações  clássicas  e  emergentes  da 

cultura corporal, identificadas com a tradição da Educação Física. 

O Conhecimento Identificador da Área compreende o estudo na perspectiva sócio-histórica 

dos elementos constitutivos da cultura corporal como, por exemplo, os jogos, esportes, ginástica, 

dança, lutas, mímicas, entre outras, a partir da sua gênese até a sua transposição didática no trabalho 

pedagógico com determinadas finalidades em diferentes campos e locais de trabalho. 

Os Conhecimentos Identificadores do Aprofundamento do Estudo serão delimitados a partir 

da capacidade de pesquisa da UFBA, em relação ao trabalho nos Grupos de Pesquisa e na Pós- 

Graduação. Partirá, portanto, da capacidade de investigação, da instalação de grupos de pesquisa, do 

programas de pós-graduação integrados com a graduação. Desta estrutura de organização e 

sistematização do conhecimento, a UFBA poderá propor um ou mais campos de aprofundamento de 

estudos, de acordo com suas investigações, grupos e linhas de estudos e pesquisas. A capacidade 

instalada atualmente aponta para duas grandes áreas de aprofundamento: a Área das ciências sociais 

e humanas e a área da saúde. 

O tempo de integralização do Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter 

ampliado, da UFBA será de 4 anos, com VIII (oito) semestres e 3.345 h totais. Destas 816 horas 

serão destinadas à prática do ensino e estágio supervisionado, 2669h para os componentes 

curriculares obrigatórios, 476h para os componentes curriculares optativos e 200h de atividades 

complementares. 
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9. ESPECIFICAÇÃO – COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

POR NATUREZA E MODALIDADE: 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO CARGA 
 

HORÁRIA 

22 Disciplinas Obrigatórias de 68h 1496 

02 Disciplinas Obrigatórias de 85h 170 

01 Disciplina Obrigatória de 51h 51 

04 Disciplinas Obrigatórias de 34h 136 

04 Disciplinas Obrigatórias cobrindo a prática 

enquanto  componente  curricular  (prática  de 

ensino) de 102h 

408 

04  Disciplinas  Obrigatórias  cobrindo  o  Estágio 
 

Supervisionado de 102h 

408 

Total   de   disciplinas   obrigatórias   cobrindo   a 
 

Prática e o Estágio 

816 

Total de disciplinas obrigatórias 2669 

  
07 Disciplinas Optativas de 68h 476 

Total de disciplinas optativas 476 

  
Atividades complementares 200 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3345 
 
 
 
 
 
 

A  Prática  do  Ensino  compreenderá  a  aproximação  ao  exercício  da  docência  e  será 

organizada em ciclos de constatação de dados da realidade, sistematizações, generalizações, 

confrontos de teorias, ampliação e aprofundamento com vivências e experiências práticas em 

projetos de pesquisa sob a coordenação e orientação de professores pesquisadores da instituição. O 

Estágio Curricular Supervisionado, que se caracteriza pela aproximação ao campo de trabalho 
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profissional, somente iniciará na segunda metade do curso, e contará, com a orientação de professor 

do Curso, e com a supervisão in loco de profissionais formados, devidamente contratados nos locais 

onde se desenvolva o referido componente curricular obrigatório. 

Para o curso de Licenciatura de Educação Física, caráter ampliado, da UFBA será exigida a 

orientação  científica  desde  o  primeiro  ciclo  de  formação,  preferencialmente  com  inserção  em 

grupos e linhas de pesquisa, sob orientação de professor pesquisador, que culminará, também, na 

elaboração de um trabalho de conclusão de curso (TCC), na forma de uma monografia de base. 

Contará com três módulos de orientação que deverão permitir a elaboração, implementação 

de projeto de pesquisa e exposição do trabalho científico a partir de orientação acadêmica de 

professores pesquisadores do curso ou de outros cursos conforme normatização especial. 

As atividades complementares deverão ser implementadas, acompanhadas e avaliadas 

durante todo o curso. O Colegiado do Curso receberá e analisará os processos para aproveitamento 

dos conhecimentos adquiridos pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes 

presenciais e/ou à distância, na integralização curricular. 

A avaliação do Curso, dos docentes e discentes, será permanente, relacionada aos objetivos, 

competências e habilidades descritas anteriormente. Será integrada às atividades curriculares, tendo 

como referência o padrão nacional unitário de qualidade e a base comum nacional para a formação 

de professores, para a consolidação de uma consistente base teórica interdisciplinar na formação 

acadêmica da graduação. 
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10. QUADRO CURRICULAR  ANTERIOR* 

 
 

UFBA  - Universidade Federal da Bahia - Sistema Academico 
R00041-  Grade Curricular (Curso) 

0611012010 15:09 

Curso: 315110 Curricula: 2009-1 
Educa<;iio Fisica 
Area: Filosofia e Oendas Humanas 
Habilitac;ao: Ucendatura 

Tumo: Diurno Dura<;iio em anos:  Minima 4    Media 5,5  Maxima 7 
 

Titula<;iio: Ucendado em Educa<;iio Fisica 

Base Legal:  DATA DE INIOO: 03.06.1988. RECONHEOMENTO:  PORTARIA DO MEC N° 163 PUBUCADA NO DOU EM 23.02.1996. DIRETRIZES 
CURRICULARES: PARECER CNEICES  NO 138 DE 03.04. 2002. 

10 SEMESTRE Credito I Semestre 
Disdplina 

0     I Horas 1 Semana 26 Horas I Semestre   442 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 

BI0159 BASES BIOLOGICAS  DO  DESENVOLVIMENTO   HI  85    0   OB 
DAN157 RITMICA 
EDC227  VOLEIBOL I 
FCH001  JNTRODUCAO FJLOSOFIA 
FCH007  JNTRODUCAO SOCIOLOGIA II 
ICS007 ANATOM!A I 

20 SEMESTRE Cn§dito I Semestre 
Disdplina 
DAN262 ONESIOLOG!A  NA DANCA I 
EDC215 GINASTICA 
EDC223  ATLETISMO I 
EDC251 DIMENSAO ESTETICA DA EDUCACAO 
EDCA04  SOCJEDADE E EDUCA<;AO 
ICS021 FISIOLOGIA I 

30 SEMESTRE Credito I Semestre 
Disdplina 
EDC221 GJNASTICA RTTMICA  DESPORTIVA  I 
EDC229  BASQUETEBOL I 
EDC248  EDUCACAO E IDENTIDADE CULTURAL 
EDCA01 FUNDAMENTOS PSICOLOGJCOS DA EDUCA<;AO 
ICS048 FISIOLOGIA  DO EXEROCJO 
NUT169 FUND DE AUMENTACAO E NUTRICAO 

4o SEMESTRE Credito I Semestre 
Disciplina 
EDC225  NATACAO  I 
EDC231 FUTEBOL I 
EDC237  GINASTICA ESCOLAR 
EDC238 CAPOEIRA I 
EDC283 CURRICULO 

68 OB 
68 OB 
68 OB 
85 OB 
68 OS 

0     I Horas I Semana 31 Horas I Semestre   527 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
68    0   OS   01  ICS007 
119  0   OS 
102  0   OS 
102  0   OS 
68 OB 
68 OB  01  SJ0159 ICS007 

0     I Horas I Semana 25 Horas I Semestre   425 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
68    0   OS  01  DAN157 
68    0   OS 
68    0   OB 
68 OB 
102 OB  01  DAN262 ICS021 
51  OB  01  ICS021 

0 Horas l5emana  31  Horas I Semestre   527 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
102  0   OB 
68    0   OB 
85    0   OB  01  EOC215 
68    0   OB  01  EDC251 
68 OB 

EDCA13 APRENDIZAGEM, DESENVOLVJMENTO HUMANO   102 OB 
LETE46  LIBRAS-LINGUA BRASILEIRA DE SJNAIS 

so SEMESTRE Credito I Semestre 
Disdplina 
EDC216 GINASTICA ESPEOAL 
EDC233  HANDEBOL I 
EDC236  RECREACAO I 
EDCA02 ORGANIZA<;AO DA EDUCA<;AO BRASILEIRA  2 
EDCA03 FILOSOFJA E EDUCA<;AO • 
FAR170   SOCORROS DE URGENCIA II 

60 SEMESTRE Credito I Semestre 
Disciplina 
EDC140 DIDATICA I 
EOC243 TREINAMENTO DESPORTIVO 

34    0   OB 
0 Horas I Semana 25 Horas I Semestre   425 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
68     0   OB   01  EOC215 
68    0   OB 
85    0   OB 
68    0   OB 
68    0   OB 
68    0   OB  01  IC5021 

0     I Horas I Semana 31  Horas I Semestre   527 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
136  0   OB  01  EDCAOl 
119 OB   01  EDC223 EDC225 EDC227 EOC229 EDC231EDC233  EOC238 JCS048 

EDC244 ORGANIZACAO  E  ADMINISTRACAO   DESPOR11 1   68 0 08 
EDC247 MEDIDAS E AVALIACAO DA EDUCACAO FTSICA 68 0 08 
EDCAOS HJSTORJA DA EDUCA<;AO BRASILEIRA 68 0 08 
OPT068 OPTATIVA 068 68 0 OP 

70 SEMESTRE Credito I Semestre 
Disciplina 
EDC256 ESTAGIO SUPERVISIONADO I 
EDC258 SEMINARIO I 

0     I Horas 1 Semana 28 Horas 1 Semestre   476 
C.H. CR  Nat. Gr Pre Requisito 
204   0   08  01  EDC140 EDC236 EDC237 
68    0   OB 
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70 SEMESTRE 

 
Credito I 5emestre 

 
0 Horas I Semana 28 

 
Horas 1 5emestre  476 

Discipiina  C.H.  CR  Nat. Gr Pre Requisite   
OPT068 OPTATIVA 068  68 0   OP  
OPT068 OPTATIVA 068  68 0   OP  
OPT068 OPTATIVA 068 
    so 5EMESTRE 

 
Credito I 5emestre 

68 
0 I 

0   OP 

  Horas I Sema 
 
na 20  Horas I Semestre   340 

Discipiina C.H.  CR  Nat. Gr Pre Requisite 
EDC219  HIGIENE, EDUCACAO E 5AUDE 68 0 OB 
EDC257 ESTAGIO 5UPERVISIONADO II 136 0 OB 01  EDC256 
EDCA70 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CUR50 68 0 OB 01 Todas as disciplinas do curso exceto as da lista - EDC219 EDC257 
OPT068 OPTATIVA 068 68 0 OP 
   OPTATIVAS 
Disciplina                                                                     C.H.  CR Nat. Gr Pre Requisite 
DAN051 PRATICA DA DANCA 51   0   OP 
DAN068  DANCA FOLCLORICA I 51   0   OP 
DAN069  DANCA FOLCLORICA II                        51    0   OP   01  DAN068 
DAN084  EXPRE55AO CORPORAL I           68   0   OP 
EDC062  ATIVIDADE MOTORA NA PROMOCAO DA 5AUDE 68   0   OP 
EDC064  PRATICA  RECREATIVA  DO VOLEIBOL             68    0   OP 
EDC065  FUTEBOL DE CAMPO                                                      68    0   OP 
EDC067 GINASTICA POSTURAL                                                68   0   OP 
EDC217 GINASTICA ESTEnCA                                       85    0   OP   01  EDC215 
EDC218  GINASTICA  PARA GESTANTE5 E GERONTOLOG!C   85    0   OP 
EDC220 MA550TERAPIA 85    0   OP 
EDC222 G!NASTICA  RTTMICA  DE5PORTIVA  II         85   0   OP 01  EDC221 
EDC224 ATLETI5MO II                                85   0   OP 
EDC226 NATACAO II                                 85   0   OP   01  EDC225 
EDC228  VOLEIBOL ll                             85    0   OP   01  EDC227 
EDC230  BASQUETEBOL II 85    0   OP 
EDC232  FUTEBOL II 85    0   OP 
EDC234 HANDEBOL ll                           85    0   OP   01  EDC233 
EDC239 CAPOEIRA II                                 85    0   OP   01  EDC238 
EDC240 KARATE                                                                           85    0   OP 
EDC241 JUDO                                                                             85    0   OP 
EDC242  YOGA                                                                               85    0   OP 
EDC245  MUSCULACAO                                                                 85    0   OP   01  DAN262 ICS048 
EDC245  MU5CULACAO                                                                85    0   OP   02  DAN262 
EDC252 REMO 85    0   OP 
EDC265 TAlCHICHUAN  85    0   OP 
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OPTATIVAS 

06/10/2010 15:09 

Disciplina - C.H.  CR Nat. Gr Pre Requisito 
EDCA16  HISTORIA  DA EDUCA<:).O FiSICA  E ESPORTE E L  102   0   OP 

INTEGRAUZA<:).O  CURRICULAR 
Natureza 
Disciplina 

Carga Horaria 
Nome Maxima Minima 

 
Maxima   Minima 

      AC  Abvidade  Complementar 100 100 
      OB  Obrigatoria 3315 3315 

OP Optativa 340 340 
Total 3755 3755 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Profissional: 
0 ucendado em Educa ao 
sujeito no sentido psico - fisico e social. Propoe -se a ensinar o trabalho com movimento comprometido com a hist6ria, a cultura e a vivenda que o 
constroi e as quais a tecnica se adequara em busca de express6es  trasformadoras e parbculares. Assim sendo tera como campo de ao 
em escolas de 1o e 20 graus e Universidades;  - o ensino em Academias;  - a orientao 
associa 6es 

Aten o: 



 

 

 

11. FLUXOGRAMA  NOVO 
 

FUNDAMENTOS  PRÁXIS PEDAGOGICA  CONHECIMENTO ESPECÍFICO   TRABALHO 
CIENTÍFICO 

CARGA 
HORÁRIA 

 
 

I SEMESTRE 

 
Introdução a Filosofia 

68h 

 
Bases Biológicas do 

desenvolvimento 
humano -85 h 

 
Prática de ensino 1 
 

102 h 

 
História da Educação 
Física Esporte e Lazer 

68 h 

 
Teoria Geral da Educação 

Física Esporte e Lazer 
68 h 

 
Abordagens Métodos 

e Técnicas de 
pesquisa 1 

34 h 

 
 
 
425 h 

 
 

II SEMESTRE  Introdução a 
Sociologia 2 

85 hrs 

Anatomia 1 
68h 

Prática de Ensino 2 
102h 

Ginástica 1 
68 h 

Elementos da Dança 1 
51 h 

Esporte 1 
68 h 

 
442 h 

 
 
 
 

III SEMESTRE 
 
Educação e Saúde 

68h 

Prática de ensino 3 
102 h 

Esporte 2 
68 h 

Ginástica 2 
 

68 h 

Biomecânica aplicada a 
Educação Física 

68H 

Abordagens Métodos 
e Técnicas de 

pesquisa 2 
34 h 

 
408 h 

 
 

IV SEMESTRE Optativa 
68 h 

Fisiologia 1 
68 h 

Prática do ensino 4 
102 h 

 
Libras 
34 h 

Educação, pluralidade 
e identidade cultural 

68 h 

Educação e Lazer 
 

68 h 

 
408 h 

 
 
 

V SEMESTRE 
Fundamentos Psicológicos da 

Educação 
68 h 

Estágio Supervisionado 
em Educação Física 1 

102 h 

 
Capoeira 1 

68 h 

 
Esporte 3 

68 h 

 
Ginástica 3 

68 h 

 
374 h 

 
 
 

VI SEMESTRE 
 
Optativa 

68 h 

Estágio supervisionado em 
Educação Física 2 

102 h 

Políticas Públicas de Educação 
Física, Saúde, Esporte e Lazer 

68 h 

Optativa 
68 h 

Optativa 
68 h 

Abordagens 
Métodos e Técnicas 

de pesquisa 3 
34 h 

 
 
408  h 

 
 
 

VII SEMESTRE 
 
Organização da Educação Brasileira 2 

68h 
Estágio Supervisionado em 

Educação Física 3 
102 h 

 
Ed. Física Adaptada 

68 h 

 
Optativa 

68 h 

Treinamento 
Desportivo 

68 h 

 
 
374 h 

 
 
 

VIII SEMESTRE 
Estágio Supervisionado em 

Educação Física 4 
102 h 

Optativa 
68 h 

 
Optativa 

68 h 

 
Monografia 

68 h 

 
 
306 h 

 
 

CH disciplinas Obrigatórias = 3485 h 
CH Componentes Curriculares Optativos = 476h 
CH Atividade Complementar = 200h 
CH Total = 3345h 
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12.  QUADRO  CURRICULAR  NOVO  -  ELENCO  DE  COMPONENTES 

CURRICULARES 
 

Componentes Curriculares Obrigatórios 
 

I SEMESTRE 
 

Código Nome C.H. Função Pré-requisito Departamento 

FCH001 Introdução a Filosofia 068 Básica Nenhum Dep. de Filosofia 
 

BIO159 Bases Biológicas do 
desenvolvimento humano 

085 Básica Nenhum Dep. de Biologia 

 

EDCD76. Prática de ensino 1 102 Profissional Nenhum Departamento de 
Educação Física 

 

EDCA16 História da Educação 
Física, Esporte e Lazer 

068 Básica Nenhum Dep.  Educação 
Física 

 

EDCD40 Teoria geral da Educação 
Física, esporte e Lazer 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD48 Abordagens Métodos e 
Técnicas de Pesquisa 1 

034 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 
 

II SEMESTRE 
 

DAN062 Elementos da dança 1 051 Básica Nenhum Dep. I de Dança 
 

EDCD49 Esporte 1 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD50 Ginástica 1 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD52 Prática de ensino 2 102 Profissional Nenhum Departamento de 
Educação Física 

 

FCH007 Introdução a Sociologia 2 085 Básica Nenhum Dep. de 
sociologia 

 

ICS007 Anatomia 1 068 Básica Nenhum Dep. de 
biomorfologia 

 
 

III SEMESTRE 
 

 

EDCD51 Educação e Saúde 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD53 Esporte 2 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD54 Ginástica 2 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD55 Prática de ensino 3 102 Profissional Nenhum Departamento de 
Educação Física 

 
EDCD56 

Abordagens Métodos e 
Técnicas de Pesquisa 2 

034 Básica Abordagens 
Métodos e Técnicas 

de Pesquisa 1 

Dep. Educação 
Física 

 

EDCD75 Biomecânica Aplicada a 
Educação Física 

068 Básica Nenhum Dep. de Educação 
Física 
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IV SEMESTRE 
 
 

 

EDCD57 Educação e Lazer 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD59 Educação, Identidade e 
pluralidade cultural 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD62 Prática de ensino 4 102 Profissional Nenhum Departamento de 
Educação Física 

 

ICS021 Fisiologia 1 068 Básica Nenhum Dep. de 
Biorregulação 

 

LETE46 Libras 034 Básica Nenhum Departamento de 
Letras 

OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
 
 

V SEMESTRE 
 

 

EDC238 Capoeira 1 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCA01 Fundamentos Psicológicos 
da Educação 

068 Básica Nenhum Dep. I EDC 
FACED 

 

EDCD60 Esporte 3 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD61 Ginástica 3 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD71 Estágio Supervisionado em 
Educação Física 1 

102 Profissional Nenhum Dep. Educação 
Física 

 
 

VI SEMESTRE 
 
 

EDCD64 
Abordagens Métodos e 
Técnicas de Pesquisa 3 

034 Básica Abordagens 
Métodos e Técnicas 

de Pesquisa 2 

Dep. Educação 
Física 

 
EDCD70 

Políticas Públicas de 
Educação Física, Saúde, 

Esporte e Lazer 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCD72 Estágio Supervisionado em 
Educação Física 2 

102 profissional Nenhum Dep. Educação 
Física 

OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
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VII SEMESTRE 
 

 

EDC 243 Treinamento Desportivo 068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDCA 02 Org. da Educação 
Brasileira 2 

068 Básica Nenhum Dep. I EDC 
FACED 

EDCD58 Educação Física Adaptada 068 Básica Nenhum Dep. Ed. Física 
 

EDCD73 Estágio Supervisionado em 
Educação Física. 3 

102 Profissional Nenhum Dep. Educação 
Física 

OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
 
 

VIII SEMESTRE 
 
 

EDCA70 
Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) 
068 Básica Abordagens 

Métodos e Técnicas 
de Pesquisa 3 

Dep. Educação 
Física 

 

EDCD74 Estágio Supervisionado em 
Educação Física. 4 

102 Profissional Nenhum Dep. Educação 
Física 

OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  
OPT068 Optativa 068 Básica Nenhum  

 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes Curriculares Optativos 
 

	  	  
	  

	  	  
	  

 

CÓDIGO NOME C.H. FUNÇÃO PRÉ- 
REQUISITO 

DEPARTAMEN 
TO 

 
 

EDC13 
Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

Humano 

68 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

ICS048 Fisiologia do 
exercício 

102 Básica Nenhum Dep. De 
Biorregulação 

 
 

EDCD63 
Gestão e 

Organização da 
Educação Física, 
Esporte e Lazer 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 

EDC 247 Medidas e Avaliação 
da Educação Física 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

 
EDC65 

Meio Ambiente, 
Educação Física, 
esporte e Lazer 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 
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DAN 068 Dança Folclórica I 051 Básica Nenhum Dep. de dança 
DAN 084 Expressão corporal I 068 Básica Nenhum Dep. de dança 
EDC 222 Ginástica Rítmica 

Desportiva 2 
068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 245 Musculação 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 239 Capoeira II 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 242 Yoga 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 220 Massoterapia 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 265 Tai Chi Chuan 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDCD66 Ginastica 4 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDCD67 Cultura Corporal e 

Meio Ambiente 
068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDCD68 Esporte 4 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDCD69 Educação Física, 

Esporte Lazer, Mídia 
e Indústria Cultural 

068 Básica Nenhum Dep. Educação 
Física 

DAN 051 Prática de Dança 051 Básica Nenhum Dep. de dança 
EDC 062 Atividade Motora na 

Promoção da Saúde 
068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 064 Prática Recreativa do 

Voleibol 
068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
EDC 065 Futebol de Campo 068 Básica Nenhum Dep. Educação 

Física 
NUT 169 Fundamentos de 

Alimentação e 
Nutrição 

051 Básica Nenhum Dep. Nutrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. NORMAS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR. 

 

 
 

As mudanças do antigo currículo do curso de Educação Física para o novo currículo, ora 

apresentado, são profundas. Não somente porque este representa a substituição de uma nova 

concepção de curso, inspirada nas novas diretrizes curriculares e nas mais atuais descobertas 

científicas  resultantes  do  avanço  da  produção  do  conhecimento  nas  áreas  da  Educação  e  da 
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Educação Física, Esporte e Lazer, como também, porque nos seus aspectos operacionais à nova 

matriz tem características que a distinguem da anterior. 

Entre as alterações retro-citadas destacamos: extinção e criação de diversos componentes 

curriculares, quase extinção de pré-requisitos, diminuição do número de disciplinas obrigatórias, 

redução de componentes específicos, de caráter tecnicista, que tornavam o currículo esportivizado, 

aumento das disciplinas voltadas para a formação docente, aumento do número de disciplinas 

optativas, inclusão de componentes curriculares para o estágio supervisionado, inclusão de 

componente  curricular  específico  para  tratar  da  prática  de  ensino,  incremento  da  formação 

científica, dentre outras alterações. 

Decorre dessas mudanças a necessidade de estabelecer regras bem claras e definidas para a 

transição do primeiro para o segundo modelo de currículo, bem como para estabelecer as 

equivalências dos componentes que se apresentam em concomitância aos dois currículos cursados 

em paralelo. As regras desse período de adaptação são as seguintes: 
 
 
1. Os alunos, com ingresso até 2010.1, que optarem pelo novo currículo, assinarão termo, no ato de 

inscrição, declarando conhecer as regras de adaptação curricular. 

2. Alunos que cursam o currículo anterior ou novo poderão cursar disciplinas que tenham sua 

equivalência estabelecida. As equivalências entre disciplinas estão expostas na seção 13. 

3.  Para os alunos em adaptação curricular, o oferecimento das disciplinas obrigatórias e sem 

equivalência do novo currículo será feito gradativamente, obedecendo aos critérios de maior 

antiguidade  e  maior  coeficiente  de  rendimento.  As  disciplinas  referidas  neste  item  são  as 

seguintes: 
 

a)  EDCD76  Prática de ensino 1; 
 

b)  EDCA16 História da Educação Física, Esporte e Lazer 
 

c)  EDCD40 Teoria geral da Educação Física, esporte e Lazer 

d)  EDCD52 Prática de ensino 2 

e)  EDC55 Prática de ensino 3 

f)   EDC62 Prática de ensino 4 

g)  EDC61 Ginástica 3 

h)  EDCD70 Políticas Públicas de Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer 

i) EDCD64 Abordagens Métodos e Técnicas de Pesquisa 3 

j)   EDCD73 Estágio Supervisionado em Educação Física. 4 
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4. Os alunos do currículo antigo, em adaptação curricular, que tenham cursado disciplinas 

obrigatórias sem equivalência no currículo proposto (novo) poderão aproveitar os créditos desta 

disciplina como optativa. As disciplinas referidas neste item são as seguintes: 
 

a)  EDC 215 Ginástica; 
 

b)  EDC 251 Dimensão Estética da Educação 

c)  EDCA 04 Sociedade e Educação 

d)  EDC283 Currículo 
 

e)  EDC 233 Handebol I 
 

f) EDCA 05 História da Educação Brasileira 

g)  EDC 231 Futebol I 
 
 
 
 
 
5.  O prazo de oferecimento de disciplinas do currículo anterior será de até 2015.1. Após este 

semestre todos os alunos desse currículo deverão migrar automaticamente para o currículo 
novo. 

 
6.  Todas as disciplinas optativas do currículo anterior que não estejam incluídas no elenco de 

optativas do novo currículo poderão ser aproveitadas como optativas: 
 
 
 
 

DAN 069 Dança Folclórica 2 
EDC 067 Ginástica Postural 
EDC 217 Ginástica Estética 
EDC 218 Ginástica para Gestante e Gerontologia 
EDC 224 Atletismo 2 
EDC226 Natação 2 
EDC 228 Voleibol 2 
EDC 230 Basquetebol 2 
EDC 232 Futebol 2 
EDC 234 Handebol 2 
EDC 240 Karate 
EDC 241 Judô 
EDC 252 Remo 
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7.  Será requisito para a conclusão do Curso a apresentação e defesa de uma Monografia, 

enquanto TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), perante uma Comissão constituída por 3 
(três) professores no mínimo. 

 
8.   O aluno definirá, ao cursar a disciplina Abordagens, métodos e técnicas de Pesquisa, o 

objeto de estudo da Monografia, em quaisquer campos da Educação Física, Esporte e Lazer, 
compatíveis com as disciplinas oferecidas no Curso e receberá orientação monográfica 
individual ou coletiva. 

 
9.  Os Estágios deverão ser feitos do 5° ao 8° semestre e se constituirão num conjunto de 

experiências diversificadas desenvolvidas em diferentes instituições. 
 

10. As Atividades Complementares se constituirão no aproveitamento de estudos e práticas na 
área da Educação Física, Esporte e Lazer e áreas afins realizadas ao longo de todo o Curso 
tais  como:  monitorias,  cursos  livres,  cursos  seqüenciais,  participação  em  projetos  de 
pesquisa e extensão, participação em eventos e quaisquer outras atividades similares. Podem 
ser aproveitadas como Atividades Complementares disciplinas de graduação cursadas além 
das exigidas pelo Curso. 

 
 
 

11. Semestralmente  será  instituída  pelo  Colegiado  do  Curso  uma  comissão  de  professores 
(sendo assegurado a participação de todos os docentes nesta comissão) para orientação, 
acompanhamento e avaliação das atividades de Estudos Independentes. 

 
12. O curso será diurno e seu funcionamento, a partir do semestre de ingresso, se dará no turno 

matutino – de 07 às 13h com duração de até 06 (seis) horas/aula por dia - para os 
componentes curriculares obrigatórios. Os componentes curriculares optativos poderão ser 
ofertados nos três turnos, preferencialmente nos turnos matutino e vespertino. 

 
13. O  Colegiado,  de  forma  integrada  com  os  demais  Departamentos,  realizará  atividades 

periódicas de avaliação do curso e orientará os alunos na sua trajetória curricular. 
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14. QUADRO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE VIGENTE E PROPOSTO 

 

 
 

I	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

DAN157 -  Rítmica DAN062 - Elementos da Dança I 
EDC 223 – Atletismo I 
EDC225 – Natação I 

EDCD49  -  Esporte I 

 
 
 

II	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

DAN 262 -  Cinesiologia na dança I EDCD75. - Biomecânica aplicada a Educação Física 
 
 
 

III	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC 227 -  Voleibol I 
EDC – 229 Basquetebol I 

EDCD53 - Esporte II 

EDC – 221 Ginástica Rítmica Desportiva EDCD54 - Ginástica II 
EDC – 248 Educação e Identidade Cultural EDCD59 – Ed. Identidade E Pluralidade Cultural 

 

 
 
 

IV	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC – 237 Ginástica Escolar EDCD50. - Ginástica I 
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V	  SEMESTRE	  

	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC 236 -  Recreação I EDCD57 - Educação e Lazer 
EDC 216 -  Ginástica Especial EDCD58 - Educação Física Adaptada 

 
 
 

VI	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC 140 -  Didática EDCD76.  - Prática de Ensino I 
EDC – 244 Organização e Administração Desportiva EDCD60 - Esporte III 

 

 
VII	  SEMESTRE	  

	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC 258 – Seminário I EDCD48 – Abord. Método e Técnica de Pesquisa I 
EDCD56 – Abord. Método e Técnica de Pesquisa II 

EDC 256 – Estágio supervisionado I EDCD71 - Estágio Supervisionado em Ed. Física I 
EDCD72- Estágio Supervisionado em Ed.Física II 

 
 
 
 

VIII	  SEMESTRE	  
	  
	  

CURRICULO ATUAL CURRICULO PROPOSTO 

EDC 219 – Higiene Educação e Saúde EDCD51. - Educação e Saúde 
EDC 257 – Estágio supervisionado II EDCD73 - Estágio Supervisionado em Ed. Física III 
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15. EMENTÁRIO DE COMPONENTES CURRICULARES NOVOS OU 
MODIFICADOS I	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
BIO   159-   Bases   Biológicas   do   Desenvolvimento 
Humano 

Departamento: 
Departamento  Biologia 
Geral 

Carga horária: 
085T 

51T + 34P 
Modalidade 
Disciplina teórico-prática 

Função: 
Básica 

Natureza: 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Evolução e organização molecular e estrutural da célula. Organizações moleculares e 
supramoleculares biologicamente constituídas. A superfície celular. Bioenergética. 
Armazenamento e transmissão da informação genética. Reprodução humana. Noções de 
embriogênese. Crescimento e desenvolvimento humano. Recepção e transmissão de impulsos 
nervosos. Base celular e molecular da construção muscular. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCA16 - História da Educação Física Esporte Lazer 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
Disciplina teórica 

Função: 
Básica 

Natureza: 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Analisa a história como matriz teórica para o desenvolvimento da ciência e da Educação Física, esportes e 
lazer na formação de professores. Busca desenvolver estudos contextualizando  o ser humano e a cultura 
corporal na história social 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD40- Teoria Geral da Educação Física, Esporte e 

Lazer 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 
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Ementa: 
Estudo da teoria geral da Educação física, Esporte e Lazer para o exercício da docência, considerando a 
história como matriz científica 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD48-  Abordagens  Métodos  e  Técnicas  de 
Pesquisa 1 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
034T 

Modalidade 
 
Disciplina teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos sobre as abordagens para o ensino e pesquisa na Educação, Educação Física, Esporte e Lazer com 
ênfase na proposta materialista histórico dialética: Fundamentos, métodos e técnicas. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD76 - Pratica de Ensino I 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 ( P102) 

Modalidade 
 
Disciplina teórico-Prática 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Prática  do  Ensino  e  suas  problemáticas   significativas,   a  partir  dos  âmbitos  de  intervenção  sócio- 
pedagógica do professor de Educação Física, Esporte e Lazer e o ordenamento legal. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
FCH 001 - Introdução a Filosofia 

Departamento: 
Departamento de Filosofia 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
Disciplina teórica 

Função: 
Básica 

Natureza: 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Propedêutica à área de Filosofia e Ciências Humanas. Noções elementares sobre Filosofia em geral e de 
Lógica. Método e Epistemologia no particular, assim como outros temas do mundo contemporâneo numa 
perspectiva filosófica. 
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II	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
DAN062 - Elementos da Dança 1 

Departamento: 
Departamento I de Dança 

Carga horária: 
051 (17T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudo dos elementos básicos de dança: tempo, espaço, forma e movimento. Elementos integrantes das 
ações corporais cotidianas e suas aplicações nas diversas áreas de atuação profissional. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD49- Esporte 1 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos do desenvolvimento  da Teoria Geral do Esporte ao longo da história relacionando o surgimento 
dos esportes com as necessidades vitais do ser humano e as possibilidades de atendimento determinadas 
pela realidade social. Análise a partir da realidade atual, suas possibilidades de desenvolvimento teórico- 
metodológico - seleção, organização, sistematização do conhecimento, objetivos-avaliação - no 
desenvolvimento  e treinamento de aptidões, habilidades e destrezas no âmbito do Ensino Fundamental e 
Médio, com ênfase nos esportes individuais terrestres e aquáticos a partir de seu surgimento na história. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD50- Ginástica 1 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 
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Modalidade 

 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos do Geral da Ginástica ao longo da história relacionando o surgimento dos Movimentos, Linhas e 
Escolas com as necessidades vitais do ser humano e as possibilidades de atendimento determinadas pela 
realidade social. Análise a partir da realidade atual, suas possibilidades de desenvolvimento teórico- 
metodológico - seleção, organização, sistematização do conhecimento, objetivos-avaliação - no 
desenvolvimento e treinamento de aptidões, habilidades e destrezas no Ensino Fundamental e Médio. 

 
Nome e código do componente curricular: 
EDCD52 - Prática de Ensino 2 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (P102) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Proposições  para  o ensino  da  Educação  Física,  reconhecendo  suas  bases  teórico-metodológicas  e sua 
viabilidade e possibilidades de implementação – em um dado projeto político-pedagógico. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
FCH 007- Introdução a sociologia 2 

Departamento: 
Departamento de sociologia 

Carga horária: 
085T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Análise  dos  conceitos  básicos  de  Sociologia.  Sistemas  sociais  no  processo  produtivo.    Processo  de 
trabalho e formas de propriedade no capitalismo moderno. A gestão capitalista no processo de trabalho.  A 
tecnologia e o processo de acumulação de capital. Burocracia e tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
ICS007- Anatomia I 

Departamento: 
Departamento   de   Ciências 
da Biomorfologia 

Carga horária: 
068T (34T+34P) 
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Modalidade 

 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conhecimentos anatômicos básicos, que possibilitem a compreensão da organização e funcionamento do 
corpo  humano  como  um  todo.  Estudo  anatômico:   generalidades   sobre  osteologia,   sindesmologia, 
miologia, neuroanatomia, endocrinologia e esplancologia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
EDCD51 - Educação e Saúde 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Origem  e evolução  histórica  da  saúde  pública.  Trajetória  das  políticas  de  saúde  no  Brasil.  Eixos,  os 
princípios  e diretrizes  do SUS. Políticas  públicas  em saúde, educação,  trabalho.  Políticas  nacionais  de 
saúde – CNS e SUS. Concepções de saúde e sua interação com a educação. Fundamentos e princípios da 
saúde escolar. Necessidades humanas básicas, indicadores de saúde e direitos humanos universais. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD53 - Esporte 2 

Departamento: 
Departamento  educação 
física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 
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Ementa: 
Estudos do desenvolvimento  da Teoria Geral do Esporte ao longo da história relacionando o surgimento 
dos esportes com as necessidades vitais do ser humano e as possibilidades de atendimento determinadas 
pela realidade social. Análise a partir da realidade atual, suas possibilidades de desenvolvimento teórico- 
metodológico - seleção, organização, sistematização do conhecimento, objetivos-avaliação - no 
desenvolvimento  e treinamento de aptidões, habilidades e destrezas no âmbito do Ensino Fundamental e 
Médio, com ênfase nos esportes coletivos terrestres e aquáticos a partir de seu surgimento na história. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD50 - Ginástica 2 

Departamento: 
Departamento  educação 
física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos da teoria Geral da Ginástica a partir da realidade atual, suas possibilidades de desenvolvimento 
teórico- metodológico - seleção, organização, sistematização do conhecimento, objetivos-avaliação - no 
desenvolvimento e treinamento de aptidões, habilidades e destrezas no âmbito do Ensino Superior. Prática 
voltada para a formação de profissionais para os diversos campos de trabalho, considerando a diversidade 
de espaços, de materiais, de equipamentos. 
Nome e código do componente curricular: 
EDCD55 - Prática de Ensino 3 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (P102) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Proposição  crítico-superadora  para  a Prática  do Ensino  da Educação  Física,  em diferentes  âmbitos  de 
intervenção sócios pedagógica, no meio urbano e rural. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD56-  Abordagens  Métodos  e  Técnicas  de 
Pesquisa 2 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
034T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Abordagens Métodos e Técnicas de Pesquisa 1 

Módulo de alunos: 
45 
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Ementa: 
Estudos sobre as abordagens para o ensino e pesquisa na Educação, Educação Física, Esporte e Lazer com 
ênfase  na  proposta  materialista  histórico  dialética:  Fundamentos,  métodos  e  técnicas.  Partindo  para: 
generalizações; explicações; teorizações. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD75 Biomecânica Aplicada a Educação Física 

Departamento: 
Departamento  de  Educação 
Física 

Carga horária: 
068(34T + 34P) 

Modalidade 
Disciplina teórico-prática 

Função: 
Básica 

Natureza: 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudo dos fundamentos da mecânica do movimento. Técnicas, meios e parâmetros a serem observados na 
avaliação  aplicada  ao  movimento  humano,  às  articulações  e  os  trabalhos  musculares,  segmentos  e 
hemisférios corporais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
EDCD57 - Educação e lazer 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos sobre relações e significados de  Educação e Lazer, considerando diferentes perspectivas que vêm 
influenciando  o planejamento,  a vivência  e a avaliação  neste  âmbito.  A formação  e a intervenção  do 
professor de Educação Física para atuar nas áreas correlatas. 
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Nome e código do componente curricular: 
EDCD59 - Educação, Identidade e pluralidade cultural 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Aspectos  sócio-políticos  e  culturais  que  caracterizam  o  Brasil  como  país  pluricultural  na 
contemporaneidade. Estudo sobre as questões relacionadas aos conceitos de identidade, cultura, memória, 
discriminação/preconceito, saberes e tradições populares. Manifestações da cultura popular enquanto 
processos de construção da identidade cultural no âmbito da educação formal e não-formal. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD62 - Prática de ensino 4 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (P102) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Planejamento,  Implementação  e Avaliação de proposições pedagógicas  para a produção de materiais de 
ensino, diretrizes curriculares para a Prática Pedagógica, a construção de teorias e Políticas Públicas no 
âmbito da Educação Física, Esporte e Lazer. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
ICS021 – Fisiologia I 

Departamento: 
Departamento   Ciências   da 
Bio-Regulação 

Carga horária: 
68 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Fisiologia  celular  e fisiologia  dos  órgãos  e sistemas:  sistema  nervoso  central,  periférico  e autônomo; 
muscular; sistema endócrino, aparelho circulatório; aparelho respiratório, aparelho digestivo e aparelho 
urinário. 
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Nome e código do componente curricular: 
LET 46 -  Libras- Língua brasileira de sinais 

Departamento: 
Departamento  de  Letras 
Vernáculas 

Carga horária: 
034h (17T+17P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Breve estudo sobre as características biológicas, socioculturais e linguísticas do surdo. Breve 
estudo sobre o desenvolvimento linguístico do surdo, de sua inserção na sociedade e dos aspectos 
educacionais envolvidos em sua formação. Práticas das estruturas elementares de LIBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
EDC 238 - Capoeira 1 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
68 (T34 + P34) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 
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Ementa: 
Origem  e  Evolução  da  Capoeira,  Histórico  da  Capoeira  Regional,  Fundamentos,  Rituais,  Músicas, 
Cânticos, Instrumentos, Jogo e Roda,  Principais Mestres, Capoeira na Escola, Capoeira na Universidade, 
Capoeira e Educação Física, Metodologia, Importância Pedagógica, Métodos de Treinamento, Qualidades 
Físicas, Aspectos Cultural e Folclórico, Estudo do Maculelê e Gerenciamento de Grupos e Academias. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCA 01 - Fundamentos Psicológicos da Educação 

Departamento: 
Departamento I FACED 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
A psicologia como ciência e sua aplicação à educação. Fundamentos teórico-epistemológicos da relação 
psicologia-educação. Principais correntes da psicologia   e suas   aplicações educacionais. Discussões 
contemporâneas na psicologia da educação e na análise psico-educativa do trabalho escolar. A psicologia 
na formação de professores. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD60 - Esporte 3 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068(34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Políticas Públicas para a prática do esporte. O sistema nacional de Esporte. Gestão e legislação esportiva 
para práticas públicas de esportes. Organização de centros de referência popular de esportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD61 - Ginástica 3 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068(34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 
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Ementa: 
A Teoria Geral da Ginástica,  produção de conhecimento,  trabalho pedagógico  em diferentes  âmbitos e 
política cultural através de projetos que enfrentem e formulem respostas aos problemas sociais locais, 
regionais e nacionais. Desenvolvimento  e treinamento de aptidões, habilidades e destrezas no âmbito de 
uma política cultural municipal, estadual e federal. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD71- Estágio Supervisionado em Educação Física 1 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (Estágio) 

Modalidade 
 
Estágio de Licenciatura 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: Estudos e pesquisas, em ambientes e situações de trabalho, sobre as relações e contradições entre 
“trabalho-educação–educação física, esporte e lazer”, com supervisão, visando preparação para atividades 
produtivas, socialmente úteis, através de desenvolvimento  de competências globais próprias da atividade 
profissional de um professor de educação física no sistema educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
EDCD64-  Abordagens  Métodos  e  Técnicas  de 
Pesquisa 3 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
034T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Abordagens Métodos e Técnicas de Pesquisa 2 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos sobre as abordagens para o ensino e pesquisa na Educação, Educação Física, Esporte e Lazer com 
ênfase na proposta materialista histórico dialética: A elaboração de projetos de pesquisa científica. 
Nome e código do componente curricular: 
EDCD70-   Políticas   Públicas   de   Educação   Física, 
Saúde, Esporte e Lazer 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade Função: Natureza: 
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Disciplina Teórica Básica Obrigatória 
Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conceito  de políticas  públicas.  Políticas  de governo e Políticas  de Estado. Sistemas  de Ensino, SUS e 
Sistema nacional de Esporte. A reforma do Estado e o financiamento da Educação, Saúde Esporte e Lazer. 
Formação  de  recursos  humanos  para  programas  e  projetos  de  desenvolvimentos  da  cultura  corporal. 
Políticas  compensatórias  X políticas  Universalistas.  Políticas  Públicas  de Educação,  Saúde,  Esporte  e 
lazer e projeto histórico: demandas em confronto na construção de programas, projetos e ações no âmbito 
da Cultura Corporal. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD72- Estágio Supervisionado em Educação Física 
2 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (Estágio) 

Modalidade 
 
Estágio de Licenciatura 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: Estudos e pesquisas em ambientes e situações de trabalho, sobre as relações e contradições entre 
“trabalho-educação–educação física, esporte e lazer”, com supervisão, visando preparação para atividades 
produtivas, socialmente úteis, através de desenvolvimento de competências globais próprias da atividade 
profissional de um professor de educação física no sistema de políticas públicas de esporte e lazer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII	  SEMESTRE	  
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Nome e código do componente curricular: 
EDC 243 - Treinamento Desportivo 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
68 (T34 + P34) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conceituação do Treinamento Desportivo, Evolução Histórica, Classificação das Escolas e Métodos de 
Treinamento  Desportivo,  Princípios  Científicos,  Qualidades  Físicas Essenciais  para o Desenvolvimento 
dos Desportos, Organização e Planejamento do Treinamento, Periodização, Planejamento da Preparação 
Física, Avaliação e Testes, Fatores Fisiológicos e Psicológicos, Noções Sobre alimentação. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCA02 - Organização da Educação Brasileira 2 

Departamento: 
Departamento I FACED 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Análise e estudo do sistema educacional brasileiro, considerando os aspectos legais, sócio-políticos, 
administrativos e financeiros, enfatizando a organização dos sistemas de ensino nos diversos níveis e 
modalidades. Análise das políticas públicas de educação no Brasil. 

 
 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD58 - Educação Física Adaptada 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conceituação   e  discussão   da  Educação   Física   Adaptada.   A  sociedade   e  a  pessoa   portadora   de 
“deficiência”.  A prática da atividade física, a ginástica, o jogo e o esporte individual ou coletivo para a 
pessoa portadora de deficiência aplicando o conhecimento pedagógico, científico e técnico. 



 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO COLEGIADO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

56	  

 

 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD73- Estágio Supervisionado em Educação Física 3 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (Estágio) 

Modalidade 
 
Estágio de Licenciatura 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos  e  pesquisas  em  ambientes  e  situações  de  trabalho,  sobre  as  relações  e  contradições  entre 
“trabalho-educação –educação física, esporte e lazer”, com supervisão, visando preparação para atividades 
produtivas, socialmente úteis, através de desenvolvimento de competências globais próprias da atividade 
profissional de um professor de educação física no sistema de saúde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
VIII	  SEMESTRE	  

	  
	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
EDCD74- Estágio Supervisionado em Educação Física 
4 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
102 (Estágio) 

Modalidade 
 
Estágio de Licenciatura 

Função: 
 
Profissional 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos  e  pesquisas  em  ambientes  e  situações  de  trabalho,  sobre  as  relações  e  contradições  entre 
“trabalho-educação –educação física, esporte e lazer”, com supervisão, visando preparação para atividades 
produtivas, socialmente úteis, através de desenvolvimento de competências globais próprias da atividade 
profissional de um professor de educação física no ensino superior. 

 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCA70 – Trabalho de Conclusão de Curso 

Departamento: 
Departamento Ed. Física 

Carga horária: 
068 (68T) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Abordagens, métodos e técnicas de pesquisa 3 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Processo de construção do relatório final da pesquisa, e seminário de defesa pública da monografia. 
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OPTATIVAS	  

	  
	  
	  

Nome e código do componente curricular: 
DAN051- Prática da Dança 

Departamento: 
Departamento  Técnicas	  	   e	  
Práticas	  Corporais 

Carga horária: 
051 T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conhecimento geral da organização e da administração da educação física e dos desportos, em seu âmbito 
internacional e nacional. Estrutura, funcionamento e o sistema de poder em desenvolvimento no Brasil. 
Organização prática de eventos e calendários esportivos. 
A contribuição Sócio-Cultural do Esporte como Produto, como Negócio e Elemento de Sustentabilidade 
ao Turismo. Os Processos de Disputas aplicadas às competições esportivas. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
DAN068 - Dança Folclórica I 

Departamento: 
Departamento   Técnicas   e 
Práticas Corporais 

Carga horária: 
051T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudo das formas lúdicas populares. 

 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
DAN084 - Expressão Corporal I 

Departamento: 
Departamento  Técnicas  e 
Práticas Corporais 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Desenvolvimento  de uma consciência  corporal,  utilizando  exercícios  de coordenação  motora, rítmica e 
espacial e os aplicando em sequências coreográficas. 
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Nome e código do componente curricular: 
EDC062 - Atividade Motora na Promoção da Saúde 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos  sobre  a  relação   entre  a  atividade   física  e  saúde.  Atividade   física  e  processos   crônico- 
degenerativas. Atividade física e longevidade. 

 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD63  - Gestão  e organização  da Educação  Física 
Esporte e Lazer 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Conhecimento geral da organização e da administração da educação física e dos desportos, em seu âmbito 
internacional e nacional. Estrutura, funcionamento e o sistema de poder em desenvolvimento no Brasil. 
Organização prática de eventos e calendários esportivos. 
A contribuição Sócio-Cultural do Esporte como Produto, como Negócio e Elemento de Sustentabilidade 
ao Turismo. Os Processos de Disputas aplicadas às competições esportivas. 

 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD65-  Meio Ambiente  Educação  Física Esporte e 
lazer 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudo das problemáticas significativas das relações entre ser humano e meio ambiente na construção da 
Cultura corporal.  Estudos das relações ser humano natureza.Bases teóricas da relação sociedade-natureza. 
Cultura, natureza e sociedade. O desenvolvimento  sustentável  e as dimensões sociais da educação  e da 
saúde  relacionadas  ao  meio  ambiente.O  estudo  do  meio  ambiente  e  território  enquanto  componente 
curricular para o ensino de crianças. 
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Nome e código do componente curricular: 
EDCD66- Ginástica 4 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
A Teoria Geral da Ginástica,  produção de conhecimento,  trabalho pedagógico  em diferentes  âmbitos e 
política cultural através de projetos que enfrentem e formulem respostas aos problemas sociais locais, 
regionais  e  nacionais.  Desenvolvimento  de  projetos  de  intervenção  em  ambientes  públicos.  Políticas 
públicas para a o incremento da prática da ginástica. 

 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD67 - Cultura Corporal e Meio Ambiente 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudo das problemáticas significativas das relações entre ser humano e meio ambiente na construção da 
Cultura corporal. O Ecoesporte e o esporte radical. Estudos das relações ser humano natureza. Pesquisas 
básicas   sobre   a  relação   cultura,   natureza   e  sociedade.   A  contribuição   da  cultura   Corporal   para 
compreensão atual das relações homem-meio ambiente e território. 

 
 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDCD68 - Esporte 4 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068 (34T + 34P) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Estudos do esporte enquanto fenômeno cultural moderno e suas expressões no âmbito do alto rendimento. 
Crítica ao esporte enquanto negócio (business), sua espetacularização,  o olimpismo e as possibilidades de 
democratização de acesso ao esporte de rendimento. 
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Nome e código do componente curricular: 
EDCD69  -  Educação  Física,  Esporte  Lazer,  Mídia  e 
Indústria Cultural 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
068T 

Modalidade 
 
Disciplina Teórica 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Optativa 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
A Educação Física, Esporte e Lazer e as Novas Tecnologias de Comunicação e Informação. A 
espetacularização  da  Educação  Física,  Esporte  e  Lazer.  A  mídia  enquanto  ferramenta  de  trabalho  de 
professor  de  Educação  Física.  O  processo  de  mercadorização  da  cultura  Corporal.  Educação  Física 
Esporte e Lazer e Indústria Cultural. Mídia e Alienação. Fetichismo e Cultura corporal. 

 
 
 
 
 
 

Nome e código do componente curricular: 
EDC 238 - Capoeira 1 

Departamento: 
Departamento  Educação 
Física 

Carga horária: 
68 (T34 + P34) 

Modalidade 
 
Disciplina Teórico-Prática 

Função: 
 
Básica 

Natureza: 
 
Obrigatória 

Pré-requisito: 
Nenhum 

Módulo de alunos: 
45 

Ementa: 
Origem  e  Evolução  da  Capoeira,  Histórico  da  Capoeira  Regional,  Fundamentos,  Rituais,  Músicas, 
Cânticos, Instrumentos, Jogo e Roda,  Principais Mestres, Capoeira na Escola, Capoeira na Universidade, 
Capoeira e Educação Física, Metodologia, Importância Pedagógica, Métodos de Treinamento, Qualidades 
Físicas, Aspectos Cultural e Folclórico, Estudo do Maculelê e Gerenciamento de Grupos e Academias. 
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16. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES ESPECIAIS. 

 

 
 
 
 
 

16.1 REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC, NO 
CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA. 

 
 
 
Art.1º- O TCC é atividade didático-curricular obrigatória, integrante do currículo de Licenciatura 
em  Educação  Física,  de  caráter  Ampliado,  e  requisito  parcial,  essencial,  para  a  formação  do 
professor de Educação Física. 

 
Art 2º. O componente curricular TCC tem por objetivo estimular a pesquisa científica no campo 
educacional mediante a elaboração de um trabalho acadêmico inédito, na forma de monografia de 
base, que evidencie o aprofundamento do conhecimento numa área de interesse do aluno. 

 
Parágrafo Único. O componente TCC ficará alocado no Colegiado do curso de Educação Física. 

 
Art 3º- O desenvolvimento do Trabalho Científico corresponde a 170 horas, sendo 102 horas/aulas 
nas disciplinas Abordagens, Métodos e Técnicas de Pesquisa I, II, III e 68 horas na disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 
Parágrafo Único. A disciplina EDCA70 Trabalho de Conclusão de Curso (68h) terá pelo menos 18h 
de sua carga horária destinada ao Seminário de defesas de monografias. 

 
Art. 4º. A Monografia pode ser de natureza teórica ou teórico-empírica e deverá evidenciar a 
capacidade de domínio de abordagens, métodos e técnicas de pesquisa, da criatividade, da 
investigação, da argumentação e da compreensão da relevância social do conhecimento cientifico 
do estudante, de maneira articulada e formalmente correta 

 
Art . 5°. Para cursar o componente EDCA70 TCC o aluno deverá ter cumprido os seguintes 
requisitos: 

a)  Estar inscrito na atividade; 
b)  Ser aceito por um professor-orientador; 
c)  Ter o projeto aceito pelo professor-orientador; 
d)  Ter cursado com aproveitamento: Abordagens, Métodos e Técnicas de Pesquisa I, II, III. 

 
Art. 6°. O planejamento, o acompanhamento e a organização da apresentação final da Monografia 
(TCC) constituem encargos de uma comissão especificamente designada para estas funções pelo 
Colegiado e denominada Comissão de Monografia. 

 
Art. 7°. A Comissão de Monografia realizará reuniões mensais para o acompanhamento e controle 
dos trabalhos com os inscritos na atividade, sendo que a primeira delas, a ser realizada no início de 
cada semestre acadêmico, terá como pauta: 
a) apresentação do presente Regulamento; 
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b) divulgação do calendário geral da atividade para o semestre seguinte, inclusive o Seminário de 
apresentação dos trabalhos finais; 
d) coleta de dados referentes aos temas propostos, orientadores preferenciais e outras informações 
necessárias. 

 
Art.8°. A escolha do tema objeto da Monografia é de livre escolha do aluno respeitando-se as 
condições  de  ser  pertinente  aos  temas  abordados  no  currículo  do  Curso  e  ser  aceito  por  um 
professor-orientador; 

 
Art.9º. Na estrutura da Monografia devem ser contemplados, no mínimo, as seguintes partes: 

 
a) sumário 
b) ficha catalográfica 
c) introdução (Problematização, Problema / Objeto de estudo / questões cientificas / Objetivos, base 
teórica, procedimentos de pesquisa e Justificativa) 
d) desenvolvimento 
e) conclusões 
f) bibliografia e fontes utilizadas 

 
Art. 10º. Toda e qualquer despesa necessária à realização do trabalho, inclusive as impressões e 
recursos audiovisuais, é de exclusiva responsabilidade do aluno. 

 
Art. 11º. Qualquer professor da UFBA, independentemente da natureza do seu vínculo de trabalho, 
poderá atuar como orientador desde que possua, no mínimo, titulação acadêmica de Mestre. 
§ 1º - Excepcionalmente poderá exercer a função de orientador e/ou co-orientador professores de 
outras IES, desde que atendam ao caput deste artigo. 

 
§ 2º - Após a definição do nome do professor-orientador, poderá haver substituição ou troca do 
mesmo, por motivo de morte, licença, aposentadoria ou exoneração, bem como por renúncia de 
qualquer uma das partes, mediante apresentação de justificativa ao Colegiado. 

 
§ 3º - O professor-orientador determinará o cronograma das sessões de orientação, bem como a 
freqüência e a duração dessas sessões. 

 
§ 4º - O professor-orientador deverá entregar ao Colegiado do curso mensalmente relatório sintético 
das atividades desenvolvidas. 

 
Art. 12º - Nos casos em que o aluno tenha dificuldades de encontrar o orientador, a Comissão de 
Monografia entrará em contato com professores das áreas ligadas ao tema escolhido no sentido de 
viabilizar a orientação desejada. 

 
Art. 13º - Cabe ao professor-orientador orientar os estudos sobre o tema e a redação do texto final, 
assim como a responsabilidade de afiançar o conteúdo do texto ao concordar com a entrega formal 
ao Colegiado para apresentação pública. 

 
§ 1º - A monografia deve ser entregue mediante ofício do professor orientador, à Secretaria do 
Colegiado de Educação Física até a data e horário limites fixados pelo Colegiado. 



 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO COLEGIADO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

63	  

 

 

 

 
 
§ 2º - A monografia deve obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) assim como às regras da língua portuguesa praticada no Brasil. 

 
§ 3º - Compete ao professor-orientador entregar uma cópia do TCC aos demais membros da banca 
examinadora com antecedência mínima de 3 (três) dias em relação à data da apresentação pública. 

 
Art. 14º – A monografia e sua apresentação pública serão avaliadas por uma banca examinadora 
composta por 3 (três) membros, cujas presenças à apresentação são obrigatórias, tendo o professor- 
orientador como membro nato e presidente da banca e, os outros dois, possuidores no mínimo de 
titulação acadêmica de especialização, formalmente indicados pelo orientador no ofício de entrega 
do trabalho. 

 
§ 1º - Poderão ser convidados para compor a banca examinadora, profissionais não docentes, que 
desenvolvam atividades pertinentes ao tema abordado no trabalho. 

 
§ 2º - No caso de impedimento de um membro da banca examinadora, inclusive seu presidente, este 
será substituído por indicação do orientador e último caso pelo Coordenador do Colegiado. 

 
Art. 15º - Na sessão pública de defesa da Monografia, o aluno disporá de até 30 (trinta) minutos 
para a exposição, findo o que, será concedida a palavra a cada membro da banca examinadora, que 
disporá de até 20 (vinte) minutos para argüir o aluno. Após a argüição o aluno terá até 20 (vinte) 
minutos para responder a argüição, findo o que os membros da banca formularão seus pareceres que 
serão encaminhados por escrito ao Colegiado. 

 
Parágrafo Único - Na apresentação final da Monografia o aluno poderá fazer uso de quaisquer 
recursos audiovisuais, disponíveis na FACED/UFBA. 

 
Art. 16º - A nota final do aluno, registrada em ata pelo professor orientador, será a média aritmética 
das três notas atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

 
Parágrafo Único - Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver a nota final mínima de 
5,0 (cinco) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). Obtendo uma média inferior a 5,0 (cinco) o aluno 
terá outra oportunidade de apresentação em data posterior a ser marcada, que não ultrapasse 30 
(trinta) dias, incluindo as correções sugeridas pela banca e, desta vez, podendo obter para aprovação 
final a média 5,0 (cinco), conforme as normas da Universidade. 
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16.2  REGULAMENTO  DO  ESTÁGIO  NO  CURSO  DE  LICENCIATURA  EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA. 
 
 
 
 
Artigo  1º  -  Estágio  é  o  conjunto  de  experiências  e  vivências  de  trabalho,  supervisionadas  e 
realizadas em instituições, programas e serviços de natureza educacional. Essas experiências devem 
ser diversificadas tanto em relação aos espaços onde serão desenvolvidas como em relação às 
funções realizadas, as quais deverão, prioritariamente, incluir as funções de ensino na Educação 
Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, bem como na coordenação do trabalho 
pedagógico e gestão de instituições e/ou programas de ensino. 

 
Artigo 2º - O Estágio será desenvolvido através de 4 (quatro) componentes curriculares, em que o 
aluno deverá se inscrever no período da matrícula, oferecidos a partir do QUINTO semestre do 
curso, em áreas diversificadas de atuação do professor de Educação Física - no sistema de ensino, 
no sistema esportivo, no sistema de saúde, nas políticas Públicas, e/ou outros próprios a atuação do 
professor – delimitadas na ementa de cada componente curricular para tal fim. 

 
Parágrafo Único – Independente de onde se desenvolva o Estágio ele terá sempre como orientação 
fundamental e elemento de unidade do curso a docência, a formação do professor de Educação 
Física. 

 
Artigo 3º - Em cada componente curricular do Estágio haverá um professor responsável que dará 
orientações em reuniões que acontecerão semanalmente, sendo que o mesmo professor distribuirá 
seus alunos para os locais do estágio. Este professor também visitará, pelo menos, duas vezes por 
mês  o  aluno  estagiário,  acompanhando-o,  avaliando-o  e  registrando  as  informações  sobre  sua 
atuação para futuras sugestões e encaminhamentos nos encontros semanais com a turma. 

 
Artigo 4º - No início do semestre o professor de Estágio fará uma reunião com os alunos inscritos 
com os seguintes objetivos: 
a) apresentação do presente Regulamento; 
b) coleta de informações referentes às áreas, locais e horários de realização dos estágios; 
c)  agendamento  de  encontros  periódicos  para  reflexão  e  análise  crítica  das  experiências  dos 
discentes nos locais de estágio. 

 
Artigo 5º - São atribuições do Professor de Estágio: 
a) acompanhar periodicamente as experiências de estágio; 
b) reunir-se periodicamente com os alunos e fornecer-lhes as orientações pedagógicas necessárias; 
c) registrar o desempenho dos alunos nas atividades de estágio e arquivar os documentos 
comprobatórios; 
d) emitir parecer final sobre o desempenho e cumprimento da carga horária dos alunos prováveis 
concluintes. 

 
Artigo 6º - Nos componentes de Estágio, o aluno será avaliado de acordo com normatização da 
UFBA. 

 
§ 1º A avaliação de que trata o caput deste artigo deverá resultar de pelo menos três notas referente: 



 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO COLEGIADO DO 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

65	  

 

 

 
a)  Aos  trabalhos  desenvolvidos  em  sala  de  aula  (planejamento,  leituras  e  discussões 

teóricas, elaboração do plano de trabalho do estágio, etc.); 
b)  Ao desempenho na atividade de estágio expressa pela supervisão, dada em colaboração 

ou não com o professor supervisor do recinto onde o estágio se desenvolve; 
c)  Ao produto final da disciplina expresso no relatório circunstanciado e analítico sobre as 

atividades desenvolvidas. 
 
§ 2º – A média aritmética das notas será a nota da disciplina. 
§ 3º Obtendo a nota 5,0 (cinco) o aluno será considerado aprovado. Com a nota abaixo de 5,0 
(cinco) o aluno será conduzido a refazer sua prática ou seu relatório a fim de obter, pelo menos a 
nota 5,0 (cinco), conforme as regras da Universidade. 

 
Art. 7º - Poderá ser aproveitado como estágio, o efetivo exercício profissional na área da Educação 
Física caracterizada por atuação docente, realizado no período do curso, de acordo com legislação 
vigente. 
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17. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURSO DE 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFBA. 

 

 
 
 
 
 
Art. 1º - As Atividades Complementares são um conjunto de experiências de aprendizagem 
realizadas na UFBA ou em quaisquer instituições, programas, serviços de natureza educacional, que 
têm como objetivo ampliar as possibilidades de aprendizagens teóricas e práticas no campo da 
Educação Física e em áreas correlatas, através do aproveitamento das variadas experiências extra- 
curriculares. 

 
Parágrafo Único – As Atividades Complementares serão acompanhadas e coordenadas por uma 
Comissão designada pelo Colegiado do curso de Educação Física. 

 
Art. 2º - São consideradas Atividades Complementares as seguintes modalidades de atividades: 
pesquisa, extensão, estágio, programas especiais, cursos, disciplinas de graduação, atividade 
curricular em comunidade, participação em eventos e outras atividades acadêmicas, aprovadas e 
acatadas a critério do Colegiado. 

 
§ 1º - Na modalidade pesquisa serão consideradas as atividades desenvolvidas pelo aluno, 

como bolsista ou voluntário em projetos desenvolvidos pela UFBA ou que tenham vinculação com 
a UFBA. 

 
§ 2º - Na modalidade extensão serão consideradas as atividades desenvolvidas pelo aluno na 

condição  de  bolsista  ou  voluntário  em  projetos  desenvolvidos  pela  UFBA  ou  que  tenham 
vinculação com a UFBA. 

 
§ 3º - Na modalidade estágio serão consideradas as experiências desenvolvidas sob essa 

denominação, em campo de trabalho educacional, que não tenham sido aproveitadas nos 
componentes curriculares de Estágio. 

 
§ 4º - Na modalidade programas especiais serão consideradas as seguintes atividades 

institucionais oferecidas pela UFBA: Programa de Iniciação Científica, Programa de Monitoria, 
Programa   de   Bolsas   Trabalho,   Programa   Permanecer   e   quaisquer   programas   acadêmicos 
envolvendo alunos, que se encontrem em desenvolvimento ou que venham a ser criados. 

 
§ - 5º Na modalidade cursos serão considerados cursos de qualquer natureza ligados à área 

de educação, oferecidos em quaisquer instituições, nos quais o estudante tenha participado como 
aluno ou instrutor/professor, excetuando-se, neste último, as atividades decorrentes de exercício 
profissional. 

 
§ 6º - Na modalidade disciplinas de graduação serão consideradas as disciplinas cursadas 

com aprovação na UFBA, fora da matriz curricular, e outras instituições educacionais, além do 
número das sete optativas que o aluno obrigatoriamente terá que cursar. 
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§ 7º - Na modalidade atividade curricular em comunidade – ACC, serão considerados os 

componentes curriculares cursados na UFBA como tal e que não tenham sido aproveitados como 
disciplina optativa. 

 
§ 8º - Na modalidade eventos serão consideradas atividades como: congressos, seminário, 

simpósio, mesa-redonda, palestra, conferência, oficina, debate, jornada, encontro e outros similares, 
realizadas  por  quaisquer  instituições  das  quais  o  aluno  tenha  participado  como  ouvinte, 
apresentador ou organizador. 

 
Art. 3º - A comissão designada pelo Colegiado do curso de Educação Física deverá elaborar e 
submeter ao pleno do colegiado barema que expresse a distribuição da carga horária máxima por 
modalidade de atividades. 

 
Art. 4º - Para integralização curricular, será exigida uma carga horária total de 200 horas de 
Atividades Complementares. 

 
Art. 4º - Serão reconhecidas como Atividades Complementares as atividades desenvolvidas pelo 
aluno do primeiro ao último semestre do curso de Licenciatura em Educação Física, inclusive nos 
períodos de férias, de greve, trancamento de matrícula. 

 
Art. 5º - No final de cada semestre do curso os alunos apresentarão os comprovantes (original e 
cópia a ser autenticada pelo funcionário do Colegiado) das Atividades Complementares até então 
realizadas para análise e cálculo da carga horária por parte da Comissão designada para tal, que, por 
sua vez emitirá parecer conclusivo. Também no início de cada semestre será divulgada por esta 
Comissão a situação dos alunos quanto a sua situação no cumprimento da carga horária exigida, 
ocasião em que a Comissão informará a condição dos aprovados. 

 
§ 1º - Os comprovantes das Atividades Complementares deverão conter: timbre da 

instituição, assinatura do responsável pela instituição ou pelo estágio, descrição das atividades 
realizadas pelo aluno, data de início e término da atividade e carga horária total. 

 
§ 2º - O Colegiado designará entre os seus membros, os professores que farão parte de uma 

comissão que fará a análise dos documentos comprobatórios apresentados pelos alunos, emitindo 
parecer conclusivo sobre o aproveitamento das experiências e a carga horária cumprida pelo aluno, 
concluindo ou não pela sua aprovação nesta atividade. 

 
§ 3º - No Colegiado haverá uma pasta para cada aluno para arquivamento dos documentos 

comprobatórios desta atividade. 
 

§ 4º - O registro das Atividades Complementares no sistema acadêmico seguirá as normas 
de registro de atividades desta natureza a serem emitidas pelos Órgãos Superiores da Universidade. 
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