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1. Apresentação 

O Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), 
atento às novas exigências da sociedade, toma a iniciativa de criar o curso de 
Graduação/Bacharelado em Educação Física, com o intuito de formar profissionais qualificados para 
atuar nas áreas de Práticas Corporais relacionadas à Saúde e do Esporte/Lazer. 

Existe uma grande demanda por parte da comunidade por um curso nos moldes ora proposto. No 
entanto, parte significativa dessa comunidade ficaria impossibilitada de frequenta-lo se o mesmo 
fosse oferecido em horário diurno. Assim, o CEFD/UFES opta por seu oferecimento em horário 
noturno, entendendo que, desta forma, atenderá a esta parcela da população que estaria excluída. 

Há uma tradição de formação na área da Educação Física bastante identificada com a formação do 
professor em consequência, não exclusivamente, das orientações legais que nortearam os cursos de 
formação superior no Brasil. Entretanto, desde o início dos anos 80 do século XX, em função das 
políticas públicas de expansão e diversificação acadêmica e profissional da área, essa formação vem 
sendo questionada por alguns professores formadores que entendem tratar-se de um tipo de 
habilitação generalista que não consegue atender a um vasto campo de atuação profissional. Isso 
redundou numa clara distinção entre a formação de um licenciado para atuar na educação básica e a 
formação de um profissional que atue em outros âmbitos, podendo para tanto as instituições 
formadoras optarem por núcleos temáticos de aprofundamento. E é exatamente parte do campo de 
atuação profissional que extrapola o âmbito do sistema escolar, que será o foco da formação 
profissional ora proposta, no caso, os campos das práticas corporais relacionadas à saúde e do 
Esporte/Lazer. 

2. Justificativa 

Desde o início dos anos 80, em função das políticas públicas de expansão e diversificação 
acadêmica e profissional da área, a formação em Educação Física vem sendo questionada por alguns 
professores formadores que entendem que o tipo de habilitação generalista predominante até 
então, não consegue atender a um vasto e diverso campo de atuação profissional. 

Esse pensamento permeou a discussão no decorrer do processo de elaboração das diretrizes 
curriculares para a Educação Física ocorrido entre os anos de 2000 a 2004 e  influenciou no teor do 
documento final, reforçado pelas orientações legais do Conselho Nacional de Educação, que 
determina a oferta de uma licenciatura com terminalidade e integralidade própria em relação a 
graduado/bacharel em Educação Física. Essa determinação, entretanto, resolveu apenas parcialmente 
os impasses de formação da/na área. Por um lado, criou condições de possibilidade para que se 
pensasse o ensino da EF dentro da Educação Básica, respeitando a especificidade e complexidade da 
escola; por outro, avançou, na medida do possível, no delineamento da especificidade da nova 
habilitação. 

Nesse sentido, o CEFD/UFES entendeu que, como instituição pública, precisava assumir sua 
responsabilidade de oferecer também a formação profissional em Educação Física que habilitasse 
para o exercício profissional no plano das práticas corporais relacionadas à saúde e do esporte/lazer. 
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3. Histórico 

O curso de Educação Física do Espírito Santo, um dos mais antigos do país, sofreu o impacto de 
algumas determinações legais e efetivou outras tantas reformas curriculares. Entre as mais recentes 
destacamos aquela provocada pela Resolução nº. 03/87, através da qual a formação única em 
licenciatura cedeu lugar à graduação em Educação Física que poderia conferir o título de bacharel 
e/ou licenciado. O curso passava a ter duração mínima de quatro anos e máxima de sete anos, 
compreendendo uma carga horária mínima de 2.880 (duas mil, oitocentas e oitenta) horas/aula. Uma 
importante inovação encampada pelo texto legal foi o investimento nos processos de iniciação 
científica, facultando/indicando aos cursos a necessidade de elaboração de trabalhos de conclusão de 
curso que corroborassem com a formação de um profissional capaz de refletir sobre os fundamentos 
de suas práticas.  
 
 
Recentemente, a Resolução n. 03/87 foi revogada em razão da aprovação da Resolução nº. 7/2004. 
Com a publicação dessa Resolução, ainda que com resistências por parte de alguns grupos que 
estudam a formação profissional em Educação Física, oficializou-se uma formação específica para 
graduados já que a formação para licenciados apoiou-se mais fortemente na legislação referente à 
formação de professores para atuar na Educação Básica. A legislação que ampara a formação de 
graduados é o Parecer nº. 058/2004 que consubstancia a Resolução nº. 07/2004 e que estabelece as 
diretrizes curriculares para os cursos de formação profissional em Educação Física.  

O Parecer n. 058/2004 buscou caracterizar a área para além da restrição no campo da saúde, em sua 
dimensão biológica, ao mesmo tempo em que ampliou possibilidades para que cada Instituição de 
Ensino Superior (IES) julgasse e escolhesse a matriz epistemológica e/ou ideológica orientadora dos 
seus respectivos currículos de formação em Educação Física, assegurando uma formação 
generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional. 

4. Princípios norteadores 

Nossa reflexão sobre o projeto político-pedagógico do curso de graduação, pautou-se, por opção 
política e pedagógica, na discussão epistemológica da área, considerando o que constitui a Educação 
Física como campo de intervenção acadêmico profissional; o que lhe dá especificidade e sentido. 
Pretende-se uma articulação efetiva entre teoria e prática materializada nos conhecimentos que 
compõem as formações ampliadas e específicas, bem como nos conhecimentos que compõem os 
núcleos temáticos de Práticas corporais relacionadas à Saúde e Esporte /Lazer. 

O núcleo temático relacionado ao esporte é entendido como conjunto de práticas de múltiplos 
significados. Neste contexto, contempla estudos pesquisas e intervenções para o atendimento às 
demandas sociais relativas ao aprendizado/iniciação em práticas corporais, à formação de atletas, ao 
desenvolvimento físico, técnico, tático e estratégico de práticas corporais individuais ou coletivas de 
caráter agonístico ou não. 
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Entende-se o lazer como valor e demanda social que podem ser realizados em múltiplas formas, 
tempos e espaços sociais. Este, contempla estudos, pesquisas e intervenções para o atendimento das 
demandas relativas à ocupação do tempo livre de forma recreativa, (auto) formativa, associativa, 
compensatória, em  contato com a natureza, relacionada à saúde e expressivas. 

O núcleo de práticas corporais relacionadas à saúde mobiliza um conjunto de conhecimentos e 
práticas relacionadas à manutenção e melhoria da integridade bio-psico-social da vida humana, uma 
expressão particular do processo saúde/doença (BREILH & GRANDA, 1989). Entende o 
conceito de saúde em sentido amplo, que além de componente da vida é um direito social, no qual 
os indivíduos, e toda a população, possam ter assegurados o exercício e direito à saúde, a partir do 
acesso aos bens e serviços de saúde, aos conhecimentos e tecnologias disponíveis e desenvolvidos 
na sociedade, adequados às suas necessidades fisiológicas historicamente determinadas. Este 
conceito abrange a promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 
de doenças. Em outras palavras, considera-se esse direito como componente das condições de vida, 
de classe social e de cidadania. 

É neste contexto, que este núcleo de aprofundamento contempla estudos, pesquisas e intervenções 
para o atendimento das demandas relativas ao aprendizado em diversos saberes que fazem interfaces 
entre a saúde e o exercício físico, em abordagens que garantam o entendimento dos fenômenos 
biológicos, genéticos, bioquímicos, fisiológicos, nutricionais, epidemiológicos, bem como aqueles 
concernentes às políticas publicas, à educação em saúde e à economia e sociologia da saúde, dentre 
outros. Estes saberes encontram-se em permanente inter-relação e interdependência, facultando 
melhor compreensão das intrincadas e contraditórias relações das condições de vida e de trabalho, 
da saúde e da doença e da prática de exercícios físicos, seja no plano individual e/ou populacional. 

5. Objetivos 

- Formar um profissional que tem como principal possibilidade de ação a intervenção pedagógica, 
orientação essa que deve balizar suas opções políticas, éticas, técnicas e científicas no exercício da 
profissão que englobam tanto o planejamento, a prescrição, o ensino, a orientação, o 
assessoramento, a supervisão e avaliação de práticas corporais assim como a participação, 
assessoramento, coordenação, liderança e gerenciamento de equipes multiprofissionais de discussão, 
de definição e de operacionalização de políticas públicas e institucionais no campo da saúde, do 
lazer, do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, do trabalho, da cultura e 
todas as demais políticas que, direta ou indiretamente, com ela dialogam. 

- Oferecer um curso capaz de atender à demanda por profissionais no campo das práticas corporais 
relacionadas à saúde e nos campos do esporte e do lazer. 

- Ampliar as possibilidades de acesso da população à universidade pública, em particular dos jovens 
que estão integrados ao mercado de trabalho, oferecendo um curso no período noturno. 
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6. Perfil do profissional 

- O curso almeja formar um cidadão e profissional capaz de compreender criticamente o seu papel 
na sociedade a partir da especificidade do seu campo profissional. 

- Formar um profissional capaz de identificar as demandas sociais por práticas corporais 
relacionadas à saúde e ao campo do esporte e do lazer e com competência técnica para planejá-las, 
desenvolvê-las e avaliá-las adequadamente. 

7. Organização curricular 

Carga Horária Total do curso: 3.225 (três mil, duzentas e vinte e cinco) horas. 

Carga Horária Obrigatória: 2.385 (duas mil, trezentas e oitenta e cinco) horas. 

Formação ampliada: 960 (novecentas e sessenta) horas. 

Formação específica: 1.140 (um mil, cento e quarenta) horas. 

Estágio Supervisionado: 315 (trezentas e quinze) horas. 

Atividades Complementares: 210 (duzentas e dez) horas. 

Carga Horária Optativa: 600 (seiscentas) horas. 

Núcleos de Aprofundamento Temático: 

Esporte e Lazer: 270 (duzentas e setenta) horas. 

Saúde: 270 (duzentas e setenta) horas. 

Tempo mínimo para integralização do curso: 4 (quatro) anos e meio. 

Tempo máximo para integralização do curso: 6 (seis) anos e meio. 
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7.1 Estrutura do currículo 

Nesse tópico, buscamos dar materialidade à matriz curricular do curso de graduação em Educação 
Física a partir das orientações legais que tratam dessa formação e dos pressupostos epistemológicos 
assumidos. Os princípios que balizaram a matriz curricular foram: formação generalista, humanista e 
crítica, indissociabilidade entre teoria e prática e atitude dialógica entre as diversas maneiras 
escolhidas para mobilizar e organizar os conhecimentos: disciplinas curriculares, oficinas optativas e 
seminários de estudos. 

As Disciplinas Curriculares são obrigatórias e optativas. Contemplam os conhecimentos da 
Formação Ampliada e Formação Específica. Trabalham, respectivamente, as dimensões de relação 
ser humano-sociedade; biológica do corpo humano; produção do conhecimento científico e 
tecnológico; culturais do movimento humano; técnico-instrumental; didático-pedagógico. 

As disciplinas optativas serão oferecidas em blocos. Serão oferecidos blocos de disciplinas, 
constando em cada bloco disciplinas da área da Saúde, Esporte e Lazer e/ou disciplinas que 
contemplam as duas áreas de aprofundamento. Será oportunizado ao aluno escolher no mínimo seis 
disciplinas optativas dentre as disciplinas oferecidas, sendo duas por blocos em cada período. 

Por Oficinas estamos denominando a unidade curricular que garante o tempo institucional de 
vivência de práticas corporais que constituem objetos de ensino específicos da área. As oficinas são 
optativas e ofertadas pelos Departamentos a partir do interesse dos professores e alunos do curso, 
considerando o eixo curricular. As oficinas devem ser registradas e aprovadas nos Departamentos de 
origem dos professores proponentes, atendendo a exigência de apresentação de plano de curso. 
Essas oficinas poderão ter caráter permanente ou esporádico, sempre com a carga horária de 30 
(trinta) horas/aula. 

Estamos designando como Seminário de Estudos a unidade curricular que formaliza o tempo 
oficialmente dedicado ao estudo de uma determinada temática, extraída e/ou derivada das discussões 
levantadas em disciplinas curriculares obrigatórias, estudos desenvolvidos nos laboratórios ligados 
ao CEFD/UFES e/ou das oficinas. Os seminários de estudos têm como principal objetivo levar os 
acadêmicos nele matriculados a refletir de modo sistematizado sobre uma determinada problemática, 
a partir da leitura compartilhada de uma bibliografia específica. Eles são optativos aos alunos e as 
cargas horárias cumpridas poderão ser computadas nas 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico- 
culturais do eixo Cultura Geral e Profissional. Os seminários de estudo poderão ser ofertados sempre 
com 30 (trinta) horas/aula, em um encontro semanal de 2 (duas) horas/aula. As propostas de 
seminários de estudo deverão ser registradas no Colegiado de Curso, mediante apresentação escrita 
de ementa e bibliografia básica, por parte do professor proponente. Esses seminários de estudo 
podem ter caráter permanente ou esporádico. 

Observação: A disciplina Educação Física, Saúde e Sociedade, do 1º período, é equivalente à 
disciplina Importância da Atividade Física e do Exercício Físico para a Saúde, já ofertada pelo Curso 
de Graduação em Educação Física. 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

1º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr    Requisitos 

DES-12353    CORPO, MOVIMENTO E CONHECIMENTOS  60    3   --- 
ANATÔMICOS 

DES05073    CORPO, MOVIMENTO E CONHECIMENTOS  60    3   --- 
BIOLÓGICOS 

DES-12358    EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E SOCIEDADE      60    4  --- 
GIN-12360    FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA  60    4   --- 

GIN-12354    INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA             60    0   --- 

Totais do período  300   14   

2º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr   Requisitos 

GIN-12355   CINESIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO 60     3   --- 
FÍSICA 

GIN-12357   CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO          60     4   --- 
GIN-12359   EDUCAÇÃO FÍSICA E REFLEXÕES  60    4   --- 

FILOSÓFICAS 
GIN-12350   ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  60    4   --- 

GIN-12351   MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO  60    3   --- 
FÍSICA 

Totais do período  300   18   

3º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr   Requisitos 

DES-12343   CORPO, MOVIMENTO E FISIOLOGIA  60    3   --- 
APLICADA  I 

GIN-12374   EDUCAÇÃO FÍSICA, APRENDIZAGEM E  60    4   --- 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DES-12338   EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E SOCIEDADE    60    4   --- 
DES-12347   FUNDAMENTOS DO JOGO  60    4   --- 

GIN-12364   FUNDAMENTOS DO LAZER  60    4   --- 

Totais do período  300   19   
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4º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr   Requisitos 

DES-12361   CORPO, MOVIMENTO E FISIOLOGIA  60    3   --- 
APLICADA  II 

DES-12375   EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOQUÍMICA E  60    4   --- 
NUTRIÇÃO 

GIN-12345   EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E SOCIEDADE       60    4   --- 
GIN-12339   FUNDAMENTOS DOS ESPORTES  60    4   --- 

DES-12367   SOCORROS DE URGÊNCIA  60    1   --- 

Totais do período  300   16   

5º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr   Requisitos 

GIN-12352   FUNDAMENTOS DA DANÇA  60    3   --- 

DES-12349   FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO  60    4   --- 
DESPORTIVO 

C0000-13320  OPTATIVA I - ESPORTE/LAZER  60    4   --- 

C0000-13321  OPTATIVA I - SAÚDE  60    4   --- 
DES-12348   POLÍTICAS PÚBLICAS, ORGANIZAÇÃO E  60    4   --- 

GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Totais do período  300   19   

6º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr   Requisitos 

GIN-12365    EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA       60     4  --- 
GIN-12441    ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO  105    4  --- 

FÍSICA E LAZER  
DES-12362    FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO  60    3   --- 

TREINAMENTO DE FORÇA E FLEXIBILIDADE 

C0000-13322  OPTATIVA II - ESPORTE/LAZER  60    4   --- 
C0000-13323  OPTATIVA II - SAÚDE  60    4   --- 

GIN-12363   TEORIAS E MÉTODOS DA GINÁSTICA            60    3   --- 

Totais do período  405   22   
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7º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr  Requisitos 

GIN-12372    EDUCAÇÃO FÍSICA, ADAPTAÇÃO E  60    4   --- 
INCLUSÃO 

DES-12440    ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO  105    4   --- 
FÍSICA E ESPORTE 

DES-12373    FUNDAMENTOS DO ATLETISMO  60    4   --- 
GIN-12337    INTRODUÇÃO À PESQUISA  60    4   --- 

C0000-13324   OPTATIVA III - ESPORTE/LAZER  60    4   --- 
C0000-13325   OPTATIVA III - SAÚDE  60    4   --- 

Totais do período  405   24   

8º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr  Requisitos 

DES-12442    ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO  105    4   --- 
FÍSICA E SAÚDE 

DES-12369    FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES  60    4   --- 
AQUÁTICAS 

DES-12370    FUNDAMENTOS DAS LUTAS  60    4   --- 

C0000-13326  OPTATIVA IV - ESPORTE/LAZER  60    4   --- 
C0000-13327  OPTATIVA IV - SAÚDE  60    4   --- 

DES-12371   SEMINÁRIO INTRODUTÓRIO DE PROJETOS      60    2   --- 

Totais do período  405   22   

9º Período 

Código Disciplina  CHS  Cr  Requisitos 

GIN-12366    CORPO, EXPRESSÃO E LINGUAGEM             60    4   --- 

DES-12346    EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE EM GRUPOS  60    4   --- 
ESPECÍFICOS 

C0000-13328   OPTATIVA V - ESPORTE/LAZER  60    4   --- 

C0000-13329   OPTATIVA V - SAÚDE  60    4   --- 

CEF-12368    SEMINÁRIO DE PROJETOS  60    4   --- 

Totais do período  300   20   
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DISCIPLINAs OPTATIVAS 

Código Disciplina  CHS  Cr  Requisitos 

DES-12380    ATLETISMO  60    4   --- 

DES-12388    BASQUETEBOL  60    3   --- 
GIN-12398    BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO HUMANO     60    4   --- 
DES-12414    BIOTECNOLOGIA, SAÚDE E EXERCÍCIO         60    4   --- 
DES-12383    CAPOEIRA  60    3   --- 
DES-12405    COMPOSIÇÃO CORPORAL, EXERCÍCIO E  60    4   --- 

SAÚDE  

GIN-12395    EDUCAÇÃO FÍSICA EM COMUNIDADES         60    4   --- 
DES-12399    EDUCACÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA  60    4   --- 

SAÚDE  
DES-12410    EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PREVENTIVA E  60    4   --- 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

DES-12393    ESPORTES DE AREIA  60    4   --- 

DES-12403    ESTADO, CLASSES SOCIAIS, SAÚDE E  60    4   --- 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

DES-12412    ESTUDOS EM BIOÉTICA   60    4   --- 
DES-12400   ESTUDOS EM EXERCÍCIO, SAÚDE E  60    4   --- 

QUALIDADE DE VIDA 

DES-12413   ESTUDOS EM GÊNERO, ETNICIDADE, SAÚDE  60    4   --- 
E EXERCÍCIO 

DES-12408    EXERCÍCIO NAS DISFUNÇÕES ÓSTEO-  60    4   --- 
NEUROMUSCULARES 

DES-12401   EXERCÍCIO, SAÚDE E ENVELHECIMENTO       60    4    --- 
DES-12402    FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE    60    4   --- 
DES-12389    FUTEBOL  60    4   --- 
DES-12385    FUTSAL  60    3   --- 

GIN-12382    GINÁSTICA ARTÍSTICA  60    3   --- 

DES-12386   HANDEBOL  60    3   --- 
GIN-12411    IMAGEM CORPORAL, ESTÉTICA E  60    4   --- 

EXERCÍCIO  
DES-12397    INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA A  60    4   --- 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

DES-12381    JUDÔ  60    3   --- 

DES-12406   MECANISMOS MOLECULARES E  60    4   --- 
CELULARES DO EXERCÍCIO 

GIN-12379    METODOLOGIA DA PESQUISA  60    4   --- 
QUALITATIVA  

DES-12378    METODOLOGIA DA PESQUISA  60    4   --- 
QUANTITATIVA 
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Código Disciplina  CHS  Cr  Requisitos 

DES-12390     MUSCULAÇÃO   60    3   --- 
DES-12376    NATAÇÃO  60    3   --- 

GIN-12396    PRÁTICAS CORPORAIS NA NATUREZA          60    4   --- 

DES-12392    PSICOLOGIA DO ESPORTE  60    4   --- 
DES-12409    REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENDÓCRINA-  60    4   --- 

METABÓLICA-NUTRICIONAL NO EXERCÍCIO  
DES-12394    REMO  60    3   --- 

C0000-13319   RITMO BIOLÓGICO, CRONOBIOLOGIA E  60    4   --- 
EXERCÍCIO 

DES-12404    SAÚDE, TRABALHO E GINÁSTICA LABORAL   60    4   --- 

GIN-05666    SEMINÁRIO DE ESTUDOS: '' A PESSOA COM  30    2   --- 
DEF. NA ABORDAGEM HIST. CULTURAL'' 

GIN-05667    SEMINÁRIO DE ESTUDOS: ''EDUC. FÍS. E  30    2   --- 
DEF. MENTAL: EU TAMBÉM QUERO 
PARTICIPAR!'' 

GIN-05665    SEMINÁRIO DE ESTUDOS: '' GINÁS. E EXPR.  30    2   --- 
CORPORAL'' 

DES-12407    SISTEMA IMUNE E EXERCÍCIO   60    4   --- 

DES-12387    TÊNIS  60    4   --- 
C0000-13318  TÓPICOS ESPECIAIS DE APROFUNDAMENTO    60    4  --- 
C0000-13317  TÓPICOS ESPECIAIS DE APROFUNDAMENTO    60    4  --- 

DES-12377    TÓPICOS ESPECIAIS EM ATIVIDADES  60    3   --- 
AQUÁTICAS 

DES-12391   TRIATLON  60    3   --- 
DES-12384   VOLEIBOL  60    4   --- 

Totais das disciplinas optativas  2610  163   

7.2 Programas de disciplinas 

 1º Período 

DES-12353 - CORPO, MOVIMENTO E CONHECIMENTOS ANATÔMICOS (60 h, OBR, T:30 E:0 
L:30) 

Introdução ao estudo da estrutura anatômica do corpo humano enfatizando os diferentes níveis 
do sistema  nervoso na realização do movimento. Análise biomecânica e avaliação dos 
movimentos corporais. 
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DES05073 - CORPO, MOVIMENTO E CONHECIMENTOS BIOLÓGICOS (60 h, OBR, T:30 
E:0 L:30) 

Introdução ao estudo da estrutura celular enfatizando as células e tecidos musculares. 
Moléculas biológicas, estrutura, função e metabolismo no músculo. 

DES-12358 - EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E SOCIEDADE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Saúde e Doença: Conceitos e Fundamentos. Fatores determinantes da Saúde/Doença. Teorias e 
Modelos Causais. A Educação Física e o Pensamento Social em Saúde. Educação Física e 
Saúde Coletiva. 

GIN-12360 - FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Introdução ao estudo da Ginástica e suas relações com a Educação Física. Historicização da 
construção de sentidos atribuídos a essa prática corporal. Relação da Ginástica com a saúde, o 
lazer e a educação. Estudo e análise dos movimentos corporais e de seus elementos básicos. 
Incrementa a pesquisa, o trabalho de campo e extensão, enfatizando a Ginástica como meio 
educativo dentro do processo educacional dos indivíduos. 

GIN-12354 - INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Possibilidades de resposta a pergunta “o que é educação física?”, o que ela foi, o que ela vem 
sendo, o que ela pode/deve se tornar. A Educação Física como profissão, como prática 
pedagógica e como campo de conhecimento. Introdução ao estudo sobre a escolarização da 
Educação Física no contexto histórico. 

 2º Período 

GIN-12355 - CINESIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OBR, T:30 E:0 L:30) 
História da cinesiologia. Estrutura de sustentação e as articulações do corpo humano. Função 
muscular e tipos de trabalho muscular. As bioalavancas. Movimentos da cintura escapular, da 
articulação do ombro, do cotovelo, radio-ulnares, do punho e da mão, da cintura pélvica, da 
articulação do quadril. Movimentos da articulação do joelho, do tornozelo, do pé e da coluna 
vertebral. Músculos envolvidos no sistema respiratório. Princípios cinesiológicos nos esportes e 
no jogo; aplicabilidade e limitações. 

GIN-12357 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Estudo dos processos que envolvem o crescimento físico e o desenvolvimento motor. As 
prontidões maturacionais relacionadas à atividade física e desenvolvimento de programas 
específicos para cada fase da vida. 

GIN-12359 - EDUCAÇÃO FÍSICA E REFLEXÕES FILOSÓFICAS (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Trata do sentido de submeter às práticas educacionais a interrogação filosófica; peculiaridades 
do saber filosófico e sua importância na formação, a relação entre práticas educativas, 
perspectivas filosóficas e teorias educacionais. 
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GIN-12350 - ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Trata do processo e dos métodos de ensino-aprendizagem nos diferentes âmbitos específicos da 
Educação Física: organização do ensino, métodos de ensino, relação professor-aluno. 

GIN-12351 - MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OBR, T:30 E:30 L:0) 
Estudo da função da medida e dos diferentes tipos de teste utilizados na Educação física, dando 
ênfase a técnicas de administração e aplicação de resultados para avaliar objetivos educacionais 
pertinentes. Noções Gerais de Antropometria, Biotipologia e Somatotipologia. Noções de 
estatística aplicada à Educação Física. 

 3º Período 

DES-12343 - CORPO, MOVIMENTO E FISIOLOGIA APLICADA  I (60 h, OBR, T:30 E:0 
L:30) 

Estudo dos principais sistemas e mecanismos reguladores que permitem o funcionamento do 
corpo humano, aplicados a interpretação da fisiologia do exercício físico. 

GIN-12374 - EDUCAÇÃO FÍSICA, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
(60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 

Estuda aspectos relevantes das diferentes teorias da aprendizagem e do desenvolvimento 
humano, destacados a partir do conhecimento necessário à formação do professor. Discute as 
implicações desse conhecimento na prática pedagógica, nos procedimentos de ensino. 

DES-12338 - EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E SOCIEDADE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Estudo das relações Esporte e Sociedade e suas implicações na sociedade contemporânea. 

DES-12347 - FUNDAMENTOS DO JOGO (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Abordagens conceituais e classificatórias de Jogo. Características e potencialidades 
pedagógicas do jogo. O jogo como elemento da cultura e como manifestação da ludicidade 
humana. Aspectos definidores do jogo como conteúdo e como método da Educação Física. 
Aproximações e distanciamentos entre jogo, brinquedo e brincadeira. O universo lúdico do jogo 
e a associação com o Imaginário social popular. 

GIN-12364 - FUNDAMENTOS DO LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Relações fundamentais: lazer-trabalho, lazer-educação, lazer-meio ambiente, lazer-esporte. 
Concepções públicas e privadas de lazer. Pesquisa e formação profissional no campo do Lazer. 
Projetos de lazer: intervenção e investigação. Programação, desenvolvimento e avaliação de 
projetos de Lazer. 
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4º Período 

DES-12361 - CORPO, MOVIMENTO E FISIOLOGIA APLICADA  II (60 h, OBR, T:30 E:30 
L:0) 

 Bioenergia. Fundamentos do sistema cardiorespiratório e muscular durante o exercício. 
Avaliação funcional. Prescrição de exercícios físicos. Efeitos fisiológicos de treinamento. 
Termoregulação. Influência do exercício físico sobre os demais sistemas orgânicos. A 
influência do meio ambiente sobre o desempenho humano. 

DES-12375 - EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOQUÍMICA E NUTRIÇÃO (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Conceitos fundamentais. Distribuição celular das macromoléculas informacionais. Moléculas 
biológicas, estrutura, função e metabolismo. Mecanismo de produção de energia (aeróbico e 
anaeróbico). Vitaminas e hormônios, produção, localização e importância metabólica. 
Metabolismo no músculo (mecanismo de produção de energia do músculo). Contração 
muscular, mecanismo bioquímico relativamente à resposta fisiológica.  

GIN-12345 - EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E SOCIEDADE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Abordagens conceituais de Lazer historicamente construídas e suas influências na sociedade 
contemporânea. O Lazer como elemento da Cultura e como dimensão do tempo e espaço do 
Homem contemporâneo. Barreiras sócio-culturais no lazer. Relação Trabalho-Lazer e a atuação 
do profissional de Educação Física na intervenção, investigação e formação de animadores 
culturais. Pressupostos básicos da atuação do profissional de Educação Física no campo do 
Lazer industrializado. 

GIN-12339 - FUNDAMENTOS DOS ESPORTES (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Introdução ao estudo do Esporte e suas relações com a Educação Física. Historicização da 
construção de sentidos atribuídos a essa prática corporal. Relação do Esporte com a saúde, o 
lazer e a educação. Estudo e análise dos movimentos corporais e de seus elementos básicos. 
Incrementa a pesquisa, o trabalho de campo e extensão, enfatizando o Esporte como meio 
educativo dentro do processo educacional dos indivíduos. 

DES-12367 - SOCORROS DE URGÊNCIA (60 h, OBR, T:30 E:30 L:0) 
Trata de discutir os diversos contextos necessários para a intervenção do profissional de 
Educação Física na aplicação de primeiros socorros nos distintos casos de urgência. Discute a 
utilização de equipamentos de segurança nos diversos esportes e conseqüências traumáticas e 
lesões advindas da prática de atividades físicas e do treinamento esportivo nas academias, 
escolas, na natureza, praças esportivas e piscinas. 
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5º Período 

GIN-12352 - FUNDAMENTOS DA DANÇA (60 h, OBR, T:30 E:30 L:0) 
Introdução ao estudo da Dança e suas relações com a Educação Física. Historicização da 
construção de sentidos atribuídos a essa prática corporal. Relação da Dança com a saúde, o 
lazer e a educação. Estudo e análise dos movimentos corporais e de seus elementos básicos. 
Incrementa a pesquisa, o trabalho de campo e extensão, enfatizando a Dança como meio 
educativo dentro do processo educacional dos indivíduos. 

DES-12349 - FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO DESPORTIVO (60 h, OBR, T:60 E:0 
L:0) 

 Classificação e identificação das capacidades e habilidades motoras condicionantes e 
coordenativas. Classificação e identificação dos fatores determinantes e limitantes nas 
atividades físicas, relacionadas com as capacidades motoras. Metodologia do treinamento para 
a situação de ensino. 

C0000-13320 - OPTATIVA I - ESPORTE/LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

C0000-13321 - OPTATIVA I - SAÚDE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

DES-12348 - POLÍTICAS PÚBLICAS, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (60 
h, OBR, T:60 E:0 L:0) 

Estudo das políticas públicas em educação física, esporte e lazer e suas implicações na 
sociedade contemporânea. Discutir e analisar propostas, programas e projetos de esporte e 
lazer. Aborda as diretrizes de políticas publicas de esporte e lazer no âmbito federal- 
estadual/municipal. Discute sobre a estrutura e funcionamento de órgãos dirigentes de esporte e 
lazer. 

 6º Período 

GIN-12365 - EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Epistemologia da educação física: relações educação física e ciência; possibilidades de 
demarcação do objeto de estudo. Teorias da Educação Física e do esporte no Brasil. 

GIN-12441 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER  (105 h, OBR, 
T:30 E:75 L:0) 

Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públicos e privados, nos quais 
há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corporais tratadas nesse currículo de 
formação. Ênfase em práticas de lazer. 
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DES-12362 - FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO TREINAMENTO DE FORÇA E 
FLEXIBILIDADE (60 h, OBR, T:30 E:30 L:0) 

Fundamentos biológicos sobre o desenvolvimento e manifestação da força e da flexibilidade. 
Metodologia do treinamento de força e flexibilidade. Princípios de planejamento: periodização 
do esforço neuromuscular contra-resistência. Equipamentos e instalações, testes e avaliações. 
Treinamento de força e flexibilidade em crianças, adolescentes e adultos, idosos e pessoas com 
deficiências. 

C0000-13322 - OPTATIVA II - ESPORTE/LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

C0000-13323 - OPTATIVA II - SAÚDE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

GIN-12363 - TEORIAS E MÉTODOS DA GINÁSTICA  (60 h, OBR, T:30 E:30 L:0) 
Discute o campo de trabalho da ginástica de aptidão nos diferentes espaços e o profissional de 
educação fisica. Teorias básicas dos exercícios aeróbios e das modalidades de ginástica em 
academia e outros espaços. Meios e métodos. Princípios básicos dos exercícios ginásticos de 
aptidão. Equipamentos e instalações. Testes e avaliações. Aprendizagem-vivência prática dos 
exercícios em academia e os principais cuidados. Diferentes capacidades e tipos de ginástica. 
Saúde, estética e exercício. 

 7º Período 

GIN-12372 - EDUCAÇÃO FÍSICA, ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
A questão da Educação Física para alunos com necessidades especiais. Conhecimento das 
deficiências, características e possibilidades de intervenção. Estudo dos métodos e técnicas 
aplicadas e de situações que exigem adaptações. Problematização das situações de 
inclusão/exclusão nas aulas de Educação Física. 

DES-12440 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (105 h, 
OBR, T:30 E:75 L:0) 

Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públicos e privados, nos quais 
há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corporais tratadas nesse currículo de 
formação. Ênfase em práticas esportivas. 
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DES-12373 - FUNDAMENTOS DO ATLETISMO (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Introdução ao estudo do Atletismo e suas relações com a Educação Física. Historicização da 
construção de sentidos atribuídos a essa prática corporal e a relação com os grupos étnicos e 
classes sociais. Discute a relação dessa modalidade. Relação do Atletismo com a saúde, o lazer 
e a educação. Estudo e análise dos movimentos corporais e de seus elementos básicos. 
Incrementa a pesquisa, o trabalho de campo e extensão, enfatizando o atletismo como meio 
educativo dentro do processo educacional dos indivíduos. 

GIN-12337 - INTRODUÇÃO À PESQUISA (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Demarcação científica. Ciência e ideologia. Função da pesquisa. A questão do método. A 
relação método e técnica. O relacionamento dessas questões com a pesquisa em Educação 
Física. Esboça projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 

C0000-13324 - OPTATIVA III - ESPORTE/LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

C0000-13325 - OPTATIVA III - SAÚDE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

8º Período 

DES-12442 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE (105 h, OBR, 
T:30 E:75 L:0) 

Observação, pesquisa e intervenção supervisionada, em espaços públicos e privados, nos quais 
há vivência e aprendizagem das diferentes práticas corporais tratadas nesse currículo de 
formação. Ênfase em práticas corporais para grupos diferenciados. 

DES-12369 - FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Analisa os determinantes históricos e culturais da aprendizagem da natação. Destaca as 
correntes pedagógicas e a direção metodológica por elas impostas no processo de ensino. 
Discute o enfoque estrutural-funcional da natação, priorizando os aspectos utilitário e 
desportivo. 

DES-12370 - FUNDAMENTOS DAS LUTAS (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Introdução ao estudo das Lutas e suas relações com a Educação Física. Historicização da 
construção de sentidos atribuídos a essa prática corporal. Relação das Lutas com a saúde, o 
lazer e a educação. Estudo e análise dos movimentos corporais e de seus elementos básicos. 
Incrementa a pesquisa, o trabalho de campo e extensão, enfatizando as Lutas como meios 
educativos dentro do processo educacional dos indivíduos. 
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C0000-13326 - OPTATIVA IV - ESPORTE/LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

C0000-13327 - OPTATIVA IV - SAÚDE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

DES-12371 - SEMINÁRIO INTRODUTÓRIO DE PROJETOS (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Orientação em pequenos grupos. Trata da (re)elaboração, aprofundamento e qualificação de 
projetos de pesquisa como exigência para conclusão do curso de Educação Física. Ênfase na 
orientação para o desenvolvimento da revisão de literatura e procedimentos metodológicos para 
registro e redação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

9º Período 

GIN-12366 - CORPO, EXPRESSÃO E LINGUAGEM (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Introdução ao estudo da relação Corpo-Educação Física presente em conceitos tais como 
atividade física, habilidade motora e cultura corporal de movimento. Experimentação e debate 
de vivências organizadas a partir de técnicas variadas de intervenção no corpo problematizando 
seus fundamentos teórico-epistemológicos. 

DES-12346 - EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE EM GRUPOS ESPECÍFICOS (60 h, OBR, T:60 E:0 
L:0) 

 Benefícios gerais dos exercícios. Avaliação para a prescrição de programas de atividades físicas 
para sedentários, idosos, crianças, obesos, diabéticos, gestantes e outros. Indicações e contra- 
indicações à prática de exercícios físicos. Aspectos fisiológicos e terapêuticos do exercício nas 
doenças e distúrbios cardiovasculares, pulmonares, neuromusculares, metabólicos, 
imunológicos e ortopédicos.  

C0000-13328 - OPTATIVA V - ESPORTE/LAZER (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

C0000-13329 - OPTATIVA V - SAÚDE (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
De acordo com a disciplina optativa escolhida. 

CEF-12368 - SEMINÁRIO DE PROJETOS (60 h, OBR, T:60 E:0 L:0) 
Trata da elaboração orientada da monografia como trabalho de conclusão de curso, bem como 
da redação final e apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Optativas 

DES-12380 - ATLETISMO (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Aborda os fundamentos técnicos das modalidades que compõem o atletismo em suas divisões 
de campo e pista. Discute as qualidades físicas identificadas nas modalidades e suas relações 
com a saúde, educação e treinamento de alta-performance. Introduz o treinamento  e discute 
fundamentos específicos de cada modalidade que o compõe. 

DES-12388 - BASQUETEBOL (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Histórico e evolução. Conceitos dos fundamentos básicos; sistemas de defesa e ataque.  

GIN-12398 - BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO HUMANO (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Estudo das forças internas e externas que agem no corpo humano durante a sua movimentação. 
Análise biomecânica e avaliação dos movimentos gmínico-desportivos. 

DES-12414 - BIOTECNOLOGIA, SAÚDE E EXERCÍCIO  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Fundamentos e aplicações da biotecnologia na prevenção e diagnostico em saúde. Estudos da 
interrrelação exercício e tecnologia em saúde. 

DES-12383 - CAPOEIRA (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
História da capoeira.  Cultura e tradição - fundamentos ritualísticos da capoeira. As principais 
vertentes de capoeira e seus principais representantes. Organização e normatização da capoeira. 
O processo de institucionalização da capoeira. Aquisição de habilidades perceptivo-motoras na 
capoeira. Expressão corporal em capoeira. Fundamentos sócio-filosóficos da capoeira. 
Metodologias aplicadas à capoeira. Fundamentos técnicos da capoeira. Fundamentos musicais e 
instrumentação da capoeira. Bases morfo-fisiológicas da prática da capoeira. 

DES-12405 - COMPOSIÇÃO CORPORAL, EXERCÍCIO E SAÚDE  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Introdução à morfologia corporal e a cineantropometria. Medidas antropométricas. Avaliação 
da composição corporal: princípios, técnicas, protocolos e aplicações. Somatotipia. Massa 
corporal, magreza e obesidade. Controle de massa corporal. Proporcionalidade corporal. 

GIN-12395 - EDUCAÇÃO FÍSICA EM COMUNIDADES (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Estudo da Educação Física aplicada às Organizações Sociais e Comunitárias não escolares dos 
países em via de desenvolvimento, relacionando-a ao trabalho, lazer e tempo disponível. 
Elaboração, administração e avaliação de Projetos sociais e comunitários com interfaces da 
Educação Física, no âmbito do esporte, saúde e lazer. Intervenção do profissional nos Projetos 
sociais e comunitários considerando a especificidade do campo e as possibilidades de gestão. 
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DES-12399 - EDUCACÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Evolução e História da Saúde no Brasil. Atenção Primária a Saúde. Educação física e teorias da 
promoção da saúde: modelo e conceitos chaves. Promoção da Saúde como novo paradigma da 
Saúde Pública. Educação, participação, comunicação em exercícios como instrumentos de 
Promoção da saude. A saúde e os modelos de comportamento individual e em grupos e classes 
sociais. Construção cultural do comportamento de risco e atenção a saúde. 

DES-12410 - EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PREVENTIVA E EDUCAÇÃO FÍSICA  (60 h, OPT, 
T:60 E:0 L:0) 

Epidemiologia: conceitos e aplicações. Lógica e Indicadores epidemiológicos. Fatores 
individuais e coletivos na ocorrência de agravos à saúde humana. Caracteres hereditários e 
fatores extrínseco. Exercício físico, hábitos de vida, condição e comportamento social. 
Epidemiologia educação física. Modelos de estudos epidemiológicos. 

DES-12393 - ESPORTES DE AREIA (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Aborda e discute a evolução social das distintas modalidades esportivas de areia. Prioriza o 
debate em torno das práticas corporais e sua relação com o lazer, esporte e saúde. Tematiza as 
modalidades, sua origem e sua desportivização. 

DES-12403 - ESTADO, CLASSES SOCIAIS, SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, OPT, T:60 
E:0 L:0) 

Classes sociais: conceito e as contribuições teóricas clássicas. Classes sociais, exploração e 
história. As classes como agentes da história, da saúde e do corpo. O Estado e a estrutura de 
classes e ação coletiva em saúde e educação física. 

DES-12412 - ESTUDOS EM BIOÉTICA  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Origem e evolução da bioética. Bioética das situações cotidianas: exclusão, cidadania, 
solidariedade e compromisso social. Bioética e as possibilidades de suspender, alterar, e/ou 
prolongar o curso da vida (fecundação assistida, clonagem, aborto, pesquisas com seres vivos, 
projeto genoma, transplantes de órgãos e tecidos, eutanásia). Liberdade científica e 
responsabilidade científica. Bioética e pesquisa científica em educação física. 

DES-12400 - ESTUDOS EM EXERCÍCIO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (60 h, OPT, T:60 
E:0 L:0) 

Significados, definições e parâmetros da qualidade de vida. Ensino de habilidades para a vida, 
estruturação de ambientes saudáveis e interação setorial. Possibilidades de estruturação de 
programas de qualidade de vida. Sedentarismo: caracterização; prevalência mundial e nacional. 
Relação sedentarismo, saúde e qualidade de vida. 
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DES-12413 - ESTUDOS EM GÊNERO, ETNICIDADE, SAÚDE E EXERCÍCIO (60 h, OPT, 
T:60 E:0 L:0) 

Abordagem de temas relevantes que articulem gênero, etnicidade em estudos de saúde e 
exercício. 

DES-12408 - EXERCÍCIO NAS DISFUNÇÕES ÓSTEO-NEUROMUSCULARES (60 h, OPT, T:60 
E:0 L:0) 

Ajustes e adaptações das estruturas ósseas e neuromusculares em resposta ao exercício físico.  
Patologias osteo-neuromusculares com especial atenção para os aspectos epidemiológicos e o 
papel do exercício na prevenção. Plasticidade neural, óssea e muscular em situações 
relacionadas à sobrecarga (exercício físico e alongamento crônico) e ao desuso (sedentarismo, 
patologias, micro-gravidade, imobilização, envelhecimento). 

DES-12401 - EXERCÍCIO, SAÚDE E ENVELHECIMENTO (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Epidemiologia da terceira idade. Teorias atuais do envelhecimento. O ciclo de vida e suas 
implicações nos sistemas orgânicos Impacto do exercício regular associada à idade. Qualidade 
de vida do idoso e o exercício físico individual ou em grupos. Programas de prescrição e 
aplicação de exercícios para a terceira idade. 

DES-12402 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Educação para saúde: conceito, histórico e abordagem crítica. Barreiras e estratégias para a 
educação em saúde. Planejamento, realização e avaliação de situações didáticas e a promoção 
da aprendizagem com ênfase no desenvolvimento dos conceitos de educação em saúde, 
articulando escola-família e comunidade. Reflexões acerca das possibilidades da ação educativa 
para a qualidade de vida nas vivências e programas de exercício físico. 

DES-12389 - FUTEBOL (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Histórico e evolução do Futebol. Seus fundamentos técnicos básicos, sistemas de jogo, táticas 
defensivas e ofensivas. Elaboração de um programa de treinamento. Interpretação e aplicação 
das regras oficiais. 

DES-12385 - FUTSAL (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Trata do estudo do Futsal aplicado aos diversos contextos sociais. História do Futsal, regras e 
sua aplicabilidade, fundamentos técnicos, funções dos jogadores, sistemas de jogo, tipos de 
marcação, táticas e sua articulação com as metodologias de ensino. 

GIN-12382 - GINÁSTICA ARTÍSTICA (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Introduz os métodos de iniciação em clubes, academias e outros espaços esportivos e 
recreacionais; introduz os fundamentos básicos da Ginástica; introdução aos fundamentos e aos 
processos de ensino e aprendizagem específicos nos diversos aparelhos; prioriza a construção 
de métodos para desenvolver experiências dos movimentos característicos da ginástica. 
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DES-12386 - HANDEBOL (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Histórico e evolução. Conceitos dos fundamentos básicos; sistemas de defesa e ataque. 

GIN-12411 - IMAGEM CORPORAL, ESTÉTICA E EXERCÍCIO  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Perspectiva histórica e contemporânea da imagem corporal. O papel do contato interpessoal, 
das sensações e do exercício físico no desenvolvimento da imagem corporal. Aparência e o 
narcisismo. A singularidade e o dinamismo da imagem corporal. A compreensão e a utilização 
de princípios norteadores para facilitar o desenvolvimento da imagem corporal durante o 
exercício físico em diversos espaços como escolas, academias e áreas de lazer. 

DES-12397 - INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA (60 h, 
OPT, T:60 E:0 L:0) 

Aborda os diferentes programas e aplicativos para prescrição e interpretação dos protocolos 
referentes a aptidão física. 

DES-12381 - JUDÔ (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Discute e aborda a origem, evolução, objetivos e fundamentos básicos do judô, enfatizando os 
princípios éticos, políticos, filosóficos e os rituais presentes na sua prática. Introduz os 
fundamentos dos movimentos e técnicas básicas do judô. Discute  as qualidades físicas 
presentes nessa prática nos diversos estágios. 

DES-12406 - MECANISMOS MOLECULARES E CELULARES DO EXERCÍCIO (60 h, 
OPT, T:60 E:0 L:0) 

Processos celulares e moleculares envolvidos no exercício. Expressão e regulação gênica no 
exercício. Genes, sinalizações intracelulares e a plasticidade do tecido muscular, adiposo, ósseo 
e nervoso. 

GIN-12379 - METODOLOGIA DA PESQUISA QUALITATIVA  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Aborda a análise de dados experimentais, limitações dos métodos analíticos, probabilidade de 
dados experimentais, amostragem e distribuições amostrais, estimação de parâmetros 
estatísticos; prioriza a aplicação de planejamento e coleta de dados. 

DES-12378 - METODOLOGIA DA PESQUISA QUANTITATIVA (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Ciência e métodos; aspectos históricos, epistemológicos, metodológicos e éticos. Situações 
determinantes objetivos e subjetivas na escolha do tema; definição dos objetivos da pesquisa; 
formulação de hipóteses; escolha dos procedimentos de pesquisa. Principais recursos em 
pesquisa qualitativa. 

DES-12390 - MUSCULAÇÃO  (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Aborda as modalidades da musculação competitiva Halterofilismo, Levantamento  Olímpico e 
Fisiculturismo em seus aspectos técnicos e de treinamento. Aborda os métodos de treinamento 
de musculação nas três distintas modalidades. 
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DES-12376 - NATAÇÃO (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Estudo dos fundamentos pedagógicos e técnicos da aprendizagem da natação. Análise e 
avaliação dos movimentos aquáticos com base nas teorias e princípios de anatomia humana e 
biomecânica. Desenvolvimento dos quatro nados. Organização e planejamento de aulas. 

GIN-12396 - PRÁTICAS CORPORAIS NA NATUREZA (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Introdução ao estudo das práticas corporais  na natureza: nomenclatura e classificações. As 
práticas corporais e o meio ambiente: potencialidades e adaptações. A atividade física na 
natureza como Esporte e como Lazer. 

DES-12392 - PSICOLOGIA DO ESPORTE (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Estudo dos aspectos psicológicos presentes nas práticas corporais que interagem na regulação 
dos mecanismos psíquicos e ambientais atuantes nos indivíduos envolvidos em programas de 
prescrição de atividade física, de lazer ou de desempenho desportivo. 

DES-12409 - REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENDÓCRINA-METABÓLICA-NUTRICIONAL NO 
EXERCÍCIO  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 

Regulação hormonal e integração metabólica ao exercício. Nutrientes, ação hormonal e 
metabolismo no exercício. Aspectos particulares da integração a nível celular e tecidual dos 
ajustes metabólicos e hormonais. Mecanismos moleculares da ação hormonal sobre o controle 
da atividade de vias metabólicas. Mecanismos de ação e regulação endócrina sobre a expressão 
gênica tecidual. 

DES-12394 - REMO (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Aborda as diversas modalidades que compõem o remo e sua relação com a aprendizagem. 
Introduz o conhecimento técnico e o processo de aprendizagem. 

C0000-13319 - RITMO BIOLÓGICO, CRONOBIOLOGIA E EXERCÍCIO (60 h, OPT, T:60 E:0 
L:0) 

 Introdução ao estudo da ritmicidade biológica e seus condicionantes exógenos e endógenos. O 
conceito da dimensão temporal dos fenômenos biológicos. As características universais e 
cíclicas dos ritmos biológicos. Conceitos básicos de cronobiologia, com ênfase nas aplicações 
ao exercício físico e à saúde humana. 
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DES-12404 - SAÚDE, TRABALHO E GINÁSTICA LABORAL (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
A Organização do Trabalho e o processo saúde/doença. Modelos interpretativos e de avaliação 
em saúde na relação Capital-Trabalho. Fundamentos teóricos da ginástica laboral. 
Planejamento, metodologia e prescrição de exercício físico no ambiente de trabalho. 

GIN-05666 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS: '' A PESSOA COM DEF. NA ABORDAGEM 
HIST. CULTURAL'' (30 h, OPT, T:30 E:0 L:0) 

Os Seminários de Estudos têm como principal objetivo levar os acadêmicos nele matriculados a 
refletirem de modo sistematizado sobre uma determinada problemática, a partir da leitura 
compartilhada de uma bibliografia específica. Eles são optativos aos alunos e as cargas horárias 
cumpridas poderão ser computadas nas 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-culturais 
do eixo Cultura Geral e Profissional. Os seminários de estudo poderão ser ofertados sempre 
com 30 (trinta) horas/aula, em um encontro semanal de 2 (duas) horas/aula. As propostas de 
seminários de estudo deverão ser registradas no Colegiado de Curso, mediante apresentação 
escrita de ementa e bibliografia básica, por parte do professor proponente. Esses seminários de 
estudo podem ter caráter permanente ou esporádico. 

GIN-05667 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS: ''EDUC. FÍS. E DEF. MENTAL: EU TAMBÉM 
QUERO PARTICIPAR!'' (30 h, OPT, T:30 E:0 L:0) 

Os Seminários de Estudos têm como principal objetivo levar os acadêmicos nele matriculados a 
refletirem de modo sistematizado sobre uma determinada problemática, a partir da leitura 
compartilhada de uma bibliografia específica. Eles são optativos aos alunos e as cargas horárias 
cumpridas poderão ser computadas nas 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-culturais 
do eixo Cultura Geral e Profissional. Os seminários de estudo poderão ser ofertados sempre 
com 30 (trinta) horas/aula, em um encontro semanal de 2 (duas) horas/aula. As propostas de 
seminários de estudo deverão ser registradas no Colegiado de Curso, mediante apresentação 
escrita de ementa e bibliografia básica, por parte do professor proponente. Esses seminários de 
estudo podem ter caráter permanente ou esporádico. 

GIN-05665 - SEMINÁRIO DE ESTUDOS: '' GINÁS. E EXPR. CORPORAL'' (30 h, OPT, T:30 
E:0 L:0) 

Os Seminários de Estudos têm como principal objetivo levar os acadêmicos nele matriculados a 
refletirem de modo sistematizado sobre uma determinada problemática, a partir da leitura 
compartilhada de uma bibliografia específica. Eles são optativos aos alunos e as cargas horárias 
cumpridas poderão ser computadas nas 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-culturais 
do eixo Cultura Geral e Profissional. Os seminários de estudo poderão ser ofertados sempre 
com 30 (trinta) horas/aula, em um encontro semanal de 2 (duas) horas/aula. As propostas de 
seminários de estudo deverão ser registradas no Colegiado de Curso, mediante apresentação 
escrita de ementa e bibliografia básica, por parte do professor proponente. Esses seminários de 
estudo podem ter caráter permanente ou esporádico. 
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DES-12407 - SISTEMA IMUNE E EXERCÍCIO  (60 h, OPT, T:60 E:0 L:0) 
Estrutura e mecanismos básicos da resposta imune e da fisiologia do sistema imune. O estresse 
metabólico induzido pelo exercício físico agudo e/ou crônico e as alterações e adaptações no 
sistema imune. 

DES-12387 - TÊNIS (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
História e evolução do Tênis. Fundamentos básicos; jogos individuais e em dupla. 

C0000-13318 - TÓPICOS ESPECIAIS DE APROFUNDAMENTO (60 h, OPT, T:40 E:20 L:0) 
Apresentação de seminários por docentes e discentes do curso e por convidados, sobre temas 
relevantes relacionados às linhas de pesquisa do curso, a temas atuais da educação física e às 
dimensões de conhecimento do currículo. Participação de alunos da pós-graduação em 
atividades de graduação, como uma complementação da formação pedagógica de mestres e 
doutores. Aplicação de teorias e propostas de ensino da Educação Física. 

C0000-13317 - TÓPICOS ESPECIAIS DE APROFUNDAMENTO (60 h, OPT, T:40 E:20 L:0) 
Apresentação de seminários por docentes e discentes do curso e por convidados, sobre temas 
relevantes relacionados às linhas de pesquisa do curso, a temas atuais da educação física e às 
dimensões de conhecimento do currículo. Participação de alunos da pós-graduação em 
atividades de graduação, como uma complementação da formação pedagógica de mestres e 
doutores. Aplicação de teorias e propostas de ensino da Educação Física. 

DES-12377 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ATIVIDADES AQUÁTICAS (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Aborda as concepções pedagógicas relativas ao processo ensino-aprendizagem das atividades 
aquáticas (natação para bebês e grupos especiais, pólo-aquático, hidroginástica) através de 
vivências orientadas e do estudo reflexivo das metodologias que a informam. Destaca os 
aspectos utilitário-recreativo e terapêutico bem como o formal esportivo-competitivo. Abrange 
discussões sobre os modismos contemporâneos e o meio líquido. 

DES-12391 - TRIATLON (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Aborda a evolução do Triatlon e seus fundamentos. Tematiza a relação do treinamento nas três 
distintas modalidades que o compõem: natação, corrida aeróbia  e ciclismo. Discute os métodos 
de treinamento e as fases de transição técnica e de capacidades físicas. 

DES-12384 - VOLEIBOL (60 h, OPT, T:30 E:30 L:0) 
Estudar a história e evolução do Voleibol, seus fundamentos técnicos básicos, preparação 
técnica e tática, sistemas de ataque e defesa. Desenvolver as competências necessárias para que 
o profissional possa atuar em situações e espaços profissionais distintos, compreendendo jogo 
como um instrumento de interação social. 



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

7.3 Regulamento dos Estágios Obrigatório e Não-obrigatório 

PROPOSTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NA UFES 

Estabelece procedimentos para o Estágio Supervisionado obrigatório no âmbito da UFES e da outras 
providências. 

A Pró-Reitora de Graduação da UFES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, estabelece 
procedimentos para o Estágio Supervisionado no âmbito da UFES e da outras providências, a saber: 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

1 . O estágio curricular obrigatório caracteriza-se por disciplina obrigatória a ser cumprida pelo 
estudante, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso, de acordo com a 
legislação em vigor.  

2 . A programação e o planejamento do estágio obrigatório devem ser elaborados em conjunto pelo 
aluno, professor e profissional supervisores, e resultar em um Projeto de Estágio, de modo que as 
cargas horárias semanais e semestrais estejam dentro dos limites estabelecidos no Projeto 
Pedagógico do respectivo curso. 

3 . As disciplinas de estágio obrigatório supervisionado para as licenciaturas funcionam como elo 
entre os componentes curriculares inerentes à formação do professor do ensino básico e os da 
formação específica, de forma a garantir a inserção do licenciando na realidade escolar e 
educacional. 

DA CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE ESTÁGIO 

4 . O projeto de estágio deve ser elaborado pelo professor supervisor, estudante e profissional 
supervisor e constar de: 

a) apresentação; 

b) objetivo; 

c) justificativa; 

d) descrição das ações; 
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e) metodologia; 

f) avaliação; 

g) cronograma. 

5 . O estágio é caracterizado da seguinte forma: estágio obrigatório e estágio não obrigatório. 

6 . O estágio é ofertado ao estudante regularmente matriculado e com freqüência efetiva em Curso da 
UFES por pessoa jurídica de direito. 

DA SELEÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

7 . A relação dos órgãos públicos e instituições de direito privado conveniados com a UFES, onde o 
estágio obrigatório pode realizar-se, é elaborada pela Divisão de Estágio e pelo Coordenador de 
Estágio de cada Curso, com a devida aprovação do respectivo Colegiado de Curso. 

DOS CONVÊNIOS 

8 . Os estágios são realizados em órgãos públicos e instituições de direito privado - unidades 
concedentes - que possuam convênio com a UFES ou com agentes de integração conveniados com a 
UFES. 

9 . O convênio entre a UFES e a concedente do estágio e/ou um agente de integração seguirá as 
normas já estabelecidas para convênios no âmbito da UFES e deve contemplar a seguinte estrutura: 

a) identificação da UFES e da concedente; 

b) objeto do convênio; 

c) competência da universidade; 

d) competência da concedente; 

e) recursos financeiros; 

f) coordenação do convênio; 

g) vínculo; 

h) termo de compromisso; 

i) seguro de acidentes pessoais; 
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j) bolsa de estágio; 

k) carga horária; 

l) duração; 

m) desligamento do estagiário; 

n) vigência e rescisão do convênio; 

o) certificado; 

p) publicação; 

q) foro; 

r) assinaturas do responsável pela unidade concedente ou do representante do agente de integração e 
do Pró-Reitor de Graduação da UFES. 

10 . O prazo de vigência do convênio entre a Universidade Federal do Espírito Santo e a unidade 
concedente do estágio e/ou o agente de integração será de, no máximo, cinco anos, podendo ser 
renovado. 

DO TERMO DE COMPROMISSO 

11 . O termo de compromisso é o documento que formaliza a inserção do estudante como estagiário 
na unidade concedente do estágio, devidamente conveniada com a UFES ou com agentes de 
integração conveniados com a UFES. 

12 . O termo de compromisso deve contemplar a seguinte estrutura: 

a) identificação do tipo de estágio; 

b) identificação e vigência do convênio de referência; 

c) apresentação e identificação do agente de integração, quando for o caso; 

d) apresentação e identificação da unidade concedente; 

e) apresentação e identificação do estudante; 

f) objetivo do estágio; 

g) duração do estágio; 

h) carga horária do estágio; 
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i) horário de desenvolvimento das atividades; 

j) descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário; 

k) cobertura do estudante por seguro de vida e acidentes pessoais, providenciada pela unidade 
concedente ou pelo agente de integração; 

l) valor da bolsa a ser pago pela concedente; 

m) periodicidade do relatório a ser apresentado pelo estagiário; 

n) condições previstas para o cancelamento do estágio; 

o) assinaturas do estagiário, do profissional supervisor, do professor supervisor, do responsável pela 
unidade concedente ou do representante do agente de integração e do Diretor da Departamento de 
Estágio da UFES ou por representante por ele indicado; 

p) cópia do Projeto de Estágio. 

13 . O estágio só pode ser iniciado após a completa formalização do respectivo Termo de 
Compromisso. 

DO TERMO ADITIVO 

14 . O Termo Aditivo é o documento que formaliza alterações no Termo de Compromisso em vigor. 

15 . As cláusulas do Termo Aditivo não podem conflitar com os dispositivos desta Instrução 
Normativa. 

16 . O Termo Aditivo deve contemplar a seguinte estrutura: 

a) identificação do tipo de estágio; 

b) identificação e vigência do convênio de referência; 

c) identificação e período de vigência do Termo de Compromisso de referência; 

d) identificação da unidade concedente; 

e) identificação do estudante; 

f) finalidade do Termo Aditivo; 
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g) assinaturas do estagiário, do profissional supervisor, do professor supervisor, do responsável pela 
unidade concedente ou do representante do agente de integração e do Diretor da Departamento de 
Estágio da UFES ou por representante por ele indicado; 

h) cópia do Projeto de Estágio. 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO 

17 . O estágio poderá ser cancelado por qualquer um dos seguintes motivos: 

a) solicitação do estagiário, devidamente justificada; 

b) descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes no Termo de Compromisso; 

c) não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por mais de cinco dias consecutivos ou 
não, no período de um mês, ou por 30 (trinta) dias não consecutivos; 

d) reprovação de duas ou mais disciplinas, no mesmo período letivo, durante a realização do estágio; 

e) conclusão ou interrupção do curso; 

f) interesse, em qualquer tempo, da unidade concedente ou da UFES, com a devida justificativa. 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

18 . A forma de supervisão do estágio deve constar no Projeto Pedagógico de  Curso, aprovada pelo 
CEPE, observando-se os pareceres do CNE/CP. 

19 . A supervisão de estágio é realizada por meio de orientação, acompanhamento e avaliação das 
atividades do Projeto de Estágio. 

20 . O professor supervisor pode desempenhar o papel de profissional supervisor nas situações 
previstas no Projeto Pedagógico do Curso ou nas Normas de Estágio do Curso. 

21 . O professor supervisor ou o profissional supervisor deverá ser da mesma área do curso do 
estudante nas situações previstas no Projeto Pedagógico do Curso ou nas Normas de Estágio do 
Curso. 
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DA COMPETÊNCIA DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

22 . Compete à supervisão do estágio a interlocução qualificada do professor supervisor e do 
profissional supervisor com o estagiário para assegurar: 

• a forma e o nível de acompanhamento; 

• a articulação entre a teoria e a prática; 

• a conformidade entre os princípios do projeto pedagógico do curso e as exigências ou peculiaridades 
do espaço campo de estágio; 

• a produção e/ou socialização de conhecimentos atinentes ao estágio; 

• a execução do projeto de estágio. 

DAS FORMAS DE SUPERVISÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

23 . Os estágios são supervisionados por: 

a) um professor supervisor, do quadro de docentes da UFES, de áreas afins do curso do estudante 
nas situações previstas no Projeto Pedagógico do Curso ou nas Normas de Estágio do Curso; e 

b) um profissional supervisor da unidade concedente, com formação acadêmica equivalente ou 
superior ao do estudante e experiência profissional de áreas afins do estudante. 

24 . A supervisão do estágio obrigatório pelo professor supervisor deve ser feita em uma das 
seguintes formas: 

• presencial - envolve o acompanhamento sistemático, com freqüência mínima semanal, do estagiário 
na execução das atividades planejadas, podendo complementar-se com outras atividades na 
Universidade Federal do Espírito Santo e/ou no local de estágio; 

• semipresencial - envolve o acompanhamento sistemático pelo professor supervisor, o qual manterá 
contatos com o profissional supervisor e com o estudante, para implementar as possíveis 
complementações do projeto de estágio; 

25 . A forma de supervisão do estágio deve constar no projeto pedagógico do curso. 
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DA ATRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA À SUPERVISÃO 

26 . A supervisão do estágio obrigatório ou não obrigatório é uma atividade de ensino constante da 
carga de trabalho do professor supervisor e do departamento no qual ele está alocado. 

§ 1º A carga horária de estágio obrigatório de cada curso obedecerá ao que preconizam as resoluções 
específicas do Conselho Nacional de Educação. 

§ 2º A carga horária semanal do professor supervisor que acompanha presencialmente ou semi- 
presencialmente o aluno no campo de estágio, ou desenvolve uma atividade tutorial, será definida 
pelas Coordenações dos referidos cursos, submetida a apreciação dos Departamentos, em 
consonância com os seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). 

DA AVALIAÇÃO 

27 . A avaliação do estagiário é processual de caráter qualitativo e é feita pelo professor supervisor, 
devendo contar com a participação do profissional supervisor e do estagiário. 

Parágrafo único - É direito do estagiário conhecer os critérios usados e os resultados obtidos nas 
avaliações parciais e receber orientações que possam ajudá-lo no desenvolvimento de suas 
atividades. 

28 . Para obter aprovação na disciplina/atividade de estágio o estudante deve: 

• ter freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades previstas; 

• alcançar a avaliação necessária para aprovação determinada pelo CEPE/UFES. 

§ 1º A avaliação final do estagiário é resultado de um procedimento que considera: aprendizagem, 
conhecimento, habilidades, atitudes e outros critérios previstos na projeto de estágio. 

§ 2º A avaliação do estagiário deve conter informações que sirvam de subsídio às adaptações 
necessárias entre a UFES e a comunidade em geral, objetivando melhor integração entre as partes. 

7.4 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso terá como apoio a disciplina Seminário Introdutório de 
Projetos (trinta horas) e será efetivamente elaborado no espaço curricular denominado de Seminário 
de Projetos sob a orientação de um professor-orientador. 

O TCC versará sobre tema escolhido pelo aluno em diálogo com o professor-orientador em 
coerência com o núcleo de aprofundamento temático eleito. 
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O aluno deverá apresentar publicamente o trabalho de conclusão de curso que será avaliado por uma 
banca examinadora composta de três docentes, sendo um deles o professor-orientador. 

Será aprovado o TCC que receber nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

7.5 Atividades complementares 

Regulamento Interno das Atividades Complementares    

As finalidades de uma universidade - ensino, pesquisa e extensão - devem ser integradas objetivando 
uma formação adequada do egresso. Essa integração deve ocorrer também em atividades 
extraclasse, permitindo ao estudante o aprofundamento da aprendizagem através de atividades nas 
quais a prática, a investigação e a descoberta sejam privilegiadas.  

Deseja-se, no curso de Educação Física, fornecer ao estudante a oportunidade de diversificar e 
enriquecer sua formação por meio de participações em tipos variados de atividades complementares, 
como por exemplo, iniciação científica, monitoria, projetos de extensão e grupos PET. Sabe-se, no 
entanto, que as participações em tais atividades são, geralmente, limitadas pelo número de bolsas de 
estudo ou pelas vagas disponíveis. Como não é possível que todos os estudantes as desenvolvam 
como bolsistas, é interessante que meios alternativos de formação sejam disponibilizados, como:  

- Participação em eventos da área da educação, como congresso, seminário, simpósio, encontro, 
conferência, jornada, oficina, etc.; 

- Participação como membro de organização de eventos como os mencionados no item 
imediatamente acima;   

- Apresentação de trabalho científico em evento da área de educação; 

- Publicação de livro, capítulo, artigo, resenha ou resumo em anais, na área da educação; 

- Estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes; 

- Atividade de representação estudantil em mandatos específicos; 

- Disciplinas eletivas, oferecidas pela UFES, quando excedentes ao número de créditos exigidos;- 
Disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Educação Física; 

- Curso de língua estrangeira realizado em instituição credenciada; 

- Participação regular em grupos de estudos coordenados por professores da UFES; 

- Participação em eventos científicos, culturais e/ou artísticos mediante comprovação; 

- Outras atividades analisadas e autorizadas antecipadamente, em cada caso, pelo Colegiado.  
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Desta forma, atividades complementares são previstas no projeto pedagógico do curso de Educação 
Física e incentivadas por meio da atribuição de créditos à carga horária cumprida pelo estudante nas 
suas realizações. Por serem curriculares, as atividades complementares devem constar no histórico 
escolar do estudante, ainda que devam ser realizadas fora dos programas das disciplinas previstas na 
matriz curricular do curso.  

Este projeto pedagógico estabelece as seguintes diretrizes para a realização de atividade 
complementar:   

O regulamento interno propriamente dito:   

I – Das disposições preliminares:    

Art. 1º O presente regulamento tem por objetivo normatizar as Atividades Complementares do 
Curso de Educação Física da UFES, bem como estabelecer meios operacionais para seu 
acompanhamento e registro.  

Art. 2º Consideram-se Atividades Complementares aquelas que, garantindo relação de conteúdo e 
forma com atividades acadêmicas, se constituam em instrumentos válidos para o aprimoramento na 
formação básica e profissional. Seus objetivos devem convergir para a flexibilização do curso 
de Educação Física no sentido de oportunizar o aprofundamento temático e interdisciplinar.  

§ 1º As Atividades Complementares devem ser cumpridas durante o curso de graduação, totalizando 
210  horas.  

§ 2º As atividades desenvolvidas no Estágio Obrigatório não poderão ser computadas como 
Atividades Complementares, assim como as Atividades Complementares não poderão ser 
computadas como atividades de Estágio Obrigatório.  

§ 3º As atividades complementares realizadas pelo estudante devem constar do seu histórico escolar 
com o número de créditos atribuído.  

§ 4º O cumprimento da carga horária das Atividades Complementares é requisito indispensável à 
colação de grau.    

II – Da Coordenação de Atividades Complementares  

Art. 3º A Coordenação das Atividades Complementares será exercida pelo Colegiado do Curso de 
Educação Física.  

§ 1º Ao Colegiado compete: aprovar as Atividades Complementares dos alunos; exigir a 
comprovação documental pertinente; atribuir pontuação referente às horas de Atividades 
Complementares de cada aluno, dentro dos tipos e limites fixados pelo Regulamento.  

§ 2º Os documentos comprobatórios das Atividades Complementares, após serem visados pelo 
Colegiado, com a indicação do tipo e carga horária/pontuação computada, serão devolvidos aos 
alunos, que deverão ter a responsabilidade de guardá-los.   
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III – Da realização das Atividades Complementares    

Art. 4º Atividades complementares realizadas antes do início do curso não podem ter atribuição de 
créditos.  

Art. 5º Atividades profissionais em áreas afins realizadas pelos alunos no decorrer do curso podem 
ser consideradas atividades complementares, desde que previamente autorizadas pelo Colegiado do 
curso de Educação Física, ficando a atribuição de créditos a cargo deste colegiado.  

Art. 6º As Atividades Complementares serão desenvolvidas sem prejuízo das atividades regulares 
do curso.  

§ 1º Para obter o registro das Atividades Complementares, o aluno deve elaborar um relatório 
discriminando as atividades realizadas (conforme formulário expedido pelo Colegiado), 
acompanhado das cópias dos certificados comprobatórios e apresentá-lo ao Colegiado, em prazo a 
ser estipulado.  

§ 2º É indispensável a apresentação de relatórios corretos e completos das  Atividades 
Complementares, bem como o fiel cumprimento dos prazos e normas fixadas, sob pena de não 
serem computadas as horas/pontos de atividades realizadas pelo aluno.  

§ 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado.   

IV – Da especificação das Atividades Complementares  

Art. 7º As Atividades Complementares a serem desenvolvidas encontram-se anexadas a este 
regulamento.  

Parágrafo único. Na busca de maior qualidade e atendendo ao art. 2º deste regulamento, a tabela das 
Atividades Complementares poderá ser alterada a qualquer tempo pelo Colegiado de Curso.    

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

Descrição da atividade: Participação em Projeto de Iniciação Científica orientado por professor do 
curso, como bolsista remunerado ou voluntário. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 01 ponto para cada 01h de participação 
Limite máximo para aproveitamento: Até 80 horas 
Conversão em pontos: Até 80 pontos  

Descrição da atividade: Relatório parcial e/ou final de Iniciação Científica, orientado por professor 
do curso, elaborado pelo bolsista remunerado ou voluntário. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 20 pontos por relatório 
Limite máximo para aproveitamento: Até 04 relatórios 
Conversão em pontos: Até 80 pontos  
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Descrição da atividade: Participação em Projeto ou Programa de Extensão Universitária, vinculados 
à UFES, como bolsista remunerado ou voluntário. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 01 ponto para cada 1h de participação. 
Limite máximo para aproveitamento: Até 60 horas 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Relatório parcial e/ou final de Projeto ou Programa, orientado por professor 
do curso, elaborado pelo bolsista remunerado ou voluntário. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 20 pontos por relatório 
Limite máximo para aproveitamento: Até 04 relatórios 
Conversão em pontos: Até 80 pontos  

Descrição da atividade: Participação em curso de extensão realizado na UFES. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 10 pontos para cada 20h de curso 
Limite máximo para aproveitamento: Até 180 horas 
Conversão em pontos: Até 90 pontos  

Descrição da atividade: Atividades de Monitoria em disciplinas da UFES. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 01 ponto para cada 01 hora de participação 
Limite máximo para aproveitamento: Até 60 horas 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Atividades desenvolvidas com bolsa PET (Programa Especial de 
Treinamento) no âmbito da UFES. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 01 hora para cada 01 hora de participação 
Limite máximo para aproveitamento: Até 60 horas 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Participação em eventos da área da educação, como congresso, seminário, 
simpósio, encontro, conferência, jornada, oficina, etc. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 04 pontos para cada evento 
Limite máximo para aproveitamento: Até 15 eventos 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Participação como membro de organização de eventos como os 
mencionados no item imediatamente acima. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 10 pontos para cada evento 
Limite máximo para aproveitamento: Até 02 eventos 
Conversão em pontos: Até 20 pontos  

Descrição da atividade: Apresentação de trabalho científico em evento da área de educação. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 05 pontos por trabalho apresentado 
Limite máximo para aproveitamento: Até 10 trabalhos 
Conversão em pontos: Até 50 pontos  
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Descrição da atividade: Publicação de livro, capítulo, artigo, resenha ou resumo em anais, na área da 
educação. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 50 pontos para livro; 40 pontos para artigo em revista 
indexada ou capítulo de livro; 30 pontos para revista não indexada; 10 pontos para resumo e resenha 
em anais. 
Limite máximo para aproveitamento: Até 06 publicações 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 01 ponto para cada 01h de estágio 
Limite máximo para aproveitamento: Até 60 horas 
Conversão em pontos: Até 60 pontos  

Descrição da atividade: Atividade de representação estudantil em mandatos específicos. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 05 pontos por mandato 
Limite máximo para aproveitamento: Até 04 mandatos 
Conversão em pontos: Até 20 pontos  

Descrição da atividade: Disciplinas eletivas, oferecidas pela UFES, quando excedentes ao número 
de créditos exigidos. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 30 pontos para cada disciplina de no mínimo 60 h. 
Limite máximo para aproveitamento: Até 03 disciplinas 
Conversão em pontos: Até 90 pontos  

Descrição da atividade: Disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Educação Física, quando 
excedentes ao número de créditos exigidos. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 30 pontos para cada disciplina de no mínimo 60 h. 
Limite máximo para aproveitamento: Até 03 disciplinas 
Conversão em pontos: Até 90 pontos  

Descrição da atividade: Curso de língua estrangeira realizado em instituição credenciada. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 05 pontos por semestre cursado 
Limite máximo para aproveitamento: Até 05 semestres 
Conversão em pontos: Até 25 pontos  

Descrição da atividade: Participação regular em grupos de estudos coordenados por professores da 
UFES. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 10 pontos por semestre 
Limite máximo para aproveitamento: Até 04 semestres 
Conversão em pontos: Até 40 pontos   

Descrição da atividade: Participação em eventos científicos, culturais e/ou artísticos mediante 
comprovação. 
Carga horária da atividade desenvolvida: 04 pontos por evento 
Limite máximo para aproveitamento: Até 05 eventos 
Conversão em pontos: Até 20 pontos  
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Descrição da atividade: Outras atividades analisadas e autorizadas antecipadamente, em cada caso, 
pelo Colegiado. 
Carga horária da atividade desenvolvida: A definir pelo Colegiado 
Limite máximo para aproveitamento: A definir pelo Colegiado 
Conversão em pontos: A definir pelo Colegiado   

OBS.: A pontuação deverá ser convertida em horas de Atividades Complementares, ou seja, cada 
ponto equivale a uma hora de Atividade Complementar. Ex.: 200 pontos equivalem 200 horas de 
Atividades Complementares.          

8. Acompanhamento e avaliação 

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico dar-se-á em relação ao cumprimento de seus 
objetivos, perfil do egresso, estrutura curricular, atividades complementares e estágio 
supervisionado, pertinência do curso no contexto regional, corpo docente e discente. Essa avaliação 
será efetivada por meio de um relatório elaborado pelo Colegiado de Curso a cada três anos a partir 
da implantação deste PPC. 

 


