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CURRICULO PLENO   

ESTRUTURA CURRICULAR DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSIC A. 

 
Curso: Educação Física 
Duração mínima do curso: 04 anos 
Duração máxima do curso: 07 anos 

 
1º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8010 História da Educação Física 04 60 - 
8020 Anatomia do Movimento Humano I 04 60 - 
1581 Introdução à Metodologia Científica 04 60 - 
6071 Antropologia Social 04 60 - 
8190 Ritmo, Movimento e Linguagem Expressiva 04 60 - 
8253 Língua Portuguesa 04 60 - 

 
2º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8040 Informática Aplicada à Educação 04 60 - 
8021 Anatomia do Movimento Humano II 04 60 8020 
8050 Voleibol 04 60 - 
8060 Atletismo 04 60 - 
8240 Dança Educacional 04 60 8190 
5091 Política Educacional Brasileira 04 60 - 

 
3º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8023 Fisiologia Humana 04 60 8021 
8051 Basquetebol 04 60 - 
8061 Lazer, Ludicidade e Educação Física 04 60  
8120 Filosofia & Corporeidade 04 60 - 
1543 Psicologia Aplicada à Educação 04 60 - 
8062 Natação 04 60 - 

 
4º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8092 Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 4 60 - 
8072 Teorias Pedagógicas da Educação Física 4 60 - 
8024 Fisiologia do Exercício 4 60 8023 
8052 Futebol/Futsal 4 60 - 
8260 Ginástica Adaptada 4 60 - 



 
FUNDAÇÃO UNIRG - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 
   E-MAIL : educacaofisica@unirg.edu.br 

 
 

8162 Jogos e Recreações 4 60 - 
8031 Ginástica Escolar 4 60 - 

 
5º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 

8080 Produção do Conhecimento em Educação Física I 4 60 1581 

8025 Cinésiologia 4 60 8021 
8170 Esportes Escolares: Princípios Metodológicos 4 60 - 
8140 Atividade Física e Saúde 4 60  
8100 Estágio Supervisionado I 7 105 - 
8053 Handebol 4 60 - 
8130 Educação Física Cultura e Sociedade 4 60 - 

 
6º PERÍODO  

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8300 Ética na Educação Física 4 60 - 
8093 Aprendizagem Motora 4 60 - 
8141 Medidas e Avaliações 2 30 - 
8110 Oficina Pedagógica I 4 60 - 
8101 Estágio Supervisionado II 7 105 8100 

8081 
Produção do Conhecimento em Educação Física 
II 

4 60 8080 

 
7º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 
8026 Nutrição, Metabolismo Desenvolvimento Infantil 4 60 - 
8142 Práticas corporais marciais  4 60 - 
8231 Monografia de Conclusão de Curso I 4 60 8081 
8102 Estágio Supervisionado III 7 105 8101 
8111 Oficinas Pedagógicas II 4 60 8110 
8200 Introdução ao Treinamento Esportivo 4 60 - 

 
8º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 

8250 Organização e Administração da Educação Física 
e Esportes 

4 60 - 

8103 Estágio Supervisionado IV 7 105 8102 

8210 
Currículo, Estrutura Escolar e Planejamento 
Pedagógico 

4 60 - 

8232 Monografia de Conclusão de Curso II 4 60 8231 
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DISCIPLINAS ELETIVAS  
CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS C.H. PRÉ-REQ. 

8310 Primeiro Socorros 4 60 - 
8253 Traumatismo no Esporte 4 60 - 
8254 Ginástica Artística 4 60 - 
8255 Ginástica Rítmica Desportiva 4 60 - 
8256 Judô 4 60 - 
8257 Capoeira na Escola 4 60 - 
8150 Atividade Física e ecologia 4 60 - 

 

 

Quadro Resumo Geral Carga Horária 
Atividades Complementares Obrigatórias 200 
Total de Créditos Obrigatórios do Curso 206 
Carga Horária Obrigatória do Curso  3290 
Estágio Supervisionado 420 horas/aula 

Disciplina Eletiva   60 
 
 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS  
 
 

1º PERÍODO  

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga Horária: 60 (FB) 1º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo e a análise do conhecimento histórico e social da área de Educação 

Física, Esportes e Lazer, enfocando conceitos, metodologias e didáticas a partir de sua gênese, 

incluindo as escolas de ginástica: francesa, alemã, sueca e inglesa. Escolas estas que originaram o 

pensamento teórico, a prática educativa, as conseqüências, desdobramentos deste saber no 

desenvolvimento pedagógico cultural, cientifico e social. Ocorrido e incorporado pelo Sistema 

Educacional Brasileiro. 

--- 

ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO I  

Carga Horária: 60 (FB) 1º semestre 

EMENTA : Estudo filogenético da estrutura morfológica e corporal do ser humano em seu processo 

histórico-social. Identificação da anatomia sistêmica e topográfica do corpo humano. Sistemas 
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Articulares que fornecem a estrutura, o suporte e o desenvolvimento da gênese do Movimento 

Corporal Humano. 

--- 

INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 60 (FB) 1º semestre 

EMENTA : A disciplina visa introduzir o aluno no campo da análise e da reflexão crítica sobre as 

diversas formas de pensar a ciência. Introduz alguns métodos utilizados pela investigação científica 

quanto a sua forma de apropriação da realidade. Apresenta várias noções conceituais, teorias e os 

principais procedimentos científicos no sentido de instrumentalizar o aluno a optar por processos 

investigativos, explicativos e/ou de intervenção da realidade que mais se adequem/aproximem da 

área de formação profissional.  

--- 

ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Carga Horária: 60 (FB) 1º semestre 

EMENTA : Introdução ao pensamento antropológico tendo como parâmetros as suas principais 

correntes Teóricas. Análise da cultura como geradora de percepções, concepções e de utilização do 

corpo e de cultura corporal do homem em suas estruturas e espaços Vivenciais. Estudo do fenômeno 

da corporeidade como materialização de expectativas e respostas Sociais.  

--- 

RITMO, MOVIMENTO & LINGUAGEM EXPRESSIVA 

Carga horária: 60 (FE) 1º semestre 

EMENTA : Estudo teórico-prático das várias formas de linguagens, expressão e gestualidade 

corporal com a experimentação de diversos ritmos, músicas, cantigas, sons e movimentos, sob a 

forma criativa e/ou espontânea estruturadas através de vivências. Desenvolver composições de 

trabalho dentro de experiências corporais individuais e coletivas.  

--- 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga Horária: (FB) 60 1º semestre  

EMENTA : Introdução ao estudo, análise e domínio instrumental da Língua Portuguesa centralizada 

na vida cotidiana, na cultura e dentro da atividade escolar e profissional. Aperfeiçoamento das 

habilidades de compreensão da linguagem, redação, argumentação e leitura apropriada do vocábulo 

português.  
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2º PERÍODO 

 

INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga Horária: 60 (FE) 2º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo da informática com a aplicação prática dos sistemas e programas 

básicos. Processamento de textos e de programas aplicativos referentes a tabelas, cálculos e 

estatísticas. Integração do acadêmico às várias Redes integradas (Centro Esportivo Virtual, Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte, Cibradid, Listas Temáticas, Centros de Excelências em Esporte, 

IES) pelo sistema Internet. 

--- 

ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO II 

Carga Horária: 60 (FB) 2º semestre 

EMENTA : Sistemas Musculares que fornecem a estrutura, o suporte e o desenvolvimento da gênese 

do Movimento Corporal Humano. 

 

VOLEIBOL 

Carga Horária: 60 (FE) 2º semestre 

EMENTA : Metodologia do ensino do Voleibol baseada nos conhecimentos históricos da 

modalidade, nos fundamentos e no seu desenvolvimento técnico visando à apreensão dos conteúdos 

e da didática de transmissão dos conhecimentos. Plano de aula explicitando o modelo mais adequado 

de ensino desta Modalidade Esportiva. 

--- 

ATLETISMO 

Carga horária: 60 (FE) 2º semestre 

EMENTA : Metodologia e ensino do atletismo a partir dos seus conhecimentos históricos e Sociais, 

dos fundamentos básicos (modalidades e estilos) e noções gerais sobre as regras Competitivas. 

Introdução aos atendimentos de emergência decorrentes dos traumatismos mais comuns desta 

prática. Plano de aula contendo a forma, os procedimentos, a avaliação e a didática de ensino do 

Atletismo. 

--- 

DANÇA - EDUCACIONAL 

Carga Horária: 60 (FE) 2º semestre 

EMENTA : Análise do ritmo e harmonia de movimentos corporais sistematizados pela dança que 

apresentam traços comuns e universalizastes e os de natureza regional criados através das 
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manifestações culturais da sociedade brasileira. Estudos dos aspectos conceituais, técnicos e estéticos 

da dança e sua aplicação na Educação Física escolar. 

--- 

POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

Carga Horária: 60 (FB) 2º semestre 

EMENTA : Estudo dos caminhos e descaminhos da educação escolar pública no Brasil: movimentos 

Sociais pelo ensino público, a trajetória histórica das várias Leis de Diretrizes e Bases para a 

Educação no País, Diretrizes Curriculares e Parâmetros Curriculares Nacionais. Análise das 

principais correntes pedagógicas que mantém-se em campos de disputas hegemônicas no cenário 

científico, pedagógico e histórico-cultural na educação brasileira. 

 

3º PERÍODO 

FISIOLOGIA HUMANA 

Carga Horária: 60 (FB) 3º semestre 

EMENTA : Introdução à fisiologia humana: Conceito, Homeostase, Integração funcional. Agentes e 

mecanismos regulatórios gerais e Específicos. Visão global integrada das funções dos diversos 

órgãos e Aparelhos. Teoria dos aspectos básicos da fisiologia normal do sistema nervoso central e 

periférico, do aparelho cardiovascular e do aparelho respiratório. 

BASQUETEBOL 

Carga Horária: 60 (FE) 3º semestre 

EMENTA : Metodologia do ensino do Basquetebol baseada nos conhecimentos históricos da 

modalidade, nos fundamentos e no seu desenvolvimento técnico visando à apreensão dos conteúdos 

e da didática de transmissão dos conhecimentos. Plano de aula explicitando o modelo mais adequado 

de ensino desta Modalidade Esportiva. 

--- 

LAZER, LUDICIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga Horária: 60 (FE) 3º semestre 

EMENTA : significado do Lazer na sociedade contemporânea. Conceito e conteúdos Culturais. O 

Lazer como campo de ação do profissional de Educação Física. Relações com a sociedade e a 

cultura. Elaboração de políticas e projetos de atuação. Vivencias de repertório de atividades, 

políticas, planos e projetos da área, dos setores públicos, privados e terceiro setor. 

--- 

FILOSOFIA, & CORPOREIDADE  

Carga Horária: 60 (FB) 3º semestre 
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EMENTA : Estudo e análise das principais correntes filosóficas nas concepções de corpo e 

corporeidade de presentes nos elementos da cultura corporal no contexto educacional e demais 

espaços de intervenção social do profissional de Educação Física. 

--- 

PSICOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO 

Carga Horária: 60 (FE) 3º semestre 

EMENTA : Estudo do processo de desenvolvimento psicomotor, emocional, cognitivo e social da 

criança dentro das perspectivas comportamentalista, construtivista e sócio-interacionista. Análise dos 

principais fatores geradores de dificuldade de aprendizagem e desenvolvimento da criança segundo 

Skiner, Piaget, Wallon e Vigostky 

--- 

NATAÇÃO 

Carga horária: 60 (FE) 3º semestre 

EMENTA : Metodologia e ensino da natação a partir dos seus conhecimentos históricos e Sociais, 

dos fundamentos extraídos dos estilos mais importantes e, de noções gerais das regras Competitivas. 

Introdução à mecânica de atendimento de emergência e salvamentos dos praticantes junto ao meio 

líquido. Plano de aula contendo a forma, os procedimentos, a avaliação e a didática de ensino da 

Natação. 

 

4º PERÍODO 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Carga Horária: 60 (FE) 4º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo das principais correntes/abordagens pedagógicas inscritas no 

campo da Educação Física, centralizando os conhecimentos nos aspectos relacionados às 

aprendizagens cognitiva, afetiva e motora, bem como no desenvolvimento da criança quanto às 

aprendizagens Sociais, estruturadas nas teorias funcionalistas, perceptivos-motoras e 

desenvolvimentistas, preconizadas pela Educação Física.  

--- 

TEORIAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Carga Horária: 60 (FE) 4º semestre 

EMENTA: Estudo das principais correntes pedagógicas inscritas no campo da educação física, 

influenciadas pela escola tradicional, nova e tecnicista, bem como estudo das abordagens teórico- 

criticas, transformadora, emancipatória, presente no processo de ensino-aprendizagem e avaliação na 

Educação Física. 

--- 
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FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

Carga Horária: 60 (FB) 4º semestre 

EMENTA : Estudo das adaptações orgânicas em função do treinamento sistemático, métodos de 

avaliação da performance desportiva e a bioenergética aplicada à atividade física. Métodos de 

avaliação direta e indireta das potências anaeróbica alática e lática, e aeróbica.  

--- 

FUTEBOL/FUTSAL 

Carga Horária: 60 (FE) 4º semestre 

EMENTA : Metodologia do ensino do Futebol/ Futsal baseada nos conhecimentos históricos da 

modalidade, nos fundamentos e no seu desenvolvimento técnico visando à apreensão dos conteúdos 

e da didática de transmissão dos conhecimentos. Plano de aula explicitando o modelo mais adequado 

de ensino desta Modalidade Esportiva. 

--- 

GINÁSTICA ADAPTADA  

Carga Horária: 60 (FE) 4º semestre 

EMENTA : Introdução aos novos conceitos de ginástica adaptada em discussão hoje no Brasil. 

Apresentação da definição e evolução conceitual da ginástica adaptada. Terminologia e classificação 

dos diferentes tipos de deficiências e ou Limitações. Intervenção e o ensino escolar colocado pela 

legislação educacional brasileira. Orientação para o desenvolvimento de atividades, aos indivíduos 

com limitações para a Educação Física, através de jogos e esportes adaptados.  

--- 

JOGOS, RECREAÇÕES 

Carga Horária: 60 (FA) 4º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo dos Jogos, Brincadeiras e Recreação relacionadas a primeira e 

segunda infância da criança. Planejamento e aplicação prática de programas de atividades lúdicas 

direcionadas para Creches, Centros Infantis, Colônias de Férias, Acampamentos e Movimentos 

Ecológicos dirigidos à infância. Desenvolvimento de técnicas e metodologias de ensino voltado para 

a Educação Física Infantil. 

--- 

GINÁSTICA ESCOLAR 

Carga Horária: 60 (FA) 4º semestre 

EMENTA:  Estudos sobre os principais métodos de ginástica aplicados à escola, inclusive, aqueles 

em processo de construção no interior da escola pública brasileira. Análise das propostas 

metodológicas e de conteúdos a serem desenvolvidos pela escola apresentada pelos PCNS. Novas 

perspectivas de ginásticas baseadas na concepção de aulas abertas em Educação Físicas escolar. 
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5º PERÍODO 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - I 

Carga Horária: 60 (FB) 5º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo dos principais correntes teórico-metodológicas resultantes da 

produção científica, sistematizadas e veiculadas pelas Universidades, pelos centros de documentação 

científica e tecnológica e pelas associações científicas que representam tanto os modelos clássicos da 

ciência quanto os modelos alternativos das ciências educacionais e sócio-culturais que têm 

influenciado a área de Educação, Educação Física, Esportes & Saúde. 

--- 

CINÉSIOLOGIA 

Carga Horária: 60 (FE) 5º semestre 

EMENTA : Promover o conhecimento e o entendimento objetivo e experimental do movimento e da ação do 

corpo humano. Estudar a aplicação das leis físicas e as bases fisiológicas e estruturais do movimento. 

Cinésiologia e a importância no currículo da Educação Física. Articulações do corpo humano e estrutura, 

conceitos básicos de mecânica, análise cinética e cinemática corporal. 

--- 

 

ESPORTE ESCOLAR: PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

Carga Horária: 60 horas (FA) - 5º período 

EMENTA:  Estudos sobre a influência do esporte competitivo e o seu papel (excludente) no interior 

da escola. Problemas metodológicos do esporte de performance – esporte na escola – para as novas 

possibilidades do esporte como matéria de educação e ensino, instituído a partir da cultura, da 

identidade social e do desenvolvimento técnico – esporte da escola. Introdução às novas 

metodologias baseadas nos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física escolar. 

--- 
ATIVIDADE FÍSICA & SAÚDE  

Carga Horária: 60 (FB) 5º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo de programas e/ou propostas de atividade físicas direcionadas para 

atender/responder às demandas Sociais intrinsecamente vinculadas a melhoria da saúde do individuo e a 

qualidade de vida coletiva e social humana. Modelos de atividades físicas dirigidas ás crianças, adultos e 

idosos (obesos, asmáticos, sedentários, gestantes, hansenianos, aidéticos, etc.). Métodos e testes simples para 

avaliações cadiorespiratórias e composição corporal. 

--- 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II, III, IV 

Carga Horária: 420 (FA) 5º, 6º, 7º e 8º semestres. 

EMENTA : estudo teórico e metodológico da pratica pedagógica e sua aplicação na área da 

Educação Física escolar. Acompanhamento dos alunos e processos de regência em aula junto à rede 

ou sistema educacional. Estes conteúdos devem se desenvolvidos/aplicados em vários momentos do 

curso, devem possibilitar ao acadêmico uma corrente e sistemática de aprendizagem em processos 

educativos, levando em conta os problemas cotidianos, as contribuições da didática e as condições da 

dialética da vida social com a escola.  

--- 

HANDEBOL 

Carga Horária: 60 (FE) 5º semestre 

EMENTA:  Metodologia do ensino do Handebol baseado nos conhecimentos históricos da 

modalidade, nos fundamentos e no seu desenvolvimento técnico visando a apreensão dos conteúdos 

e da didática de transmissão dos conhecimentos. Plano de aula explicitando o modelo mais adequado 

de ensino desta Modalidade Esportiva. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURA E SOCIEDADE 

Carga Horária: 60 (FE) 5º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo da Cultura Corporal e de suas relações com a estrutura social, na 

constituição das representações Sociais e ideológicas de corpo e corporeidade sedimentados no modo de 

produção social: trabalho & Lazer, tempo socialmente disponível, estética e saúde física. Estudos sobre a 

mitificação, mercadorização e coisificação do corpo enquanto mecanismos de consumo, adoração 

(narcisismo) e alienação do homem nas sociedades historicamente reguladas pelos processos tecnológicos e 

industriais.  

 

6º PERÍODO 

ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga Horária: 60 (FE) 6º semestre 

EMENTA : Estudo análise e conceitos dos princípios legais da legislação da profissão e suas 

implicações. Reflexões das discussões Sociais, comunitários inter-relacionamento de classe e outros. 

---  

APRENDIZAGEM MOTORA 

Carga Horária: 60 (FE) 6º semestre 

EMENTA : A disciplina visa analisar e conceituar os aspectos fundamentais da aprendizagem e do 

desenvolvimento motor. Serão analisados Conceitos e Teorias básicas da Aprendizagem Motora e problemas 
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específicos de motricidade como Coordenação e Regulação Psíquica do Movimento, Atenção, Percepção e 

Imaginação do Movimento, Transferência, Memória Motora, Motivação e a Relação Professor - Aluno, bem 

como conseqüências didático-metodológicas determinantes no processo ensino-aprendizagem do 

movimento. 

--- 

MEDIDAS E AVALIAÇÕES 

Carga Horária: 60 (FE) 6º semestre 

EMENTA : Estudo de medidas e avaliação na área da Educação Física dentro do contexto sócio-político-

cultural e educacional brasileiro. Análise de métodos e processos  complexos em medidas e avaliação na área 

da Educação Física. Aplicação das técnicas cineantropométricas. Avaliação da estrutura e composição 

corporal. 

--- 

OFICINA PEDAGÓGICA I , II 

Carga Horária: 120 (FA) 6º e 7º semestres 

EMENTA:  Estudos de natureza vivencial/instrumental com o objetivo de promover de forma prática 

e objetiva, o desenvolvimento da capacidade educativa, pedagógica e crítica do acadêmico por meio 

da intervenção sócio-pedagógica, científica e cultural em programas ou serviços educacionais de 

pesquisa-ação-reflexão prestados à comunidade. 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - II 

Carga Horária: 60 (FB) 6º semestre 

EMENTA : Análise e estudo teórico-metodológico das diversas formas de produção científica, 

sistematizadas e veiculadas pelos cursos de graduação e pós-graduação com vistas a instrumentalizar 

os acadêmicos em ações de investigação da realidade, pautadas pelos métodos interativos da 

pesquisa científica, social e educacional: pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisa qualitativa 

em Educação Física, Esportes & Saúde e Educação Física para portadores de necessidades especiais. 

  

7º PERÍODO 

NUTRIÇÃO, METABOLISMO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Carga Horária: 60 (FB) 7º semestre 

EMENTA : Introdução ao estudo da nutrição e da alimentação: definição, classificação, fontes 

alimentares, reações químicas, metabolismo dos nutrientes e noções de energia. Análise do estado 

alimentar da criança em função de seu crescimento, desenvolvimento físico e ambiente sócio-

cultural. 

--- 

PRÁTICAS CORPORAIS MARCIAIS 
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Carga Horária: 60 (FB) 7º semestre 

EMENTA: Metodologia do ensino das práticas corporais marciais, baseada nos conhecimentos 

históricos das modalidades, nos fundamentos e no seu desenvolvimento técnico visando a apreensão 

dos conteúdos e da didática de transmissão dos conhecimentos no âmbito educacional. Tipos e 

formas de intervenção em Educação Física e a Influência das Lutas Orientais e Africanas no Brasil. 

--- 
MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga Horária: 60  (FA)7º semestre 

EMENTA : É um conjunto de experiências que resultam de estudos, pesquisas, análises 

comparativas, entre outros, sob forma de produção científica, que expresse um resultado, um ponto 

de vista, uma tendência ou um novo ponto de partida para novas investigações conceituais, teóricas, 

metodológicas ou Práticas. No interior da disciplina Monografias serão oferecidas conteúdos 

referentes aos conhecimentos de Metodologia do Trabalho Científico, perfazendo um total de 60 

h/aula. O trabalho (produto final) deve ser apresentado dentro das normas técnicas exigidas pelo 

método científico. 

--- 

INTRODUÇÃO AO TREINAMENTO ESPORTIVO 

Carga Horária: 60 (FE) 7º semestre 

EMENTA : Introdução aos diversos conceitos e definições sobre o Treinamento Esportivo: seus 

objetivos, meios, tarefas Básicas e os conteúdos Específicos. Estrutura geral dos processos de 

treinamento e sua interdependência com as capacidades físicas dos atletas: força, flexibilidade, 

velocidade, resistência muscular e cardiorespiratória. 

--- 
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA & ES PORTES  

Carga Horária: (FE) 60 8º semestre  

EMENTA : Conhecimento geral do modelo de organização e administração da Educação Física e 

dos Esportes no âmbito do setor público e empresarial. Introdução ao estudo da estrutura, 

funcionamento e o sistema hierárquico do poder relacionados a Ligas, Federações e Confederação 

esportivas de âmbito estadual e nacional. Atividades práticas de organização, planejamento e 

execução de calendários esportivos.  

--- 

CURRÍCULO, ESTRUTURA ESCOLAR E PLANEJAMENTO PEDAGÓG ICO 

Carga Horária: 60 (FA) 8º semestre 

EMENTA : Estudos e análises dos conceitos e modelos de currículo objetivados e implementados 

para a melhoria da qualidade da educação escolar. Análise da estrutura formal dos sistemas de ensino 
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e da escola: o poder, a democracia, a organização do trabalho escolar e as formas de participação dos 

professores e alunos na construção de Projeto e Programas Pedagógicos da Escola.  

--- 

MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Carga Horária: 60  (FA) 8º semestre 

EMENTA : É um conjunto de experiências que resultam de estudos, pesquisas, análises 

comparativas, entre outros, sob forma de produção científica, que expresse um resultado, um ponto 

de vista, uma tendência ou um novo ponto de partida para novas investigações conceituais, teóricas, 

metodológicas ou Práticas. No interior da disciplina Monografia serão oferecidos conteúdos 

referentes aos conhecimentos de Metodologia do Trabalho Científico, perfazendo um total de 60 

h/aula. O trabalho (produto final) deve ser apresentado dentro das normas técnicas exigidas pelo 

método científico. 

DISCIPLINAS ELETIVAS  

PRIMEIRO SOCORROS 

Carga Horária: 60 (FL)  

EMENTA : Estudo de aspectos relativos à prevenção de acidentes, nas escolas, academias, clubes entre 

outros, proporcionar conhecimento e entendimento das ações que devem se desencadeadas, frente a uma 

citação de urgência ou emergência. Técnicas Básicas de primeiro socorros.  

TRAUMATISMOS NO ESPORTE 

Carga Horária: 60 (FL)  

EMENTA : Introdução ao estudo das principais sintomatologias traumáticas 

provenientes/decorrentes da prática corporal de movimentos e nas atividades esportivas mais comuns 

praticadas pela sociedade. Noções gerais de prevenção, higiene, socorro e atendimento de 

emergência nos tipos de ocorrências mais freqüentes na área de Educação Física e Esportes.  

 

GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Carga Horária: 60 (FL) 

EMENTA:  Estudo teórico e prático da ginástica artística englobando os principais exercícios de solo 

e de aparelhos tanto no masculino como no feminino. 

 

GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA 

Carga Horária: 60  (FL) 

EMENTA:  Metodologia do Ensino do Judô baseada nos conhecimentos históricos e filosóficos 

desta Modalidade, no desenvolvimento técnico visando a apreensão dos conteúdos, e na didática de 
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transmissão desses conhecimentos. Plano de aula explicitando a forma, os procedimentos, e o 

modelo mais adequado de ensino desta modalidade esportiva. 

 

JUDÔ: 

Carga Horária: 60 (FL) 

EMENTA:  Metodologia do Ensino do Judô baseada nos conhecimentos históricos e filosóficos 

desta Modalidade, no desenvolvimento técnico visando a apreensão dos conteúdos, e na didática de 

transmissão desses conhecimentos. Plano de aula explicitando a forma, os procedimentos, e o 

modelo mais adequado de ensino desta modalidade esportiva. 

 

CAPOEIRA NA ESCOLA:  

Carga Horária: 60  (FL)  

EMENTA : Estudo dos principais elementos rítmicos, movimentos e mecânicas da luta e identidade 

cultural da capoeira. Implementação prática dos elementos constitutivos da capoeira enquanto 

conteúdos da Educação Física escolar. Didática do ensino da capoeira dentro da perspectiva de 

formação da personalidade da criança na escola.  

--- 
ATIVIDADE FÍSICA E ECOLOGIA 

Carga horária – 60h (FL) 

EMENTA:  Introdução aos estudos teórico-práticos e organizacionais objetivando a implementação 

de projeto/programas comunitários/grupos ou instituições públicas ligadas ao processo de educação 

ambiental (conscientização, defesa e preservação) e  de programas Sociais direcionados para a 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da população em geral com a utilização das atividades 

físicas, recreativas, esportivas e de lazer. 

 


