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EMENTAS CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1º SEMESTRE 

 

ANATOMIA HUMANA 

 

Ementa 

  

Estudo das principais estruturas anatômicas do corpo humano agrupado em forma de 

sistemas. Orientação Anatômica, Sistema Tegumentar, Sistema Esquelético, Sistema 

Articular, Sistema Muscular, Sistema Cardiovascular, Sistema Linfático, Sistema 

Respiratório, Sistema Digestório, Sistema Urinário, Sistema Reprodutor Masculino e 

Feminino, Sistema Endócrino e Sistema Nervoso. Explorar fundamentalmente as 

noções de forma e relações entre estruturas. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS E ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO E 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa 

 

Aborda os aspectos históricos e sociais da Educação relacionando-os com a Educação 

Física. Pretende tratar da história como área de estudo e pesquisa. Teoria da História. Os 

projetos educacionais que viabilizam as transformações político-econômicas no Brasil. 

O desenvolvimento histórico da Educação Física e da Educação, vinculados aos 

processos antropológicos do processo de desenvolvimento do ser humano. 

 

FORMAÇÃO RÍTMICA DO MOVIMENTO 

 

Ementa 

 

Disciplina que estuda as manifestações rítmicas e expressivas, considerando-as como 

componentes que ajudam a promover o desenvolvimento do esquema corporal, da 

consciência corporal e da imagem corporal. Se propõe a estudar os aspectos teóricos e 

práticos das danças aplicados às aulas de Educação Física nos diferentes níveis de 

ensino. Elaboração e aplicação de propostas de intervenção em âmbito escolar, a partir 

de análise crítica da realidade. 

 

PENSAMENTO PEDAGÓGICO E DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa 
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Aborda as questões históricas e conceituais da Didática geral. Apresenta as tendências 

pedagógicas e seu desenvolvimento ao longo da história. Discute o papel da escola e seu 

papel enquanto instituição de ensino. Aborda os processos de ensino e aprendizagem e 

seus componentes, tendo por base a análise da realidade concreta do cotidiano escolar. 

Analisa as possibilidades e os limites da prática e da gestão da sala de aula enquanto 

uma ação político-pedagógica coletiva e sistematizada.  

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPORTE, LAZER E SOCIEDADE 

 

Ementa 

Aborda os papéis do esporte e do lazer no desenvolvimento da sociedade ao longo do 

tempo e na contemporaneidade. Estabelece relações com os aspectos culturais e 

educacionais, pensando na transformação da realidade. Estuda a educação ambiental, 

como fator de mudança de conceitos, de sensibilização do indivíduo e da sociedade. 

Montagem de propostas pedagógicas e exploração eco turística organizada e preocupada 

com a preservação da natureza regional. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

 

Ementa 

  

Aborda conhecimentos básicos de informática para uso técnico-operacional. Concepção 

básicas do computador, comandos de manipulação do sistema operacional Windows e 

formatação básica dos principais softwares do pacote Office. Reflexão sobre a 

importância de tecnologias para o profissional de Educação Física e uso da Internet 

como ferramenta de busca. Tecnologia, lixo eletrônico, educação e meio ambiente. 

 

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO E ESTUDOS ACADÊMICOS 

 

Ementa 

 Estuda a estrutura da linguagem. Visão geral do português escrito e vícios da 

linguagem.  Aborda a qualidade da linguagem escrita e falada. Língua padrão. 

Aprimoramento da comunicação e da expressão oral. Leitura e interpretação de textos. 

Produção de textos. Tipologia Textual. Gênero textual. Normas gramaticais pertinentes 

à produção textual. 

 

2º SEMESTRE 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
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Ementa 

 

Fundamentos do conhecimento científico aplicado à Educação Física. Estudo da 

metodologia científica para a compreensão da ciência como método e técnica de 

pesquisa. Investigação da produção do conhecimento de Educação Física no que diz 

respeito à epistemologia da Educação Física nos seus campos de intervenção 

profissional. Compreensão da estrutura básica das formas do conhecimento humano em 

seus diferentes aspectos educacionais, o senso comum, o religioso, o filosófico e o 

científico. A organização do trabalho científico conforme as normas da ABNT. A 

estrutura de um projeto de pesquisa, aplicação prática do mesmo na coleta e análise dos 

dados com enfoque na pesquisa qualitativa. 

 

METODOLOGIA DO VOLEIBOL ESCOLAR I 

 

Ementa 

  

Discussão epistemológica do voleibol enquanto cultura historicamente produzida pela 

humanidade, bem como os fundamentos técnicos e evolução do voleibol no Brasil e a 

suas bases pedagógicas para o ensino do voleibol na escola.  

 

METODOLOGIA DO ATLETISMO ESCOLAR I 

 

Ementa 

 

Vivência e aprendizagem do atletismo, com ênfase na natureza dos movimentos básicos 

e através de atos motores das Corridas e Marcha. Estuda estratégias e procedimentos 

didáticos, pedagógicos e metodológicas para a prática de ensino do atletismo no âmbito 

escolar e de inclusão. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa 

 

Componente Curricular de caráter teórico que subsidia a discussão acerca do campo 

cientifico. Aborda a reflexão Histórica e Conceitual sobre a caracterização da Educação 

Física enquanto ciência, delimitando as especificações referentes a cada uma de suas 

principais demandas sociais: Corpo, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Além de 

discutir acerca do conhecimento tratado na Educação Física.  

 

FISIOLOGIA HUMANA 

 

Ementa 
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Organização funcional do organismo humano; Fisiologia do sistema nervoso; Fisiologia 

do músculo esquelético; Fisiologia do músculo liso; Fisiologia cardiovascular; 

Fisiologia Respiratória; Fisiologia Renal; Fisiologia digestiva; Fisiologia endócrina; 

Fisiologia da coagulação sanguínea.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR I 

 

Ementa 

  

Estuda as possibilidades de aplicação dos conteúdos relacionados à Educação Física 

Infantil especificando suas divergências e possibilidades na escola pública ou particular. 

Reconhecimento da disciplina Educação Física na sua legalidade dentro da escola. 

Verificação da relação professor x aluno. Demonstração das possibilidades de 

envolvimento do professor na escola e sua função nesta. Possibilidades de realização de 

pequenos eventos na escola como forma de integração social com a comunidade 

escolar. 

 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

 

Ementa 

  

Estudo do movimento humano de forma analítica e global, utilizando-se dos conceitos 

da cinemática e da cinética na produção dos movimentos, abordando aspectos da 

integração do controle motor para elaboração do movimento baseados na cinesiologia 

com ênfase no ambiente escolar. 

 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR HUMANO 

 

Ementa 

 

Compreende o processo de crescimento físico e sua íntima relação com o processo de 

desenvolvimento motor considerando as restrições do indivíduo, do ambiente e da 

tarefa. Definição, fases e características do crescimento e desenvolvimento motor. Bases 

históricas e abordagens dos estudos em desenvolvimento motor. Estudo da curva de 

crescimento físico e da sequência de desenvolvimento motor. 

 

3º SEMESTRE 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa 
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Compreende os conhecimentos específicos que constituem a Psicologia da Educação -  

teorias, princípios e conceitos. Psicologia ambiental, educação e sustentabilidade. As 

contribuições dos estudos em psicologia na compreensão dos estudantes no âmbito 

escolar, enfatizando os aspectos relevantes do desenvolvimento sócio afetivo.  

 

METODOLOGIA DA GINÁSTICA ESCOLAR 

 

Ementa 

 

Conhecimentos teóricos e instrumentais para organizar e orientar o ensino das ginásticas 

no contexto da Educação Física Escolar. Aborda a aquisição de conhecimentos 

referentes à Ginástica, voltados para o desenvolvimento corporal-postural, orgânico-

funcional e das habilidades motoras de alunos em diferentes níveis de escolaridade. 

Elaboração e aplicação de propostas de intervenção em âmbito escolar, a partir de 

análise crítica da realidade. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR II 

 

Ementa 

  

Estuda possibilidades de aplicação dos conteúdos relacionados à Educação Física e suas 

divergências na escola, a relação didático-pedagógica bem como o processo de 

planejamento e avaliação na EDF. Discute a formação profissional em Educação Física. 

Pensa a organização de eventos esportivos no ambiente escolar. 

 

BIOESTATÍSTICA 

 

Ementa 

  

Disciplina que serve de suporte para a realização de pesquisa quantitativa, através da 

coleta de dados para posterior apuração e apresentação tabular e gráfica dos dados. 

Representação de um grupo através de Medidas de tendência central. Estudo da 

variabilidade dos elementos através das medidas de dispersão. Teste de hipóteses. 

Estudo da correlação entre duas grandezas. 

 

METODOLOGIA DO VOLEIBOL ESCOLAR II  

 

Ementa 

  

Estuda métodos e processos de ensino aprendizagem nos esportes coletivos. Discute os   

conteúdos técnicos e táticos, treinamentos, regras, análise de jogo em clubes, escolas e 
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para diferentes segmentos da Educação Básica, bem como a participação e organização 

prática de eventos desportivos. 

 

METODOLOGIA DO ATLETISMO ESCOLAR II 

 

Ementa 

 

Processos didáticos e pedagógicos do ensino do atletismo. Aprofundamento dos 

fundamentos técnicos, táticos, dos saltos e arremessos e das regras da arbitragem do 

atletismo visando o desenvolvimento de programas de iniciação e treinamento. 

 

INTRODUÇÃO À APRENDIZAGEM MOTORA 

 

Ementa 

 

Compreender o processo de aquisição da habilidade motora e sua íntima relação 

estabelecida com as diferentes fases e estágios do desenvolvimento motor humano, 

analisando os fatores intervenientes no aprendizado através de diferentes possibilidades 

a serem aplicadas na prática de ensino na Educação Física Escolar. 

 

DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa 

  

Estudo sobre as teorias/tendências da Educação Física. Discute sobre as abordagens 

pedagógicas no campo da Educação Física Escolar. Abrange a organização do processo 

de trabalho escolar e prática pedagógica do professor de educação física no cotidiano da 

escola. Aspectos relacionados ao meio ambiente. O trato com o conhecimento e os 

elementos constitutivos do exercício da atividade docente: Planejamento, objetivos, 

conteúdo, avaliação, metodologia, relação professor-aluno, conhecimento e realidade 

social. 

 

4º SEMESTRE 

 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

 

Ementa 

  

Organização funcional do organismo humano; Fisiologia do sistema nervoso; Fisiologia 

do músculo esquelético; Fisiologia do músculo liso; Fisiologia cardiovascular; 

Fisiologia Respiratória; Fisiologia Renal; Fisiologia digestiva; Fisiologia endócrina; 

Fisiologia da coagulação sanguínea. 
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ementa 

 

Discute os aspectos históricos da organização da Educação brasileira, seus fundamentos, 

princípios, finalidades e objetivos. Aborda as dimensões políticas, históricas e relações 

sociais de produção e de educação. Reflete sobre a escola pública e seus mecanismos. 

Estuda a estrutura da educação básica e superior no Brasil. Explora a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9394 de 20/12/96) e suas implicações na Educação. A 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

URGÊNCIA EM SAÚDE 

 

Ementa 

 

Fundamentação teórico-prática dos princípios gerais de pronto-socorrismo, avaliação e 

cuidados para a assistência primária do doente crítico, visando o restabelecimento da 

vítima e estabelecendo plano de promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

indivíduo em situações críticas. Aprofunda a discussão dos primeiros socorros na escola 

e nos esportes.  

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

 

Ementa 

 

Atividade supervisionada a ser realizada em instituições de ensino, no intuito de 

promover a reflexão crítica da prática pedagógica em Educação Física Escolar. 

Planejamento e execução de estratégias didática e pedagógicas, na especificidade do 

ensino da Educação Física para a Educação Infantil e Ensino Fundamental series 

iniciais. Compreensão da prática pedagógica como instrumento de integração do aluno 

com a realidade social, ambiental, econômica, ética e profissional de sua área de 

atuação.   

 

METODOLOGIA DO BASQUETEBOL ESCOLAR I 

 

Ementa 

  

Estuda os aspectos sócio-histórico-culturais do Basquetebol. Problematização das 

regras, dos fundamentos, das estratégias de organização. Reflexões sobre os processos 

de transposição didática do Basquetebol para o componente curricular denominado 

Educação Física. Estudo do Basquete baseado em estratégias técnicas e táticas para 

formação de equipes no ambiente escolar.  
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METODOLOGIA DO HANDEBOL ESCOLAR I 

 

Ementa 

 

Disciplina de caráter teórico-prático que tem por objetivo desenvolver habilidades 

didáticas e pedagógicas para o ensino do handebol na escola, bem como do seu 

histórico, regras e fundamentos, utilizando-se de conceitos oriundos das áreas de 

aprendizagem motora, desenvolvimento motor e iniciação esportiva ao handebol, nas 

aulas de Educação Física na escola. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 

Ementa 

  

Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sua origem, conceitos básicos, 

definições e divisões; concentrando-se nos sinais básicos da LIBRAS e nos sinais 

relacionados aos temas: esporte e lazer, tendo como alvo oferecer ferramentas que 

facilitem a comunicação e o processo de ensino/aprendizagem entre os profissionais de 

Educação Física e os surdos. 

 

CINEANTROPOMETRIA 

  

Ementa 

 

Instrumentalização dos conceitos científicos de avaliação física através de medidas 

antropométricas, testes de avaliação de habilidades e capacidades motoras, bem como a 

sua aplicação em diferentes níveis de atividade física e habilidade desportiva do ser 

humano, resultando na elaboração de programas de avaliação física na educação física 

escolar. 

 

5º SEMESTRE 

 

PRÁTICA CURRICULAR I 

 

Ementa 

  

Articula os conhecimentos apreendidos ao decorrer do curso e propõe a articulação da 

teoria e prática, através da intervenção supervisionada. Elabora projetos de ensino e 

atuação docente, preferencialmente no âmbito da Educação Básica – Educação Infantil 

e/ou Ensino Fundamental series iniciais.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 

Ementa 
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Conhecimentos básicos para o reconhecimento das características diferenciadas do 

escolar e das adaptações necessárias para um trabalho em Educação Física Especial. 

Aborda as implicações da elaboração e desenvolvimento de programas com 

características interdisciplinares na construção de propostas de Educação Física 

adaptada. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II  

 

Ementa 

  

Atividade supervisionada a ser realizada em instituições de ensino, no intuito de 

promover a reflexão crítica da prática pedagógica em Educação Física Escolar. 

Planejamento e execução de estratégias didáticas e pedagógicas, na especificidade do 

ensino da Educação Física para o Ensino Fundamental series finais. Compreensão da 

prática pedagógica como instrumento de integração do aluno com a realidade social, 

econômica, ambiental, ética e profissional de sua área de atuação.   

 

ÉTICA PROFISSIONAL E DIREITOS HUMANOS 

 

Ementa 

 

Aborda código de ética do profissional de Educação Física. Examina os documentos à 

respeito dos direitos humanos evidenciando a escola como campo de atuação. Pensa a 

atuação profissional, regida por compromisso social. Além de planejar estratégias de 

ensino e aprendizagem que envolva o ser humano e seu agir, diante da sociedade 

contemporânea considerando o meio ambiente, a diversidade étnica, racial, indígena e 

de gênero e sexualidades.  

 

METODOLOGIA DO BASQUETEBOL ESCOLAR II  

 

Ementa 

   

Estudo dos aspectos sócio-histórico-culturais do Basquetebol. Problematização das 

regras, dos fundamentos, das estratégias de organização. Reflexões sobre os processos 

de transposição didática do Basquetebol para o componente curricular denominado 

Educação Física. Estudo do Basquete baseado em estratégias técnicas e táticas para 

formação de equipes na Educação Física Escolar 

 

METODOLOGIA DO HANDEBOL ESCOLAR II 

 

Ementa 
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Disciplina de caráter teórico-prático que tem por objetivo desenvolver habilidades 

didática e pedagógica para o ensino do Handebol. Os alunos do curso de graduação em 

Educação Física serão orientados no sentido de aplicar conceitos oriundos das áreas de 

treinamento desportivo, preparação física, biomecânica e fisiologia do exercício ao 

treinamento na modalidade Handebol e suas regras. 

 

METODOLOGIA DA NATAÇÃO I 

 

Ementa 

 

Disciplina de caráter teórico-prático que oportunizando ao aluno apreender estratégias 

didáticas e pedagógicas no ensino da natação, vivenciando várias metodologias, 

progressões e exercícios, abrangendo diversos níveis de habilidade, com direcionamento 

aos estilos crawl e costas, integrando procedimentos de salvamento aquático.   

 

6º SEMESTRE 

 

NUTRIÇÃO HUMANA E ATIVIDADE FÍSICA 

 

Ementa 

 

Introdução ao estudo da Nutrição e Alimentação. Definição, classificação funções e 

fontes alimentares. Reações químicas e metabolismo dos nutrientes. Noções de energia. 

Demandas de energia durante as fases do desenvolvimento humano e na atividade 

física. Papel metabólico e dinâmica corporal dos nutrientes essenciais bem como as 

consequências de suas carências alimentares e suplementação na atividade física. 

Fatores nutricionais e educação.  

 

PRÁTICA CURRICULAR II 

 

Ementa 

  

Articula os conhecimentos apreendidos ao decorrer do curso e propõe a articulação da 

teoria e prática, através da intervenção supervisionada. Elabora projetos de ensino e 

atuação docente, preferencialmente no âmbito da Educação Básica – Ensino 

Fundamental series finais. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III  

 

Ementa 

   

Atividade supervisionada a ser realizada em instituições de ensino, no intuito de 

promover a reflexão crítica da prática pedagógica em Educação Física Escolar. 

Planejamento e execução de estratégias didática e pedagógicas, na especificidade do 
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ensino da Educação Física para a Ensino Médio. Compreensão da prática pedagógica 

como instrumento de integração do aluno com a realidade social, econômica, ambiental, 

ética e profissional de sua área de atuação.   

 

METODOLOGIA DO FUTSAL E DO FUTEBOL ESCOLAR 

 

Ementa 

 

Estuda o futebol e futsal nos seus contextos históricos e evolutivos. Estuda da estrutura 

e funcionalidade dos esportes futebol e futsal como conteúdo programático da educação 

física escolar. Organização, planejamento e execução das aulas e atividades escolares.  

 

METODOLOGIA DA NATAÇÃO II 

 

Ementa 

 

Conhecimentos básicos acerca da história e evolução dos estilos Peito e Borboleta, bem 

como a sequência pedagógica de ensino-aprendizagem direcionados aos nados 

juntamente com suas regras oficiais. 

 

PROJETO DE TCC 

 

Ementa 

  

Orienta e acompanha a elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso. Discute 

os aspectos gerais e a utilização de princípios técnico-metodológicos do trabalho 

científico. Produz seminários temáticos sobre pesquisa em Educação e Educação Física. 

Promove a escolha do orientador do trabalho de conclusão de curso. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DAS LUTAS 

 

Ementa 

 

Histórico e evolução das lutas e artes marciais no Brasil. Estabelecer uma relação de 

ensino-aprendizagem nas diversas formas de suas práticas e metodologias. 

Conhecimentos gerais sobre as diferentes formas de manifestação destas modalidades 

de esportes e das artes marciais. Fundamentos básicos, posturas, deslocamentos, 

técnicas de projeção, quedas e imobilizações. Regulamento básico nas diferentes 

modalidades. As lutas e as artes marciais na escola. Elaboração e aplicação de propostas 

de intervenção em âmbito escolar, a partir de análise crítica da realidade. 

 

7º SEMESTRE 

 

 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 
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PRÁTICA CURRICULAR III 

 

Ementa 

  

Articula os conhecimentos apreendidos ao decorrer do curso e propõe a articulação da 

teoria e prática, através da intervenção supervisionada. Elabora projetos de ensino e 

atuação docente, preferencialmente no âmbito da Educação Básica – Ensino Médio.  

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV 

 

Ementa 

  

Atividade supervisionada a ser realizada em instituições de ensino, no intuito de 

promover a reflexão crítica da prática pedagógica em Educação Física. Planejamento e 

execução de estratégias didática e pedagógicas, na especificidade do ensino da 

Educação Física na educação especial e/ou instituições de atendimento a pessoas com 

deficiências   e instituições de Educação Básica com AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) devidamente regulamentada. Compreensão da prática pedagógica como 

instrumento de integração do aluno com a realidade social, ambiental, econômica, ética 

e profissional de sua área de atuação.   

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa 

  

Construção coletiva de conteúdos, unidades temáticas, de acordo com a especificidade 

da formação do aluno, considerando a demanda contemporânea. Revisa os 

conhecimentos tratados ao longo do curso de graduação. Desenvolvimento de atividades 

correlatas com os temas do curso, atendendo aos interesses dos educandos.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO CURSO I 

 

Ementa 

  

Propõe o acompanhamento sistemático das produções acadêmicas, desenvolvidas 

durante a disciplina de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Enfatiza o trabalho 

desenvolvido, buscando adequar, corrigir e ajustar problemas no campo teórico e 

metodológicos. Ajusta a produção acadêmica com as noções éticas na pesquisa.  

 

LUDICIDADE E EDUCAÇÃO 

 

Ementa 

  



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 
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Discute a importância da ludicidade na educação. Busca compreender o 

desenvolvimento do homem através dos jogos e brincadeiras, entendendo-o a partir do 

contexto sócio cultural. Destina-se a estudar a Ludicidade e o jogo como elementos 

essenciais na cultura escolar, compreendendo formas de planejamento, aplicação para o 

desenvolvimento da criança.  Elaboração e aplicação de propostas de intervenção em 

âmbito escolar, a partir de análise crítica da realidade. 

 

8º SEMESTRE 

 

MULTICULTURALISMO E DIVERSIDADE 

 

Ementa 

 

Disciplina que estuda os conceitos de cultura, multiculturalismo e diversidades, e suas 

interfaces com os processos sociais e escolares na sociedade brasileira contemporânea. 

Dialoga diretamente com os estudos de gênero e sexualidade, raça e etnia, 

religiosidades, territorialidades, classes sociais, violência, culturas juvenis, 

corporalidades, meio ambiente e sustentabilidade; estimulando e promovendo a 

formação de uma Educação para a diversidade.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

  

Ementa 

  

Apresenta a estrutura e o funcionamento do sistema educacional brasileiro, resgatando o 

histórico da educação no país e enfatizando as instituições, processos e atores da arena 

educacional a partir da Constituição de 1988. Discute as mais recentes tendências em 

políticas educacionais e seus impactos sociais e direitos humanos. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

Ementa 

  

Acompanha o processo de produção do Trabalho de Conclusão de Curso. Orienta para o 

desenvolvimento e elaboração de uma produção cientifica conduzido pelos princípios 

que regem a metodologia da Pesquisa Científica. Instrui para o uso das Normas 

Vigentes para elaboração de trabalhos técnicos científicos. Prepara para a apresentação 

da pesquisa.  

 

ELETIVAS / OPTATIVAS 

 

METODOLOGIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 
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Ementa 

  

Compreende o estudo da atividade docente e dos procedimentos pedagógicos de ensino 

e aprendizagem da Educação Física. Analisa as tendências e concepções que 

constituíram a Educação Física no campo das ciências da educação, com foco nas 

abordagens culturais. Busca aprimorar os conhecimentos e competências para planejar, 

orientar, executar e avaliar a atividade de ensino do professor de educação física.  

 

METODOLOGIA DA MUSCULAÇÃO  

 

Ementa 

 

Estudo Evolutivo da Musculação; Princípios Científicos de Treinamento na 

Musculação; Técnicas de execução de exercícios na Musculação; Sistemas de 

Treinamento Específicos da Musculação. Aprofundamento dos fatores fisiológicos, 

biomecânicos e metodológicos relacionados a musculação, enfocando também a 

organização, o planejamento e a aplicação de treinamento para a preparação de atletas e 

equipes esportivas. Discute temáticas contemporâneas e temas transversais para a 

escola.   

 

EPIDEMIOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

Ementa 

  

Epidemiologia: conceito e evolução. Epidemiologia do exercício físico, da atividade 

física e da saúde. Índice de morbidade e mortalidade das doenças crônico-degenerativas. 

Abordagem dos serviços básicos de saúde: organização do SUS – programa de saúde da 

família, núcleo de apoio a saúde da família. Programa Saúde na Escola.  Programas e 

projetos de políticas públicas de atividade física relacionada a saúde pública. Proposição 

e participação na implementação de medidas de intervenção no campo de saúde, em 

âmbito coletivo e individual. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

 

Ementa 

 

Estratégias de leitura em língua materna para leitura em língua inglesa aplicadas a 

Educação Física, a partir de noções da estrutura da mesma língua, adquirindo desta 

forma percepções do vocabulário acadêmico. 

 

PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 

Ementa 

  



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 
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Compreender os conhecimentos específicos que constituem a Psicologia do 

Desenvolvimento – teorias, princípios e conceitos. As contribuições da psicologia no 

esporte relacionando a compreensão dos estudantes as suas semelhanças e diferenças, 

enfatizando os aspectos relevantes do desenvolvimento sócio afetivo referentes a 

Educação Física. 

 

PSICOMOTRICIDADE 

 

Ementa 

 

Aspectos históricos e evolutivos da Psicomotricidade. Campos de atuação da 

Psicomotricidade. O homem em seu desenvolvimento integral (psicomotor, cognitivo e 

afetivo). Bases neurológicas do desenvolvimento psicomotor. Estágios e fatores 

psicomotores. Avaliação psicomotora. Distúrbios psicomotores. Profilaxia, estimulação, 

educação e terapia psicomotora. 

 

 

 

 


