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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 
 
 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 
 

 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores produtivos, 

mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. De 

um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações 

das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. 

Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba adequada 

preparação para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A 

educação, assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o 

mundo. Ela se torna no passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar 

as limitações que as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que 

residem fora do eixo econômico das principais economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados 

nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, 

entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto 

local. 



6 

 

  Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e 

com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da 

competência a ser desenvolvida e às características dos alunos. 

  Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais 

visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico 

atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de 

vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por 

meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência 

acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, 

necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a 

elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Educação Física, 

o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional 

que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea, 

com especial atenção para as especificidades das realidades regional e local. 

Além do mais o curso está atento às diretrizes da profissão norteadas pela Lei Nº 

9394/96 que regulamenta a profissão, contribuíram para definições que permitem uma 

compreensão mais ampla e aprofundada da Educação Física, que se configura como um 

saber institucionalizado que trata academicamente, dos temas e formas das diversas 

manifestações das atividades motoras (expressivas, recreativas e esportivas), nas suas 

dimensões biológica, comportamental e sociocultural, tanto como meio de formação e 

desenvolvimento humano quanto como recurso privilegiado para promoção da saúde e do 

bem-estar, expressão maior da autorrealização, integração e interação social. 
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1.2 Contexto educacional local e regional 

 
 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões 

metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/GO e a 

cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta 

atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do 

Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região metropolitana, 

essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma 

população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, na região metropolitana, 

ultrapassa 3 milhões de habitantes.  

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o Censo 

do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico de 

contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo também um 

importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. Para além da posição 

geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que desencadearam e vêm 

consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local a 

credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, 

Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental 

nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: 

em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do 

Estado de Goiás, tendo este, 14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco 

goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era 

anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação 

Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das 

Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
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Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, 

desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, 

em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje 

cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa Evangélica criou novas 

Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação 

da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe 

dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de 

entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso fez 

aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, 

Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de 

ensino superior fora da capital, por meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, 

com a oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), 

inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do gênero fossem 

instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas 

do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros 

países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação 

da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia a 

distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de 

Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no 

município, irá fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais 

investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos principais 

centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior 

têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro 

“polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também representativas da 

dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior promove a circulação de 
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pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente 

de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e em 

atividades de extensão (PDI 2014-2018).  

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, 

iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A 

ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de cursos e 

vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário 

socioeconômico e as demandas regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância 

amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva 

regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma educação a 

distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação. Assim como as 

demais ações institucionais, em seu projeto educacional, as ações de planejamento da 

estrutura inicial para a modalidade a distância também foram desenhadas utilizando 

conceitos inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. 

Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de busca pela 

qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de seu 

primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um projeto de 

EAD - em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem 

presentes, criando as possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja 

cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas 

institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em 

cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam 

responder de maneira adequada a essas necessidades (PPI/PDI 2014-2018). 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

2.1 Características da Instituição Mantenedora 
 
 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, pelo 

Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a 

educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a 

fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio 

Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz Fernandes Braga 

Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes 

últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da 

abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas Instituições de 

Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, 

o Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e 

Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi 

autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi igualmente autorizada a 

Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em 

Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de 

janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades 

criadas até então foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu 

Regimento Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos cursos, 

incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e 
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Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo 

também ampliado o número de vagas para Educação Física e Direito.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

 

Missão: 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 

como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o 

profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, 

morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, 

pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais como: 

Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do 

Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão universitária. 

Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de 

serviços. (PDI 2014-2018). 
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2.2 Características da Mantida 

 
 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades Integradas 

da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março de 2004, 

por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 

2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso 

de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da 

Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no 

período noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e 

Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: 

Gastronomia, Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de 

Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em 

continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 

2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na organização 

pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do currículo 

na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos 

reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de 

Educação a Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a 

realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão 

inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, 

desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural da região.  

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta educativa 

por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos superiores de 

tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos programas e linhas de 

pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa da Instituição em ofertar 

cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a articulação entre as atividades 
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de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o 

processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades 

acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e ação 

comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e 

divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da 

informação, baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise 

crítica, julgamento, síntese e produção do conhecimento, com maior autonomia (PDI 

2014-2018). 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
 
3.1 Identificação do curso 

 
O curso de Educação Física está vinculado ao Centro Universitário de Anápolis, e 

funciona no Bloco E pisos 2 e 3. Originalmente o curso ofertado era de Licenciatura em 

Educação Física, reconhecido por meio da Portaria MEC Nº 1.860, em 27 de dezembro de 

1999, com conceito máximo “A”. 

A alteração do currículo foi idealizada em 2004, motivado pela necessidade de 

adequá-lo à legislação pertinente às novas diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação (Licenciatura e Bacharelado) em Educação Física (Resolução Nº 01 e 02 

CNE/2002 e Resolução Nº 07/CNE/2004), procurando, assim, adotá-lo de uma dimensão 

sociocultural mais abrangente em sua relação com a sociedade e com a realidade na qual 

estava inserido. 

Dessa forma, em dezembro de 2004 foi realizado o primeiro vestibular para os 

novos cursos: “Graduação em Educação Física (bacharelado)”, com sessenta vagas para o 

turno noturno e “Licenciatura em Educação Física” com 120 vagas, sendo sessenta para o 

turno matutino e sessenta para o turno noturno. 

Nesta ampliação, no primeiro semestre de 2005, estava matriculada a primeira 

turma de licenciatura com uma nova estruturação curricular, que vem motivada pela 

atuação e prestação de serviços formais em atividades físicas/educativas, desportivas e/ou 

recreativas, na ação de planejamentos, interesses, expectativas e necessidades das 

pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais). 

O curso de Educação Física - Bacharelado também teve início em fevereiro de 2005. A 

sua autorização veio através da Res. 12/CAS, 21/10/2004 e o reconhecido com a 

Portaria Nº 797, de 14 de novembro de 2008.  

A partir de 2009, não foi ofertado mais o curso de Licenciatura, passando a ter 

entrada exclusivamente para o Bacharelado. 

Quanto a matriz curricular, a última versão foi implantada em 2017, fruto do 

trabalho dos docentes e ampla discussão na direção e Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
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3.1.1 Funcionamento do curso 

 

O curso de Educação Física funciona no turno noturno, com seus respectivos 

horários/entradas das 19h às 22h40min de 2ª a 6ª e nos Sábados das 13h às 18h, 

conforme horário apresentado semestralmente, que leva em consideração a grade de 

disciplinas do semestre. Destaca-se que o acadêmico, além de obter média igual ou 

superior a 60 (sessenta), deverá ter frequência mínima de 75% para poder ser aprovado 

na respectiva disciplina, salvo no estágio curricular que apresenta regulamento próprio. 

As orientações de TCC ocorrem de 2ª a 6ª das 16:30h às 18:30h, no Laboratório 

Com. Ciência, localizado ao lado da secretaria setorial. 

 

 

3.1.2. Período de integralização 

 

O período de integralização curricular no Curso de Educação Física corresponde 

a um mínimo de 8 (oito) e máximo de 14 (quatorze) semestres. 

 

 

3.1.3. Distribuição da carga horária 

 

O curso tem uma carga horária total de 3.920 horas/aula, o que equivale a 3.326 

horas. A distribuição da Carga Horária das Disciplinas, ao longo do processo de 

integralização curricular, se dá de forma semestral, havendo uma relativa variação de 

carga horária semestral, que oscila de um mínimo de 400 HORAS/aula a um máximo de 

560 HORAS/aula por semestre, e essa distribuição acontecerá conforme é apresentado 

na grade curricular abaixo.  

Em Março de 2018 estavam matriculados no curso 379 alunos. 
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3.2 Formas de ingresso 
 
 

A forma de acesso dá-se através do concurso vestibular, transferência de curso 

ou entrada como portador de diploma, obedecidas as seguintes normas: 

 Número de vagas no vestibular: 60 

 Entradas: 2 vestibulares por ano (1º e 2º Semestres) 

 Entram 1 (uma) turma por semestre (Noturno). 

Transferência e portadores de diploma são aceitos quando da vacância de vaga 

nos períodos subsequentes ao 1º período. 
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3.3 Justificativa do curso 
 
 

O homem moderno precisa criar estratégias concretas que lhe proporcione 

condições de conhecer seu próprio corpo, entender o funcionamento do mesmo quando 

requisitado fisicamente, desenvolver e manter habilidades motoras, experimentar o 

contato com grupos sociais entendendo o papel destas atividades na construção do ser 

como um todo. 

Por este motivo a UniEVANGÉLICA elaborou um curso de formação em 

Educação Física onde possa ser habilitado profissionais capazes de interagir com a 

sociedade e transformar sua forma de ver o corpo e entender o movimento. Isto se faz 

necessário graças ao momento histórico que vive o país, especialmente em função dos 

grandes eventos esportivos e o legado que este fenômeno poderá deixar na sociedade 

brasileira. Sendo assim a matriz elaborada fará com que o profissional tenha totais 

condições de entender o seu papel, sendo capaz de contribuir na formação de pessoas 

conscientes das necessidades sociais, culturais, aspectos fisiológicos e, sobretudo, 

humano. 

Geograficamente, o curso abrange a região de Anápolis, Abadiânia, Alexânia, 

Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Teresópolis de Goiás, Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Nerópolis, Nova Veneza, Jesúpolis, São Francisco de Goiás, Inhumas, Jaraguá e Vale do 

São Patrício. 

O curso de Educação Física da UniEVANGÉLICA se coloca entre os melhores do 

estado, pela estrutura e qualidade do corpo docente, se destacando em relação a maioria 

dos demais cursos oferecidos em Goiás na atualidade. Os alunos têm múltiplas 

possibilidades de vivências teóricas e práticas e constante interação das três dimensões 

do saber (ensino, pesquisa e extensão), integradas com laboratórios de anatomia, 

avaliação Física, avaliação postural, cinesiologia, bioquímica, parque aquático, pista de 

atletismo, ginásio poli esportivo e academia. Além da possibilidade de vivenciar junto às 

equipes de alto rendimento de natação, judô, atletismo e basquete, mantidas pela própria 

instituição e/ou parceiras locais. 
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3.4 Objetivos do curso 
 

Objetivo Geral: Formar um profissional dotado de experiências múltiplas na área 

da saúde, esporte e lazer, tendo condições para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais, éticas e morais de forma contextualizada. 

 
Objetivos Específicos:  

 Capacitar o acadêmico para que se torne um profissional de Educação Física, de 

forma integrada e que tenha o domínio de instrumentos, técnicas, procedimentos e 

avaliações que lhe permitam exercer a profissão com habilidade e competência, 

integrando o homem como um todo na sociedade em que vive. 

 Dar condições ao acadêmico para promover a saúde da comunidade, conhecendo, 

entendendo e aplicando as políticas públicas relacionadas a esta questão. 

 Habilitar o acadêmico a planejar, desenvolver estratégias pedagógicas em 

esportes, ginásticas, lazer, danças, lutas, grupos especiais e atividades inclusivas, 

abrangendo o aspecto não formal do ensino dos conteúdos da área, desde a 

infância até a terceira idade. 

 Preparar o acadêmico para desenvolver extensão com projetos de ação social e o 

exercício da pesquisa científica. 

 

Para garantir que os objetivos gerais e específicos do Curso de Graduação em 

Educação Física sejam alcançados, conta-se com: 

a. Uma matriz curricular que contempla conteúdos relacionados às 

habilidades e competências previstas no item “perfil do egresso”; 

b. Procedimentos didático-pedagógicos que procuram estimular tais 

habilidades e competências; 

c. Estágio curricular supervisionado e outras formas de integração 

teoria/prática; 

d. Atividades complementares, que contribuem para que se alcancem os 

objetivos da formação dos alunos; 

e. Incentivo à pesquisa; 

f. Trabalho de conclusão de curso; 
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g. Infraestrutura de apoio à aprendizagem (biblioteca e recursos de 

tecnologia de informação); 

h. Apoio ao discente oferecido pela direção, coordenação pedagógica e 

NDE do curso; 

i. Apoio didático-pedagógico ao docente oferecido pela direção do 

curso, coordenação pedagógica e Pró-Reitoria Acadêmica; 

j. Apoio em caráter integral oferecido pelo UniATENDER; 

k. Oferecimento de bolsas de incentivo à pesquisa (Programa PBIC 

institucional); 

l. Monitorias disponibilizadas pelos professores que veem a 

necessidade de ampliar o contato do aluno com o conteúdo; 

m. Projeto interdisciplinar que contempla o diálogo vertical e horizontal 

dos diversos conteúdos dentro de cada semestre e ao longo do curso; 

n. Atividades de extensão, como Semana Cultural, Festa da Roça, 

Festival de Dança e outros que permitem a formação em nível integral do discente 

do curso de Educação Física; 

o. Atividades de formação profissional específica, como visitas técnicas 

e jornadas acadêmicas. 

 
 
 



20 

 

3.5. Perfil profissional do egresso 
 

Diante dos objetivos apresentados, o egresso do curso de Educação Física da 

UniEVANGÉLICA deverá ter perfil generalista, com capacidade para: 

1.  Atuar em academias, clínicas, hospitais, empresas, indústria, clubes, 

condomínios, associações esportivas, parques, órgãos governamentais e 

outras de forma individual e/ou coletiva, estimulando e fomentando um estilo 

de vida ativo e o direito à prática da atividade física orientada. 

2. Exercer atividade específica de avaliação cineantropométrica, prescrição e 

periodização do exercício físico do iniciante à alta performance. 

3. Promover, elaborar e gerenciar atividades de recreação e lazer, eventos 

esportivos e científicos, projetos de promoção da saúde e outros. 

4. Ser empreendedor, com capacidade de identificar oportunidades de inserção 

profissional e de administração relacionada ao esporte e lazer. 

5. Inserir-se no mundo do trabalho com uma visão crítico-reflexiva, entendendo 

o ser humano de maneira integral, orientando-se pela ética das relações 

sociais. 

 

Com esta concepção, busca-se desenvolver as seguintes habilidades e competências: 

a. Capacidade de compreender as questões científicas, técnicas, sociais, éticas e 

morais de forma contextualizada; 

b. Experiências múltiplas na área de academias, clínicas, hospitais, empresas, 

indústria, clubes, condomínios, associações esportivas, parques, órgãos 

governamentais e outras de forma individual e/ou coletiva; 

c. Domínio de instrumentos, técnicas, procedimentos e avaliações; 

d. Capacidade de planejar e desenvolver estratégias de avaliação cineantropométrica, 

prescrição e periodização do exercício físico do iniciante a alta performance; 

e. Condições de fazer uma leitura sobre a recreação, lazer, eventos esportivos, 

científicos, projetos de promoção da saúde, empreendedorismo e outros, sendo 

capaz de interagir com esses proporcionando transformações. 
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3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 
 
3.6.1 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 
 

A pesquisa é muito incentivada no curso de Educação Física, especialmente com 

o advento dos grupos de pesquisa que reúnem-se com periodicidade variada (i.e. entre 

semanal e mensal). Atualmente os professores do curso articulam-se em cinco grupos, 

coordenados pelos professores: Iransé Oliveira Silva, Patrícia Espíndola Mota Venâncio, 

William Alves Lima, Grassyara Pinho Tolentino e Fábio Santana. 

Destes grupos saem boa parte dos alunos que desenvolvem a iniciação científica 

(IC) por meio do Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PBIC), oferecida pela 

instituição. 

Encontram-se em execução os seguintes projetos: 

1. Níveis de estresses e Qualidade de Vida em equipe multidisciplinar em hospital de 

psiquiatria. 

Objetivo: Verificar a relação entre o contato diário com pacientes dependentes químicos 

e portadores de transtorno mental na qualidade de vida e nível de estreses da 

equipe multidisciplinar. 

2. Respostas neuromusculares e hormonais entre mulheres submetidas ao 

treinamento de força. 

Objetivo: Identificar as respostas neuromusculares e hormonais entre mulheres 

submetidas ao treinamento de força. 

3. Qualidade de Vida Relacionada à saúde e níveis de força em mulheres sobre 

viventes ao câncer. 

Objetivo: Mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde genérica e específica em e a 

força de preensão palmar em mulheres diagnosticadas com câncer de mama e 

cânceres ginecológicos. 

4. Estratégia de colônia de Férias sobre parâmetros relacionados à aptidão física em 

crianças com sobrepeso e obesidade. 

Objetivo: Investigar os efeitos de uma colônia de Férias sobre parâmetros relacionados à 

aptidão física de crianças com sobrepeso e obesidade. 

5. Aptidão física x estresse em estudantes universitários 
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Objetivo: Investigar a influência que a aptidão física exerce na resposta da VFC perante 

situação real de estresse em estudantes universitários. 

6. Influência da atividade física incidental no controle autonômico da frequência 

cardíaca em mulheres sedentárias com diferentes níveis de depressão. 

Objetivo: Verificar a influência da atividade física incidental no controle autonômico da 

frequência cardíaca em mulheres sedentárias com diferentes níveis de depressão. 

7. Comparação nos níveis de equilíbrio estático e dinâmico de idosos praticantes de 

exercícios físicos na UNIATI - Universidade Aberta a Terceira Idade da 

UniEVANGÉLICA - e idosas não praticantes de exercícios físicos. 

Objetivo: Avaliar os equilíbrios estático e dinâmico de mulheres idosa ativas, da UNIATI, 

Anápolis-GO e comparar com idosas inativas.  

8. Risco Cardiovascular, Aptidão Física, Estilo De Vida, Qualidade De Vida, 

Depressão, Estresse e Ansiedade em Crianças e Adolescentes de Anápolis-Go. 

Objetivo: identificar o risco de doença cardiovascular, aptidão física, estilo de vida, nível 

de depressão, estresse e ansiedade de crianças e adolescentes com idade de 7 à 

14 anos da cidade de Anápolis-Go. 

9. Análise do estresse disfuncional, na profilaxia da síndrome de Burnout em 

professores universitários, tendo o esporte de aventura como alívio. 

Objetivo: Analisar o nível de estresse disfuncional e a presença da síndrome de Burnout 

em professores universitários, avaliando o esporte de aventura como forma de 

alívio. 

10. Análise vetorial por bioimpedância e função respiratória em adolescentes obesos e 

não-obesos. 

Objetivo: Comparar o nível de hidratação entre adolescentes obesos e não-obesos. 

11. Relação entre características antropométricas, aptidão física e a qualidade 

funcional do exercício agachamento. 

Objetivo: Relacionar as características antropométricas, a resistência muscular localizada 

e o desempenho da flexibilidade com a qualidade postural durante a execução do 

exercício agachamento livre. 

 

 
3.6.2 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 



23 

 

 
 

A extensão é um ponto relevante no curso de Educação Física, especialmente 

devido a natureza do curso. 

Atualmente desenvolvemos atividades de extensão regulares (e.g. UniATI, 

Esporte e Ação, e Zatopec), e várias de cunho realizacional, onde os acadêmicos 

juntamente com o docente, planeja, executa e avalia (e.g. Torneios esportivos, Feiras, 

excursões, ações comunitárias). 

Todas as ações de extensão segue o regulamento da referida pasta, vinculada a 

Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, e ao final 

elabora-se um relatório de registro. 

 

 
3.6.3 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 
 
 

Após a familiarização com o curso e o contato com vários conteúdos acadêmicos 

e experiências extensionistas exitosas, porém inicialmente de cunho realizacional, o 

acadêmico tem a oportunidade de articular seus conhecimentos científicos adquiridos ao 

longo do curso e as demais experiências com a aplicação da integração de todos os 

saberes por meio do estágio. Um momento mágico, onde ao mesmo tempo inicia o 

contato com a vida profissional, articula os saberes científicos com a aplicação por meio 

das ações regulares (i.e. uma forma de ação extensionista) e juntamente com o 

professor do estágio e o orientador de TCC começam a busca por novos saberes e/ou 

novos olhares. 

Muitos TCC tem origem em problemáticas vivenciadas no estágio, ou no âmbito 

dos grupos de pesquisa. Daí a importância da articulação do ensino, a pesquisa e a 

extensão.  

Vale destacar que as ações regulares de extensão, a participação do aluno do 

estágio é marcante, e o mesmo consegue observar a função do seu saber. 
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3.7 Metodologias de ensino 
 

As metodologias adotadas no curso buscam entender a relação entre os 

conteúdos ministrados e sua participação na formação do profissional almejado, sendo 

na concepção do curso o primeiro passo para o sucesso, pois cada conteúdo tem a sua 

importância e se encaixa perfeitamente em um grande quebra-cabeça que visa atingir o 

objetivo proposto. 

Por este motivo, de forma funcional as disciplinas foram subdivididas por área de 

conhecimento e características metodológicas sendo analisadas e relacionadas entre si. 

As áreas de subdivisão foram:  

Biológica – Anatomia I; Crescimento e Desenvolvimento motor; Anatomia II; 

Bases Biológicas; Cinesiologia; Fisiologia Geral; Bioquímica do Exercício Físico; Bases 

Neuro Funcionais; Biomecânica; Fisiologia do Exercício I; Fisiologia do Exercício II; 

Aptidão Física e Saúde; Atividade Física para 3ª idade; Saúde coletiva; Bases Científicas 

do Treinamento Desportivo; Fisiologia do Exercício III; Prescrição do Exercício I; 

Prescrição do Exercício II; Nutrição Esportiva. Disciplinas de características teóricas, 

sendo ministradas preferencialmente em sala de aula, contudo, todas fazem algum tipo 

de aplicação prática em laboratórios com o intuito de proporcionar ao acadêmico maior 

vivência e possibilidade de articulação com os grupos de estudo e a iniciação científica. 

Gímnico Desportivo – Fundamentos da Dança; Ginástica I; Psicologia do 

Desenvolvimento; Fundamentos do Atletismo; Fundamentos da Natação; Ginástica II; 

Fundamentos do Futsal e Futebol; Fundamentos do Vôlei; Fundamentos do Basquetebol; 

Psicologia do Esporte; Hidroginástica; Fundamentos da Musculação; Fundamentos do 

Handebol; Fundamentos da Ginástica de Academia; Fundamentos do Desporto 

Adaptado e Paralímpicos; Atividade Física Laboral. Disciplinas de características 

práticas, sendo ministradas preferencialmente nos espaços específicos para cada uma 

delas (i.e. piscina, pista, ginásio, academia...), contudo, todas fazem algum tipo de 

articulação com a teoria dos conteúdos adquiridos anteriormente. Estas disciplinas 

proporcionam ao acadêmico vivências diversificadas e possibilidades de extensão, os 

quais ocorrem ao longo do semestre nas mais diversas atividades, conforme 

planejamento prévio. 

Pedagógico – Fundamentos da Educação Física e Esportes; Didática em 
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Educação Física; Aprendizagem e Desenvolvimento Motor; Psicomotricidade. Disciplinas 

de características teóricas, sendo ministradas preferencialmente em sala de aula, 

fazendo com que o aluno reflita sobre os processos do desenvolvimento e aprendizado. 

Complementar – Recreação e Lazer I; Planejamento e Gestão de Eventos; 

Medidas e avaliação na atividade física; Recreação e Lazer II; Primeiros socorros; TCC I; 

Estágio supervisionado I; Gestão Profissional; Fundamentos socioantropológicos da 

Educação Física; Cidadania, Ética e Espiritualidade TCC II; TCC III; Estágio 

supervisionado II; Línguas Brasileiras de Sinais; Bioestatística; Estágio supervisionado III; 

Atividade Física e Meio Ambiente; Produção Textual; Tópicos Avançados em Futsal; 

Basquete II; Dança II; Ginástica de Academia II; Judô; Natação II; Tópicos Especiais em 

Recursos Ergogênicos; Seminários em Esporte e Saúde; Voleibol II; Tênis; Outras 

disciplinas optativas que o acadêmico escolher. Disciplinas de características 

diversificadas, sendo ministradas preferencialmente nos espaços específicos para cada 

uma delas  Estas disciplinas proporcionam ao acadêmico vivência e possibilidade de 

extensão, os quais ocorrem ao longo do semestre nas mais diversas atividades. 

 

EAD – Língua Portuguesa; Metodologia do Trabalho Científico. 

 

Os conteúdos de cada disciplina foram pensados em conjunto, havendo uma 

continuidade ao longo dos semestres. Além da ligação vertical, ao longo dos semestres, 

pensou-se na ligação horizontal, dentro do mesmo semestre, através de atividades 

correlatas entre disciplinas do mesmo período.  

Para o alinhamento destas estratégias em cada semestre fica definido que 

durante a semana de prática docente, que ocorre no início de cada semestre letivo, os 

professores que atuarão na mesma turma naquele semestre deverão se reunir para 

definir a forma de atuação. Da mesma maneira, os professores das áreas deverão 

estabelecer como acontecerá a sua interação. 

Definida a maneira como ocorrerá a interação, as estratégias deverão constar no 

plano de aprendizagem daquele semestre, sendo acompanhada pela coordenação 

pedagógica. 
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3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e 

aprendizagem 
 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs estão presentes em 

diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Educação Física, 

bem como na própria estrutura da IES, por considerar que estas tecnologias agilizam a 

troca de informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e, 

consequentemente, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TICs mais 

utilizadas pelo Curso são:  

 UniVIRTUAL - Departamento Institucional responsável pela coordenação de 

todas as atividades de educação à distância e semipresencial, por meio da plataforma 

Moodle, atuando desde 2010 na oferta de disciplinas em EaD, com a utilização e-books, 

vídeos, chats, fóruns de discussão, com a interação de alunos, professores, tutores, 

direção, UniLINGUAGEM e Direção dos Cursos;  

 Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle 

acadêmico, que possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, tais como 

planilhas, arquivos de texto, mensagens, imagens, links, etc, para acesso direto pelo 

aluno. Além disso, o sistema Lyceum permite a comunicação entre professores e alunos, 

a visualização de histogramas de notas, lançamento de notas, geração de boletos, 

consultas sobre dados financeiros, dentre outros.  

 Canais de comunicação entre aluno x IES, por meio de links na página 

principal da IES (www.unievangelica.edu.br), intitulados como: Fale com o Reitor, Fale 

com o Presidente e Ouvidoria;  

 Comunicação entre aluno x IES e comunidade x IES, por meio das redes 

sociais Facebook;  

 Softwares e tecnologias computacionais disponibilizadas pelos Laboratórios 

institucionais tais como navegadores, aplicativos, etc. 

 
 
 
3.7.2 Material didático instrucional 
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A Educação a Distância (EaD), compreendida a partir de uma abordagem 

sistêmica na qual todos os elementos influenciam e são influenciados reciprocamente, 

requer a interação de diferentes sujeitos e a estruturação e a conexão de diversos 

componentes para que o objetivo do processo de ensinar seja alcançado e para que o 

aprendizado seja concretizado de forma eficaz.  

 

Entre os diversos componentes deste processo, o material didático sempre teve 

uma importância fundamental para quem estuda sem contar com o apoio presencial de 

um professor. Porém, é importante ressaltar que, ao nos referirmos a material didático, 

estamos considerando uma diversidade de meios tecnológicos que podem ser utilizados 

no processo de ensinar. Portanto, não se restringe apenas ao texto didático impresso. 

 

De acordo com o Plano de Gestão Pedagógica e Administrativa da 

UniEVANGÉLICA | EAD, a concepção de aprendizagem nos nosso materiais didáticos é 

entendida como um processo que se constrói em contextos afetivos, sociais e culturais 

específicos, a partir da exposição dos alunos a situações desafiadoras e que demandam 

resolução de problemas práticos e significativos. 

Assim, o material didático deve estar em um processo contínuo de construção, 

adequando-se aos contextos contemporâneos e acompanhando as transformações 

sociais. Além disso, é imprescindível que os conteúdos apresentados nos nossos 

materiais didáticos para EaD estejam alinhados com as diretrizes do MEC e com os 

documentos institucionais. 

Por essa razão, os conteúdos desenvolvidos, nos componentes curriculares, 

visam à formação de um aluno crítico focado na análise de práticas aplicadas.  

Pensando na formação crítica e na condução do aluno a um conhecimento 

reflexivo, o material didático não foi planejado de forma isolada dos processos de ensino e 

de aprendizagem, mas sim projetado a partir dos objetivos de aprendizagem que variam 

conforme o componente curricular e temas abordados.  

O processo de elaboração dos materiais didáticos passa por etapas de 

construção, análise e ajustes. Essa atividade é realizada por uma equipe multidisciplinar 

da Diretoria de educação a distância composta por professores, designer educacional, 
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coordenador de curso e diretor de EAD. Cabe a essa equipe, de acordo com a 

especificidade da atribuição, elaborar o plano de ensino do componente curricular, a 

seleção e produção de conteúdos, de forma a incentivar a interação com os acadêmicos, 

uma vez que a interatividade é um princípio básico para o desenvolvimento dos processos 

de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, são planejados de forma atraente e 

elaborados em linguagem adequada, com atividades relevantes e contextualizadas, 

propiciando a troca de experiências e de interação social, além de fornecer fontes de 

informação de qualidade, garantir os princípios norteadores do Projeto Pedagógico do 

Curso e adequar ao grupo social a que se destinam.  

No que diz respeito à construção do material didático, há uma preocupação por 

parte da equipe multidisciplinar de garantir a unidade entre os conteúdos trabalhados, 

quaisquer que sejam sua organização, disciplinas, módulos, áreas, temas ou projetos. De 

igual forma, garantir que o material didático propicie interação entre os diferentes sujeitos 

envolvidos no projeto. 

Face à concepção apresentada, o material didático institucional para as 

disciplinas EaD, conforme Portaria N° 1.134 de 10 de outubro de 2016, é composto pelos 

seguintes elementos:  

Caderno de Conteúdo – material didático que, sistemática e organizadamente, 

atende a proposta curricular de cada componente curricular do curso. O conteúdo é 

estruturado de forma dialógica conferindo autonomia de aprendizado e oportunidade de 

autoavaliação ao estudante. O aluno pode fazer download do conteúdo e/ou imprimir.  O 

conteúdo é elaborado por profissional com formação na área. Os cadernos de conteúdo 

são disponibilizados para leitura, download e impressão a partir da sala de aula virtual.  

Vídeos – material audiovisual gravado pelos professores de cada componente 

curricular com a finalidade de potencializar as aulas on-line de maneira criativa e lúdica. 

Os vídeos são produzidos no estúdio de TV da Diretoria de EaD. Os vídeos são 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Os vídeos são legendados afim de 

fornecer acessibilidade aos deficientes auditivos. 

Objetos de aprendizagem (Flash, Power Point ou outros) – aulas digitais, com 

ilustrações e animações, divididas por temas elaborados pela equipe de produção de 

material didático da diretoria de EaD. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no 
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ambiente virtual de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem, em formato de vídeo, 

animação, imagem e/ou textos são construídos pela equipe multidisciplinar da Diretoria de 

EAD, assim como pelos professores dos componentes curriculares. Além desses, 

recursos educacionais abertos de repositórios oficiais são utilizados, levando em conta o 

assunto, a usabilidade ou possibilidades. 

Biblioteca virtual – a UniEVANGÉLICA dispõe de uma Biblioteca Virtual que 

pode ser acessada por todos os docentes e discentes da IES. A biblioteca virtual conta 

com acervo das maiores editoras de livros acadêmicos do Brasil que oferece uma 

plataforma prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de 

qualidade pela internet. 

O material didático institucional disponibilizado aos estudantes permite executar 

plenamente a formação definida no PPC do curso atendendo às demandas, no que se 

refere à abrangência, bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento 

e coerência teórica, além de oferecer condição de utilização, com autonomia total ou 

assistida por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Quanto à acessibilidade, a UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de 

Acessibilidade com sala de apoio equipada com teclado Braile, impressora Braille 

acoplada ao computador (recursos de informática acessível), tradutor e intérprete de 

LIBRAS, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software 

de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno 

com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador, material 

didático em formato impresso acessível, material didático digital acessível, material 

pedagógico tátil. O Núcleo de Acessibilidade propõe um plano de aquisição gradual de 

acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático. 

 
 
 
3.7.3 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

 
 

O Centro Universitário de Anápolis entende que comunicação é o ato de tornar 

comum, dividir, compartilhar. Qualquer ação pedagógica, técnica ou administrativa que 

não se torne comum, não alcançará o objetivo esperado. Nesse sentido, para que se 
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tenha o aluno como centro do processo educacional, garantindo a qualidade esperada de 

um componente curricular ofertado na modalidade EaD, a comunicação da 

UniEVANGÉLICA foi estabelecida com a proposta de propiciar interatividade entre todos 

os seus atores: alunos, professores, tutores mediadores, coordenação de curso, direção 

de EaD, equipe técnica administrativa, entre outros. Outra característica presente, na 

comunicação da EaD da UniEVANGÉLICA, é a preocupação com a composição de 

diferentes canais de comunicação em via dupla. Neles, as mensagens não possuem 

apenas uma direção. Diante dos novos papéis que esses atores desempenham, num 

processo de ensino e aprendizagem na dinâmica da EaD, o tornar comum deve acontecer 

em qualquer situação de comunicação entre seus atores. 

Nesse contexto, a característica de comunicação e interatividade entre 

Acadêmicos, Professores, Tutores Mediadores e instituição-aluno nas disciplinas na 

modalidade a distância da UniEVANGÉLICA segue a seguinte forma: 

Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais capacitados 

para atender aos alunos, sanando suas dúvidas sobre acessos e suporte técnico.  

Recursos Utilizados: telefone (62-3310-6730), chat, correio eletrônico 

(ead@unievangelica.edu.br) e formulário “Fale Conosco” disponível no site 

UniEVANGÉLICA | EaD. 

Tutores Mediadores: esses profissionais possuem a tarefa de acompanhamento 

dos alunos em suas atividades do dia a dia, por meio da mediação pedagógica. Possuem 

um importante papel na comunicação e interatividade entre aluno-aluno, conteúdo-aluno e 

professor-aluno.  

Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem: fórum, chat, correio 

eletrônico. 

Professores: os docentes cumprem a sua carga horária na Diretoria de EaD. 

Reúnem-se com os tutores para feedback e orientações e interagem com os alunos por 

meio de mensagens ou do fórum. 

Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para atendimento aos 

alunos, Professores e Tutores, fortalecendo o processo de comunicação e interação. 

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento presencial. 
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Em suma, foram previstas vias efetivas de comunicação e diálogo entre todos os 

agentes do processo educacional, criando condições para diminuir a sensação de 

isolamento, apontada como uma das causas de perda de qualidade no processo 

educacional e também como causa de evasão na educação a distância. 
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3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
 
 

A avaliação do desempenho acadêmico será feita dentro dos critérios propostos 

pelo professor de acordo com as necessidades de cada disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. Destaca-se que serão aplicadas, no mínimo, duas 

atividades avaliativas por VA. 

Na segunda VA será aplicada uma prova de construção coletiva contemplando 

todas as disciplinas cursadas pelo acadêmico a qual terá um valor geral de 40 pontos que 

será atribuída às disciplinas que o acadêmico estiver matriculado no semestre corrente. 

Destaca-se que no primeiro mês de aula será publicado um edital contendo todos os 

conteúdos que serão solicitados na avaliação. 

O Acadêmico será avaliado de acordo com o estabelecido no Regimento do 

Centro Universitário de Anápolis (Estatuto e Regimento Geral – UniEVANGÉLICA). 

Utilizar-se-á formas diversificadas, na busca pela avaliação integral do aluno, 

tais como: provas escritas, provas práticas, trabalhos de pesquisa individual e em grupos, 

seminários, elaboração de projetos, prática de ensino específica da disciplina, além de 

outras que venham contribuir para que o aluno possa apresentar o conhecimento 

adquirido. 
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3.9 Estágio curricular supervisionado 
 
 

O estágio curricular do curso de Educação Física visa proporcionar ao acadêmico 

vivência prática na área do esporte, fitness e saúde. O acadêmico desenvolve 240h de 

aplicação subdivididas por até três semestres. Em cada estágio, o acadêmico faz 3 

intervenções semanais em turmas fixas ofertadas na UniEVANGÉLICA e/ou parceiro, 

sempre sobre a supervisão do professor, contabilizando 60hs. As outras 20hs são 

somadas por meio de ação de intervenção externa à UniEVANGÉLICA onde o acadêmico 

vivencia outra atividade e a ação de outro profissional, totalizando as 80hs semestrais. 

Destaca-se que semanalmente os acadêmicos reúnem-se com o professor do estágio 

para avaliar as atividades desenvolvidas, discutir pontos importantes apresentados na 

literatura referente ao tipo de intervenção que desenvolvem e planejar suas próximas 

atividades, estas 20hs adicionais são contabilizadas no final do estágio, motivo pelo qual 

a participação é obrigatória. 

As regras específicas do estágio e detalhamento encontra-se em anexo. 
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3.10 Atividades práticas de ensino 
 
 

As atividades práticas de ensino se dão de forma integrada no curso. A base 

teórica é apresentada e sequencialmente o acadêmico é estimulado a testar o conteúdo, 

hora por aplicação direta em laboratório ou atividade prática, e em algumas disciplinas por 

meio da prática como componente curricular (PCC), onde o acadêmico testa sua 

capacidade de aplicar o conteúdo aprendido. 

Além da ação no interior de cada disciplina, o acadêmico tem outras importantes 

possibilidades de aplicação do conhecimento, especialmente por meio do estágio 

supervisionado e das atividades de extensão.    
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3.11 Atividades complementares 
 

Todo aluno matriculado no curso deverá somar 360 (trezentas e sessenta) horas 

complementares no decorrer do curso.  

Entende-se por Atividade Complementar as atividades relacionadas à 

participação em cursos, palestras, arbitragem, organização de eventos, participação em 

projetos de extensão, monitoria em atividade sistemática de extensão, monitoria 

acadêmica, estágio extracurricular, orientação de estágio supervisionado, participação em 

grupo de iniciação científica, publicação de artigo científico em revista qualificada e outros 

relacionadas à área de formação, todas com o objetivo de proporcionar ao aluno 

experiências múltiplas, possibilitando vivências profissionais diversificadas. 

A participação deverá ser atestada através de documentos comprobatórios de 

participação com discriminação de carga horária, entidade promotora e atividades 

realizadas, tais como diplomas, declarações, atestados e outros, que serão escaneados, 

analisados e convalidados pela direção do curso. 

Para maior possibilidade de experiências, o curso estabeleceu 13 

enquadramentos de atividades, onde cada uma delas o acadêmico poderá somar até 60 

(sessenta) horas. O acúmulo de horas superior a este quantitativo não será validado. 

O regulamento específico das atividades complementares encontra-se em anexo.  
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3.12 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 
 

O TCC é uma atividade obrigatória para a conclusão do curso de Educação 

Física, contudo o mesmo foi planejado de uma forma que possibilite ao acadêmico maior 

acompanhamento, tanto pedagógico por meio das disciplinas TCC I, TCC II e TCC III (cada 

um deles com uma meta específica), quanto pela orientação ao longo de três semestres. 

A orientação é um processo de construção que possibilita crescimento ao 

acadêmico. O mesmo terá encontros regulares com o orientador com horário agendado 

dentro da escala estabelecida pelo Núcleo de Orientação, que desenvolve suas atividades 

no Laboratório Com. Ciência.   

Cumpridas as exigências disciplinares, e sob a aprovação prévia do orientador, o 

acadêmico deverá apresentar seu TCC a uma banca designada pela direção do curso, ou 

ter um artigo referente ao TCC publicado ou aceito em periódicos de estrato B4 ou superior, 

conforme tabela de classificação da capes, com a participação obrigatório do orientador. 

O TCC está regulamentado no curso por meio de um documento próprio 

disponibilizado na página do curso para todos os acadêmicos, e anexo a este PPC. 

A partir de 2018, os TCCs ficarão disponíveis de forma online no Repositório 

digital da AEE. 
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3.13 Apoio ao discente 
 

 

O atendimento ao discente é uma prioridade no curso, podendo o acadêmico 

buscar qualquer meio para buscar o atendimento às suas necessidades. A secretaria, a 

coordenação pedagógica. Coordenação de estágio e a direção estão sempre abertas para 

auxiliar no que for possível, entretanto o discente ainda pode contar com:  

UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo 

acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, 

ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, 

de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência 

saudável e responsabilidade social. Sua base é a política institucional de apoio ao 

discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto ao 

atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como promover ações 

advindas das prioridades estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O 

atendimento é diversificado e abrange áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, 

inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

UniSocial: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento 

está voltado à implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no 

sentido de orientar os alunos e a sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas 

de assistência social, propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior. 

Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer 

informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, 

acompanhando as providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão 

compartilhada em torno das principais questões da IES e gerando resultados práticos 

para a direção da organização. Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, os gestores da Instituição identificam os principais 

problemas, sugestões e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, 

portanto, para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação 

com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da 
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melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas 

terceirizadas. 

Além disso, os docentes são orientados a solicitar auxílio para acadêmicos que 

apresentam algum tipo de dificuldade e/ou problema, e que porventura não tenha 

procurado algum tipo de auxílio.  
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3.14 Responsabilidade social 
 

 

A UniEVANGÉLICA é uma Instituição que colabora com a universalização do 

acesso ao conhecimento científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos 

documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que 

permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região, 

demonstrando assim a responsabilidade social assumida como missão da IES. 

No curso de Educação Física esta responsabilidade se expressa por meio das 

ações pedagógicas planejadas, somadas a aproximação da direção, coordenações e 

docentes às realidades dos acadêmicos, buscando auxiliar na formação e apresentando 

possibilidades de desenvolvimento. Este ambiente de troca de informação possibilita o 

crescimento e desenvolve habilidades diferenciadas. 

Além do mais o curso oferta ao acadêmico a possibilidade de participar em ações 

regulares de promoção à saúde (e.g. UniATI; Esporte em Ação) e grupos de estudo que 

estudam o papel do exercício físico na prevenção de doenças e manutenção da saúde, 

com abrangência local e regional. 

 

 
 
3.15 Processos de avaliação do curso 

 
 

Semestralmente o NDE institui a Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) que é a 

responsável por elaborar as estratégias e os instrumentos avaliativos, aplicados aos 

discentes, docentes, coordenações, direção e administrativos, os quais de forma 

sistemática, apontam as potencialidades e fragilidades no processo de implementação do 

Projeto Pedagógico do curso e, a partir de dados confiáveis, propõe as melhorias 

necessárias.  
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3.16 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 
 
 

Ao longo do curso os acadêmicos são estimulados a participar dos grupos de 

iniciação científica que ocorrem em horário extraclasse, estreitando a vivência com a 

iniciação científica. Esta estratégia faz com que vários acadêmicos criem a vontade de 

participar de projetos de iniciação científica propostos pelos docentes dos grupos. Além 

disso, a instituição faz ampla divulgação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu.  

Outro aspecto de destaque que o curso adota é a possibilidade do acadêmico 

estar dispensado de apresentar o TCC caso tenha um artigo publicado em parceria com o 

docente orientador, com temática relacionada ao TCC. 
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4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 
 
 
4.1 Direção do curso (Coordenação) 

 

O Coordenador do Curso, denominado de Diretor, tem formação em Educação 

Física pela UEG, e detém o título de doutor em Educação Física pela Universidade 

Católica de Brasília (UCB). 

Começou a atuar na instituição em 1997 e no ano 2000 iniciou sua atuação no 

curso de Educação Física, sendo um dos primeiros professores no curso. Assumiu a 

direção em janeiro de 2012 por meio da portaria 01/2012 emitida pela Reitoria do Centro 

Universitário. 

Disciplinas já ministradas na UniEVANGÉLICA e demais IES: Planejamento e 

Gestão de Eventos, Fundamentos da Educação Física, Anatomia, Cinesiologia, Bases 

Neuro Funcionais, Ginástica Laboral, Gestão Profissional e Ética e Estágio. 

Tem experiência profissional em gestão de projetos de esporte na área pública e grande 

envolvimento em ações extensionistas e científicas.  

Conforme o Regimento Geral do Centro Universitário, o Diretor do Curso de 

Educação Física (Coordenador) é designado pela Mantenedora, com titulação adequada 

às suas funções. 

As atribuições do Diretor do Curso de Educação Física são: 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II - representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da instituição; 

III - elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Direção Geral os subsídios para a 

organização do calendário acadêmico; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

V – encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados pelo 

Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de alunos; 

VI – promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, assim 

como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

VII – propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de cursos 

sequenciais, de extensão, de tecnologia, de pós-graduação e o desenvolvimento de 
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projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou 

desportivos; 

VIII - fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos 

de aprendizagem, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 

IX - acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu 

curso; 

X - homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

XI - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

XII - executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais 

órgãos da Instituição; 

XIII - exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem 

atribuídas pela Reitoria e demais órgãos da Instituição. 

O Diretor do Curso possui carga horária total de 40 HORAS semanais, e 

destas, 20 HORAS semanais são dedicadas ao atendimento aos alunos, docentes e 

comunidade acadêmica em geral. O Diretor do Curso também ministra estrategicamente 

uma disciplina de até 4 horas/aula, com o intuito de promover maior aproximação com os 

discentes.  

As demais horas restantes são destinadas ao cumprimento das atividades 

preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário, conforme a seguir: 

 Gestão do corpo docente, discente e funcionários administrativos 

setoriais ao curso;  

 Coordenação de equipe de professores para revisão/atualização do 

Projeto Político Pedagógico do curso; 

 Interação direção-ensino pela equipe da Direção, com a participação 

efetiva dos membros da Direção nas disciplinas das áreas referentes às 

suas especialidades;  

 Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro 

Universitário;  

 Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria 

geral; 

 Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 
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programadas, bem como a assiduidade dos professores e demais 

funcionários administrativos;  

 Sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo;  

 Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, superintendências 

e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas atividades. 
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4.2.Coordenação pedagógica  
 
 

A Coordenadora Pedagógica, tem formação em Educação Física pela 

UniEVANGÉLICA. Possui doutorado em Educação Física pela Universidade Católica de 

Brasília (UCB). 

Assumiu a coordenação pedagógica quando da criação da função em 2014. 

Começou a atuar na instituição em 2006. Disciplinas já ministradas na 

UniEVANGÉLICA: Fundamentos da Educação Física, Didática, Crescimento e 

Desenvolvimento infantil, Dança, Ginástica de Academia, Psicomotricidade, MTC, 

Métodos e Técnicas em Pesquisa, TCC e Estágio. 

A coordenação pedagógica é designada pelo Diretor do Curso com titulação 

adequada às suas funções. A coordenação pedagógica possui carga horária total de 16 

HORAS semanais, dedicadas ao atendimento aos alunos, docentes e comunidade 

acadêmica em geral, distribuídas nas atribuições:  

I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas do curso; 

II – fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas 

e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 

III - Outro aspecto importante da atuação do Coordenador do Curso de 

Educação Física refere-se à gestão dos processos pedagógicos, como monitoramento da 

avaliação, principalmente cumprindo com as exigências do ENADE;  

IV - Acompanhamento do docente na sua didática e demais elementos 

pedagógicos, etc. 

V – Outras funções solicitadas pela direção do curso. 
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4.3 Coordenação de Estágio  
 
 

O Coordenador de Estágio, tem formação em Educação Física pela 

UniEVANGÉLICA. Possui Mestrado em Educação Física pela Universidade Católica de 

Brasília (UCB).  

Assumiu a coordenação de estágio em 2014. 

Começou a atuar na instituição em 2006. Disciplinas já ministradas na 

UniEVANGÉLICA: Fundamentos da Educação Física, Fundamentos do Futsal e futebol, 

Crescimento e Desenvolvimento Motor, Atividade Física para Terceira Idade, Aptidão 

Física, Prescrição de Exercício I e II, e Estágio. 

A coordenação de estágio é designada pelo Diretor do Curso com titulação 

adequada às suas funções. A coordenação de estágio possui carga horária total de 6 

horas semanais, dedicadas ao atendimento aos alunos, docentes e comunidade 

acadêmica em geral, distribuídas nas atribuições:  

I - orientar, coordenar e supervisionar as atividades de estágio do curso; 

II – fiscalizar a observância do regime de estágio e o cumprimento dos programas e 

planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 

III – Autorizar estágios extracurriculares em atendimento ao item específico deste tópico 

neste PPC;  

IV - Acompanhamento do docente na sua didática e demais elementos inerentes ao 

estágio. 

V – Outras funções solicitadas pela direção do curso. 
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4.4 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo grupo de professores diretamente 

engajados nos processos de administração e criação, implementação, avaliação do curso, 

bem como a constante revisão do Projeto Pedagógico do Curso. Sua composição leva em 

consideração, além da titulação e do regime de trabalho, o envolvimento do docente e a 

representatividade das áreas de formação do curso. 

O NDE do Curso de Educação Física está constituído por 5 professores, 

representando 20% do corpo docente, dos quais 40% são doutores e 60% têm tempo 

integral na instituição, além de um técnico-administrativo com nível superior. Essa 

composição contempla as diversas dimensões do curso: assessoria, estágios, áreas de 

formação, TCC e laboratórios, além da pesquisa e da extensão. 

Trata-se de um grupo de estudo do Curso de Educação Física, formado por 

professores mestres ou doutores do curso cujo objetivo é auxiliar a Direção do Curso em 

suas necessidades pedagógicas.  

Os membros do NDE têm participado ativamente da discussão, atualização e 

implantação e reformulação do PPC, bem como de todas as ações e práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelo do Curso, Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso, 

Laboratório, bem como demais atividades extensionistas do curso. 

A equipe é formada através de nomeação por Portaria assinada pela direção do 

Curso de Educação Física e/ou Reitoria. As reuniões de trabalho são semanais e por esta 

atividade cada professor participante recebe uma carga horária de atividade integralizada 

na remuneração. Cem por cento dos docentes são contratados em regime de tempo 

parcial ou integral. 

Atualmente o NDE está estruturado da seguinte forma: 

 Iransé Oliveira Silva, doutor em Educação Física (Presidente). 

 Dênis Diniz, Mestre em Educação Física. 

 Jairo Teixeira Júnior, doutor em Educação Física. 

 Patrícia Espindola Mota Venâncio, doutora em Educação Física. 

 William Alves Lima, doutor em Educação Física. 
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4.5 Colegiado do curso 

 
 

O colegiado do curso é formado por todos os professores efetivos no semestre, 

independente de sua titulação, formação ou dedicação, e por representantes do corpo 

discente e técnico administrativo. Trata-se de um órgão de concepção partidária, segundo 

o qual, a qualidade e eficácia do trabalho executado em uma Instituição de Ensino 

Superior estão diretamente vinculadas à forma democrática com que são planejadas e 

conduzidas as suas atividades. 

Desta maneira, compreende ser fundamental o incentivo de participação por parte 

de seu corpo docente ao definir os rumos a serem tomados pelo curso. Logo, faz-se 

necessário não só possibilitar a participação do docente nas instâncias diretivas, mas 

também garanti-la. E é por este motivo que vem definido expressamente nas normas da 

Instituição o direito do professor de representar e de ser representado nos órgãos 

deliberativos.  

O Colegiado do curso de Educação Física é o órgão de assessoramento, 

deliberação e acompanhamento dos assuntos didático-pedagógicos e administrativos do 

curso em articulação com a direção, atuando, inclusive, na mediação e resolução de 

conflitos, respeitando as orientações e deliberações oriundas dos órgãos superiores da 

Universidade, cabendo-lhe, especificamente:  

 Assessorar a direção na elaboração e execução da proposta didático-pedagógica 

do Curso, sugerindo e acompanhando a execução de medidas necessárias ao 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem; 

 Deliberar sobre requerimentos dos alunos no âmbito de suas competências; 

 Constituir, dentre seus membros, comissões especiais para estudo de assuntos de 

interesse do Curso e solicitações oriundas da administração superior da 

Universidade; 

 Propor convênios, normas, procedimentos e ações; 

 Orientar e acompanhar a vida acadêmica, bem como proceder a adaptações 

curriculares dos alunos do curso. 

 

 Periodicamente, o colegiado do curso se reúne, e todo o processo é registrado por 
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meio de atas próprias devidamente assinadas pelos participantes. Esse colegiado tem 

como função analisar, julgar e decidir sobre processos e atividades acadêmicas 

referentes ao curso, que requeiram a avaliação e o deferimento do Colegiado, como 

aprovação do Plano de Aprendizagem, alteração no PPC e Matriz Curricular e outras, 

seguindo as orientações do Regimento Geral da Instituição. 
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4.6 Corpo docente  

NO – Núcleo de Orientação; NDE – Núcleo Docente Estruturante; IC – Iniciação Científica; EST – Estágio; CO – Coordenação; EXT – Extensão; DIR – Direção. 

 
 

 
NOME FORMAÇÃO TITULAÇÃO REGIME DE 

TRABALHO 
DICIPLINAS (PERÍODO) ATIVIDADE 

EXTRA CLASSE 

1 Aurea Marchetti Bandeira Letras Mestre PARCIAL DIDÁTICA EM ED. FÍSICA (2º) N.O. 

2 Denis Diniz  Ed. Física Mestre INTEGRAL F. Natação(2º); BC Treinamento Desportivo(6º); Optativa(7º) NO; CO; NDE; IC 

3 Deise Aparecida Pires Fisioterapia Doutora INTEGRAL AF na 3ª Idade(5º); NO 

4 
Fábio Santana Ed. Física Mestre PARCIAL F. Futsal e Futebol(2º); Aptidão Física e Saúde(6º); AF Laboral 

(8º); Presc Exe I(7º); Presc. Exe II(8º) 
NO; CO 

5 
Sandra Elaine Aires de 
Abreu 

C. Sociais Doutora PARCIAL MTC(2º)  

6 
Grassyara Pinho Tolentino Ed. Física Doutora PARCIAL Anatomia I(1º); F. Ed Física e Esportes(1º); Bases 

Biológicas(2º); At Discente(8º) 
NO; IC; EST 

7 
Henrique Lima Ribeiro Ed. Física Mestre HORISTA F. Dança(1º); Crescimento e Desenvolvimento(1º); Bioquímica 

do Exe(3º); F. Gin Academia(5º); Fisio Exe III(6º) 
NO; IC 

8 Iransé Oliveira Silva  Ed. Física Doutor INTEGRAL Gestão Profissional e Ética(7º) NO; IC; NDE; DIR 

9 Jairo Teixeira Júnior Ed. Física Doutor INTEGRAL Fisiologia Geral(3º); Fisio Exe I(4º); Fisio Exe II(5º) NO; IC; NDE 

10 Júlia Bueno Morais Silva C. Sociais Doutora PARCIAL F. Socioantropológicos da Ed. Física(6º)  

11 Leocimar Rodrigues Barbosa C. Sociais Mestre PARCIAL Cultura Religiosa(3º)  

12 
Maria Clemência P. L. 
Ferreira 

Ed. Física Mestre PARCIAL Recreação e Lazer I(1º); Aprendizagem Motora(3º); 
Psicomotricidade(4º) 

 

13 
Patrícia Espíndola M. 
Venâncio  

Ed. Física Doutora INTEGRAL TCC I(6º); TCC II(7º); TCC III(8º) NO; CO; NDE; IC 

14 Hugo de Andrade Silvestre Letras Mestre INTEGRAL L[íngua Portuguesa(1º)  

15 Frederico Shutzs  Ed. Física Especialista PARCIAL F. Basquete(3º); F. Handebol(5º);  EST. 

16 Rávila Graziany M. de Souza Nutrição Mestre PARCIAL Nutrição Esportiva(8º); Optativa(7º) NO 

17 Robson Luís de Araújo Psicologia Mestre HORISTA Psicologia do Desenvolvimento(2º); Psicologia do Esporte(4º) IC 

18 
Viviane Soares Fisioterapia Doutora PARCIAL AF e Desporto Adaptado(5º); Primeiros Socorros(5º); 

Bioestatística(7º) 
NO; IC 

19 
Welton Dias Barbosa Vilar Fisioterapia Mestre PARCIAL Cinesiologia(3º); Biomecânica(4º); Bases Neuro(4º); Saúde 

Coletica(6º) 
 

20 
William Alves Lima  Ed. Física Doutor INTEGRAL Lutas(1º); F. Atletismo(2º); Medidas(4º); Musculação(4º); A. 

Circense(5º); Optativa(8º) 
NO; NDE; EXT 

21 
Wisley Gontijo Mesquita  Ed. Física Mestre HORISTA Ginástica I(1º); F. Voleibol(3º); Plan. Gestão de Even(3º); 

Optativa(7º) 
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4.7. Corpo técnico-administrativo 
 

O curso de Educação Física é composto por diversos setores, e cada um 

deles contamos com um ou mais colaboradores que exercem suas funções 

conforme orientação da direção do curso. 

Atualmente os setores estão assim distribuídos: secretaria setorial, 

laboratório de avaliação física, academia escola, parque aquático e almoxarifado. 

Segue quadro nominal dos colaboradores, subdivididos pelos setores. 

Setor Nome Formação 
Carga 

Horária 

Secretaria 

Setorial 

Jeisa Carla R. S. Lemos Sup. Pedagogia 44hs 

Allan Gabriel Pereira Mendes Ensino. Médio Completo 44hs 

Fernando da Silveira Dias Ens. Médio Incompleto 44hs 

Laboratório 

LAF 

Meiry de Souza Moura Sup. Ed. Física 40hs 

Marina Alves G Monteiro Ensino. Médio Completo 44hs 

Academia 

Escola 

Danilo Leandro S. de Castro Sup. Ed. Física 40hs 

Kelsey José Mendes Sup. Ed. Física 30hs 

Dhanilo Carlos Barbosa da Luz Sup. Ed. Física 20hs 

Parque 

Aquático 

Déborah Rodrigues G Dias Ensino. Médio Completo 44hs 

Dayane Michelly Diogo Silva Sup. Ed. Física 40hs 

Almoxarifado 
José Mendes Pereira Ens. Médio Incompleto 44hs 

Leonor Pereira Ramos Ens. Médio Incompleto 44hs 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, 

coerente com a opção político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes 

desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais 

ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a 

ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma 

Berticelli, ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz 

e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na construção do 

currículo escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que o outro deve 

aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 

aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro traduz 

opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a 

abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. 

Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de 

espaço educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do 

conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos 

valores, da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais 

do processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao 

contrário, se constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma 

crítica, de construção de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas 

pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um processo que 

está em permanente construção, supõe retomadas e retificações. Portanto, a 

elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem essa 
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intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas de formação global, 

com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com 

situações e atividades ordenadas.”1  

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 

concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 

específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 

institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 

desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, aos 

gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos 

pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação 

e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se 

caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir 

nelas, formando profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os 

problemas cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas 

compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo 

que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 

atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 

Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). FONTE: PDI 2014-2018. 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação; uma formação com 

sólida base científica e tecnológica, com espaços de fundamentação teórica e 

práticas que assegurem a posterior inserção do egresso nessa realidade que nela 

deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à sociedade que se deseja mais 

humana e inclusiva; a compreensão da sociedade contemporânea, com suas 
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potencialidades e desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a 

atuação para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os 

valores democráticos; espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da 

sociedade da informação; a necessária contextualização, contemplando as 

demandas sociais; a interdisciplinaridade – concepção e formas de 

implementação; a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as 

atividades que favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do 

curso; a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

O curso de Educação Física pretende formar um profissional dotado de 

experiências múltiplas na área da saúde, esporte e lazer, tendo condições para 

compreender as questões científicas, técnicas, sociais, éticas e morais de forma 

contextualizada. 

Além disso, busca capacitar o acadêmico para que seja um profissional 

com domínio de instrumentos, técnicas, procedimentos e avaliações que lhe 

permitam exercer a profissão com habilidade e competência, integrando o homem 

como um todo na sociedade em que vive. 

Para garantir que os objetivos sejam alcançados, o curso de Educação 

Física organiza a matriz curricular de tal forma que contempla conteúdos 

relacionados às habilidades e competências previstas no item “perfil do egresso”, 

estabelece procedimentos didático-pedagógicos desafiadores e conecta de forma 

prática a vivência do curso por meio do estágio curricular supervisionado, trabalho 

de conclusão de curso e outras formas de integração teoria/prática, como 

atividades complementares, extensão universitária e a iniciação científica. 

 

 



54 

 

5.1 Estrutura curricular 
 
 
5.1.1 Matriz curricular (componentes curriculares) 

 
 

1º PERÍODO 

1º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

  
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

1 ANATOMIA I 40 40   4   

2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR 40 -  2   

3 FUNDAMENTOS DA DANÇA 20 20   2   

4 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E 
ESPORTES 

40 -  2   

5 RECREAÇÃO E LAZER I 40     2   

6 GINÁSTICA I 40 -  2   

7 LÍNGUA PORTUGUESA 80 -   4   

8 LUTAS 60 20  4   

  TOTAL 360 80 0 22   

   440     

2º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

    
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

9 BASES BIOLÓGICAS 40 -  2   

10 DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 40     2   

11 FUNDAMENTOS DA NATAÇÃO 60 20  4   

12 RECREAÇÃO E LAZER II 40     2   

13 FUNDAMENTOS DO ATLETISMO 60 20  4   

14 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 40 -   2   

15 CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE. 40     2   

16 ANATOMIA II 20 20  2 Anatomia I 

17 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 40 -   2   

 TOTAL 380 60 0 22   
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      440       

3º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº   

  
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

18 APRENDIZAGEM MOTORA 40     2   

19 BIOQUÍMICA DO EXERCÍCIO FÍSICO 40 -  2   

20 CINESIOLOGIA 80 -   4 Anatomia I e II 

21 FISIOLOGIA GERAL 80     4 Anatomia I, II; 
Bases 

Biológicas 
22 FUNDAMENTOS DO BASQUETEBOL 60 20  4   

23 FUNDAMENTOS DO VÔLEI 60 20   4   

24 ATIVIDADE FÍSICA LABORAL 40   2   

  TOTAL 400 40 0 22   

   440     

4º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

    
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

25 BASES NEURO-FUNCIONAIS 40 -  2 Fisiologia 
Geral 

26 HIDROGINÁSTICA 40     2   

27 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I 40   2 Fisiologia 
Geral;Bioquí

mica 
28 BIOMECÂNICA 40     2 Cinesiologia 

29 FUNDAMENTOS DE MUSCULAÇÃO 60 20  4 Cinesiologia 

30 MEDIDAS E AVALIAÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA 80     4 Anatomia I e 
II 

31 PSICOLOGIA DO ESPORTE 40 -  2   

32 PSICOMOTRICIDADE 60 20   4   

 TOTAL 400 40 0 22   

      440       

5º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

  
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

33 ATIVIDADE FÍSICA PARA 3ª IDADE 60 20  4   
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34 FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

40     2   

35 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II 40 -  2 Fisiologia 
Exercício I 

36 FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA DE ACADEMIA 60 20   4   

37 FUNDAMENTOS DE HANDEBOL 60 20  4   

38 APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE 40     2 Medidas e 
Avalação 

39 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS 40 40  4   

  TOTAL 340 100 0 22   

   440     

6º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

    
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

40 FUNDAMENTOS DE FUTSAL E FUTEBOL 60 20  4   

41 BASES CIENTÍFICAS DO TREINAMENTO 
DESPORTIVO 

80 -   4 Fisiologia 
Exercício I e 

II 
42 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I   80 4   

43 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO III 40 --   2 Fisiologia 
Exercício I e 

II 
44 SAÚDE COLETIVA 80   4   

45 TCC I 120     6 MTC 

 TOTAL 380 20 80 24   

      480       

7º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

  
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

46 BIOESTATÍSTICA 40     2   

47 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II   80 4   

48 FUNDAMENTOS DO DESPORTO ADAPTADO E 
PARALÍMPICOS 

40     2   

49 GESTÃO PROFISSIONAL 40 -  2   

50 GINÁSTICA II 60 20   4   

51 OPTATIVA I 40 -  2   

52 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS I 40     2 Bases 
Científicas do 
Treinamento 
Desportivo 
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53 TCC  II 80   4 TCC I 

  TOTAL 340 20 80 22   

   440     

8º PERÍODO 

Nº DISCIPLINAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

    
TEÓRICA PRÁTICA ESTÁGIO CRÉDITOS REQUISITO 

54 TREINAMENTO FUNCIONAL 40   2   

55 PRIMEIROS SOCORROS 40     2   

56 ESTÁGIO SUPERVISIONADO III   80 4   

57 NUTRIÇÃO ESPORTIVA 80 -   4 Bioquímica 
do Exercício 

Físico 
58 OPTATIVA II 40 -  2   

59 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS II 60 20  4 Prescrição de 
exercícios I 

60 TCC III 80     4 TCC II 

 TOTAL 340 20 80 22   

      440       

 
 

5.1.2 Disciplinas optativas 
 
 

Nº DISCIPLINAS OPTATIVAS C.H. C.H. C.H. Nº PRÉ 

1 ATIVIDADE FÍSICA E MEIO AMBIENTE 40     2   

2 PRODUÇÃO TEXTUAL 40   2   

3 TÓPICOS AVANÇADOS EM FUTSAL 40     2   

4 BASQUETEBOL II 40   2 Fundamentos 
do Basquete 

5 DANÇA II 40     2 Fundamentos 
da Dança 

6 GINÁSTICA DE ACADEMIA II 40   2   

7 JUDÔ 40     2 Lutas 

8 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 40   2   

9 NATAÇÃO II 40     2 Fundamentos 
da Natação 

10 TÓPICOS ESPECIAIS EM RECURSOS 
ERGOGÊNICOS 

40   2   

11 SEMINÁRIOS EM ESPORTE E SAÚDE 40     2   
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12 VOLEIBOL II 40   2 Fundamentos 
do voleibol 

13 TENIS 40     2   

Obs: Os acadêmicos poderão cursar qualquer disciplina de 40hs (2 créditos) e solicitar aproveitamento para optativa 

 
 

5.1.3 Pré-requisitos 

1º PERÍODO 

2º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 ANATOMIA II Anatomia I 

3º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 CINESIOLOGIA Anatomia I e II 

 FISIOLOGIA GERAL Anatomia I, II; Bases Biológicas 

4º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 BASES NEURO-FUNCIONAIS Fisiologia Geral 

 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I Fisiologia Geral; Bioquímica 

 BIOMECÂNICA Cinesiologia 

 FUNDAMENTOS DE MUSCULAÇÃO Cinesiologia 

 MEDIDAS E AVALIAÇÃO NA ATIVIDADE 
FÍSICA 

Anatomia I e II 

5º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II Fisiologia Exercício I 

 APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE Medidas e Avaliação 

6º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 BASES CIENTÍFICAS DO TREINAMENTO 
DESPORTIVO 

Fisiologia Exercício I e II 

 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO III Fisiologia Exercício I e II 

 TCC I MTC 

7º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 
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 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS I Bases Científicas do Treinamento Desportivo 

 TCC  II TCC I 

8º PERÍODO 

 DISCIPLINAS PRÉ REQUISITO 

 NUTRIÇÃO ESPORTIVA Bioquímica do Exercício Físico 

 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS II Prescrição de exercícios I 

 

 
 
 

5.1.4 Ementas e bibliografias 
 
 

1º PERÍODO 

ANATOMIA I (80 Horas) 

EMENTA Estudo do sistema esquelético, articulações e sistemas orgânicos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana 
Básica.  2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.  

GARDNER, Ernest; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo 
regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.  

GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1977.1147p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chiriro. Anatomia humana: Atlas 
fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 4. ed. São Paulo: Manole, 1996.  

PABST, R; PUTZ, R. SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. Tradutor: Wilma Werneck, Alexandre 
Lins, Werneck, Cíntia de Paula Fernandes BRAGA: Editor: R. Putzr. PABST: 
Supervisor: Hélcio WERNECK. 20.ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara 
Koogan, 1995. 401. p. il. Conteúdo: v.1 – cabeça, pescoço e extremidade 
superior. 883 ilustrações, a maioria em cores. Inclui índice. Tradução de 
“Sobotta, Johannes: Atlas der anatomie dês menschen”. 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR (40 Horas) 

EMENTA Estudo do Crescimento e Desenvolvimento Motor como ponto de referência 
nas áreas de estudos, análise do crescimento normal do ser humano. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento 
motor:  bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3 ed. São Paulo: Phorte,  
2003. 
GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. 
Crescimento, composição corporal e desempenho motor: de crianças e 
adolescentes. São Paulo: CLR Balieir, 2002. 

HAYWOOD, K. M., GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da 
vida. 3ed. Porto Alegre: Artmed, 2004 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BORGES, Célio José. Educação Física para o Pré-Escolar. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2002. 

ECKERT, H. Desenvolvimento motor. 3 ed. São Paulo-SP: Manole, 1993. 
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PAYNE, V. G.; ISAACS, L.D. Desenvolvimento motor humano: uma 
abordagem vitalícia. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2007. 

TANI, Go. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de 
Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 2005. 

TANI, Go; MANOEL, E. J.; KOKUBUN, E.; PROENÇA, J. E. Educação física 
escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo-SP: 
EPU-EDUSP, 1988. 

FUNDAMENTOS DA DANÇA  (40 Horas) 

EMENTA Estudos das manifestações da dança em seus aspectos históricos, culturais, 
pedagógicos e técnicos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ARTAXO, Inês; MONTEIRO, Gizele de Assis. Ritmo e Movimento: Teoria e 
Prática. 4ª. São Paulo: Phorte, 2008.  

GARCIA, ângela; HAAS, Aline Nogueira. Ritmo e Dança. 2ª ed Ulbra, 2006 
204p. 

SOUSA, Fátima Nogueira Gonçalves de; VENÂNCIO, Patrícia Espíndola Mota. 
Apostila de Dança. 2008. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

FUX, Maria. Dança experiência de vida. 4 ed. São Paulo: Summus, 1983. 

PINTO, Renato Magalhães, Gestos Musicalizados, uma relação entre 
Educação Física e musica, Belo Horizonte: Inédita, 1996. 

NANNI, Dionísia, Dança Educação – Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 
Janeio: Sprint, 2001. 

SOUSA, Fátima Nogueira Gonçalves de; VENÂNCIO, Patrícia Espíndola Mota. 
Apostila de Dança. 2008. 

VERDERI, Érica Beatriz Lemes Pimentel, Dança na Escola, Rio de Janeiro: 
Sprint, 2000. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES (40 Horas) 

EMENTA Estudo da Educação Física em diferentes épocas e sociedades, a fim de 
compreender a real função da Educação Física no contexto histórico. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CASTELLANI, L. Filho.  Educação física no Brasil: a história que não se 
conta. Campinas, Papirus, 1988. 

GHIRALDELLI, Paulo. Educação física progressiva, a pedagogia crítico - 
social conteúdos e da educação brasileira. São Paulo, SP: Loyola, 1991. 

GRIFFI G. História da Educação Física e do Esporte, D.C. Luzzatto, 299 p. 
1989. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GEBARA, A. et al. Educação Física e Esportes: Perspectivas para o século 
XXI. 7ª ed. Campinas, SP, 2001. 

MARCO, A.M. Educação Física: Cultura e Sociedade. Campinas, SP: Papirus, 
2006. 

FREIRE J. B. Educação de Corpo Inteiro: Teoria e prática da educação 
física. São Paulo. SP:Scipione, 1991. 

MANACORDA, Mário Alighiero. História da educação: da antiguidade aos 
nossos dias. São Paulo, Cortez, 1999.  

OLIVEIRA, V.M. O que é Educação Física, 8 ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 
1990. 

RECREAÇÃO E LAZER I (40 Horas) 

EMENTA Concepções e conceitos de Recreação e Lazer na relação com o universo 
Lúdico, sobretudo: Jogo, Brinquedo e Brincadeira. Estudo e vivências do Lazer 
e da Recreação nas diferentes fases da vida. Classificação e vivência dos tipos 
de jogos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

GONÇÁLVEZ, Kaoê Giro Ferraz; SILVA, Tiago Aquino da Costa. Manual de 
lazer e recreação: o mundo lúdico ao alcance de todos. São Paulo: Phorte, 
2010. 
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ISAYAMA, Helder Ferreira; WERNECK, Christianne Lucce Gomes. Recreação, 
Lazer e Educação Física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

MOTA, Santos Vandelan; ZACARIAS, Carlos Alberto Cunha. Lazer e 
Recreação: Aspectos pedagógicos e técnicos. Série Educação Física 5. 
Amazonas: Ed. UEA - Universidade Estadual do Amazonas. Manaus: Valer, 
2008. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ANDRADE, José Vicente de. Lazer: princípios, tipos e formas na vida e no 
trabalho. São Paulo:. Autêntica, 2001. 

BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: O Jogo e o esporte como 
exercício de convivência. 3ª ed. Santos: Projeto Cooperação, 2001. 

MOTA, Santos Vandelan. Lazer: Habilidades históricas e educacionais. 
Amazonas:  Valer, 2010. 

RIBEIRO, Olívia C.F. Lazer e Recreação na hotelaria. São Paulo:  SENAC, 
2012. 

WERNECK, Christianne Luce Gomes. Lazer, trabalho e educação: Relações 
históricas, questões contemporâneas. Belo Horizonte: UFMG, 2000. v1 

GINÁSTICA I (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos movimentos corporais básicos propiciados pela ginástica, seus 
fundamentos organizados e sistematizados levando em consideração aspectos 
histórico-culturais, pedagógicos e técnicos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

COSTA, Marcelo G.Ginástica Localizada. Rio de Janeiro: sprint, 2001. 

QUEDES, Claudia Maria; MOREIRA, Wagner Wey (org) Corpo presente. 
Campinas: papyrus, 1995. 

SANTOS, Cicero Rodrigues dos. Gymnica 1000 exercicios: ginastica 
olimpica, trampolim acrobatico, mini-trampolim, acrobatica. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2002. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ESCALÍSSIO, Humberto. Condicionamento físico, 1000 exercícios. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Sprint, 2002. 

CRESPO, Jorge.A história do corpo. Lisboa: Difel, 1990.  

SANTOS, José Carlos Eustáquio dos. Ginástica Para Todos- elaboração de 
coreografias, organização de festivais-2 ed. Jundiaí, SP: Fontoura 2009. 

TUBINO, Manoel J. Gomes. As qualidades físicas na Educação Física e 
Desportos. Rio de Janeiro: Fórum Editora Ltda, 1973. 

MARTIN,Lorente Encarna.1000 exercícios ginásticos com assessórios 
fixos e móveis. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

LÍNGUA PORTUGUESA (80 Horas) 

EMENTA Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e 
produção de textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de 
comunicação escrita em Língua Portuguesa padrão: condições de textualidade, 
argumentação, seleção e adequação vocabular. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de 
janeiro: Nova Fronteira,2010.  

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita 
em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e 
redação. São Paulo: Ática, 2006. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ABAURRE, Maria Luiza. Produção de texto: interlocução e gêneros. São 
Paulo: Moderna, 2007. 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2 ed. 
São Paulo: Publifolha, 2008. 
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KOCH, Ingedore V. & Elias, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

_____.  Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2009. 

SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em texto. São Paulo: Moderna, 2012. 

LUTAS - 80 HORAS – SENDO 60 HORAS TEÓRICAS E 20 HORAS PRÁTICAS 

EMENTA Estudo das lutas em seus aspectos técnicos e educacionais com ênfase na 
diferenciação entre metodologias específicas para as lutas de percussão, 
submissão e mistas. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BREDA, Mauro; SCAGLIA, Alcides J; PAES, Roberto Rodrigues; GALATTI, 
Larissa Rafaela. Pedagogia do esporte aplicada às lutas. São Paulo: Phorte, 
2010. 

MARDEN, O. S. Imobilizações de Deslocamentos em Lutas de Solo - 
Imobilizações e Quedas Eficazes para Judô, Jiu-Jítsu e Artes Marciais 
Mistas. São Paulo: Madras, 2011. 
LOWRY, Dave, O Dojô e seus significados. São Paulo: Pensamento, 2012. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

FUNAKOSHI, Gichin. Os Vinte princípios fundamentais do karate. São 
Paulo: CULTRIX, 2006. 
REIS, André Luiz Teixeira. Educação física e capoeira. São Paulo: 
THESAURUS, 2004. 
VIEIRA, Silvia; FREITAS, Armando. Que é judô. São Paulo: CASA DA 
PALVRA, 2007. 

2º PERÍODO 

BASES BIOLÓGICAS - 40H HORAS – SENDO 40 HORAS TEÓRICAS 

EMENTA Estudo dos componentes celulares, aspectos morfológicos e teciduais dos 
sistemas orgânicos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8ª ed. Rio de 
Janeiro; Guanabara Koogan, 2005. 

AS MORISCOT; J CARNEIRO, PA ABRAHAMSOHN. Histologia para 
Fisioterapia e outras áreas da Reabilitação. 2ªed. Rio de Janeiro; 
Guanabara Koogan, 2004. 
ROBERTIS EMF, HIB J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3ª ed. Rio 
de Janeiro; Guanabara Koogan, 2001. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GUYTON, ARTHUR C. Fisiologia Humana. 3º Ed. Interamericana, 1985. 

NELSON DL, COX MM. Princípios da Bioquímica de Lehninger. 5 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 

KARP. Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3ª 
ed. Barueri: Manole, 2005. 786p 

WEINECK. J. Biologia do Esporte. São Paulo: Monole, 2000. 599p 

DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 40 HORAS – SENDO 40 HORAS TEÓRICAS 

EMENTA Planejamento e organização por meio de sequências que possam ser 
aplicadas nas diversas atividades/modalidades através de planos de aula, 
compreendendo a importância da postura e conduta profissional. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BARBOSA, C.L.A. Educação Física e Didática: um diálogo possível e 
necessário. Petrópolis, RJ:Vozes, 2010. 1820. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 263 p. 

HAIDT, R. C. C. Curso de didática geral. 8 ed. São Paulo: Ática, 2006. 327p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

CORDEIRO, J.  Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 189p. 

FREIRE. J. B. Educação de Corpo Inteiro. 2ª. Scipione. 

PIMENTA,S. G. Didática e formação de professores: percursos e 
perspectivas no Brasil e em Portugal.4 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 255p. 
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NEIRA, M.G.; NUNES, M.L.F. Educação Física, Currículo e Cultura. São 
Paulo: phorte, 2009. 288p. 

VEIGA,I.P.A. (org) Lições de Didática. Campinas, SP, Papirus, 2006. 

FUNDAMENTOS DA NATAÇÃO (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos fundamentos históricos, pedagógicos e técnicos da Natação, com 
ênfase na vivência e aprendizagem básica dos quatro estilos. Sua 
aplicabilidade em academias, clubes, condomínios, respeitando-se as 
capacidades e limitações do aluno. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CATTEAU, Raymond. O Ensino da natação, 3ª ed. São Paulo: Manole, 1990. 

PALMER, Mervyn L.. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 
1990, 359 p. 

CABRAL, Fernando; CRISTIANINI, Sanderson; SOUZA, Wagner Alves. 
Natação: 1000 exercícios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

MACHADO, David Camargo. Metodologia da natação. 2ª ed. São Paulo: 
Pedagógica e Universitária 1978. 230 p. il.  

MAGLISSH, Fernando. Nando ainda mais rápido. 3ª ed, São Paulo: Manole, 
2010. 716 p. 

CABRAL, Fernando. 1001 exercícios de natação. 3ª ed Rio de Janeio: Sprint, 
1995. 344p. 

GOMES, Wagner Domingos. Natação: erros e correções. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 1999. 

RECREAÇÃO E LAZER II (40 Horas) 

EMENTA Planejamento, desenvolvimento e aplicação de atividades recreativas e de 
lazer em seus diferentes formatos: colônia de férias, gincanas, rua de lazer, 
acampamento. Políticas Públicas de Recreação e Lazer. Lazer como 
mecanismo de promoção da saúde e da qualidade de vida da população. O 
papel do recreador e animador cultural. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

GONÇÁLVEZ, Kaoê Giro Ferraz; SILVA, Tiago Aquino da Costa. Manual de 
lazer e recreação: o mundo lúdico ao alcance de todos. São Paulo: Phorte, 
2010. 
ISAYAMA, Helder Ferreira; WERNECK, Christianne Lucce Gomes. Recreação, 
Lazer e Educação Física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

MOTA, Santos Vandelan; ZACARIAS, Carlos Alberto Cunha. Lazer e 
Recreação: Aspectos pedagógicos e técnicos. Série Educação Física 5. 
Amazonas: Ed. UEA - Universidade Estadual do Amazonas. Manaus: Valer, 
2008. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ANDRADE, José Vicente de. Lazer: princípios, tipos e formas na vida e no 
trabalho. São Paulo:. Autêntica, 2001. 

BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: O Jogo e o esporte como 
exercício de convivência. 3ª ed. Santos: Projeto Cooperação, 2001. 

MOTA, Santos Vandelan. Lazer: Habilidades históricas e educacionais. 
Amazonas:  Valer, 2010. 

RIBEIRO, Olívia C.F. Lazer e Recreação na hotelaria. São Paulo:  SENAC, 
2012. 

WERNECK, Christianne Luce Gomes. Lazer, trabalho e educação: Relações 
históricas, questões contemporâneas. Belo Horizonte: UFMG, 2000. v1 

FUNDAMENTOS DO ATLETISMO (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos movimentos corporais naturais, aplicados ao Atletismo. Seus 
fundamentos histórico–culturais, pedagógicos e técnicos, organizados e 
sistematizados para utilização na formação e no desenvolvimento do atleta. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

FERNANDES, José Luís. Atletismo: lançamentos [arremesso]. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2003.  
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FERNANDES, José Luís. Atletismo: os saltos. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2003.  

FERNANDES, José Luiz. Atletismo: corridas. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2003. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

Regras oficiais de atletismo. Rio de Janeiro: Sprint, 2008. 

MATTHIESEN, Sara Quenzer; CALVO, Adriano Percival; SILVA, Augusto 
César Lima; FAGNELLO, Florence Rosana. Atletismo se aprende na escola. 
Jundiaí: Ed. Fontoura, 2005. 

FRÓMETA, Edgardo Romero; TAKAHASHI, Kiyoshi. Guia metodológico de 
exercícios em atletismo: formação, técnica e treinamento. Porto Alegre: Ed. 
Artmed, 2004. 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO (40 Horas) 

EMENTA Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na 
formação em nível superior. Normas para a produção e apresentação de 
trabalhos 
acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes de pesquisa: o uso da 
biblioteca e 
das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, técnica e tecnologia. Métodos 
e tipos 
de pesquisa. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 6ª. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed., 
São Paulo: Cortez, Autores Associados, 2008. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed., São Paulo: 
Atlas, 2010. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 32. ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2013. 

 MARCONI, Eva Maria; LAKATOS, Marina de Andrade. Metodologia do 
Trabalho Científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MACHADO, Ana Rachel; LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília 
Santos. Resenha. São Paulo: Parábola editorial, 2013. 

 ______. Resumo. São Paulo: Parábola editorial, 2013. 

 SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia. 3. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO (40 Horas) 

EMENTA Estudo das variáveis que interferem no comportamento da criança, do 
adolescente e do adulto submetidos à ação educativa, bem como dos 
fenômenos ligados à sua aprendizagem. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair e TEIXEIRA, Maria de Lourdes 
Trassi. Psicologia: uma introdução ao estudo de Psicologia. 13 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 

COLL, César; PALÁCIOS, Jesus e MARCHESI, Álvaro (org.). 
Desenvolvimento psicológico e educação. Vols. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2007. 

MUSSEN, P.H. et. al. Desenvolvimento e Personalidade da Criança. Ed. 
Harbra Ltda. S.P., 2005. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ANTÚNEZ, Serafin et al. Disciplina e convivência na instituição escolar. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia aplicada à Educação. 2 ed. São 
Paulo,:EPU, 2007. 

GONÇALVES, Maria da Graça Marchina e FURTADO, Odair (orgs.). 
Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: 
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Cortez, 2001. 

VYGOTSKY, Lev S. Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 
1989. 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE (40 Horas) 

EMENTA Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. 
Religião, responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. 
Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e 
dignidade humana fundamentados na fé cristã. Globalização e 
fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BONOME, J. R. Cultura e Religião. Goiânia: Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, 2010. 

GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 
2000. 

GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do 
templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 

LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. 
São Paulo: Hagnos, 2009. 

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o 
censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 

WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. 
Brasília: EDU-UnB, 2015. 

ANATOMIA II (80 Horas) 

EMENTA Estudo do sistema muscular. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana 
Básica.  2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.  

GARDNER, Ernest; GRAY, Donald J.; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo 
regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.  

GRAY, Henry. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1977.1147p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chiriro. Anatomia humana: Atlas 
fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 4. ed. São Paulo: Manole, 1996.  

PABST, R; PUTZ, R. SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

SOBOTTA: Atlas de anatomia humana. Tradutor: Wilma Werneck, Alexandre 
Lins, Werneck, Cíntia de Paula Fernandes BRAGA: Editor: R. Putzr. PABST: 
Supervisor: Hélcio WERNECK. 20.ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara 
Koogan, 1995. 401. p. il. Conteúdo: v.1 – cabeça, pescoço e extremidade 
superior. 883 ilustrações, a maioria em cores. Inclui índice. Tradução de 
“Sobotta, Johannes: Atlas der anatomie dês menschen”. 

3º PERÍODO 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO MOTOR (40 Horas) 

EMENTA Estudo do movimento humano, sua caracterização e fases como objeto da 
aprendizagem motora e seus processos de informações para aquisição de 
habilidades motoras. 
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REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

MAGGIL, Richard A. Aprendizagem e controle motor: conceitos e 
aplicações. São Paulo: Phorte, 2011. 

MAGGIL, Richard A. Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2000. 273 p. 

SCHMIDT, Richard A.; CRAIG, A. Wrisberg. Aprendizagem e Performance 
Motora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 352 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BARBANTI, Valdir José; BENTO, Jorge Olímpio; MARQUES, Antônio Teixeira. 
Esporte e atividade física: interação entre rendimento e qualidade de vida. 
São Paulo: Manole, 2002. 349 p. 

COOK, Anne Shumway. Controle Motor: Teoria e aplicações práticas. 2 ed. 
Barueri- SP: Manole. 2003.  

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento 
motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3 ed. São Paulo: Phorte,  
2005. 641 p. 

GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. 
Crescimento, composição corporal e desempenho motor de crianças e 
adolescentes. São Paulo: CLR Balieir, 2002. 362 p. 

SHUMWAY-COOK, Anne, WOOLLACOT, Marjorie H. Controle motor: teoria e 
aplicações práticas. 2 ed. Barueri: Manole,  2003. 590 p. 

BIOQUÍMICA DO EXERCÍCIO FÍSICO (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos princípios de bioenergética e Metabolismo energético: metabolismo 
anaeróbio, fosfocreatina e glicólise anaeróbia, metabolismo aeróbio, glicólise 
aeróbia e oxidação de ácidos graxos, cadeia respiratória e fosforilação 
oxidativa, sinalização hormonal e regulação metabólica. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. 5  ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 528 p. 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, 
nutrição e desempenho humano. 5 ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 
2011. 1172 p. 

DAVID L. N., MICHAEL M. C. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010 . 1304 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

SMITH, C.; MARKS, A. D. LUBERMAN, M. Bioquímica Médica Básica de 
Marks: Uma abordagem clínica. Armed, 2 ed. Rio de Janeiro: 2007. 

CHAMPE, P. C. Bioquímica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

VIEIRA, E.C.; GAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica celular e 
biologia molecular. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 360 p. 

RON M., MICHAEL G., PAUL L. G. Bioquímica do exercício e do Treinamento. 
São Paulo: Manole, 2000. 240 p. 

MICHAEL E. H. Princípios de bioquímica para a ciência do exercício. 3 ed. 
São Paulo: Roca, 2008. 234 p. 

CAMERON, L.C.; MACHADO, M. Tópicos avançados em Bioquímica do 
exercício.  3 ed. Rio de Janeiro: Shape, 2004. 212 p. 

CINESIOLOGIA (80 Horas) 

EMENTA Estudo do movimento humano, analisando as leis da física e as bases 
fisiológicas e estruturais do movimento cotidiano, bem como do movimento 
relacionado ao esporte. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

KAPANDJ . Fisiologia Articular – Membro Inferior. Médica Panamericana, 
5ªEd., Madri, 2000. 

KAPANDJ . Fisiologia Articular – Membro Superior. Médica Panamericana, 5ª 
Ed., Madri, 2000. 
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KAPANDJ . Fisiologia Articular – Tronco e Coluna Vertebral. Médica 
Panamericana, 5ª Ed., Madri, 2000. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

AABERG, E. Mecânica dos Músculos. 2 ed. Barueri: Manole, 2008. 

DELAVIER, F. Guia dos Movimentos de Musculação – abordagem 
anatômica.  2 ed. São Paulo:  Manole,  2000. 

FORNASARI, C.A. Manual para estudo da cinesiologia ACOMPANHA CD-
ROM COM PROGRAMA CINESIO 2.0 5 ed. Barueri, Manole, 2001. 182 p. 

FRITZ, S; PAHOLSKY, K M; GROSENBACH, M J. Terapia pelo Movimento. 
Barueri: Manole, 2002.  

HAMIL, J.; KNUTZEN, K. M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. 
São Paulo: Manole, 1999. 

FISIOLOGIA GERAL (80 Horas) 

EMENTA Estudos dos sistemas do organismo humano e suas funções. Mecanismos 
homeostáticos. Estudo da fisiologia dos músculos, sistema cardiovascular, 
respiratório, visão geral do sistema nervoso e sistema endócrino. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

DOUGLAS, C.R. Tratado de fisiologia: aplicada à ciência da saúde. 4 ed. São 
Paulo:Robe Editorial, 1999.  

GUYTON, A.C. Fisiologia humana. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1993. 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12 ed. São Paulo: 
Elsevier, 2011. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

FOX, E. Bases fisiológicas da Educação Física e dos Desportos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação 
ao condicionamento e ao desempenho. 3 ed. São Paulo: Manole, 2000. 527 p.  

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

SHERWOOD, L. Fisiologia Humana - Das Células aos Sistemas - 7 ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 

MOURÃO JÚNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. Fisiologia Essencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

FUNDAMENTOS DO BASQUETEBOL (80 Horas) 

EMENTA Estudos dos fundamentos histórico-culturais, pedagógicos, técnicos e táticos 
do Basquetebol na aprendizagem dos movimentos básicos do desporto. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ALMEIDA, Marcos Bezerra. Basquetebol iniciação. 2 ed. Rio de janeiro: 
Sprint, 2000. 140 p.  

AMERICAN S. E. P. Ensinando basquetebol para jovens. 2 ed. São Paulo: 
Manole, 2000. 152 p. 

COUTINHO, Nilson Ferreira. Basquetebol na escola. Rio de Janeiro: Sprint, 
2001. 150 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ALMEIDA, Marcos Bezerra. Basquetebol iniciação. 2 ed. Rio de janeiro: 
Sprint, 2000. 140 p. 

CANDAU, Vera Maria Corg. Rumo a nova didática. Rio de Janeiro: Sprint, 
2000, 140 p. 

GUERRINHA – Basquetebol aprendendo a jogar, Bauru: Idea, 2001. 

PAULA, Rui de Souza – Basquetebol – metodologia do ensino. Rio de 
Janeiro: Sprint, 1994. 

TUBINO, Manoel J. Gomes. As qualidades físicas da educação básica e 
desporto, Rio de Janeiro: Fórum, 1993. 

FUNDAMENTOS DO VOLEIBOL (80 Horas) 

EMENTA Estudos dos fundamentos histórico-culturais, pedagógicos, técnicos e táticos 
do Voleibol na aprendizagem dos movimentos básicos do desporto. 
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REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

AMERICAN S. E. P. Ensinando voleibol para jovens.  2 ed. São Paulo: 
Manole, 1999. 155 p.  

BIZZOCHI, C. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição.  São Paulo: 
Fazendo arte, 2000. 204 p.  

BOJIKIAN, J. C. M. Ensinando Voleibol. São Paulo: Phorte, 1999. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

TEIXEIRA, H. V. Aprendendo a jogar voleibol. São Paulo: Ícone, 1992. 

BORSARI, J. R. Voleibol – aprendizagem e treinamento um desafio constante. 
São Paulo: Edu/Edups,1989. 

CARVALHO, A. M. Voleibol – 100 exercícios, Rio de Janeiro: Sprint, 1993. 

DURRWACHTER, G. Voleibol: treinar jogando. Rio de Janeiro: Ao  Livro 
Técnico,  1984. 

SHALMANOV, A.A. Voleibol: fundamentos biomecânicos. São Paulo: 
Phorte, 1997. 100 p. 

TEIXEIRA, H. V. Aprendendo a jogar voleibol. São  Paulo: Ícone, 1992. 

ATIVIDADE FÍSICA LABORAL (40 Horas) 

EMENTA Subsidiar a aplicação e desenvolvimento de Programas de Promoção da 
Saúde do Trabalhador, que venham contribuir para sua qualificação 
profissional e aperfeiçoamento técnico didático, possibilitando sua atuação no 
ambiente empresarial. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CAÑETE, I. Humanização, desafio da empresa moderna: a ginástica 
laboral como um caminho. 2 ed., São Paulo: Ícone, 2001. 

FIGUEIREDO, Fabiana; MONTALVÃO Claudia. Ginástica Laboral e 
Ergonomia. São Paulo: Sprint, 2005. 

LIMA, Valquíria. Ginástica Laboral – Atividade Física no ambiente de 
trabalho. 3 ed. São Paulo: Phorte, 2007. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

LIMA, Deise Guadalupe de. Ginástica Laboral: Custos e Orçamentos na 
Implantação e implementação de programas. São Paulo: Fontoura, 2004. 

LIMA, Deise Guadalupe de. Ginástica Laboral: Metodologia de implantação 
de programas com abordagem Ergonômica. São Paulo: Fontoura, 2004. 

MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: princípios e aplicações 
práticas. São Paulo: Manole. 2004.  

OLIVEIRA, J.R.G. A prática da ginástica laboral. Rio de Janeiro: Sprint, 
2002, 136 p. 
POLITO, E.: Ginástica Laboral, teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint. 2002. 

  

4º PERÍODO 

BASES NEUROFUNCIONAIS (40 Horas) 

EMENTA Estudo neuroanatômico do sistema nervoso. Circuitos neurológicos e 
integração do meio interno do organismo. Conexões neurofuncionais entre as 
expressões afetivas e motoras do comportamento humano. Influências do meio 
externo na formação do desenvolvimento do sistema nervoso. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

MACHADO, Angelo . Neuroanatomia funcional. 3. Ed. São Paulo: Atheneu, 
1993. 
LENT, Roberto. Cem bilhões de Neurônios: Conceitos Fundamentais de 
Neurociência. São Paulo: Atheneu, 2001. 

MENESES, M. S. Neuroanatomía aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara 
koogan, 1999. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GUYTON, A . Neurociência básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 
2002. 

KANDEL, E. R, SCHWARTZ, J. H, JESSELL, T. M. Fundamentos da 
Neurociência e do Comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 
1997. 
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GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B.; MANGUN, George R. 
Neurociência cognitiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 767 p. 

BIOMECÂNICA (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos aspectos biomecânicos dos tecidos biológicos submetidos a 
esforços produzidos pelo movimento humano através de métodos qualitativos e 
quantitativos de análise como a fotografia, cinematografia, eletromiografia e 
dinamometria. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CAMPOS, Maurício de Arruda. Biomecânica da musculação . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2002. 

CARR, G. Biomecânica dos esportes: um guia prático. São Paulo: Manole, 
1998. 

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Bases biomecânicas do 
movimento humano. São Paulo: Manole, 1999. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

McGINNIS, P. M. Biomecânica do esporte e exercício. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 

HALL, S. Biomecânica básica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005 

KAPANDJI, A.  I. Fisiologia articular: membro superior. 5. ed. São Paulo: 
Médica Panamericana, 2000. 

____________. Fisiologia articular: membro inferior. 5. ed. São Paulo: 
Médica Panamericana, 2000. 

____________. Fisiologia articular: tronco e coluna vertebral. 5. ed. São 
Paulo: Médica Panamericana, 2000. 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO I (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos sistemas do organismo humano e suas funções perante o 
exercício. Adaptações dos sistemas neuromuscular, cardiovascular e endócrino 
ao exercício. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

WILMORE, Jack H.; COSTILL, David L. Fisiologia do esporte e do exercício. 
3.ed. São Paulo: Manole, 2003. 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L.. Fisiologia do 
exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 5. ed. Guanabara 
Koogan, 2003. 1113 p.. 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 239p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GUYTON, Arthur C.. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. 5. ed. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara Koogan, 1993. 575 p. il.  

FOX, Edward. Bases fisiológicas da Educação Física e dos  Desportos. 
Guanabara Koogan – Rio de Janeiro – 1991. 

MCARDLE, William D; KATCH, Frank I; KATCH, Victor L. Fisiologia do 
Exercício. Rio de Janeiro – ed. Guanabara Koogan, 4ª ed. – 1998. 

FUNDAMENTOS DE MUSCULAÇÃO (80 Horas) 

EMENTA Estudo do desempenho humano, embasado na ciência e metodologia do 
treinamento resistido (musculação). Conhecimento e entendimento dos 
diversos exercícios, métodos existentes para o treinamento resistido, sua 
aplicabilidade e a análise da capacidade funcional, cinesiológica e fisiológica 
dos diversos movimentos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

FLECK S.; KRAMER, W.J. Fundamentos do treinamento de Força 
Muscular. 2 ed. Porto Alegre : Artmed, 1999. 

FLECK, S.; SIMÃO, R. Força: princípios metodológicos para o 
treinamento. Rio de Janeiro: Phorte, 2008. 
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HERNANDES JÚNIOR, Benito Daniel Olmos. Musculação: montagem da 
academia, gerenciamento de pessoal e prescrição de treinamento. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 133 p. ISBN 85-7332-055-9. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BOMPA, Tudor O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Phorte, 2002. 423 p. 

KRAEMER, W.J.; HÄKKINEN, K. Treinamento de força para o esporte. Porto 
Alegre: Artmed, 2004 

NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training & condicionamento físico 
em academia. 2ed. Rio de Janeiro: Shape. 2003.  

UCHIDA, M.C. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao 
treinamento de força.  Rio de Janeiro: Phorte. 2003. 

WEINECK, J.. Anatomia aplicada ao esporte. 3. ed. São Paulo: Manole, 
1990. 

MEDIDAS E AVALIAÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA (80 Horas) 

EMENTA Estudo da origem, uso, seleção e desenvolvimento de técnicas de medidas e 
avaliação no âmbito do esporte, do condicionamento físico e da saúde. 
Emprego das técnicas e instrumentos para medir e avaliar características e 
habilidades. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

HEYWARD, H.V. Avaliação física e prescrição de exercícios: técnicas 
avançadas. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

HEYWARD,, Vivian H.; STOLARCZYK, Lisa M.. Avaliação da composição 
corporal aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

PITANGA, Francisco José Gondim. Testes, medidas e avaliação em 
Educação Física e esportes. 4 ed. Rio de Janeiro: Phorte, 2005. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Prova de Esforço e 
Prescrição de Exercício. Rio de Janeiro: Revinter, 1994. 

MORROW, JR. JAMES, R. - Medida e avaliação do desempenho humano 
2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. 

PALMER, M. Lynn; EPLER, Marcia E. Fundamentos das técnicas de 
avaliação musculoesquelética.  2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 372 p. il. 

PSICOLOGIA DO ESPORTE (40 Horas) 

EMENTA Estudo da regulação psicológica da ação motora/esportiva, com ênfase nos 
processos de atenção, concentração, Imaginação e treinamento mental. 
Elaboração de intervenção através da comunicação, liderança e criatividade. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

MACHADO, Afonso Antonio. Psicologia do esporte: da educação física 
escolar ao treinamento esportivo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte. São Paulo: Manole, 2002. 

  

SCHULTZ, D. P; SCHULTZ, S. E. Teorias da Personalidade. 9 ed. São Paulo: 
CENGAGE Learning, 2011. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BARBANTI, V.J. Teoria e prática do treinamento desportivo. 4 ed. São 
Paulo: Blucher, 2001. 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional.  5 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2012. 

BERGER, K.S. O Desenvolvimento da Pessoa: da Infância a Terceira Idade. 
5 ed. Rio de Janeiro: Gen/ LTC, 2012. 

DAVIDOFF, L. L; Introdução a Psicologia. 3 ed. São Paulo: PEARSON, 2001. 

WEINECK J. Treinamento Ideal. 9 ed. São Paulo: MANOLE, 2003. 

PSICOMOTRICIDADE (80 Horas) 

EMENTA Caracterização das áreas psicomotoras, possibilitando aprendizagem, 
classificação, vivência e aplicação. 
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REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação 
num enfoque psicopedagógico. Petrópolis: Editora Vozes, 2007 

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Avaliação psicomotora à luz da psicologia 
e da psicopedagogia. Petrópolis: Editora Vozes, 2007 

LE BOULCH, Jean. Educação Psicomotora: a psicocinética na idade escolar. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ALVES, Fátima. A psicomotricidade e o Idoso: Uma Educação para a saúde. 
Rio de Janeiro: Wak, 2013. 

LEVIN, Esteban. A clínica psicomotora. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

FONSECA, Vitor. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.  

FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. 
E Ed. Rio de janeiro: Wak, 2009. 

LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento psicomotor: do nascimento até os 6 
anos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1982. 

HIDROGINÁSTICA (40 Horas) 

EMENTA Estudo da Hidroginástica, sua aplicabilidade e estratégias de ensinamento 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CATTEAU, Raymond. O Ensino da natação, 3ª ed. São Paulo: Manole, 1990. 

PALMER, Mervyn L.. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 
1990, 359 p. 
CABRAL, Fernando; CRISTIANINI, Sanderson; SOUZA, Wagner Alves. 
Natação: 1000 exercícios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

MACHADO, David Camargo. Metodologia da natação. 2ª ed. São Paulo: 
Pedagógica e Universitária 1978. 230 p. il.  
MAGLISSH, Fernando. Nando ainda mais rápido. 3ª ed, São Paulo: Manole, 
2010. 716 p. 
CABRAL, Fernando. 1001 exercícios de natação. 3ª ed Rio de Janeio: Sprint, 
1995. 344p. 
GOMES, Wagner Domingos. Natação: erros e correções. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 1999. 
CATTEAU, Raymond. O Ensino da natação, 3ª ed. São Paulo: Manole, 1990. 

  

5º PERÍODO 

PLANEJAMETO E GESTAO DE EVENTOS (80 Horas) 

EMENTA Estudo teórico e prático da gestão de eventos esportivos, bem como sua 
relação com a administração e marketing esportivo. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CIVITATE, Héctor. Acampamento: organização e atividades. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2000. 

COBRA, Marcos. Marketing Básico. 4 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1997. 

REZENDE, José Ricardo. Organização e Administração no Esporte. Rio de 
Janeiro, Sprint, 2000. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

AMARAL, Joaquim Antonio da Silva. Formação administrativa e 
perspectivas profissionais dos dirigentes esportivos. Rio de Janeiro: 
Universidade Gama Filho, 1993. 

COBRA, Marcos. Marketing Básico. 4  ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

FISCHMANN, Adalberto Américo. Planejamento Estratégico na Prática. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 1991. 

ATIVIDADE FÍSICA PARA 3ª IDADE (80 Horas) 

EMENTA Conceituação do processo de envelhecimento, suas alterações 
morfofuncionais e fisiológicas. Avaliação física do idoso com o planejamento do 
treinamento de força e da capacidade aeróbia. 
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REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

DANTAS, E.H.M.;OLIVEIRA, R.J. Exercício, maturidade e qualidade de vida. 
Rio de Janeiro: Shape, 2003 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GEIS , Pilar Pont Geis. Atividade Fisica E Saude Na Terceira Idade. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. 

___________________.Terceira Idade Atividades Criativas e Recursos. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

LEITE, P.F. Exercício, envelhecimento e promoção de saúde. Belo Horizonte. 
Health, 1996.  

MAZO, G, Z. Universidade e terceira idade: percorrendo novos caminhos. 
Santa Maria : Nova Prova, 1998.  

Artigos científicos relacionados ao envelhecimento. 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II (40 Horas) 

EMENTA Estudo das adaptações fisiológicas do sistema respiratório ao exercício. Termo 
regulação do exercício e Regulação Hidroeletrolítica e o exercício. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T.. Fisiologia do exercício: teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao desempenho.  3. ed. Manole, 2000. 527 p. 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L.. Fisiologia do 
exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 5. ed. Guanabara Koogan, 
2003. 1113 p.  

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 239p.. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BOMPA, Tudor O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. 4. ed 
São Paulo: Phorte, 2002. 423 p. 

KRAEMER, W.J.; HÄKKINEN, K. Treinamento de força para o esporte. Porto 
Alegre: Artmed, 2004 

NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training & condicionamento físico 
em academia. 2ed. Rio de Janeiro: Shape. 2003.  

UCHIDA, M.C. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao 
treinamento de força.  São Paulo: Phorte. 2003. 

WEINECK, J.. Anatomia aplicada ao esporte. 3. ed. São Paulo: Manole, 
1990. 

FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA DE ACADEMIA (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos movimentos corporais aplicados à ginástica de academia nos mais 
diversos estilos. Seus fundamentos histórico-culturais, pedagógicos e 
princípios básicos, organizados e sistematizados de acordo com os conteúdos 
aplicados para o fitness. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BLOISE, Danielli Mazziotti. Ginástica localizada: 1000 exercícios com 
acessórios .  2 ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 227 p. 

COSTA, Marcelo Gomes da. Ginástica localizada.  4. ed. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 388 p.  

FERNANDES, André. A prática da ginástica localizada. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 74 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

HERNANDES JÚNIOR, Benito Daniel Olmos. Musculação: montagem da 
academia, gerenciamento de pessoal e prescrição de treinamento. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 133 p.  

VOIGT L. A prática da flexibilidade. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training e condicionamento físico 
em academia. 2ed. Rio de Janeiro: Shape. 2003. 
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UCHIDA, M.C. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao 
treinamento de força. São Paulo. Phorte. 2003. 

FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (40 Horas) 

EMENTA Estudo das teorias da sociologia do esporte e da Antropologia sociocultural, 
enfocando o esporte de rendimento, participação e escolar como forma de 
política de ocupação do tempo livre. Constituição da socialização, da 
aprendizagem social, das atitudes, dos interesses, dos significados e 
habilidades sociais na dimensão socioantropológica da Educação Física e dos 
Esportes. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

COSTA, CRISTINA . O que é Sociologia. introdução a ciência da 
sociedade.3ª ed. São Paulo: Moderna, 2005 

CARVALHO, Yara Maria de; RUBIO, Katia. Educação Física e Ciência 
Humanas. São Paulo: HUCITEC, 2001. 

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. 
Universidade Federal do Espírito Santo, 1997. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

MURAD, Mauricio. Sociologia e Educação Física  diálogos linguagens do 
corpo. Rio de Janeiro :Ed FGV,2009. 204p. 

FUNDAMENTOS DE HANDEBOL (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos movimentos, aplicados ao Handebol. Seus fundamentos histórico–
culturais, pedagógicos e técnicos, organizados e sistematizados para utilização 
dentro do sistema educacional. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

Federação Internacional de Handebol. Regras oficiais de Handebol, São Paulo 
2006-2009. 

SIMÕES, Antônio Carlos. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos. Rio 
de Janeiro: Phorte, 2002. 

EHRET, Arno; SPÄTE, Dietrich; SCHUBERT, Renate, ROTH, Klaus. Manual de 
Handebol – treinamento de base para crianças e adolescentes. São Paulo: 
Phorte, 2002. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

HORST Kasler. Handebol do aprendizado ao jogo disputado. 5 ed. Rio de 
Janeiro,1994. 

SANTOS, Lúcio Rogério Gomes dos. 1000 Exercícios para Handebol.  Rio de 
Janeiro: Sprint, 1997. 

ARNO EHRET; DIETRICH SPATE; RENATO SCHUBERT; KLAUS ROTH. 
Manual de Handebol – Treinamento de Base para Criança e Adolescentes. 
São Paulo: Phorte, 2002. 

ZAMBERLAN, Eloi. Handebol – Escolar e de Iniciação. Rio de Janeiro: Ed. 
Treinamento Desportivo, 1999. 

APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE (40 Horas) 

EMENTA Estudo sobre o estado de prontidão física do indivíduo, possibilidades de 
desenvolvimento e sua relação com o aprimoramento do desempenho físico e 
saúde. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para 
avaliação da aptidão física relacionado à saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogam, 2006.  

QUEIROGA, Marcos Roberto. Testes e medidas para avaliação da aptidão 
física relacionada à saúde em adultos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  
LEITE, Paulo Fernando. Aptidão física, esporte e saúde. 3ªed. São Paulo: 
Robe Editorial, 2000. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

PITANGA, Francisco J. G. Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física 
e Esportes. 4ª Ed. São Paulo: Editora Phorte, 2005.  



74 

 

PITANGA, F. J. G. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e 
saúde. 2ª ed. São Paulo: Phorte, 2004. 

RIKLI, Roberta E.; JONES, Jessie C. Teste de Aptidão Física para Idosos. 
Barueri: Manole, 2008.  

MORROW, J.R.; JAMES, R. Medida e avaliação do desempenho humano. 
2a ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

LEITE, Paulo Fernando. Aptidão Física: esporte e saúde. 3ª ed. São Paulo: 
Robe Editorial, 2000. 280p. 

  

6º PERÍODO 

BASES CIENTÍFICA DO TREINAMENTO DESPORTIVO (80 Horas) 

EMENTA Estudo das metodologias aplicadas ao treinamento desportivo, princípios, 
conteúdos, periodização e avaliação esportiva em rendimento. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

WEINECK, Jurgen. O treinamento Ideal. 9ª ed São Paulo, SP, Brasil: Manole, 
2003.  

BARBANTI, Valdir José. Treinamento físico: bases científicas. 3. Ed. São 
Paulo: CLR Balieiro, 2001. 116 p. 

BOMPA, TUDOR O. Periodização Teoria e Metodologia do Treinamento.  4 
Ed São Paulo: Phort Editora,2002. 409p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

WEINECK, Jurgen. Biologia do esporte. São Paulo, SP, Brasil: Manole, 2000. 
599. 
BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2. ed. São 
Paulo, SP, Brasil: Edgard Blücher, 2000. 214 p.  

MONTEIRO. Arthur Guerrini. Treinamento personalizado: uma abordagem 
didático-metodolólica. 3ª ed. São Paulo: Phorte, 2006. 199p. 

BARBOSA, Marcelo. SIMÃO, Roberto. Treinamento personalizado: 
estratégias de sucesso. São Paulo: Phorte, 2008. 161p. 

KRAMER, William J.; HAKKINEN, Keijo. Treinamento de força para o 
Esporte: manual de ciências e medicina esportiva. Tradutor Jerri Luiz 
RIBEIRO. Porto Alegre: Artmed, 2204. 192p. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (40 Horas) 

EMENTA Aplicação do conhecimento acadêmico para atuação profissional, em diversas 
áreas da saúde e desempenho com vivências supervisionadas, nas áreas 
atividades gímnicas e esportes  

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PICONEZ Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 
supervisionado.  4. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1999. 139 p.  

ZÓBOLI, Graziella Bernadi. Práticas de ensino: subsídios para a atividade 
docente. Ilustrador: Amilton IAHIKAWA. 10. ed. São Paulo, SP. 

VENANCIO, Patrícia Espíndola Mota et al. Manual de Estagio do Bacharel. 
2013-2 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas 
exigências educacionais e profissão docente. 4. ed. São Paulo, SP, Brasil: 
Cortez, 2000. 104 p.  
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de 
didática. 3. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1994. 183p.  

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO III (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos tópicos avançados em fisiologia do exercício relacionado ao 
treinamento de alto nível, teste de esforço e ergoespirometria. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. Fisiologia do exercício: teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao desempenho.  6. ed. São Paulo: 
Manole, 2009. 
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MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do 
exercício: nutrição, energia e desempenho humano. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Manual do ACSM para 
avaliação da aptidão física relacionada à saúde. Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2006. 

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

FOX, Edward. Bases fisiológicas da Educação Física e dos  Desportos. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

POLLOCK, Michael L.; WILMORE, Jack H. Exercícios na saúde e na doença: 
avaliação e prescrição para prevenção e reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Medsi, 1993. 

FUNDAMENTOS DE FUTSAL E FUTEBOL (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos fundamentos histórico-culturais, pedagógicos, técnicos e táticos do 
Futsal e do Futebol na aprendizagem dos movimentos básicos do desporto. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

FRISSELI, Ariobaldo, MANTOVANI, Marcelo. Futebol: teoria e prática. São 
Paulo: Phorte, 1999. 253 p.  

MELO, Rogério Silva de. Futebol: da iniciação ao treinamento. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2001. 134 p. 

MUTTI, Daniel. Futsal. 2ª ed. São Paulo: Phorte, 2003. 306p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

REIS, Heloisa Helena Baldy dos. O ensino dos jogos coletivos 
esportivizados na escola. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, 
1994. 
SANTOS, Carlos Eurico Fagundes dos. Preparação física e técnica no 
futebol juvenil: realidade e implicações educacionais. Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1991. 

MELO, Rogério Silva. Futebol: da iniciação ao treinamento. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 134p. 

SAÚDE COLETIVA (80 Horas) 

EMENTA Análise das bases conceituais e evolutivas da Educação Física em Saúde 
Pública e Saúde Coletiva. Processo Saúde-Doença. Modelos assistenciais em 
saúde. Aspectos Técnicos Operacionais das Unidades Básicas de Saúde. 
Metodologias da assistência em saúde pública e coletiva. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

COSTA, Elisa Maria Amorin et al. Saúde da Família: uma abordagem 
multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rúbio, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Fundação 
Oswaldo Cruz. Introdução a Estatística Espacial para Saúde Pública. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. 

  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GARCIA, Ester. Marketing na Saúde: humanismo e lucratividade. Goiânia, AB, 
2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva Departamento de Apoio a 
Descentralização. Gestores do SUS. Olhares e vivencias. Ministério da 
Saúde.2006. 
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FONTINELE JÚNIOR, Klenger. Programa de Saúde da Família (PSF) 
comentado. Goiânia: AB, 2003. 

Saúde e democracia:  história e perspectivas do SUS. Organizador de Nisia 
LIMA, Silvia GERSCHMAN. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 502p. 

TCC I (120 Horas) 

EMENTA Construção do projeto de pesquisa a partir de técnicas e estratégias para o 
desenvolvimento da pesquisa científica conforme as normas da instituição e da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 
Atlas, 2007. (001.89/M433m) 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. (796:001.8/T458m/3.ed)  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. 
Rev e Amp. São Paulo: Cortez, 2000, 278 p. (001.89/S498m/12.ed) 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Jul/ 
2001(Trabalhos Acadêmicos); NBR 10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 
6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6028, Maio/ 1990 
(Resumos); NBR 6022, Ago/1994 (Artigos Científicos);.  

ECO, H. Como se faz uma Tese. 18 ed.  São Paulo: Perspectiva, 2003. 
(001.84/E19c/15.ed) 

GONÇALVES, H. A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São 
Paulo: Avercamp, 2005. (001.89/M433m) 

  

7º PERÍODO 

BIOESTATÍSTICA (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos elementos básicos da estatística descritiva a partir da 
representação tabular e gráfica de dados quantitativos e qualitativos. Estudo 
dos elementos básicos da estatística inferencial com aplicação/interpretação de 
testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CRESPO, A.A. Estatística Fácil. 17 ed.. São Paulo: Saraiva, 1999. 224 p.  

DOWNING, D.  & CLARCK, J. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2002. 351 p. 

NAZARETH, H. Curso Básico de Estatística. 12 ed. São Paulo:  Ática. 2003. 
160 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BUSSAB, W. de O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica. Ed. Saraiva. 5ª ed. 
2003. 526 p. 

BEIGUELMAN, B. Curso Prático de Bioestatística. Ribeirão Preto. Sociedade 
Brasileira de Genética (SBG), 1996. 242 p. 

COSTA, S.F. Introdução Ilustrada à Estatística. 4 ed. São Paulo: HARBRA, 
2005. 399 p. 

VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

CENTENO, A. J. et al. Curso de Bioestatística Aplicada à Biologia. Goiânia: 
UFG, 1999. 188p. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (80 Horas) 

EMENTA Aplicação do conhecimento acadêmico para atuação profissional, em diversas 
áreas da saúde e desempenho com vivências supervisionadas, nas áreas 
atividades gimnicas, condomínio, empresas, clubes ou hotéis. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PICONEZ Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 
supervisionado.  4. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1999. 139 p.  

ZÓBOLI, Graziella Bernadi. Práticas de ensino: subsídios para a atividade 
docente. Ilustrador: Amilton IAHIKAWA. 10. ed. São Paulo, SP. 
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VENANCIO, Patrícia Espíndola Mota et al. Manual de Estagio do Bacharel. 
2013-2 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas 
exigências educacionais e profissão docente. 4. ed. São Paulo, SP, Brasil: 
Cortez, 2000. 104 p.  
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de 
didática. 3. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1994. 183p.  

FUNDAMENTOS DO DESPORTO ADAPTADO E PARALÍMPICO (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos conceitos do desporto adaptado e paraolímpico. Avaliação 
funcional do esporte adaptado. Regulamento e pontuação nas várias 
modalidades, referenciando ao treinamento e a organização das modalidades.  

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BIANCHET, Lucídio. Um olhar sobre a diferença. Campinas: Papirus, 1988. 

CASTRO, Eliane Mauerberg de. Atividade Física Adaptada. São Paulo: 
Tecmed, 2005. 

WINNICK, Joseph P. Educação Física e Esportes Adaptados. Barueri, SP: 
Manole, 2004. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ADAMS, Ronald; DANIEL; Alfred; MC CUBBIN, Jeffrey. Jogo, Esportes e 
Exercícios para o Deficiente Físico. Traduzido de Ângela Marx, 3 ed. São 
Paulo, SP: Manole, 1985. 

ASSUMPÇÃO JÚNIOR, Francisco; SPROVIERI, Maria Helena. Introdução ao 
estudo da Deficiência Mental. São Paulo, SP: Mennon, 2000. 

MANTOAN, Maria T. E. (org.) A integração de pessoas com deficiência: 
contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memmon, 1997. 

MOSQUERA, Carlos. Educação Física para Deficientes Visuais. Rio de 
Janeiro. Sprint. 2000. 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: a aquisição da 
linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

GESTAO PROFISSIONAL (40 Horas) 

EMENTA Estudo da administração, gestão e do planejamento profissional.  

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade nos Negócios. 2ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005. 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: 
fundamentos, estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2010. 

DORNELA, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e 
verdades do empreendedor de sucesso. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BERNARDES, Cyro. Criando empresas para o Sucesso. 3ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004.  

SILVA, Adelphino Teixeira. Administração básica. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 

OPTATIVA I (40 Horas) 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS I (40 Horas) 

EMENTA Estudo dos métodos empregados na prescrição e supervisão de programas de 
exercícios físicos direcionados a pessoas saudáveis. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

AMERICANCOLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 239p. 

HEYWARD, Vivian H. Avaliação física e Prescrição de exercício Técnicas 
avançadas. Porto Alegre: Artmed, 2004. 3019 p.  

SHANKAR, Kamala. Prescrição de Exercícios. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 358p 
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REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

WEINECK, Jurgen. Biologia do esporte. São Paulo, SP, Brasil: Manole, 2000. 
599. 
BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento esportivo. 2. ed. São 
Paulo, SP, Brasil: Edgard Blücher, 2000. 214 p.  

MONTEIRO. Arthur Guerrini. Treinamento personalizado: uma abordagem 
didático-metodolólica. 3ª ed. São Paulo: Phorte, 2006. 199p. 

BARBOSA, Marcelo. SIMÃO, Roberto. Treinamento personalizado: 
estratégias de sucesso. São Paulo: Phorte, 2008. 161p. 

KRAMER, William J.; HAKKINEN, Keijo. Treinamento de força para o 
Esporte: manual de ciências e medicina esportiva. Tradutor Jerri Luiz 
RIBEIRO. Porto Alegre: Artmed, 2204. 192p. 

TCC II (80 Horas) 

EMENTA Disciplina que auxilia no desenvolvimento do TCC, considerando as fases 
estruturais, metodologia, resultados, discussão e conclusão. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 
Atlas. 2007. (001.89/M433m) 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. (796:001.8/T458m/3.ed) 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. 
Rev e Amp. São Paulo: Cortez, 2000, 278 p. (001.89/S498m/12.ed) 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Jul/ 
2001(Trabalhos Acadêmicos); NBR 10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 
6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6028, Maio/ 1990 
(Resumos); NBR 6022, Ago/1994 (Artigos Científicos);.  

ECO, H. Como se faz uma Tese. 18 ed.  São Paulo: Perspectiva. 2003. 
(001.84/E19c/15.ed) 

GONÇALVES, H. A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São 
Paulo: Avercamp. 2005. (001.89/M433m) 

GINÁSTICA II (80 Horas) 

EMENTA Introdução a ginástica acrobática, envolvendo elementos da Ginastica artística 
e da Ginástica Rítmica Desportiva. Contextualização com o mercado de 
trabalho regional e enfatizando as técnicas de auxílio e os recursos 
pedagógicos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

GAIO, Roberta; SANTOS, Eliana Virgínia Nobre dos; LOURENÇO, Márcia 
Regina Aversani. Composição coreográfica em ginástica rítmica. Rio de 
Janeiro: Fontoura, 2010. 

SCHMIDT, Richard A.; WRISBERG, Craig A. Aprendizagem e performance 
motora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema. 2 ed. Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2001. 

SANTOS, Cícero Rodrigues dos. Gymnica 1000 exercícios: ginástica 
olímpica, trampolim acrobático, mini-trampolim, acrobacia. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2002. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

PUBLIO, Nestor Soares. Evolução histórica da ginástica olímpica. 2 ed. São 
Paulo: Phorte, 2002. 

GAIO, Roberta. Ginástica rítmica desportiva “popular”: uma proposta 
educacional. São Paulo: Probel, 1996. 

CATUNDA, Ricardo. Recriando a recreação. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 

  

8º PERÍODO 

ATIVIDADES DISCENTES: INDIVIDUAIS E GRUPO - 160HORAS – SENDO 160HORAS TEÓRICAS 
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EMENTA Visa à realização e apresentação de seminários de forma contextualizada 
sobre temáticas relacionadas às disciplinas do curso de Educação Física, com 
o intuito de promover uma análise reflexiva quanto a aplicabilidade prática dos 
conteúdos trabalhados. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?:  Novas 
exigências educacionais e profissão docente. 4 ed. São Paulo: Cortez, 
2000. 104 p.  

PICONEZ Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 
supervisionado.  4 ed. Campinas: Papirus, 1999. 139 p. (Magistério - 
Formação e Trabalho Pedagógico). 

ZÓBOLI, Graziella Bernadi. Práticas de ensino: subsídios para a atividade 
docente. Ilustrador: Amilton IAHIKAWA. 10. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

BIESEK, Simone; ALVES, Letícia Azen; GUERRA, Isabela. Estratégias de 
Nutrição e Suplementação no Esporte. São Paulo: Manole, 2005.506p. 

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T.. Fisiologia do exercício: teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao desempenho.  3. ed. Manole, 2000. 527 
p. 
ANDREWS. Reabilitação física das lesões desportivas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

FLEGEL, Melinda J.. Primeiros socorros no esporte: o mais prático guia de 
primeiros socorros para o esporte. Barueril: Manole, 2002. 

PRIMEIROS SOCORROS (40 Horas) 

EMENTA Introdução aos fundamentos de higiene e biossegurança. Reconhecimento e 
procedimentos do suporte básico a vida em diversas situações de emergência 
frente ao acidentado. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ANDREWS. Reabilitação física das lesões desportivas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,2000. 

FLEGEL, Melinda J.. Primeiros socorros no esporte: o mais prático guia de 
primeiros socorros para o esporte. Barueri, SP, Brasil: Manole, 2002. 

NOVAES, Jeferson da Silva; NOVAES, Geovanni da Silva. Manual de 
primeiros socorros para educação física. Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

DIAS et al. Procedimento Operacional Padrão do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás (1º

s
 Socorros), Goiânia, 2006.  

Guia de doenças transmissíveis, Brasília. Fundação Nacional de Saúde, 2000. 

NOVAES, Jefferson da Silva; NOVAES, Geovani da Silva. Manual de 
primeiros socorros para educação física das lesões desportivas. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

PANCIERI DIAS E MELO, Protocolo de Resgate do CBM/GO, Goiânia 2007. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (80 Horas) 

EMENTA Aplicação do conhecimento acadêmico para atuação profissional, em diversas 
áreas da saúde e desempenho com vivências supervisionadas, nas áreas 
atividades gímnicas, Programa de Saúde Família (PSF) e demais programas 
sociais. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PICONEZ Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 
supervisionado.  4. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1999. 139 p.  

ZÓBOLI, Graziella Bernadi. Práticas de ensino: subsídios para a atividade 
docente. Ilustrador: Amilton IAHIKAWA. 10. ed. São Paulo, SP. 

VENANCIO, Patrícia Espíndola Mota et al. Manual de Estagio do Bacharel. 
2013-2 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas 
exigências educacionais e profissão docente. 4. ed. São Paulo, SP, Brasil: 
Cortez, 2000. 104 p.  
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VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de 
didática. 3. ed. Campinas, SP, Brasil: Papirus, 1994. 183p.  

NUTRIÇÃO ESPORTIVA (80 Horas) 

EMENTA Discutir a ação e administração dos macronutrientes e micronutrientes no 
esforço físico e entender os aspectos gerais da ação de substancias ativas 
exógenas, na forma de fármacos ou suplementos, que possam alterar 
positivamente o desempenho de praticantes de atividades físicas 
sistematizadas e/ou atletas. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BIESEK, S.; ALVES, L. A.; GUERRA, I. Estratégias de nutrição e 
suplementação no esporte. São Paulo: Manole, 2005. 506p. 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Nutrição para o desporto e o 
exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 694p. 

KAMEL, D.; KAMEL, J. Nutrição e atividade física. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 120p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: 
energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 695p. 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & 
dietoterapia. 9. ed. São Paulo: Roca, 1998. 1179p. 

KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrição, exercícios e saúde. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Médica e Científica, 1996. 657p. 

OPTATIVA II (40 Horas) 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS II (80 Horas) 

EMENTA Estudo dos métodos empregados na prescrição e supervisão de programas de 
exercícios físicos direcionados a pessoas com patologias diagnosticadas. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os 
testes de esforço e sua prescrição -. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 272 p. 

MCARDLE, W.D; KATCH, F. I; KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício. 7  ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1172 p. 

CARNEVALI JUNIOR, L. C.; LIMA, W. P.; PEREIRA, R. Z.; LORENZETI, F. M. 
Exercício, emagrecimento e intensidade do treinamento: Aspectos 
fisiológicos e metodológicos. 2 ed. São Paulo: Phorte,  2012. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

GUYTON, A.C. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 639 p.  

GUYTON, A . Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 1151 p. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial. Rev Bras Hipertens vol.17(1):4, 2010. 

VAGNER, R.; GREVE, J.M.A.; POLITO, M. D. Pollock: Fisiologia Clínica do 
Exercício. Bauru: Manole, 2013. 648 p. 

NEGRÃO, C. E.; BARRETTO, A. C. P. Cardiologia do exercício do atleta ao 
cardiopata. São Paulo: Manole, 2010. 752 p. 

TCC III (40 Horas) 

EMENTA Aplicação de estratégias didáticas voltadas tanto para capacitação do 
acadêmico para apresentação do TCC, quanto para formatação visual do 
trabalho em acordo com as normas vigentes do curso.  

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 
Atlas. 2007. (001.89/M433m) 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed. 2002. (796:001.8/T458m/3.ed) 
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. 
Rev e Amp. São Paulo: Cortez, 2000, 278 p. (001.89/S498m/12.ed) 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Jul/ 
2001(Trabalhos Acadêmicos); NBR 10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 
6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6028, Maio/ 1990 
(Resumos); NBR 6022, Ago/1994 (Artigos Científicos);.  

ECO, H. Como se faz uma Tese. 18 ed.  São Paulo: Perspectiva. 2003. 
(001.84/E19c/15.ed) 

GONÇALVES, H. A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São 
Paulo: Avercamp. 2005. (001.89/M433m) 

TREINAMENTO FUNCIONAL (40 Horas) 

EMENTA Prescrição de exercícios aplicada ao treinamento funcional para o 
desenvolvimento de forma equilibrada de todas as capacidades físicas como: 
equilíbrio, força, velocidade, coordenação, flexibilidade e resistência. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

MONTEIRO, Arthur Guerrini.; EVANGELISTA, Alexandre Lopes. Treinamento 
funcional: uma abordagem prática.  São Paulo: Phorte Editora, 2010. 

EVANGELISTA, Alexandre Lopes, MACEDO, Jonatas. Treinamento funcional 
e core training. São Paulo: Phorte Editora, 2011. 

PEREIRA, Cássio Adriano. Treinamento de força funcional: desafiando o 
controle postural. São Paulo: Fontoura, 2009. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

CAMPOS, Maurício de Arruda. Treinamento funcional resistido. São Paulo: 
Revinter, 2004. 

DELAVIER, Frederic; GUNDILL, Michael. Treinamento do core: abordagem 
anatômica. São Paulo: Editora Manole, 2013. 

FREITAS, Cintia Domingues de. Reabilitação dinâmico-funcional da coluna 
lombar.  São Paulo: Phorte Editora, 2012. 

JANE, Aronovitch. Comece agora! bosu balance trainer: exercícios para 
fortalecimento do core e um corpo super tonificado. São Paulo: Phorte 
Editora, 2010. 

MARTINS, D.S.; CRUZ, T.M.F. Exercícios com a bola: um guia prático. São 
Paulo: Phorte Editora, 2009. 

  

As disciplinas optativas são aquelas que serão ofertadas oportunamente e de acordo com interesse do 
grupo de alunos participantes do programa. Essas disciplinas terão a função de complementar a 
formação oferecida, atendendo aos momentos históricos e necessidades profissionais exigidas quando 
de sua implementação. 
 
Segue abaixo a relação das disciplinas que poderão ser eleitas pelos acadêmicos: 

 
RELAÇÃO DE OPTATIVAS 

ATIVIDADE FÍSICA E MEIO AMBIENTE (40 Horas) 

EMENTA Estudo da atividade física e sua aplicação em conformidade com o ambiente, 
com destaque ao esporte de aventura. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

COSTA, Vera Lúcia de Menezes. Esportes de aventura e risco na montanha:. 
São Paulo: Manole. 2.000. (04 ex.) 
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental:. 
São Paulo: Global. 1994. (5 ex.) 
SERRANO(org.),Célia Maria de Toledo. Viagens a natureza:. 3.ed..São Paulo: 
Papiros. 2000. (04 ex.) 
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REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

COSTA, Vera Lúcia de Menezes. Esportes de aventura e risco na montanha:. 
São Paulo: Manole. 2.000. (04 ex.) 
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental:. 
São Paulo: Global. 1994. (5 ex.) 
 
  

  
PRODUÇÃO TEXTUAL  (40 Horas) 

EMENTA Produção de textos de diferentes gêneros, desenvolvendo as habilidades de 
comunicação escrita em língua portuguesa padrão. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de 
janeiro: Nova Fronteira,2010.  

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita 
em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e 
redação. São Paulo: Ática, 2006. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ABAURRE, Maria Luiza. Produção de texto: interlocução e gêneros. São 
Paulo: Moderna, 2007. 

AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2 ed. 
São Paulo: Publifolha, 2008. 

KOCH, Ingedore V. & Elias, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

_____.  Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2009. 

SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em texto. São Paulo: Moderna, 2012. 

TÓPICOS EM FUTSAL  (40 Horas) 

EMENTA Aspectos metodológicos do treinamento do futsal para o aperfeiçoamento 
motor e para o desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas aplicadas 
ao desporto de competição. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

FRISSELI, Ariobaldo, MANTOVANI, Marcelo. Futebol: teoria e prática. São 
Paulo: Phorte, 1999. 253 p.  

MELO, Rogério Silva de. Futebol: da iniciação ao treinamento. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2001. 134 p. 

MUTTI, Daniel. Futsal. 2ª ed. São Paulo: Phorte, 2003. 306p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

REIS, Heloisa Helena Baldy dos. O ensino dos jogos coletivos 
esportivizados na escola. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, 
1994. 
SANTOS, Carlos Eurico Fagundes dos. Preparação física e técnica no 
futebol juvenil: realidade e implicações educacionais. Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1991. 

MELO, Rogério Silva. Futebol: da iniciação ao treinamento. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 134p. 

BASQUETEBOL II (40 Horas) 

EMENTA Aspectos metodológicos do treinamento do basquebol para o aperfeiçoamento 
motor e para o desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas aplicadas 
ao desporto de competição. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ALMEIDA, Marcos Bezerra. Basquetebol iniciação. 2 ed. Rio de janeiro: 
Sprint, 2000. 140 p.  

AMERICAN S. E. P. Ensinando basquetebol para jovens. 2 ed. São Paulo: 
Manole, 2000. 152 p. 
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COUTINHO, Nilson Ferreira. Basquetebol na escola. Rio de Janeiro: Sprint, 
2001. 150 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

ALMEIDA, Marcos Bezerra. Basquetebol iniciação. 2 ed. Rio de janeiro: 
Sprint, 2000. 140 p. 

CANDAU, Vera Maria Corg. Rumo a nova didática. Rio de Janeiro: Sprint, 
2000, 140 p. 

GUERRINHA – Basquetebol aprendendo a jogar, Bauru: Idea, 2001. 

PAULA, Rui de Souza – Basquetebol – metodologia do ensino. Rio de 
Janeiro: Sprint, 1994. 

DANÇA II (40 Horas) 

EMENTA Metodologia da dança e expressão corporal, improvisação e corporeidade com 
ênfase em ritmos latinos. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

ARTAXO, Inês; MONTEIRO, Gizele de Assis. Ritmo e Movimento: Teoria e 
Prática. 4ª. São Paulo: Phorte, 2008.  

GARCIA, ângela; HAAS, Aline Nogueira. Ritmo e Dança. 2ª ed Ulbra, 2006 
204p. 

SOUSA, Fátima Nogueira Gonçalves de; VENÂNCIO, Patrícia Espíndola Mota. 
Apostila de Dança. 2008. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

FUX, Maria. Dança experiência de vida. 4 ed. São Paulo: Summus, 1983. 

PINTO, Renato Magalhães, Gestos Musicalizados, uma relação entre 
Educação Física e musica, Belo Horizonte: Inédita, 1996. 

NANNI, Dionísia, Dança Educação – Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 
Janeio: Sprint, 2001. 

SOUSA, Fátima Nogueira Gonçalves de; VENÂNCIO, Patrícia Espíndola Mota. 
Apostila de Dança. 2008. 

VERDERI, Érica Beatriz Lemes Pimentel, Dança na Escola, Rio de Janeiro: 
Sprint, 2000. 

GINÁSTICA DE ACADEMIA II (40 Horas) 

EMENTA Contextualização quanto ao uso de implementos diversos para o 
aprimoramento coreográficos de diferentes modalidades de ginásticas de 
academia 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BLOISE, Danielli Mazziotti. Ginástica localizada: 1000 exercícios com 
acessórios .  2 ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 227 p. 

COSTA, Marcelo Gomes da. Ginástica localizada.  4. ed. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 388 p.  

FERNANDES, André. A prática da ginástica localizada. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 74 p. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

HERNANDES JÚNIOR, Benito Daniel Olmos. Musculação: montagem da 
academia, gerenciamento de pessoal e prescrição de treinamento. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 133 p.  

VOIGT L. A prática da flexibilidade. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training e condicionamento físico 
em academia. 2ed. Rio de Janeiro: Shape. 2003. 

UCHIDA, M.C. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao 
treinamento de força. São Paulo. Phorte. 2003. 

JUDÔ (40 Horas) 

EMENTA Disciplina de formação técnica que visa habilitar o profissional a atuar com 
iniciação ao Judô. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BAPTISTA, Carlos Fernando dos Santos. Judô: da escola à competição.  2. ed. 
Sprint, 2000.  

SILVA, Iransé Oliveira. Manual Básico do Judoca. UniEVANGÉLICA, 2003. 
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VIRGÍLIO, S. A arte do judô. Campinas: Papirus, 1986. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

KUDO, K. O judô em ação. São Paulo: Sol S.A., 1972. 

Livro didático do judô, 1975. 

MIURA. Judô esporte e filosofia, 1986. 

SHINORAHA, Massao. Manual de judô. Vila Sônia, 1980. 

VIRGÍLIO, S. A arte do judô. - golpes extra gokiô. Porto Alegre: Rígel, 1990. 

LÍNGUAS BRASILEIRAS DE SINAIS (40 Horas) 

EMENTA Teoria e prática da LIBRAS – Língua Brasileira de   Sinais 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: 
Ideologias e práticas pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino de língua portuguesa 
para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC, SEESP, v. 
1, 2004. 

SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, Surdez e 
Linguagem: desafios e  realidade. São Paulo: Plexus, 2003. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

SACKS, O. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução de 
Laura Teixeira Motta . São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília: MEC, SEESP, 
2004.  

QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
Linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Curso Básico : Livro do Estudante. 8. ed. 
Rio de Janeiro : WalPrint Gráfica e Editora, 2007. 

FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Curso Básico : Livro do Professor. 8. ed. 
Rio de Janeiro : WalPrint Gráfica e Editora, 2007. 

NATAÇÃO II (40 Horas) 

EMENTA Estudo técnico da Natação, com ênfase na vivência e aprendizagem dos 
quatro estilos. Sua aplicabilidade em academias, clubes, condomínios, 
respeitando-se as capacidades e limitações do aluno. 

REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

CATTEAU, Raymond. O Ensino da natação, 3ª ed. São Paulo: Manole, 1990. 

PALMER, Mervyn L.. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 
1990, 359 p. 

CABRAL, Fernando; CRISTIANINI, Sanderson; SOUZA, Wagner Alves. 
Natação: 1000 exercícios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

REFERÊNCIAS 
COMPLEMENTARES 

MACHADO, David Camargo. Metodologia da natação. 2ª ed. São Paulo: 
Pedagógica e Universitária 1978. 230 p. il.  

MAGLISSH, Fernando. Nando ainda mais rápido. 3ª ed, São Paulo: Manole, 
2010. 716 p. 

CABRAL, Fernando. 1001 exercícios de natação. 3ª ed Rio de Janeio: Sprint, 
1995. 344p. 

GOMES, Wagner Domingos. Natação: erros e correções. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Sprint, 1999. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM RECURSOS ERGOGÊNICOS (40 Horas) 

EMENTA Entender os aspectos gerais da ação de substancias ativas exógenas na forma 
de fármacos ou suplementação que possam determinar ergogenia alterando 
positivamente a performance de um atleta em diversas modalidades de 
competição esportiva. 
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REFERÊNCIAS 
BÁSICAS 

POWERS, Scott K.; HOWLEY, Edward T. Fisiologia do exercício: teoria e 
aplicação ao condicionamento e ao desempenho.  6. ed. São Paulo: 
Manole, 2009. 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do 
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9. ed. Manole, 2003. 740 p 



86 

 

 

5.2 Flexibilização curricular 
 
 

Para flexibilizar a integralização curricular, o curso optou por ofertar 

semestralmente 3 disciplinas optativas, das quais o acadêmico ao longo do curso 

precisa cursar duas, contudo o mesmo pode optar por fazer qualquer disciplina 

que venha a contribuir para a sua formação integral, ou mesmo pedir 

aproveitamento de disciplinas cursadas em outras IES, desde que atendam as 

exigências de crédito e reconhecimento da IES.  

Além disso, os pré-requisitos são retirados todas as vezes que sem ele 

houver a possibilidade de conclusão no referido semestre.  
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6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 
 

6.1 Setor administrativo  
 
 A secretaria setorial está localizado no 2º piso do Bloco E. Composta de 

ampla estrutura com mesa para secretária e dois auxiliares. Existe um balcão de 

atendimento ao discente. Neste espaço encontra-se os escaninhos dos 

professores onde são colocados informes. 

A coordenação pedagógica e a coordenação de estágio possuem cada um 

uma mesa para atendimento, em espaço reservado dentro da secretaria setorial 

do curso de Educação Física, os professores que ali atuam fazer às deliberações 

adotadas para o bom andamento do curso, com pronta acessibilidade e devida 

organização.  

 
6.2 Sistema Acadêmico 

 
 O sistema acadêmico utilizado é o sistema Lyceum, programa capaz de 

gerenciar as atividades discentes, docentes e administrativas relacionadas a 

gestão pedagógica do curso.   

 
6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 

 

A sala de trabalho da direção possui uma mesa para atendimento, 

encontra–se localizada dentro da secretaria setorial do curso de Educação Física, 

trata-se de um ambiente reservado ao nível exigido às deliberações adotadas para 

o bom andamento do curso, com pronta acessibilidade e devida organização. 

 
 

6.4 Sala de professores 
 

Os professores têm disponível uma ampla sala reservada ao descanso 

docente e refeições leves, além de banheiros exclusivos. Possui uma mesa para 

reunião, armário dos professores, mesa para lanche, televisão, e uma pequena 

cozinha com micro-ondas, cafeteira, geladeira e forno. 
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6.5 Salas de aula 
 

As salas de aula do curso de Educação Física estão instaladas no 

Bloco E – 2º andar. As 8 salas de aula  são amplas, arejadas, bem iluminadas por 

luz natural e/ou artificial, possuem carteiras confortáveis, quadro branco, mesa e 

cadeira para o professor e todas estão equipadas com data shows, tela apropriada 

para projeção e ar condicionado. 

 
 
6.6 Biblioteca 
 
 

A biblioteca é gerenciada pelo software ArchesLib de controle de bibliotecas. 

Permite consultas, empréstimos, estatísticas e vários tipos de relatórios. O espaço 

físico conta com um laboratório de acesso à internet, com 42 computadores que 

estão disponíveis a todos os alunos do campus. 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos 

de ensino e aprovados pela coordenação de cursos, com base nas indicações no 

padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador 

de curso, professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades 

definidos na Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca 

Central. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

a) Bibliografia básica: um exemplar para até quatro alunos previstos de 

entrada anual no curso, para três títulos selecionados pelos docentes de cada da 

disciplina; 

b) Bibliografia complementar: de dois exemplares por título, com no mínimo 

cinco títulos indicados para cada componente curricular, conforme critérios 

previstos nas políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é previamente discutida no colegiado da 

disciplina, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo 
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parecer.  Os responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária 

juntamente com os Diretores de Cursos. 

Redes de informação às quais a biblioteca está integrada: 

a) COMUT – Comutação bibliográfica - permite ao usuário a obtenção de 

cópia de artigos científicos não existentes no acervo da biblioteca; 

b) BIREME – Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, enfermagem, 

saúde, biologia e áreas correlatas; 

c) BIBLIODATA – Sistema de Catalogação cooperativa; 

d) Bases e bancos de dados online: Prossiga, Scielo, Bibliotecas virtuais e 

bibliotecas com catálogos online. 

As diferentes áreas de trabalho (empréstimo, consulta, reserva, catalogação 

cooperativa – Bibliodata e estatísticas) estão automatizadas e integradas em rede 

local. Os usuários contam com auxílio de terminais de consulta através do 

software de gerenciamento dos serviços: Arches Lib. 

Serviços Oferecidos: 

a) Empréstimo domiciliar do acervo em geral; 

b) Reservas; 

c) Consulta local em terminais; 

d) Comut; 

e) Intercâmbio (lista de duplicatas e publicações da Instituição); 

f) Orientação e treinamento no acesso à base de dados; 

g) Reprografia; 

h) Orientação na normalização de trabalhos Científicos – ABNT; 

i) Visitas orientadas; 

j) Sala de pesquisa na Internet (42 computadores). 

O curso de Psicologia fez 2 compras de livros desde seu início. Na primeira 

foram comprados os livros da Bibliografia do PPC inicial atendendo as 

necessidades do primeiro e segundo ano do curso. Na segunda compra, foi 

realizada uma atualização da bibliografia do projeto, para então adquirir os livros 

referentes ao restante do curso. 
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6.7 Laboratórios 
 

 

6.7.1 Laboratório de Avaliação Física (LAF) 

O laboratório é subdivido em uma recepção e 2 salas, dentre elas 1 (uma) de 

antropometria e avaliação postural, 1 (uma) sala de aula e avaliações de 

resistência cardiorrespiratória. 

As funções principais visam ao atendimento da academia e comunidade, 

dentre elas:  

Avaliação Postural – Utilização de equipamentos digitais, ligados a software 

(Da Vinci) no qual se faz a captação de fotos ou de uma filmagem da pessoa, em 

vários planos, para a identificação de desvios posturais (escoliose) e medida de 

ângulos. É empregado também para avaliações de atletas, usando o 

Eletromiógrafo e Goniômetros. 

Avaliação Antropométrica – Avaliação da composição corporal, pela qual se 

verifica percentual de gordura, massa magra (músculo), peso ideal, peso em 

excesso, percentual hídrico (H2O), altura, peso da massa corporal total, diâmetro 

ósseo e circunferência. A avaliação é feita com os seguintes instrumentos: fita 

antropométrica; adipômetro ; estadiômento; paquímetro; flexímetro; balança, 

Bioimpendância com utilização do software (Vida). 

Avaliação Cardiorrespiratória – Análise direta de VO2 Máx. 

Eletrocardiograma com 13 canais, oxímetro e frequencímetros da marca Polar. 

Ginásio 

O Ginásio PoliEsportivo da UniEvangélica tem uma grande estrutura, sendo 

considerado o maior da região Centro-Oeste, que abriga a academia escola, 

almoxarifado, palco, quatro arquibancadas e 5 quadras apropriadas para 

Basquete, Futsal, Vôlei, Handebol e Tênis. 

Esse local é utilizado por eventos de grande nível de caráter interno e 

externo bem como campeonatos, formaturas e convenções. 

   

6.7.2 Academia 
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A academia está localizada no Ginásio de Esportes da Educação Física e 

funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. A Academia conta com uma 

recepção no local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes 

horários: de segunda à sexta-feira, das 7 às 12h00min e das 13 às 22h. 

A Academia de Musculação do Curso de Educação Física visa à capacitação 

global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional em uma 

academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da organização e 

planejamento para se obtiver resultados seguros e eficazes. 

A relação aluno/academia ocorre, também, através do contato dos serviços 

prestados à comunidade (desempenho humano, restauração via treinamento 

assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, acompanhados de 

uma triagem). 

Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade 

aulas de musculação, Cycling indoor e ginástica Aeróbica( mulheres) e 

musculação para idosos. 

 

6.7.3 Parque Aquático 

Este setor tem grande desenvolvimento e acolhe campeonatos de renome 

em virtude de sua estrutura composta por piscina semiolímpica de 25m e piscina 

infantil, arquibancada, camarote, sala de aula, vestiários adulto e infantil masculino 

e feminino e recepção voltada ao controle das aulas de natação e recreação 

aquática, hidroginástica oferecidas ao público geral. 

Outros destaques são os projetos orientados por profissionais do curso de 

Educação Física que estão em grande ascendência como: Hidroginástica para 

idosos, em especial UniATI; Esporte em Ação; Geração de Ouro. 

Vale observar que a Instituição, em parceria com a prefeitura, ampara o 

Esporte em Ação, atendendo crianças e adolescentes nas terças a quintas feira. 

 

6.7.4 Pista de Atletismo e Campo de Futebol 

 A Pista de Atletismo tem caráter oficial, ou seja, possui 460m na raia externa 

e 400m na raia interna, apropriada para corridas rasas, de fundo e com barreira, 
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salto em distância, salto em altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de 

dardo e lançamento de disco. Cerca o campo de futebol que tem por volta de 75m 

e ambos oferecem suporte às disciplinas de Fundamentos do Atletismo e 

Fundamentos do Futebol. 

A Instituição em parceria com a Prefeitura, ampara o Projeto Zatopek - 

Atletismo que dispõe de muitos atletas medalhistas estaduais e regionais. 

 

6.7.5 Laboratório(s) de informática 

 

Laboratórios de Informática (14 para uso em atividades de ensino e 1 de 

uso livre para os acadêmicos na biblioteca, todos com acesso à internet. 

 

INDICADORES DE 

QUALIDADE 

SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para 

portadores de necessidades 

especiais 

X   

Limpeza X   

Dimensão X   

Acústica X   

Iluminação X   

Mobiliário X   

Aparelhagem específica X   

Boas condições de 

manutenção 

X   

Informatização X  Há 388 computadores disponíveis 

para atividades de ensino e 30 para 

uso livre dos acadêmicos da 

instituição, com acesso à internet.* 

Funcionário Capacitado 

Específico 

X   
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Além dos computadores da biblioteca, a UniEVANGÉLICA disponibiliza rede sem 

fio para acesso à internet (Wi-Fi). 

Os laboratórios possuem uma placa na porta confirmando sua exata 

localização. A tabela abaixo apresenta os respectivos endereços: 

 

Mobiliário e Equipamento: 

 

Laboratório Computador

es 

Mesas/Bancadas Cadeiras 

       Lab.01 25 30 40 

Lab.02 30 30 47 

Lab.03 30 30 37 

Lab.04 30 10 bancadas 36 

Nº Nome dos Laboratórios Endereço 

Bloco Piso Sala 

01 Laboratório de informática 1 (Lab 01) B 2 BC 

02 Laboratório de informática 2 (Lab 02) E 2 E208 

03 Laboratório de informática 3 (Lab 03) F 1 F112 

04 Laboratório de informática 4 (Lab 04) C 4 C403 

05 Laboratório de informática 5 (Lab 05) E 2 E207 

06 Laboratório de informática 6 (Lab 06) E 2 E215 

07 Laboratório de informática 7 (Lab 07) I 2 I207 

08 Laboratório de informática 8 (Lab 08) I 2 I201 

09 Núcleo de Práticas Contábeis (NPC) E 2 E211 

10 Laboratório Morfofuncional I (LMI) E 1 E110 

11 Laboratório Morfofuncional II (LMII) E 1 E111 

12 Fábrica de Tecnologia Turing (FTT) H 2 H211 

14 Laboratório do Couto Magalhães 

(LCM) 

K 1 K110 

15 Laboratório do Design Gráfico (LDG) N 3 N305 
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Lab.05 33 33 42 

Lab.06 33 33 42 

Lab.07 40 40 60 

Lab. 08 40 40 40 

NPC 23 23 23 

LMI 18 18 mesas 36 

LMII 18 18 mesas 36 

FTT  23 7 mesas e 2 

bancadas 

23 

LCM 35 10 bancadas 55 

LDG 40 06 bancadas 40 

TOTAL: 418 321 557 

 

 

6.7.5 Laboratório(s) de ensino para a área de saúde 

 

O Curso utiliza os Laboratórios Básicos Comuns aos Cursos da Área de 

Saúde – LABBAS da UniEVANGÉLICA, sendo três de Anatomia Humana, dois de 

Microscopia e Histologia, um de Microbiologia e Imunologia e três 

Multidisciplinares de Química. Destes os Laboratórios de Anatomia são 

regularmente utilizados. 

 

Laboratórios de Anatomia Humana I, II e III 

INDICADORES DE 

QUALIDADE 

SIM NÃO COMENTÁRIOS 

Acessibilidade para 

portadores de necessidades 

especiais 

X  Por meio de Rampa que interliga os 

prédios 

Limpeza X   

Dimensão X   

BC = Biblioteca Central 
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Acústica X   

Iluminação X   

Mobiliário X  Conta com quatro ambientes, sendo 

três utilizados como sala de aula, com 

130 lugares distribuídos em 28 mesas 

próprias para as atividades. No outro 

ambiente estão localizados os 

tanques para peças em formol e 

armários para as peças anatômicas 

secas e as sintéticas.  

Aparelhagem específica X  Este laboratório também possui 

armários para colocação de 

manequins didáticos e outras peças, 

utilizadas durante as atividades 

práticas de anatomia. 

Boas condições de 

manutenção 

X   

Informatização  X  

Funcionário Capacitado 

Específico 

X  Possui três funcionários capacitados 

para a função de técnico 

 

 

 

6.7.6 Núcleo de Orientação de TCC  
 

 O curso dispõe de um núcleo de orientação para TCC, que atende o 

acadêmico individualmente de segunda a sexta entre as 16 e 18:30 horas. Está 

localizado no Bloco E, no Laboratório Com. Ciência, que é espaço com mesas e 

adequado para acompanhamento discente. 

 
6.7.7 Áreas de convivência e lazer 
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A comunidade acadêmica, professores, alunos, técnico-administrativo 

podem desfrutar das áreas destinadas ao espaço de convivência e lazer que 

compreendem ao Ginásio, Academia, parque aquático, lanchonetes, dentre 

outros, conforme descrito a seguir. 

Ginásio – O Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA tem uma grande 

estrutura, sendo considerado o maior da região Centro-Oeste, que abriga a 

academia escola, laboratório de Fisiologia, Tatame, a secretaria do Curso de 

Educação Física, almoxarifado, palco, área para Ginástica Olímpica, quatro 

arquibancadas e 5 quadras apropriadas para Basquete, Futsal, Vôlei, Handebol e 

Tênis. Esse local é utilizado por eventos de grande nível de caráter interno e 

externo bem como campeonatos formaturas e convenções e também acolhe 

projetos da Prefeitura de Anápolis.  

Academia – A academia está localizada no Ginásio de Esportes e funciona 

nos períodos matutino, vespertino e noturno. A Academia conta com uma 

recepção no local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes 

horários: de segunda à sexta-feira, das 7 às 12h e das 13 às 22h. Atualmente, a 

Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas de musculação, 

Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação para idosos. 

As distribuições dos grupos de atendimentos são: 

 Qualidade de vida: 3ª idade, obesidade, adolescentes, etc. 

 Preparação física: esportes no geral (natação, judô, futebol, etc.), 

concursos. 

 Competição: fitness e fisioculturismo. 

 Profilaxia: prevenção de lesão. 

 Estética: lazer, recreação. 

 Sociabilização. 

 Outros. 

 

Parque Aquático – Este setor tem grande desenvolvimento e acolhe 

campeonatos de renome em virtude de sua estrutura composta por piscina 

semiolímpica de 25m e piscina infantil, arquibancada, camarote, sala de aula, 
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vestiários masculino e feminino e recepção voltada ao controle das aulas de 

natação e recreação aquática, oferecidas ao público geral. Outros destaques são 

os projetos orientados por profissionais do curso de Educação Física que estão 

em grande ascendência como ‘Nadando com o corpo deficiente’ e Hidroginástica 

para idosos’. Vale observar que a Instituição, em parceria com a Prefeitura, 

ampara o Programa Esporte para Todos, atendendo crianças e adolescentes de 

segunda a quinta-feira. 

 

Pista de Atletismo e Campo de Futebol – A Pista de Atletismo tem 

caráter oficial, ou seja, possui 460m na raia externa e 400m na raia interna, 

apropriada para corridas rasas, de fundo e com barreira, salto em distância, salto 

em altura, salto triplo, arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de 

disco. Cerca o campo de futebol que tem por volta de 75m e ambos oferecem 

suporte às disciplinas de Fundamentos do Atletismo e Fundamentos do Futebol. 

Vale observar que a Instituição, em parceria com a Prefeitura, ampara o Projeto 

Zatopeck - Atletismo que dispõe de muitos medalhistas. 

 

Área de convivência entre os Blocos A e BC – oferece cadeiras e 

bancadas com toldos em área aberta e loja de conveniências.  

 
Restaurante Universitário – Oferece alimentos naturais, sanduíches e 

salgados, doces, bebidas, almoço e jantar por quilo. 
 

Lanchonete do Bloco H – oferece sanduíches, salgados, doces e bebidas. 
 
Outros espaços de convivência 
 

Área de convivência entre os Blocos Q e J – oferece cadeiras e 
bancadas com toldos em área aberta.  
 

Lanchonete do Bloco Q – oferece sanduíches, salgados, doces e bebidas. 
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6.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
 

Em 2004, foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA (CEP-UniEVANGÉLICA), que 

apresenta caráter multidisciplinar, com membros representantes das diversas 

áreas. Em 2005, o CEP-UniEVANGÉLICA foi credenciado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e obteve recursos do CNPq para 

consolidação dos Comitês de Ética (processo n. 40.3451/2004-3). Assim, durante 

todo o ano de 2005, foi realizado curso de capacitação para os membros e 

adquiridos os materiais permanentes para instalação do CEP (computador, 

impressora, datashow). Em janeiro de 2006, o CEP começou a receber os projetos 

de pesquisa realizados na Instituição que, direta ou indiretamente, lidam com 

seres humanos, para avaliação. O CEP - UniEVANGÉLICA desde então, vem 

funcionando plenamente com um funcionário administrativo responsável pelo 

atendimento aos pesquisadores e com local e horário fixo e ainda oferecendo 

cursos de capacitação de membros e funcionários, participações em Seminários e 

Encontros Nacionais de Comitês de Ética em Pesquisa. 

Em 15 de janeiro de 2012 foi implantada a Plataforma Brasil no Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS com a finalidade de facilitar a análise das pesquisas com 

seres humanos. A Plataforma Brasil foi criada para substituir o Sistema Nacional 

de Informação sobre Ética em Pesquisa (SINESP) e foi implantada no CEP- 

UniEVANGÉLICA em 2012 com a realização de treinamento oferecido aos 

componentes dos Comitês de Ética em Pesquisa de todo o Brasil com finalidade 

de apresentar e esclarecer dúvidas com relação ao novo método que passou a 

vigorar em janeiro de 2012. 

A composição atual do CEP - UniEVANGÉLICA é multiprofissional e 

interdisciplinar, com pessoas de ambos os sexos, sendo profissionais com 

atuação destacada na área da saúde, das ciências exatas, sociais e humanas e 

um membro representante dos usuários. 

O CEP - UniEVANGÉLICA realiza pareceres éticos referentes aos projetos 

de pesquisa da própria Instituição e demais Instituições de Ensino Superior, via 

Plataforma Brasil, seguindo as recomendações da CONEP pautado na Resolução 
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CNS 466/2012 e Norma Operacional CNS 01/2013. Executa, trabalho voluntário, 

contando com  relatores  capacitados e habilitados a execução dos trabalhos 

propostos. 

 
 
6.9 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)  
 

Animais devem ser usados em pesquisa e ensino quando necessário, 

respeitando o princípio que devemos usar o menor número possível de animais 

evitando a dor e o sofrimento. Esse axioma conhecido como Princípio dos 3 R´s 

deve ser aplicado considerando as responsabilidades de cada envolvido desde 

técnicos que cuidam dos animais no seu dia a dia até pesquisadores, médicos 

veterinários responsáveis, professores orientadores de pesquisas e alunos. 

O reconhecimento desta necessidade levou a formação do Comitê de Ética 

na Utilização de Animais da UniEVANGÉLICA (CEUA) através da Portaria de 

número 44, expedida pela reitoria em 16 de agosto de 2016. Seu regulamento 

está na resolução do CAS nº8 de 8 de dezembro de 2015. 

O CEUA funciona resguardando o cumprimento da lei nº 11.794/2008 que 

estabelece procedimentos para o uso científico de animais. Para isso é composto 

de uma equipe de 8 membros, titulares e suplentes, sendo um médico veterinário 

e um representante da Sociedade Protetora dos Animais. Essa comissão analisa 

projetos de pesquisa e de ensino além de investigar acidentes ocorridos, manter 

arquivo atualizado de projetos, avaliar a qualificação do pessoal envolvido, 

incentivar a redução do uso de animais, realizar visitas e se necessário determinar 

a paralização de projetos. 

O curso de Psicologia trabalha como animais (rato branco Winstar) no 

Laboratório de Aprendizagem e Análise Biocomportamental. Esses animais são 

criados e sacrificados pelo biotério da UniEvangélica de acordo com as normativas 

do CEUA. 
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6.10 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida 

 
O curso de Educação Física funciona no 1º andar do Bloco E, e o acesso 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, se dá por meio das rampas 

e elevador. Outras condições de acessibilidade do Bloco E foram identificadas, por 

meio do levantamento feito pelo departamento de Engenharia, conforme descritos 

nos quadros abaixo. 

Levantamento da acessibilidade no Bloco E 

ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA ABNT - NBR 9050   E    DECRETO LEI 5.296, 02 DE DEZEMBRO DE 2004 

Edificação 

Acesso 
sem 

obstáculos 
Sanitário Bebedouro 

Espaços p/ 
Cadeirantes 

Balcão de 
Informação 

Elevador 

   

 

  

B
lo

c
o

 E
 

Piso 1 Térreo 
- - - - - - 

Piso 2 Secretaria  
S 

S 
Pia alta S - N N 

Piso 3 Ed. Física 
 

S 
Pia alta N - N N 

Blo
co 
B 

Piso 2 Biblioteca  
S 

S 
Pia alta S - N N 

Legenda= S (sim) N (não) 

 

Edificação 

Estacionamento 
Vagas para 

cadeirantes e com 
limitações 

locomotoras 

Rampas 
Corrimãos 

Escadas 
Corrimãos 

Piso tátil 
Leitura 
Braille 

 

 

  

 

B
lo

c
o

 E
 

Piso 1 Térreo 
- - - - - 

Piso 2 Secretaria 
S S S N N 

Piso 3 Ed. Física 
S S S N N 

Bloco 
B 

Piso 5 Biblioteca 
S S S N N 

Legenda= S (sim) N (não) 
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Após o diagnóstico acima, uma política institucional de adequação foi 

iniciada. 

Importante salientar que a acessibilidade plena começa pela acessibilidade 

atitudinal. Existe, por parte dos gestores institucionais, o interesse em programar 

ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua amplitude e a 

priorização de recursos para essas ações. Dessa forma, o Centro Universitário de 

Anápolis-UniEVANGÉLICA deve propor e gerenciar: 

a) Condições de deslocamento de pessoas a pé e as com mobilidade 

reduzida, considerando as diferentes necessidades; 

b) Formas de comunicação e sinalização; 

c) Aplicação correta do símbolo internacional de acesso; 

d) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com deficiência 

visual; 

e) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com deficiência 

auditiva/surdez; 

f) Rotas de fuga, saída de emergência e área de resgate sinalizados; 

g) Entradas e rotas de interligação acessíveis; 

h) Rota acessível dos estacionamentos às entradas principais; 

i) Vagas no estacionamento para deficientes; 

j) Acessibilidade na existência de catracas, cancelas e porta-giratórias; 

k) Rampas adequadas; 

l) Sanitários com acessibilidade; 

m) Se todos os ambientes da IES são acessíveis; 

n) Reserva de 5% de mesas acessíveis em restaurantes, lanchonetes e 

refeitórios;  

o) Balcões acessíveis; 

p) Bebedouros e telefones acessíveis; 

q) Remoção de barreiras nas comunicações; 

r) Atendimento prioritário; 

s) Ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e 

administrativas; 
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t) IES contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, 

alunos e colaboradores portadores de deficiência; 

u) Núcleo de acessibilidade e sala de recursos multifuncionais. 

 
Em atendimento à legislação pertinente, a IES está em fase de implantação 

do Núcleo de Acessibilidade para avaliar e propor políticas em relação às 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Serão de sua responsabilidade a elaboração de um plano (projeto) de 

acessibilidade institucional, um manual de acessibilidade e oferecer serviços e 

equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. O Núcleo de 

Acessibilidade funcionará no Bloco C, Sala 413. 

Também esta prevista a estruturação da Sala de Recursos Multifuncionais 

ou Laboratório de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva (Anexo a Biblioteca), que 

deverá dar apoio à comunidade acadêmica, com ações como: 

 Ampliação de materiais bibliográficos impressos e digitais; 

 Digitalização e conversão de material para alunos cegos; 

 Computadores adaptados com softwares leitores e ampliadores de tela; 

 Impressão em braile; 

 Acesso à lupa digital portátil; 

 Scanner leitor de livros; 

 Scanner digitalizador de imagens; 

 Leitor de livros digitais; 

 Folheador de páginas; 

 Assinadores para auxilio no preenchimento de assinatura; 

 Regletes. 

 Ar condicionado 

 
 

No caso da deficiência auditiva, caso o curso necessite, a IES disponibiliza 

em seu quadro de funcionários a presença do tradutor e intérprete, cujas 

atribuições estão de acordo com os Artigos. 6º e 7º da Lei nº 12.319 de 1º de 

setembro de 2010, especificamente no que se refere à mediação pedagógica: 
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”interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos 

níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares”.  

Atualmente, o curso de Educação Física possui três alunos com algum tipo 

de deficiência, utilizamos os recursos disponibilizado pela IES. 

 
 
6.11 Setores de serviços e apoio  
 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam 

à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de 

serviços, destacamos: 

 

  UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo 

acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, 

ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação humana e 

profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e 

cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a política 

institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do 

Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao acompanhamento 

do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades estabelecidas 

pelo planejamento estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e 

abrange áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos 

e Ouvidoria. 

   

UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este 

departamento está voltado à implementação de política de concessão de bolsas 

de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a sociedade quanto aos 
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critérios e quanto aos programas de assistência social, propiciando à comunidade 

carente o acesso à educação superior. 

   

Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou 

qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos 

competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões da 

IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio da 

atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e 

propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para 

melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda 

a comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da melhoria 

da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas 

terceirizadas. 

Outros setores de serviços e apoio acadêmico institucionais são a 

Secretaria Geral, Tesouraria, além de todo espaço físico da IES, como a Farmácia 

Escola, UniVIDA (ambulatório do curso de Enfermagem), Escritório de 

Contabilidade, Núcleo de Práticas Jurídicas, Empresa Junior, dentre outros, em 

que os alunos podem desfrutar, conforme necessidade e mediante autorização 

prévia. 
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7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é elaborado, atualizado, 

acompanhado e avaliado pelo NDE, que semanalmente reúne-se e discute o 

andamento do curso e a necessidade de fazer alterações. Todas as alterações 

após análise do NDE é apresentado ao colegiado que faz a aprovação para 

encaminhamento ao Conselho Acadêmico Superior (CAS). 

Em atenção aos SINAES, o NDE tem atenção ao Exame Nacional do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), que possui um ciclo avaliativo que 

acontece a cada 03 anos. Nos dois últimos ciclos avaliativos, ENADE 2013 e 

2016, o curso de Educação Física da UniEVANGELICA, obteve Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) Nota 04.
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8. ANEXOS 


