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I. APRESENTAÇÃO
1. DENOMINAÇÃO DO CURSO
Curso de Educação Física - Licenciatura
2. REGIME DE MATRÍCULA
Seriado semestral
3. TURNOS DE FUNCIONAMENTO
Matutino e Noturno
4. DURAÇÃO DO CURSO
A matriz curricular do Curso de Educação Física - Licenciatura da FAPAL
tem carga horária de 2825 horas, a serem cumpridas com um limite mínimo de
integralização de 6 (seis) semestres e máximo de 9 (nove) semestres, sem que
o aluno tenha que realizar novo processo seletivo e aproveitamento de
estudos. De acordo com as resoluções CNE/CES n° 02/2007 e 03/2007, o
Curso de Educação Física – Licenciatura tem, a partir de 2010, carga horária
total prevista a ser contabilizada expressamente em unidade de tempo de 60
minutos. Assim sendo, o Curso de Educação Física – Licenciatura da FAPAL
adequa-se à legislação em vigor.
O Curso de Educação Física - Licenciatura oferece 100 vagas. O
dimensionamento das turmas atende o processo ensino-aprendizagem com 50
alunos nas aulas teóricas, enquanto que nas aulas com atividades teóricopráticas laboratoriais (Anatomia e Anatomia dos Sistemas) as turmas são
dimensionadas com 30 alunos.
5. BASE LEGAL
As resoluções CNE/CES nº 1 e 2/2002, nº 7/2004, nº 7/2007, nº 4/2009,
e demais normas legais que regem o ensino superior, norteiam as bases legais
no que tange à formação em Educação Física – Licenciatura.
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O presente Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Educação Física –
Licenciatura, foi concebido com base na Lei n° 9.394/96, que institui as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na Resolução CNE/CES nº 1 e
2/2002, nº 7/2004, nº 7/2007, nº 4/2009, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Educação Física - Licenciatura; na
Resolução CNE/CES n° 02/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial; na Resolução CNE/CES n° 03/2007,
que dispõe sobre procedimentos relativos à hora/aula; no Decreto n°
5.626/2005, que trata da oferta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; na Lei
n° 11.788/2008 que trata dos estágios curriculares obrigatórios e não
obrigatórios; no Parecer CNE/CP 003/2004 que dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; no Decreto Nº 4.281, de
25 de junho de 2002 que regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999
que institui a Política Nacional de Educação Ambiental; e no Decreto n°
5.296/2004, que institui a observância de infraestrutura institucional com plenas
condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.
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II. DADOS INSTITUCIONAIS
1. PERFIL INSTITUCIONAL
A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela
Associação

Unificada

Paulista

de

Ensino

Renovado

Objetivo

–

ASSUPERO, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede
na Avenida Paulista, nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São
Paulo, com Estatuto registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório
de Títulos e Documentos de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740,
cadastrada no CNPJ sob o nº 06.099.229/0001-01.
A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico
da ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples
Limitada sob a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.,
cuja ata encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital
sob nº 669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº
06.099.229/0001-01.
Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº
3523113603-9, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO
ENSINO

SUPERIOR

LTDA.,

permanecendo

o

mesmo

CNPJ

nº

06.099.229/0001-01.
Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa
de mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no
cadastro do sistema e-MEC
2. HISTÓRICO DA IES
O Instituto Palmas de Ensino Superior – IPES, ora denominado
Faculdade de Palmas – FAPAL, conforme Portaria SESu/MEC nº 738,
publicada no DOU em 18/06/10, com endereço de funcionamento situado na Q
402 Sul Av. NS B, s/n, conj. 02, lotes 07/08, Plano Diretor Sul, em Palmas,
Estado do Tocantins, foi credenciado pela Portaria nº 3.762, publicada no DOU
em 23/12/02, e recredenciado pela Portaria nº 627, publicada no DOU em
23/07/2014, e oferece os seguintes cursos de graduação: Administração,
reconhecido pela Portaria nº 846, publicada no DOU em 07/08/2017;
7

Biomedicina, autorizado pela Portaria nº 423, publicada no DOU em 13/06/18;
Ciências Contábeis, Comunicação Social e Turismo, reconhecidos pela
Portaria nº 939, publicada no DOU em 21/11/06; Direito, reconhecido pela
Portaria nº 937, publicada no DOU em 25/08/17; Educação Física
(licenciatura), reconhecido pela Portaria nº 294, publicada no DOU em
11/07/16; Enfermagem, reconhecido pela Portaria nº 493, publicada no DOU
em 30/06/15; Farmácia, autorizado pela Portaria nº 704, publicada no DOU em
05/10/15; Pedagogia, autorizado pela Portaria nº 942, publicada no DOU em
23/11/06. Também são oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em
Comércio Exterior e Gestão de Recursos Humanos, autorizados pela
Portaria nº 503, publicada no DOU em 13/09/07; Estética e Cosmética,
autorizado pela Portaria nº 13, publicada no DOU em 29/01/16; Gestão de
Turismo, autorizado pela Portaria nº 411, publicada no DOU em 15/06/07;
Gestão Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 166, publicada no DOU em
14/04/08; Marketing, autorizado pela Portaria nº 503, publicada no DOU em
13/09/07; Processos Gerenciais, autorizado pela Portaria nº 492, publicada
no DOU de 31/08/07.
Os pedidos de reconhecimento do curso de graduação em Farmácia e do
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontram-se em
tramitação junto à SERES/MEC.
O pedido de autorização do curso de graduação em Psicologia encontrase também em tramitação junto à SERES/MEC.
3. A MISSÃO INSTITUCIONAL
Conforme citado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
atualmente em vigor na FAPAL, a missão de uma Instituição de Ensino
Superior está intrinsecamente relacionada a um compromisso permanente com
princípios e propósitos que lhe imprimam um caráter, diferenciando-a de outras
instituições congêneres.
A Faculdade de Palmas – FAPAL tem como missão “investir em um
processo de ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a
atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da
sociedade,

com

competência

para

formular,

sistematizar

e

socializar
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conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar esse objetivo, a
Instituição promove a educação superior integrando o ensino e a extensão,
visando à formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o
autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do
estado e da região.” (PDI, p. 9)
Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade
do Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com
o seu autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto,
partilha dessa responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as
organizações locais. Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de
referência no estado, assumindo o compromisso institucional de promover o
desenvolvimento educacional da região e participar da inserção dos egressos
no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação dinâmica com
a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em particular, define os
seus campos de atuação acadêmica presentes e futuros.
Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a
formação de sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a
FAPAL pretende produzi-lo, através da articulação do ensino com a extensão,
a partir da análise da realidade social, econômica, política e cultural local,
buscando compreender melhor e mais profundamente a realidade que seu
egresso irá contribuir para transformar. Nesse sentido, esta Instituição tem
como diretriz uma formação que combina e equilibra o desenvolvimento técnico
e humanístico e que promove a visão sistêmica do estudante.
Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma
série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de
sua construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício
profissional na direção da resolução dos problemas locais e regionais.
Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de
que, enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora
de uma política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um
projeto de sociedade e de educação.
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4. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos
colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos
organizam-se em dois níveis de decisão:
• Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria;
• Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica,
Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE.
Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos
Órgãos Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria,
Contabilidade e Manutenção.
Poderão integrar a estrutura organizacional da FAPAL outros órgãos de
natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa.
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4.1. Organograma Institucional e Acadêmico
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III. ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso pauta-se em uma filosofia humanista e busca apresentar as
transformações culturais, políticas e sociais que influenciam o desenvolvimento
da sociedade e promove uma atuação crítica e questionadora do aluno. Assim,
valoriza-se a pluralidade de pensamento, entendendo o conflito de ideias como
fecundo e importante para a formação pretendida.
O planejamento das ações pedagógicas seguirá os ditames hierárquicos
em relação à legislação vigente e às orientações da Faculdade de Palmas, mas
procurará construir elementos que se aproximem da realidade geopolítica do
campus, a fim de formar os profissionais cujos perfis sejam adequados para
interagir em diferentes contextos.
1. Contexto Educacional
A Faculdade de Palmas – FAPAL surge para suprir as deficiências
regionais em recursos humanos qualificados e para absorver a crescente
massa de estudantes que concluiu ou, nos próximos anos, concluirá o ensino
médio, conforme dados reveladores de pesquisa de mercado realizada.
Em 2015, a cidade de Palmas, cuja população é hoje estimada em
272.726 habitantes (IBGE), contou com 11.328 novas matrículas no ensino
médio. No ano anterior, foram 51.743 candidatos inscritos em processos
seletivos para um total de 9.734 vagas oferecidas pelas instituições de ensino
superior no município, segundo dados do INEP.
Nesse

aspecto,

indiscutivelmente,

verifica-se

que

as

instituições

particulares desempenham relevante papel na formação superior, de forma a
atender a demanda de mercado resultante de um processo, qual seja o
aumento do contingente de egressos do ensino médio, que reclama pela
necessidade de mais vagas, mais cursos e mais instituições, democratizando,
assim, o acesso dos jovens aos estudos de nível superior.
O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os
concludentes do ensino médio e o acesso ao ensino superior. Isso pode ser
feito mediante a autorização de mais cursos que, com competência e
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credibilidade, formem profissionais capacitados, preparados tanto para o setor
empresarial quanto para a administração de órgãos públicos e privados.
Palmas precisa de profissionais qualificados para a gestão de práticas de
trabalho modernas, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes
inovadoras e para os desafios do desenvolvimento sustentável.
Sabe-se que, com a oferta de cursos de graduação, formando um
contingente de profissionais com melhor preparação crítica, poder-se-á
democratizar os projetos de cidadania e garantir bom êxito no processo de
desenvolvimento e progresso regional.
É nesse contexto que se instala a Faculdade de Palmas, que não poupa
esforços no sentido de oferecer à comunidade cursos, projetos e programas
voltados para as necessidades regionais e integrados à realidade de sua área
de inserção.
A FAPAL pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro
de referência no Estado do Tocantins no que diz respeito à formação de
profissionais com competências e habilidades técnico-científicas reguladas pela
ética e por uma visão crítica de seu papel na sociedade – uma formação
profissional voltada para a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em
todos os níveis.
O curso de licenciatura em Educação Física tem por objetivo desenvolver
os conteúdos históricos da Educação Física de forma crítica, criativa e
contextualizada, utilizando as ginásticas, os esportes, as manifestações
corporais da cultura brasileira, os jogos, as danças e as diferentes formas de
recreação, na busca de colaborar com o ato educativo escolar na formação do
aluno cidadão.
Há também uma preocupação social da Instituição em atender ao
mercado regional, já que, de acordo com informações obtidas no INEP, as
Instituições de Ensino Superior na cidade tiveram um total de 1.203 candidatos
inscritos em seus processos seletivos para preencher as 240 vagas do curso
de Educação Física oferecidas no ano de 2014.
Com a oferta do curso de Educação Física, a FAPAL está contribuindo
para a ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma
13

área cuja atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do
mercado de trabalho.
2. Relevância Social do Curso de Educação Física - Licenciatura
Os desafios do mundo contemporâneo, colocados pelas mudanças
tecnológicas, culturais e econômicas, exigem a capacitação de profissionais
que expliquem e compreendam os fenômenos psicossociais e os sujeitos que
os produzem. Em um mundo instável, fragmentário, fluido, há que se perguntar
que processos de subjetivação estão em andamento.
Os diversos efeitos produzidos, pelas rápidas transformações, na vida
cotidiana e na subjetividade dos indivíduos exigem novos conhecimentos e
investigações permanentes sobre a complexidade social, que contribuam para
uma construção coletiva criativa do espaço social compartilhado entre a
Educação Física e outras disciplinas afins.
O Professor de Educação Física, terá sob sua responsabilidade atuar no
campo da educação, fazendo uso da linguagem corporal, a qual é a linguagem
da Educação Física, objetivando a contribuição para formação humana.
2.1. Metas do Plano Nacional de Educação – PNE
Segundo o Plano Nacional de Educação, a manutenção das atividades de
pesquisa e extensão típicas das universidades, e o suporte necessário para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, não será possível
sem o fortalecimento do setor público. Entretanto, de 1994 para cá, segundo
dados do Censo da Educação Superior 2017, o número de alunos matriculados
alcançou 75,3% nas instituições privadas, contra 15,8% nas federais, 7,7% nas
estaduais e 1,2% nas municipais, o que indica paralelamente que a expansão
do setor privado deve continuar desde que garantida a qualidade, o que vem
acontecendo a partir da década de setenta pelo oferecimento de 91,7% das
vagas novas do ensino superior.
As metas que fizeram parte do PNE no período de 2001 a 2010, traçaram
os seguintes objetivos: oferecer vagas de ensino superior para 30% dos jovens
na faixa etária de 18 a 24 anos, elevando a taxa líquida de matrículas; diminuir
as desigualdades de oferta de vagas entre as diferentes regiões do país;
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estabelecer sistema interativo de educação a distância; assegurar efetiva
autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira para
universidades públicas; institucionalizar sistema de avaliação interna e externa
que englobe os setores público e privado; instituir programas de fomento para
as instituições de educação superior constituírem sistemas próprios e
articulados de avaliação; diversificar o sistema, favorecendo e valorizando
estabelecimentos não universitários que atendam clientelas específicas;
estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a
necessária flexibilidade e diversidade; incentivar a criação de cursos noturnos.
Em 2014 foi aprovado um novo PNE para o período 2014-2024 pela Lei nº
13.005/2014. Essa proposta foi amplamente debatida na Conferência Nacional
de Educação – CONAE no ano de 2010, pelo Poder Executivo, o Congresso
Nacional, Conselhos e fóruns de educação institucionais, Movimentos Sociais,
Sociedade civil (gestores), Sociedade civil vinculada ao setor privado na área
educacional e demais organizações da sociedade civil voltadas à formulação
de políticas públicas. Foram definidas diretrizes e estratégias de ação para este
novo PNE.
Isso posto, o novo PNE apresenta dez diretrizes, que preveem:
I-

erradicação do analfabetismo;

II -

universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de
discriminação;
IV - melhoria da qualidade do ensino;
V-

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que
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assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão
de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X-

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

O Plano Nacional de Educação estabelece vinte metas para educação
nos próximos dez anos, e deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad), o censo demográfico e os censos nacionais da
educação básica e superior mais atualizados , disponíveis na data da sua
publicação.
As seguintes metas do PNE estão atreladas aos propósitos da FAPAL na
medida em que buscam:
•

elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo
a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência
deste Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (meta 8).

•

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a
qualidade da oferta (meta 12).
Esse novo PNE, por estabelecer uma política de Estado, deve ser tratado

como principal prioridade pelo Estado e pela sociedade brasileira. Deverá,
também, propiciar a correção das deficiências e lacunas do Plano anterior (que
vigorou entre 2001 e 2010), bem como contribuir para o aprimoramento e
avanço das políticas educacionais em curso no País, e muito contribuirá para a
superação da visão fragmentada que tem marcado a organização e a gestão
da educação nacional.
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2.2. Caracterização Regional da Área de Inserção do Curso de Educação
Física – Licenciatura
O processo de formação do profissional deve abranger uma série de
compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua
construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício
profissional na direção da resolução dos problemas locais e regionais.
Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de
que, enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora
de uma política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um
projeto de sociedade e de educação.
O município de Palmas possui extensão territorial de 2.219 km2, sendo a
última cidade do século XX completamente planejada, já que nasceu e foi
projetada desde o início para ser a capital do estado. A população de Palmas é
hoje estimada em 286.787 habitantes, de acordo com o IBGE. Nos últimos
anos, o desenvolvimento econômico do município, de certa forma, tem
contribuído para a atração de um contingente populacional proveniente de
diversas partes do país. Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada
com o surgimento de oportunidades de negócios e empregos em função da
implantação do estado e da capital.
As imagens seguintes ilustram um pouco do que a cidade de Palmas é do
ponto de vista econômimico e social para o estado do Tocantins.
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Fonte: http://www.palmas.to.gov.br/ e http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2016/05/palmas-completa-27-anos.html
Essas imagens podem ser identificadas do alto, da esquerda para a
direita: vistas da Avenida JK com a Serra do Carmo ao fundo (oeste) e com o
Lago da Represa da UHE Luís Eduardo Magalhães (leste), Praia da Graciosa,
Cachoeira no distrito de Taquaruçu e Centro Geodésico do Brasil.
Hoje

Palmas

se

transformou

numa

cidade-polo

cuja

influência

socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do
Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão. A economia é
predominantemente formal, formada principalmente por sociedades limitadas e
firmas individuais. Em 2015, ainda segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto
(PIB) do município foi de R$ 7.400.435.870 e o PIB per capita de R$ 27.135,06.
Palmas possui uma economia com um setor de serviços mais
desenvolvido comparado aos outros setores da economia. A participação da
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agropecuária na economia palmense ainda é considerada pequena. A empresa
mais comum no município é a microempresa, sendo elas que compõem mais
de 80% das mais de oito mil empresas do município, dentre as quais estão
grandes empresas como Petrobrás, Mineração Cezar e Seagro.
Na área da educação, de acordo com o Censo Escolar (2007) Palmas
dispõe de 230 Unidades Educacionais (ensinos: infantil, básico e médio), das
três esferas (municipais, estaduais e federal) nos segmentos públicos e
privado. Na área da saúde, Palmas conta com 54 unidades básicas de saúde.
Segundo dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM) de Palmas é 0,788. O município está situado na faixa de
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O IDHM passou de
0,654 em 2000 para 0,788 em 2010 - uma taxa de crescimento de 20,49%. O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do
município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 38,73% no
período. A dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,241), seguida por Renda e por Longevidade.
2.2.1. População Matriculada no Ensino Médio Regional
A universalização progressiva do ensino médio constitui-se numa
exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos últimos
anos, sendo corroborada pela meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE)
aprovado para o período de 2014-2024, na medida em que, busca,
“universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento)” (BRASIL, 2014, p.10).
Destaca-se que a expansão deste nível de ensino foi claramente
planejada pela LDB, pela EC 59/2009 e, recentemente, com a aprovação da
Lei nº 13.005/2014 que instituiu o PNE para os próximos dez anos cuja
inserção da Faculdade de Palmas (FAPAL), nessa região, subsidiará no
cumprimento da meta 12 do PNE que busca
elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior
para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33%
(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
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(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento)
das novas matrículas, no segmento público (BRASIL,
2014, p.13).
Com obrigatoriedade do Ensino Médio sua expansão é iminente e, com
isso, o aumento de vagas e a democratização do acesso à educação superior
que também estão presentes entre as metas do PNE de 2014 a 2024, o
ingresso na educação superior assume, para o jovem da região, uma trajetória
evolutiva em si mesma a ser conquistada e uma alternativa concreta de
inserção no mundo do trabalho.
O último levantamento da educação básica realizado pelo INEP mostrou
que 13.076 estudantes foram matriculados no ensino médio regular das redes
municipal e estadual em Palmas. Essa cifra representa uma potencial demanda
por formação superior para os próximos anos na região.

Período
Parcial
Integral
Total

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Anos Iniciais Anos Finais
8.075
6.580
11.279
14.258
10.841
1.797
22.333
17.421
13.076

Estando prevista a expansão do ensino médio, o aumento de vagas e a
democratização do acesso à educação superior foram também algumas das
metas estipuladas pelo PNE.
O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um
caráter de tarefa evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida
por quem termina o ensino médio e uma alternativa disponível de inserção no
mundo do trabalho.
2.2.2. Quantidade de vagas ofertadas na Educação Superior
Segundo o Ministério da Educação (Censo da Educação Superior, 2017)1,
estão matriculados, nas Instituições de Ensino Superior no Município de
Palmas, 22.215 alunos. Nas IES, no Estado do Tocantins, são 52.828 alunos.
1

Sinopse Estatística da Educação Superior 2017, no endereço:
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A tabela a seguir apresenta a quantidade de vagas ofertadas em cursos
de Educação Física – Licenciatura dentro do município de Palmas e do Estado
do Tocantins. A Faculdade de Palmas (FAPAL), com a oferta do Curso de
Educação Física – Licenciatura, almeja contribuir para a ampliação das
oportunidades de acesso dos jovens à formação superior e assim permitir o
atendimento às demandas do mercado de trabalho, por meio de um programa
de ensino-aprendizagem de qualidade.
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS EM CURSOS
DE Educação Física – Licenciatura
OFERTA DE VAGAS – Ano
Base 2017
Palmas

100

Tocantins

650

Observa-se que há uma desproporção entre o número de vagas ofertadas
no curso de Educação Física - Licenciatura em Palmas e no Tocantins (15,4%),
em relação ao número total de vagas de qualquer curso entre a Capital e o
Estado (42,1%).
2.2.3. Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior
A Taxa de Escolarização Líquida e a Taxa de Escolarização Bruta
calculadas para o município de Palmas demonstram que há um percentual de
jovens que não tem acesso ao ensino superior, apesar da oferta de vagas
existentes.
O Município teve no ano de 2017, uma Taxa de Escolarização Líquida
estimada em 36,4%, superior à meta estabelecida pelo Governo para o País é
chegar a uma Taxa de Escolarização no Ensino Superior de 33% até 2024. No
entanto, observando-se o mesmo índice relativo ao Estado do Tocantins, que
está estimado em 21,2%, e o fato de se tratar da capital e polo de atração de
estudantes de todo o estado, devem-se assegurar políticas educacionais de

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
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inserção de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos na Educação Superior, a fim
de que o Estado do Tocantins possa se aproximar das metas do PNE.

TAXA BRUTA E LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO SUPERIOR - ANO BASE 2017
ESTIMATIVA EM 2017

ENSINO SUPERIOR

População na
REGIÕES

População

Estimativa

Faixa Etária

Matrículas

Matrículas

de 18 a 24

(A)

de 18 a 24

anos (T)
Palmas

285.955

Norte
Brasil

Escolarização
(A/T X 100)

Taxa Líquida3
de
Escolarização
(B/T X 100)

39.838

26.022

14487

65,32

36,37

168.636

62.252

35661

36,92

21,15

17.623.209

2.230.343

667.081

206.882.729

22.828.712

7.905.321

Tocantins 1.535.324
Região

anos (B)

Taxa Bruta2 de

393709

5292284

29,91
34,63

17,65

23,18

Fonte – IBGE - EDUCADATA.com.br - Dados Educacionais do Suplemento de Educação da
PNAD Contínua 2017

A Taxa de Escolarização Bruta que mede percentualmente o total de
matrículas no ensino superior em relação à população na faixa etária
teoricamente adequada para frequentar este nível de ensino em Palmas, foi
estimada para o ano de 2017, em 65,32%. A meta 12 do Plano Nacional de
Educação (PNE) estipula que a taxa bruta de matrículas na Educação Superior
seja elevada até 2024 para, no mínimo, 50% do grupo populacional de 18 a 24
anos de idade. Deve-se considerar aqui, também, que, embora a meta tenha
sido atingida pelo Município de Palmas, o Estado do Tocantins está abaixo da
meta e os mesmos argumentos relativos à taxa líquida de escolarização,
expostos acima, se aplicam à taxa bruta, devendo-se assegurar ao Estado do
Tocantins condições de atingir a meta.
Com a oferta do curso de Educação Física – Licenciatura, a FAPAL está
contribuindo para a ampliação das oportunidades de acesso à formação

2

A Taxa de Escolarização Bruta expressa a razão do total de estudantes com idades correspondentes ao

nível de escolaridade adequado sobre a Estimativa Matrículas de 18 a 24 anos.
3

A Taxa de Escolarização Líquida expressa a razão do total de estudantes com idades correspondentes ao

nível de escolaridade adequado (18 a 24 anos) sobre o total da população na mesma faixa etária.
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superior em uma área cuja oferta atual não é capaz de absorver as demandas
da sociedade.
2.2.4. Demanda do Curso de Educação Física – Licenciatura
O Brasil possui 16,2 milhões de pessoas em situação de extrema
pobreza. Baseado em dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério do Desenvolvimento Social definiu
como integrantes desta faixa da população aqueles que vivem com até 70 reais
por mês, cuja média nacional é de 8,5%, sendo o Nordeste (18,1%) e o Norte
(16,8%) as regiões do país com maior número de pessoas nesta condição,
apesar de receberem maior apoio de programas de transferência de renda do
governo, enquanto as regiões Centro-Oeste (4%), Sudeste (3,4%) e Sul (2,6%)
possuem as menores parcelas de população em situação de extrema pobreza.
Essa realidade brasileira se acentua principalmente a partir do final do
século passado, em função do contexto de globalização da produção e dos
mercados. Tais mudanças na sociedade têm ocasionado ampliação dos níveis
de desemprego, exclusão social, deterioração das relações de trabalho e dos
direitos sociais. Essa demanda empobrecida historicamente é objeto de
atenção das políticas públicas.
Com a descentralização político-administrativa prevista na Constituição de
1988, intensifica-se o processo de municipalização dos serviços públicos,
levando os gestores municipais a assumirem o desafio de enfrentamento das
situações de vulnerabilidade social. Nesse contexto, as antigas práticas vão
cedendo espaço a uma abordagem que exige qualificação profissional.
A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o
movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da
dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação
e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas,
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além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de
atividades físicas, recreativas e esportivas.
O Curso de Educação Física - Licenciatura da FAPAL vem atender a
essas inúmeras demandas que se apresentam na contemporaneidade e vem
proporcionar um ensino de qualidade, humanista, ético e cidadão por meio de
formas de implementação e de avaliação do curso em si. Além disso, a IES foi
implantada numa região com grande carência de vagas no Ensino Superior, em
especial na área específica de formação em Educação Física, no que tange à
licenciatura.
2.2.5. Formas de acesso ao Curso
Formas de Acesso
Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo,
previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma
redação em Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha,
abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação desse processo, o
candidato conta com o Manual do Candidato à sua disposição, que o informará
sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários dos exames, assim
como a publicação dos resultados e períodos de matrículas.
No início de cada ano letivo, é disponibilizado no site da FAPAL o Manual
do Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à
comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor
aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo
docente, discente e administrativo da Instituição.
Disposições Gerais
O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:
1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a
inscrição

feita

previamente

pelo

candidato

pela

internet,

ou

presencialmente na IES. O local de realização da prova é indicado no
comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual.
2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de
sua realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional.
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Esta é realizada em computadores dos laboratórios da IES e com
provas diferentes.
O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas.
Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o
realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse
caso, este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do
Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional.
As notas obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação,
serão analisadas e se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato
necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme
sua escolha e tempo hábil para tal.
Condições e Procedimentos
No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno
conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um
questionário socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode
ser feita pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta
possui as disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a
bibliografia de literaturas a serem estudadas.
No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente,
referente à pontuação, e respeita a disponibilidade de vagas do curso. Já a
desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de
meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova.
Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será
publicada na secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela
internet, após alguns dias da realização da Prova Tradicional da fase
correspondente. O resultado obtido através da prova feita por Agendamento e
pelo ENEM será publicado juntamente com o da Prova Tradicional.
Matrícula
A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no
Manual do Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua
realização, indicação do curso e a data de início das aulas.
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IV. CONCEPÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
1. Organização Didático-Pedagógica do Curso
Para atender aos objetivos gerais e específicos do Curso de Educação
Física - Licenciatura, é necessária a adoção de uma pedagogia que priorize a
construção do conhecimento, em substituição à mera reprodução de
conteúdos, levando a uma postura crítica e, para isso, é necessário estimular a
articulação dos conteúdos propostos com a vivência cotidiana do aluno, que
pode assim exercitar a práxis social em outra hora.
Assim, o processo educativo constitui-se em um processo de mão dupla
que se instaura entre o saber científico e o saber que advém da experiência, e
supõe o desenvolvimento de um modelo pedagógico com aulas partilhadas
entre professores e discentes, que precisam ser vistos como sujeitos
participantes do processo pedagógico ao invés de objetos receptores de
conhecimento preexistente.
Supõe ainda a compreensão crítica da educação, em seu reconhecimento
como prática determinada pela sociedade que, embora condicionada, pode
contribuir para transformar as relações sociais, econômicas e políticas à
medida que consiga assegurar a todos um ensino de qualidade, comprometido
com a formação de profissionais conscientes de seu papel na sociedade.
A formação plena do cidadão envolve a incorporação de uma concepção
crítica das relações existentes entre educação, trabalho e sociedade e de uma
pedagogia que se inspire nessa concepção, garantindo ao aluno o acesso ao
processo de produção de conhecimento, compreendido como decorrência das
trocas que o estudante estabelece na interação com o meio, cabendo ao
professor exercer a mediação desse processo, tendo em vista a assimilação
crítica e ativa de conteúdos significativos e atualizados.
Assim, os métodos de ensino fundamentam-se nas atividades e iniciativas
dos indivíduos. Os métodos utilizados propiciam o diálogo, respeitam os
interesses e os diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo dos
indivíduos para favorecer a autonomia e a aprendizagem, visando não apenas
“aprender a fazer”, mas, sobretudo “aprender a aprender” (DELLORS, 2001). O
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indivíduo tem a oportunidade de ser ativo em sua própria formação intelectual e
profissional.
Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de
acompanhar

a

evolução

das

potencialidades

do

aluno,

adotando

procedimentos que orientem seu processo de aprendizagem e estimulem a
conscientização do compromisso com a sua própria formação, não só
profissional, mas também como cidadão responsável.
Na proposta pedagógica dos cursos da IES, a atenção para a cidadania
nunca é privilégio, mas condição de direito. O exercício da cidadania é visto
como vivência cotidiana, pois as práticas sociais, políticas, culturais e de
comunicação são dimensões que fazem parte da vida pública. O respeito ao
outro, essencial à cidadania, também deve ser iniciado nas relações cotidianas:
na família, na comunidade, no curso e na empresa.
O tratamento contextualizado dos conteúdos representa um recurso
necessário para tirar o aluno da situação de expectador passivo. Assim, a
metodologia de ensino procura o contexto mais próximo do aluno e mais
facilmente explicável para dar significado e utilidade aos conteúdos de
aprendizagem como o da vida pessoal, do cotidiano e da convivência. O
cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente social e físico deverão
atribuir significado ao conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se faz,
se vive e se observa no dia a dia.
Para viabilização do Projeto Pedagógico, o curso pauta-se por uma
filosofia humanista e busca oferecer uma formação crítica e questionadora.
Valoriza a pluralidade de pensamento, entendendo o conflito de ideias como
fecundo e importante para a formação pretendida.
As

transformações

culturais,

políticas

e

sociais

influenciam

o

desenvolvimento das organizações e da sociedade. Assim, o entendimento
dessas transformações é fundamental para construir as bases da concepção
do curso.
O curso de licenciatura em Educação Física tem por objetivo desenvolver
os conteúdos históricos da Educação Física de forma crítica, criativa e
contextualizada, utilizando as ginásticas, os esportes, as manifestações
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corporais da cultura brasileira, os jogos, as danças e as diferentes formas de
recreação, na busca de colaborar com o ato educativo escolar na formação do
aluno cidadão..
A estrutura curricular configura novas possibilidades de inserção
profissional do egresso, conferidas através de um conjunto amplo e articulado
de competências e habilidades, fundamentadas em princípios e compromissos
que reconhecem: a) a construção e desenvolvimento do conhecimento
científico; b) a compreensão dos múltiplos referenciais para apreensão da
amplitude do fenômeno psicológico; c) a diversidade de perspectivas
necessárias para compreensão do ser humano e a interlocução com campos
de conhecimento afins; d) a compreensão crítica dos fenômenos sociais,
econômicos, culturais e políticos do país; e) a atuação em diferentes contextos
para a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e
comunidades; f) o respeito à ética nas relações humanas e na produção e
divulgação de documentos; g) o aprimoramento e capacitação contínuos.
Na pluralidade de abordagens teóricas e metodológicas do campo da
Educação Física que caracterizam o exercício profissional do Professor de
Educação Física, reconhece-se um denominador comum: esse profissional
estará sempre lidando com relações humanas, onde quer que elas se deem. É
nesse encontro singular entre o psicólogo e o indivíduo, ou o grupo, a
organização, a comunidade que se realizam as interlocuções capazes de
promover o desenvolvimento humano. Sendo assim, a pessoa do Professor de
Educação Física é seu principal instrumento de trabalho. Partindo desta
premissa,

entende-se

que

os

conhecimentos

teóricos,

técnicos

e

metodológicos aprendidos durante o Curso devem oferecer ao egresso
recursos para o desenvolvimento profissional e pessoal, eticamente norteado
por um pensar crítico e reflexivo, e por atitudes favoráveis à permanente
revisão conceitual do mundo e de si próprio.
2. Objetivos do Curso
O Curso de Educação Física - Licenciatura da IES tem o propósito de
formar profissionais que venham a exercer um papel fundamental na sociedade
brasileira,

respeitando

os

pressupostos

éticos

e

a

necessidade

de
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aperfeiçoamento profissional contínuo. Assim, define como objetivo geral a
formação do cidadão, a partir da compreensão crítica dos processos sociais,
econômicos, culturais e políticos do País, e de profissionais que, amparados
por sólido suporte cultural, científico e teórico-técnico da Educação Física Licenciatura apreendam a amplitude do fenômeno psicológico em suas
relações com os fatores neurofisiológicos e psicossociais, para uma atuação
profissional que vise a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos,
organizações e comunidades.
2.1. Objetivo Geral
O objetivo geral do Curso de Educação Física - Licenciatura da IES está em
consonância com a Missão da Instituição, visando criar as condições
necessárias para que essa possa cumpri-la integralmente.
Considerando que a Missão da IES é
“investir em um processo de ensino e aprendizagem que
capacite os seus egressos a atenderem às necessidades
e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade,
com competência para formular, sistematizar e socializar
conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar
esse objetivo, a Instituição promove a educação superior
integrando o ensino e a extensão, visando à formação de
sujeitos empreendedores e comprometidos com o
autoconhecimento, a transformação social, cultural,
política e econômica do estado e da região.” (PDI, p. 9)
O PPC do Curso de Edcuação Física - Licenciatura da FAPAL foi
elaborado com base na coerência entre o que se almeja alcançar e o que
realmente obtém-se com a execução das ações ao longo de determinado
tempo. O Curso de Educação Física – Licenciatura pretende atingir:
•

Dimensão Humana: capacidade de agir com respeito à dignidade da
pessoa e aos seus direitos fundamentais, proscrevendo qualquer forma
de discriminação.

•

Dimensão Conceitual: capacidade de compreender a subjetividade e
o comportamento humano, considerando os seus aspectos biológicos,
afetivos, cognitivos e sociais.
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•

Dimensão Profissional: capacidade de atuar na busca do bem-estar
e da saúde mental das pessoas, nas áreas clínica, escolar,
organizacional, institucional e comunitária.

•

Dimensão Científica: capacidade de conceber o conhecimento como
um espaço de discussão de ideias e concepções de mundo múltiplas e
até contraditórias, em reflexo direto dos aspectos múltiplos e muitas
vezes controversos da realidade.

•

Dimensão Político-Social: capacidade de atender às demandas da
sociedade contemporânea e do mercado de trabalho de modo ético,
crítico, atualizado e criativo.

•

Dimensão Técnica: capacidade de utilizar conhecimentos técnicos,
métodos e instrumentos necessários à execução de atividades
específicas.

•

Dimensão Ética: capacidade de avaliar o impacto ético de sua
atuação profissional.

2.2. Objetivos Específicos
O Curso de Educação Física - Licenciatura da FAPAL, baseado no seu
objetivo geral, define assim os seus objetivos específicos:
▪

Reconhecer a Escola como local de produção de conhecimento, de
pesquisa e de extensão, fazendo uso desse espaço para o projeto de
uma sociedade mais justa, colaborando para a formação do cidadão;

▪

Favorecer a conscientização da importância da prática de inclusão
social e da busca da cidadania, independente das diferenças
biopsicossociais e culturais, interpretando, reconhecendo e
valorizando o outro e a si mesmo;

▪

Estimular a interação teoria/ prática no sentido de articular, construir
e reconstruir conhecimentos necessários para a atuação
transformadora;

▪

Preparar o aluno para planejar, implementar, acompanhar e avaliar
propostas de Educação Física em suas diferentes ramificações
(Ensino, Saúde, Esporte e Lazer) que possam ser aplicadas nos
diferentes campos de atuação do Ensino;

▪

Possibilitar o reconhecimento de que a Educação Física Escolar não
é sinônimo de aptidão física e rendimento, enfatizando uma
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concepção que contempla todas as dimensões envolvidas pela
Cultura Corporal do Movimento, oportunizando o desenvolvimento
das potencialidades do indivíduo de forma democrática e não
seletiva;
▪

Favorecer o desenvolvimento de competências a partir de
conhecimentos e de habilidades que contribuam para a promoção da
autonomia e o alcance das finalidades educacionais que
perspectivam o desenvolvimento integral do ser, o exercício de
cidadania e o preparo para a vida no ensino da Educação Básica;

▪

Levar o aluno a interpretar e reconhecer a Educação Física como
toda e qualquer manifestação cultural que deve corresponder à
dimensão lúdica ou à construção de técnicas de desenvolvimento
corporal identificadas como cultura corporal de movimento
categorizada como atividades rítmicas e expressivas, ginástica,
jogos, lutas, esportes e conhecimento do corpo. Levando-os a partir
dessa identificação a refletir e implementar formas de ação que
favoreçam essa concepção na área do Ensino;

▪

Identificar a importância do lúdico e da socialização/sociabilização
nas manifestações da cultura corporal, que levem a perceber como
essas situações contribuem para o bem estar coletivo, reduzindo e
controlando o estresse inerente ao viver;

▪

Capacitar o discente para elaboração de propostas pedagógicas em
Educação Física, que possam ser aplicadas no âmbito do Ensino em
escolas da Educação Básica, como em comunidades interessadas,
em cooperação ou não com outras áreas de produção do
conhecimento humano, respeitando o desenvolvimento biológico,
psicológico, motor e social dos participantes;

▪

Estimular a iniciação científica e a pesquisa sobre novas propostas
do movimento humano e suas diversas manifestações na Pedagogia
do Movimento, do Esporte, da Qualidade de Vida e Lazer, divulgando
os resultados através de monografias, textos publicados em revistas
científicas, trabalhos apresentados em eventos científicos e
acadêmicos, colaborando desta forma para o desenvolvimento da
Educação Física;

▪

Utilizar os recursos dos programas de ensino e extensão como
instrumento de capacitação e vivência de futuros profissionais,
quando egresso;

▪

Capacitar o aluno para a prática reflexiva na Educação Física escolar
exercitando-a a prática autônoma, que por sua vez se faz reflexiva e
transformadora, permeada por uma formação crítica, criativa e com
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ênfase na reconstrução e construção de conhecimentos a partir da
prática;
▪

Promover espaço onde se viabilize ambientes de reflexão sobre a
prática, implementando condições para tornar os discentes do curso,
futuros profissionais, atores de sua formação;

▪

Estimular os discentes ao alcance e apropriação de métodos e
aplicação de procedimentos adequados aos fins educacionais e
balizados em princípios que definem sua ação e futura atuação
profissional;

▪

Reconhecer, analisar e discutir princípios de inter e
transdisciplinaridade, integrando ao componente curricular: Educação
Física ao projeto pedagógico da escola, participando de projetos
conjuntos com as outras disciplinas que compõem o currículo
escolar;

▪

Identificar as concepções de corpo que estão presentes nas relações
humanas da sociedade atual, especialmente em situações de
práticas da cultura corporal, constituindo-se em profissional com
formação abrangente, conhecedor e respeitador da pluralidade
metodológica e possuidor de um pensamento reflexivo e crítico;

▪

Planejar, executar e avaliar propostas das mais diferentes formas de
cultura corporal, com suas mais variadas modalidades sabendo
adequá-las as faixas etárias, nas quais os princípios da ética, do
conhecimento e da prazerosa vivência do tempo de lazer estejam
presentes;

▪

Desenvolver nos praticantes princípios, técnicas e conhecimentos
que o levem a autonomia e constância da prática da cultura corporal
de movimento, de modo que estas contribuam para a melhoria da
qualidade de vida e bem estar.

3. Competências e Habilidades Gerais
Os termos Competências e Habilidades Essenciais, introduzidos no
ambiente educacional a partir da LDB de 1996, se referem àquilo que o aluno
deverá aprender e incorporar em seu perfil profissional a fim de que possa se
apresentar no mercado devidamente capacitado a assumir determinadas
funções.
Contextualizando cada um dos termos pode-se inferir que Competências
compreendem o processo de absorção e desenvolvimento de qualidades
associadas ao ambiente abstrato, como teorias, estratégias, planejamento,
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conceito e resultados esperados, enquanto que, Habilidades estão associadas
a qualidades materializáveis, como práticas, táticas, ações, especificações e
resultados obtidos.
Portanto, as Competências pertencem ao nível abstrato do conhecimento
– o pensar – enquanto que as Habilidades pertencem ao âmbito prático do
conhecimento – o fazer. De qualquer modo, ambas demandam o ato de
vontade e o compromisso com o processo de transferência de conhecimentos
pelas partes, no caso a IES como agente estimulador e facilitador e os
estudantes como agentes receptores que podem ou não se apoderar do
conhecimento, dependendo do grau de vontade, de capacidade de absorção e
do comprometimento de cada um.
Como integrantes da sociedade, os alunos de Educação Física Licenciatura são estimulados e conscientizados da importância e da
necessidade de assumir ativamente o processo de absorção do conhecimento
e da inserção no mercado de trabalho na condição de agentes transformadores
e

formadores

de novas

gerações,

por

intermédio

da

aquisição

de

Competências e Habilidades.
Ao adquirir competências o aluno deverá ser estimulado a encontrar as
habilidades essenciais para a aplicação do conceito, de modo a conjugar no
mesmo nível a teoria e a prática, conforme se apresentar a realidade e os
parâmetros identificáveis do contexto.
Dentre as competências e habilidades esperadas dos alunos de
Educação Física - Licenciatura, destacam-se:
▪

Apropriar-se da cultura científica de base em ciências humanas, da
Saúde e da Natureza de modo a contribuir para formação humana
emancipatória, para a adequação e o enriquecimento da intervenção
profissional ética, bem como para possibilitar que o movimento
humano, tematizado nas manifestações culturais clássicas e
emergentes da Educação Física, seja compreendido e analisado a
partir da articulação das suas dimensões política, pedagógica e
sociocultural;

▪

Capacidade para analisar reflexivamente e para intervir eticamente
nas situações do seu cotidiano profissional, a partir de uma atitude
crítico-reflexiva identificada com os ideais e valores de uma
sociedade democrática;
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▪

Dominar os conhecimentos clássicos e essenciais relacionados à
cultura geral e à formação específica que são objetos da atividade
humana e profissional, adequando-os às necessidades de
emancipação sociocultural dos seres humanos e ao desenvolvimento
democrático da sociedade;

▪

Assumir uma atitude crítico-reflexiva sobre os resultados de pesquisa
para a adequação e o aprimoramento das intervenções humana e
profissional em prol da consecução dos objetivos específicos e de
formação sociocultural planejados para o público alvo e a sociedade
em geral;

▪

Compreender e dominar o processo de intervenção profissional nos
campos de trabalho relacionados à tradição da área e nas suas
relações com o contexto no qual estão inseridos;

▪

Resolver problemas concretos da prática profissional e da dinâmica
das instituições afins, zelando pela aprendizagem e pelo
desenvolvimento das pessoas;

▪

Considerar criticamente as características, interesses e necessidades
das pessoas nos momentos de planejamento, aplicação e avaliação
dos programas de intervenção profissional;

▪

Sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática profissional;

▪

Compreender as implicações socioculturais, políticas, econômicas e
ambientais da sua intervenção profissional de modo a agir de forma
deliberada, adequada e ética;

▪

Demonstrar capacidade de lidar crítica e autonomamente com a
literatura pertinente e atualizada e com os diversos tipos de produção
dos conhecimentos afins, reconhecendo a transitoriedade dos
mesmos;

▪

Fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da
comunicação de forma a ampliar e diversificar as formas de interagir
e compartilhar com as fontes de produção e difusão de
conhecimentos e de tecnologias, bem como para qualificar a
intervenção profissional;

▪

Demonstrar liderança na relação com as pessoas, clareza,
adequação e objetividade nas formas de comunicação escrita, verbal
e não-verbal e desenvoltura no fazer didático, de modo a conduzir
adequadamente sua atividade profissional;

▪

Possuir capacidade de argumentação de modo, a saber, justificar e
articular sua visão de mundo e sua prática profissional, bem como
balizar sua intervenção profissional à luz das teorias produzidas a
partir dos campos de conhecimento específicos e afins;
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A aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades
essenciais permitirão ao egresso a capacidade de trabalhar em diferentes
contextos e desempenhar suas atividades, criando e agregando valores,
segundo os princípios da ética e do rigor científico para a promoção, proteção e
reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo.
3.1. Competências e Habilidades por Disciplina
1º período
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor
•

conhecer a função da área em sua profissão.

•

conhecer os modelos e fases do desenvolvimento motor.

•

Conhecer os modelos e fases da aprendizagem motora.

•

Identificar, compreender e manipular as principais variáveis que
afetam o processo de aprendizagem.

•

Identificar as possibilidades de aplicação do conhecimento de
aprendizagem e desenvolvimento motor na solução de problemas
práticos

Corporeidade e Motricidade Humana
•

Conhecer os paradigmas emergentes na Ciência e diversas áreas do
conhecimento e relacioná-los com a Corporeidade e Motricidade
Humana;

•

Analisar as diferentes correntes de pensamento sobre corpo;

•

Oportunizar aos alunos a compreensão e a reflexão critica sobre o

fenômeno da corporeidade e motricidade humana como fundamento para
uma melhor atuação pedagógico-profissional;
•

Contribuir com a formação de Professores/Profissionais para o

trabalho

teórico-prático

com

a

dimensão

da

corporeidade

como

dinamizadora da aprendizagem, valores e princípios os quais regem a
mesma para uma atuação mais humana nas inúmeras possibilidades de
trabalhos com o corpo.
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Crescimento e Desenvolvimento Humano
•

Reconhecer

as

etapas

do

processo

de

crescimento

e

desenvolvimento do ser humano e as principais características inerentes
a cada etapa, estabelecendo relações entre elas.
•

Identificar e relacionar fatores que podem afetar o curso do

crescimento e desenvolvimento humano, incluindo as origens evolutivas
da espécie.
•

Refletir acerca dos cuidados e adequações da prática de atividade

física ao longo do processo de crescimento e desenvolvimento humano.
Interpretação e Produção de Textos
•

Valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer.

•

Aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas
na leitura.

•

Ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso
crítico.

•

Identificar as ideias centrais do texto.

•

Ampliar seu vocabulário ativo.

•

Expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia
da comunicação.

Filosofia e Dimensões Históricas da Educação Física
•

Ter um conhecimento básico sobre a evolução da educação física
dentro de um panorama mundial histórico e principalmente no Brasil;

•

Identificar a influência das características das sociedades dos
diversos períodos históricos na prática da atividade física e esportiva;

•

Identificar

como

a

educação

física

constitui-se

no

mundo

contemporâneo em função das correntes de pensamento vigentes na
atualidade;
•

Expor idéias, posicionamentos, análises críticas a partir de propostas
de leituras históricas e reflexões filosóficas.
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Prática de Ensino: Introdução à Docência
•

Criar possibilidades para que os alunos reflitam sobre diferentes
contextos

sócio-político-educacionais,

familiarizando-os

com

a

organização da educação básica e com as práticas pedagógicas.
•

Oferecer aos alunos um conjunto de atividades de prática de ensino
com a finalidade de levá-los a se perceberem como indivíduo inserido
em uma sociedade que compreende, entre outros aspectos, a educação.

2º período
Comunicação e Expressão
•

Saber utilizar o pensamento analítico e crítico, estabelecendo

associações e correlações de conhecimentos e experiências por meio do
estudo da linguagem.
•

Saber

usar

diferentes

argumentos

em

situações

reais

de

comunicação.
•

Saber produzir artigos de opinião e resenhas, apresentando

argumentos que legitimem o ponto de vista assumido no texto.
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
•

Identificar as principais etapas e características do processo de
desenvolvimento humano, nos seus aspectos: físico, motor, cognitivo,
afetivo e social.

•

Conscientizar o futuro professor da importância do conhecimento
das

diferenças

individuais

e

sócio-culturais,

no

processo

de

aprendizagem.
•

Identificar princípios e estratégias de atuação do educador tendo em
vista seu papel de mediador da aprendizagem.

Prática de Ensino: Observação e Projeto
•

Identificar ambientes educativos, selecionando e organizando dados
para elaboração de projeto político-pedagógico, visando otimizar sua
utilização.
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Ritmo e Dança
•

Conceituar e definir questões sobre ritmo;

•

Refletir sobre os possíveis meios de manifestações do ritmo;

•

Assimilar os diversos objetivos do trabalho do ritmo e as múltiplas
formas de estruturações que apresenta;

•
•
•

Explorar a arritmia, sua natureza e métodos de trabalho;
Classificar os indivíduos quanto à ausência ou a presença do senso
rítmico;
Analisar os elementos que o ritmo exibe;

•

Criar um trabalho rítmico utilizando ferramentas e processos
pedagógicos;

•

Conhecer grupos e trabalhos relacionados aos aspectos rítmicos;

•

Empregar o ritmo como um dos meios para o desenvolvimento de
habilidades motoras e capacidades físicas;

•

Repensar e valorizar a dança como um bem cultural, reconhecendo
seu valor social, filosófico, artístico e educacional;

•

Estudar do movimento e as diversas possibilidades da dança com
foco em educação e atividade física.

•

Atuar como pesquisador em dança.

Recreação
•

Entender e valorizar a importância do profissional de Educação
Física no contexto da Recreação e do Lazer.

•

Conhecer as características e motivações das diferentes faixas
etárias e grupos sociais.

•

Compreender a atividade lúdica como um meio de educação.

•

Elaborar

planos

de

ação

que

atendam

às

necessidades

educacionais, por meio de atividades lúdicas,
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•

Colaborar nos projetos interdisciplinares da Escola de forma criativa,
atual e inovadora.

•

Conduzir atividades lúdicas de forma competente, atendendo aos
objetivos propostos.

•

Desenvolver trabalhos em grupo de forma cooperativa, solidária e
ética.

Anatomia
•

Descrever a posição anatômica;

•

Empregar corretamente a Terminologia Anatômica;

•

Identificar e palpar estruturas anatômicas do Sistema Locomotor

•

Identificar os elementos anatômicos dos sistemas: ósseo, articular e
muscular permitindo assim a aplicação correta no desempenho da
profissão de professor de Educação Física;

•

Descrever a localização das estruturas que compõem os sistemas:
ósseo, articular e muscular;

•

Identificar as estruturas macroscópicas que compõem os sistemas:
ósseo, articular e muscular;

•

Relacionar estruturas anatômicas com os sistemas em que
participam.

Biologia (Citologia)

•

Interpretar a atividade física do ponto de vista celular.

•

Entender a ação de isotônicos e a manutenção da homeostase
celular.

•

Compreender a transferência de energia dos alimentos para as
células.
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•

Compreender a respiração celular aeróbica e anaeróbica e seus
determinantes.

•

Estabelecer relação entre respiração celular e os tipos de fibras
musculares vermelhas, brancas e mistas.

•

Entender como ocorre a fadiga de células musculares.

•

Entender os componentes do citoesqueleto que realizam a
contração muscular.

•

Compreender as possíveis lesões celulares causadas por atividades
físicas excessivas.

•

Fundamentar as práticas de fisioterapia que minimizam disfunções
celulares e teciduais.

•

Entender o mecanismo de síntese protéica estabelecendo-se a
relação entre alimentação e crescimento.

•

Estabelecer relações entre comunicação celular e dependência
física.

•

Correlacionar o ciclo celular com o desenvolvimento do corpo
humano.

•

Compreender como ocorre a promoção da hipertrofia e hiperplasia
celular.

Ginástica Geral

•

Conhecer e utilizar a terminologia relacionada à Ginástica;

•

Conhecer os benefícios da prática da Ginástica Geral para
diferentes faixas etárias.

•

Vivenciar o maior número possível de elementos e atividades
pedagógicas, para aplicá-las posteriormente no campo de trabalho.

•

Apresentar os conceitos e considerações gerais sobre os objetivos
da utilização da Ginástica Geral.

•

Conceitos e fundamentos da GPT.
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3º período
Anatomia dos Sistemas
•

Descrever a posição anatômica;

•

Empregar corretamente a Terminologia Anatômica;

•

Identificar e palpar estruturas anatômicas.

•

Identificar os elementos anatômicos dos vários sistemas orgânicos
permitindo assim a aplicação correta no desempenho da profissão
de professor de Educação Física;

•

Descrever os órgãos que compõem os sistemas orgânicos;

•

Identificar os órgãos dos sistemas orgânicos e suas estruturas
macroscópicas;

•

Relacionar estruturas anatômicas com os sistemas em que
participam

Basquetebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Proporcionar conhecimentos fundamentais necessários para que
os acadêmicos sejam capazes de desenvolver e aplicar programas
escolares e de iniciação esportiva.

•

Capacitar os acadêmicos a conduzirem as atividades de forma
segura e consciente, adaptando as diferentes situações e
condições dos praticantes.

•

Identificar os erros de execução dos fundamentos básicos, de jogo
e principais infrações às regras.

Biomecânica
•

Compreender a Biomecânica e o seu foco de estudo;

•

Entender os efeitos que as diversas solicitações mecânicas têm
sobre as diferentes estruturas do aparelho locomotor;

•

Controlar as forças que os diferentes tipos de exercícios exercem
sobre o aparelho locomotor;
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•

Entender as características mecânicas do movimento humano do
ponto de vista da biomecânica;

•

Controlar as forças geradas no movimento para prevenir o
surgimento de lesões e melhorar o rendimento.

•

Expressar o pensamento de forma clara, coerente e concisa.

Didática Geral
•

Compreender o objeto de estudo da Didática para possibilitar o
embasamento teórico-prático das ações em sala de aula.

•

Entender o contexto do processo ensino-aprendizagem para a
construção de sua prática pedagógica.

•

Analisar contexto da instituição escolar e o papel do professor.

Educação Física Infantil
•

Identificar a concepção de infância;

•

Conhecer a situação da Educação Infantil na Educação Brasileira;

•

Reconhecer a importância do trabalho com a Educação Física na
Educação Infantil;

•

Refletir e discutir sobre a Educação Física na Educação Infantil:
objetivos, conteúdos, elaboração de aula, importância do
professor;

•

Conhecer e analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil

•

Proceder a prática de ensino, aplicando conhecimentos, refletindo
na e sobre esta prática, procedendo a prática reflexiva;

•

Elaborar planos de aula para a Educação Física na Educação
Infantil, tendo como referência a Educação Física como prática
pedagógica e componente curricular;

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica
•

Conhecer a evolução histórica da educação brasileira.
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•

Obter noções de legislação, uma vez que a estrutura e o
funcionamento da educação básica se dão por meio de uma lei.

•

Apresentar os conceitos sobre “Sistema” e “Sistema Escolar”.

•

Reconhecer a estrutura administrativa e didática do Sistema
Escolar Brasileiro.

•

Identificar aspectos relevantes da legislação referente à Educação
Básica.

•

Acompanhar e discutir as mudanças educacionais em curso.

Ginástica Artística
•

Proporcionar condições para introdução dos alunos ao universo
cultural da Ginástica Artística.

•

Facilitar o acesso aos conhecimentos básicos necessários para
que os alunos sejam capazes de desenvolver e aplicar programas
de iniciação de Ginástica Artística.

•

Capacitar os alunos a conduzirem a atividade de forma segura e
consciente, adaptando-a de forma apropriada as diferentes
situações e condições dos praticantes.

•

Despertar a consciência crítica dos alunos aos benefícios e
prejuízos que a atividade pode proporcionar aos diferentes
praticantes.

•

Promover circunstâncias favoráveis para vivência corporal dos
movimentos que compõem a Ginástica Artística.

•

Conhecer e experimentar as formas essenciais de proteção e
auxilio dos movimentos específicos da Ginástica Artística.

Handebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Conhecer as habilidades básicas do esporte e relacioná-las com a
fase de desenvolvimento motor do aprendiz;
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•

Conhecer os conceitos básicos para elaboração de processos e
estratégias de ensino aprendizagem em handebol nos ambientes
escolar e de alto rendimento;

•

Conhecer como se desenvolve o jogo de handebol em seus
aspectos básicos, sabendo aplicar as técnicas e táticas conforme
o ambiente e o nível de desenvolvimento do praticante;

•

Conhecer as regras do esporte e relacioná-las com as situações
competitivas;

•

Compreender o handebol como elemento da cultura lúdica e
esportiva, podendo analisar, compreender e comentar uma
competição da modalidade.

Homem e Sociedade
•

Conhecer o significado da cultura e suas implicações na
construção e transformação das relações sociais.

•

Identificar os aspectos significativos das ações individuais e
coletivas com senso crítico e analítico.

•

Compreender o cidadão como construtor e transformador da
realidade social e das relações interpessoais no trabalho e na
família.

•

Promover estratégias e movimentos culturais de combate aos
preconceitos étnico-raciais e de construção da identidade cultural.

•

Ler e interpretar textos e comunicações orais através dos meios
convencionais e eletrônicos.

•

Levantar informação bibliográfica através dos meios convencionais
e eletrônicos.

•

Expressar o pensamento de forma clara, coerente e concisa.
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Prática de Ensino: Integração Escola Comunidade
•

As atividades previstas para atingirmos os objetivos específicos
visam a dar início à sua inserção no ambiente escolar, com a
finalidade de propiciar a vivência de situações reais e, assim,
apresentar a ele a realidade de seu futuro campo de atuação. A
partir da atividade proposta, será necessário ingressar em uma
instituição escolar, para a caracterização da mesma, bem como da
comunidade onde ela se insere.

4º período
Ciências Sociais
•

Situar a sociedade atual como fruto de um processo histórico e
discernir suas principais teorias explicativas.

•

Reconhecer as mudanças sociais impostas pela globalização e
identificar seus efeitos sobre o mundo do trabalho e sobre o
exercício da cidadania.

Didática Específica
•

Compreender os princípios de uma educação integral e integrada.

•

Saber propiciar o desenvolvimento integral dos alunos no processo
de ensino-aprendizagem.

•

Refletir sobre a aula e os espaços para a aula acontecer e as
diferentes características de aprendizagem dos alunos.

•

Analisar as diferentes tendências pedagógicas da Educação Física
escolar.

•

Conhecer as competências gerais definidas na Base Nacional
Curricular Comum e saber como inseri-las no processo de ensinoaprendizagem das aulas de Educação Física.

•

Propiciar momentos de reflexão sobre o processo de ensinoaprendizagem para entender a importância do papel do professor.
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•

Distinguir os diferentes níveis do planejamento educacional e as
possibilidades de atuação do educador.

Educação Física no Ensino Fundamental
•

Identificar a estrutura e os objetivos do Ensino Fundamental na
Educação Básica: analisando a concepção legal atual

•

Refletir e discutir sobre a Educação Física no Ensino Fundamental
da Educação Básica reconhecendo-a como componente curricular
que contribua para o alcance das finalidades educacionais

•

Conhecer e analisar o processo de inclusão de alunos de seis anos
no Ensino Fundamental: anos iniciais

•

Conhecer e refletir sobre a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e as competências gerais na Educação Básica

•

Identificar e analisar as competências específicas na área da
Educação Física no Ensino Fundamental anos iniciais – unidades
temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades.

•

Conhecer/reconhecer a concepção da Educação Física na área da
Linguagem e suas tecnologias, como conhecimento de prática
(linguagem) corporal

•

Identificar e compreender as dimensões procedimentais, atitudinais
e conceituais no processo de ensino aprendizagem da Educação
Física escolar

•

Elaborar e analisar planejamento de prática de ensino em
Educação Física no Ensino Fundamental – anos iniciais com base
nos referencias legais curriculares atuais

•

Proceder

prática

como

componente

curricular

através

do

planejamento, ação e reflexão na prática de ensino
•

Refletir na e sobre a prática de ensino
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Planejamento e Políticas Públicas de Educação
•

Identificar os aspectos legais referentes à organização, gestão e
financiamento da educação básica.

•

Compreender as articulações existentes entre políticas públicas e
educação.

•

Identificar as fontes de recursos financeiros e sua aplicação à
educação.

Prática de Ensino: Vivência no ambiente educativo
•

Conhecer a sistemática do trabalho docente, em situações reais,
no ambiente de trabalho escolar;

•

Identificar a existência da articulação entre teoria e prática social;

•

Identificar e analisar os problemas com os quais o futuro professor
irá se defrontar, direcionando-os para possíveis soluções.

Relações Etnico-raciais e Afro-descendência (optativa)
•

Avaliar situações de conflitos inter-étnicos e promover ações que
incentivem a igualdade e o respeito à diversidade no contexto
escolar;

•

Compreender a relevância do papel da escola na promoção da
igualdade racial, envolvendo-se pessoalmente nesse projeto.

Educação Ambiental (optativa)
•

O aluno deverá compreender e estabelecer reflexões sobre a
atividade docente em educação ambiental e deverá realizar
projetos

que

abordem

a

questão

ambiental

em

seus

desdobramentos educativos, a respeito das propostas e desafios
que hoje se apresentam nas práticas da Educação Ambiental no
Brasil.
Marketing Pessoal (optativa)
•

Sedimentar todos os conceitos e técnicas de marketing pessoal.
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•

Desenvolver no estudante a capacidade de planejamento seu
próprio marketing pessoal e de outras pessoas entre seu convívio
pessoal e profissional.

•

Saber controlar e medir a eficácia das ações, desenvolvendo as
habilidades de percepção, liderança e convívio social e profissional.

Futebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Utilizar o Futebol e do Futsal, através dos seus componentes
físicos, técnicos e táticos, como meio da Educação Física, para
contribuir no desenvolvimento e formação da criança, do
adolescente e do jovem, nas várias etapas do seu crescimento e
desenvolvimento.

•

Conhecer a metodologia mais adequada ao ensino dessas duas
modalidades esportivas, através dos métodos integrados à
aprendizagem da técnica básica, bem como os aspectos básicos
do treinamento físico e os componentes táticos.

•

Conhecer os aspectos teóricos, que envolvem o estudo da técnica
e fundamentos básicos do treinamento, entender e interpretar as
regras oficiais do jogo, bem como a história de sua origem e
evolução como esportes mais populares praticados nas escolas e
população em geral.

Direitos Humanos
•

Enfatizar práticas como: exercício dos direitos iguais, defesa dos
fundamentos da liberdade, da justiça e da paz.

•

Elevar o compromisso de promover a cooperação com a
Organização das Nações Unidas em ações que semeiem respeito
universal e a manutenção ou conquista das liberdades.

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
•

Desenvolver habilidades necessárias para a compreensão e
aquisição da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em nível básico.

•

Identificar o papel e importância da LIBRAS na constituição do
sujeito surdo.
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Fisiologia Aplicada Atividade Motora
•

Entender os processos que suportam as demandas energéticas
durante a atividade física.

Atletismo: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Utilização do Atletismo em seus componentes físico, técnico e
tático, como meio da Educação Física, para contribuir no
desenvolvimento e formação da criança, do adolescente ou jovem,
nas várias fases do seu crescimento e desenvolvimento.

•

Conhecimento da metodologia mais adequada ao ensino do
atletismo e sequências pedagógicas integradas a técnica.

•

Conhecimento dos aspectos teóricos que envolvem o estudo das
técnicas e fundamentos básicos do treinamento, regulamento
oficial de competição, bem como a história de sua origem e
evolução.

5º período
Educação Física Adaptada
•

Distinguir
intelectuais,

as

principais
mencionando

deficiências
sua

motoras,

definição,

sensoriais,

fisiopatologia

e

consequências.
•

Discutir a importância da Educação Física como elemento de
integração social de pessoas com deficiências e os pontos mais
importantes sobre a inclusão.

•

Discutir as principais atividades físicas recomendadas, bem como
as contra-indicadas, para cada caso de deficiência.

•

Proporcionar vivências práticas sobre as atividades físicas para
pessoas com deficiências.

•

Conhecer as principais modalidades paralímpicas.

Educação Física no Ensino Médio
•

Conhecer o histórico do Ensino Médio no Brasil a fim de
reconhecer e analisar a reformulação do Ensino Médio proposta a
partir da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(9294/96) e sua caracterização em áreas de conhecimento a partir
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do reconhecimento da organização e estrutura do currículo nesse
nível de ensino;
•

Conhecer, discutir e refletir sobre as concepções, papel e
importância da Educação Física no Ensino Médio da Educação
Básica atualmente, da legislação à atuação;

•

Identificar

e

reconhecer

a

Educação

Física

na

área

de

conhecimento das linguagens,
•

Identificar e refletir sobre a Educação Física como linguagem e a
possibilidade

de

desenvolver

conhecimento

com

base

em

competências e habilidades em aulas no Ensino Médio
•

Elaborar e analisar proposta de ensino em Educação Física no
Ensino Médio com base nos referências curriculares;

•

Proceder à prática como componente curricular;

•

Refletir na e sobre a prática de ensino vivenciada em coletivo;

•

Realizar

mediações

de

noções

teóricas

e

conhecimentos

articulados no curso com a prática de ensino;
•

Saber organizar-se em grupos, respeitar a opinião do outro e
manifestar suas opiniões.

Metodologia do Trabalho Acadêmico
•

Elaborar um projeto de pesquisa.

•

Redigir e apresentar relatórios e trabalhos acadêmicos.

•

Saber a relação da produção científica e o contexto histórico social.

•

Empregar o instrumental básico para a realização adequada da
pesquisa bibliográfica e organização de trabalhos pautados por
princípios científicos mediante o uso da fundamentação teóricocientífica.

Medidas e Avaliações
•

Apresentar e discutir técnicas de avaliação.

•

Elaborar

coleta

de

dados

cineantropométricos,

bem

como

organização e tratamento dos dados.
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•

Conhecer as principais técnicas de composição corporal assim como
as equações mais utilizadas, tabelas e suas aplicações.

•

Apresentar as principais técnicas de avaliação

do

sistema

cardiorrespiratório, medidas diretas e indiretas – de campo e
laboratório, formas de planejamento para possíveis prescrições do
exercício.
•

Apresentar as principais técnicas de avaliação

do

sistema

neuromuscular das capacidades de velocidade, flexibilidade, força e
agilidade, visando-se a prescrição do exercício e desenvolvimento
da saúde ou desempenho esportivo.
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis
•

Identificar as características sociais e culturais dos alunos, para
compreender suas necessidades e avaliar situações didáticas
eficazes, visando uma aprendizagem significativa.

•

Analisar as diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos e
dos recursos didáticos, para formular propostas de intervenção
pedagógica,

considerando

o

desenvolvimento

de

diferentes

capacidades dos alunos.
Voleibol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Conhecer a utilização o Voleibol como instrumento educacional.

•

Conhecer os aspectos mais relevantes da história do Voleibol.

•

Conhecer as regras básicas do jogo de Voleibol.

•

Conhecer as características do jogo de voleibol, sua dinâmica e as
habilidades motoras (fundamentos) que o compõem (em suas
formas mais simples de aplicação).

•

Conhecer os princípios metodológicos básicos para a aprendizagem
das habilidades motoras.

•

Compreender a importância do planejamento a curto, médio e longo
prazo para a aprendizagem do voleibol.

•

Saber planejar e ministrar aulas de aprendizagem das habilidades
do voleibol.
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•

Identificar a adequação dos conteúdos relativos à aprendizagem do
voleibol aos diferentes estágios do crescimento e desenvolvimento
da criança e do adolescente, bem como para outros grupos tais
como: veteranos, idosos, etc., de forma que eles possam ser
aplicados em situações de jogo simplificado.

•

Conhecer os diferentes tópicos táticos para a montagem de equipes
de estruturação simplificada.

•

Planejar e ministrar uma aula que tenha por objetivo a montagem de
uma estrutura tática, simplificada, para uma equipe principiante de
Voleibol.

•

Arbitrar uma partida de voleibol disputada por escolares, ou de nível
semelhante.

•

Montar e dirigir equipes de nível iniciante que atuem em
competições entre estudantes, comerciários, industriários e outras
do mesmo porte.

6º período
Métodos de Pesquisa
•

Saber detalhar as etapas para elaboração de um projeto de
pesquisa. Mostrar as diversas técnicas de pesquisa. Estabelecer
procedimentos para coleta, apresentação, tratamento e interpretação
de dados. Mostrar as etapas para elaboração e divulgação de um
relatório de pesquisa.

Natação: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Relacionar as questões teóricas sobre ensino de Natação à
realidade dos ambientes de atuação do Professor: Escola,
Academias, Clubes etc.

•

Desenvolver conhecimentos sobre a segurança e certificar-se que o
futuro professor de educação física conduza seus alunos seguros na
prática da Natação

•

Planejar

o

ensino

da

Natação

considerando

a

fase

de

desenvolvimento em que o aluno se encontra, suas características
individuais e o grupo em que se insere
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•

Perceber as dificuldades de execução das habilidades motoras na
água

para

poder

prescrever

exercícios

de

correção

e

desenvolvimento das habilidades
•

Reconhecer áreas complementares à Natação encontradas em
Escolas e outros locais de prática de atividades físicas de sua região
de atuação, adaptando seus conhecimentos às necessidades
demandadas por diferentes públicos.

Lutas: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos
•

Distinguir os aspectos fundamentais e habilidades proeminentes das
práticas das lutas, capacitando-os a efetuar análises sobre
aprendizagem,

aspectos

fisiológicos

e

biomecânicos

dessas

modalidades.
•

Relacionar os fundamentos técnicos e filosóficos das lutas com o
cotidiano relacionado à segurança pessoal.

•

Reconhecer como ocorre a preparação e o desempenho competitivo
em modalidades esportivas que envolvam lutas, combates e artes
marciais.

Metodologia do Treinamento Físico
•

Entender as principais formas de exigências motoras para a
qualidade de vida e nas diferentes disciplinas esportivas;

•

Entender a atuação dos vários métodos de treinamento físico no
desenvolvimento das capacidades motoras tanto gerais quanto
específicas para a qualidade de vida e nas diferentes modalidades
esportivas;

•

Conhecer e desenvolver modelos de periodização (planejamento do
treinamento).

Educação Física Interdisciplinar
•

Integrar conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais,
contemplando

a

interdisciplinaridade

e

o

envolvimento

multiprofissional do curso.
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Prática de Ensino: Reflexões
•

Refletir sobre as práticas vivenciadas durante o curso, para
constatar a existência da articulação entre teoria e práxis.

•

Elaborar relatório final, sistematizando a reflexão sobre a prática
docente para aprimoramento de sua atuação no âmbito profissional.

Avaliação Diagnóstica
•

Estudar a anatomia radiológica;

•

Identificar a anatomia radiológica normal e possíveis alterações;

•

Conhecer as principais indicações da radiografia, ressonância
magnética,

ultrassonografia,

tomografia

computadoriza

e

densitometria óssea;
•

Conhecer os principais exames laboratoriais para diagnóstico e
reconhecer os padrões de normalidade.

Políticas Públicas e Inclusão Social
•

Discutir os conceitos de estado, governo, sociedade civil, cidadania,
participação popular, política, poder, políticas sociais, políticas
públicas, políticas de estado, políticas de governo.

•

Conhecer a trajetória histórica de construção da Política Nacional de
Saúde sob a perspectiva política social e como modelo de política
pública vigente.

•

Conhecer e analisar as principais políticas sociais sob a perspectiva
da inclusão social.

•

Discutir sobre os principais fatores de exclusão social e as
potencialidades das políticas públicas no combate às desigualdades
sociais por meio da promoção da saúde a partir da perspectiva dos
determinantes

e

condicionantes

da

saúde,

e

conceitos

de

empoderamento, libertação, emancipação e participação popular.
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Atividades Complementares
•

Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista,
humanista, crítica e reflexiva.

•

Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e
culturais.

•

Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de
questões e problemas.

3.2. Perfil Profissional do Egresso
O graduado em Educação Física, com habilitação em Licenciatura, formado pela
FAPAL, deverá ser um profissional capaz de atuar de maneira coerente na realidade
sócio, cultural e política a que estiver inserido trabalhando numa perspectiva de prática
reflexiva (Schön, 1992) a fim de que sua intervenção possa resultar positiva no intuito
de solucionar os problemas encontrados e decidir autonomamente sua atuação. Desse
modo a IES pretende preparar um profissional pluralista de formação abrangente com
forte embasamento humanístico e aprofundamento técnico que lhe permita
desenvolver as suas potencialidades e ainda incentive a continuidade de seus estudos
e aperfeiçoamento profissional na busca da construção e reconstrução dos
conhecimentos da área. Ademais, este profissional deverá ser identificado por suas
competências e habilidades segundo os aprofundamentos possibilitados no curso de
formação inicial, diante da interação teoria e prática, entre ensino, pesquisa e
extensão, que potencializará a construção de conhecimentos profissionais significativos
à realidade de atuação.

3.2.1. Perspectivas de Inserção Profissional do Egresso
Os profissionais formados em Educação Física estão habilitados a trabalhar,
ainda, em instituições públicas e privadas.

Na área da educação, de acordo com o Censo Escolar (2007) Palmas
dispõe de 230 Unidades Educacionais (ensinos: infantil, básico e médio), das
três esferas (municipais, estaduais e federal) nos segmentos públicos e
privado.
Diante do contexto analisado, o curso de Educação Física tem como
objetivo, por meio do processo de ensino/aprendizagem, desenvolver nos
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alunos as competências requeridas dos profissionais dessa área, dentro da
expectativa do mercado supracitada.
Ademais, há uma preocupação social da Instituição em atender ao
mercado regional, já que, de acordo com informações obtidas do e-MEC,
existem 11 instituições de ensino superior na cidade e, dentre elas, três
oferecem o curso de Educação Física - Licenciatura, número este insuficiente
para abarcar a extensa demanda da região.
Quanto aos egressos, a FAPAL se preocupa com sua inserção no
mercado de trabalho e, para tanto, promoverá constantemente programas
especiais de capacitação, serviços técnicos e de consultoria e a realização de
treinamentos, encontros e workshops com profissionais da área.
A FAPAL também criará o Núcleo de Acompanhamento ao Egresso, que
visa ao entrosamento dos profissionais formados pela instituição, organizando
grupos de debate e de auxílio mútuo, dando uma atenção contínua ao exaluno.
4. 5. Estrutura Curricular
O Curso concebe a graduação como uma etapa inicial da educação
permanente e, portanto, deve assegurar uma sólida formação generalista em
sua organização e planejamento didático-pedagógico. A ampliação do campo
de conhecimento e de atuação do psicólogo deve estar ancorada nas
capacidades necessárias à profissão, que são desenvolvidas por meio da
integração do ensino e da investigação científica, da promoção da extensão e
da articulação entre teoria e prática. O arranjo de competências, habilidades e
conhecimentos das disciplinas vinculadas aos eixos estruturantes do Núcleo
Comum tem favorecido a apresentação de conteúdos temáticos, situacionais e
teóricos, de forma a permitir, ao mesmo tempo, a afirmação da identidade
Professor de Educação Física no País e a confirmação da vocação do Curso.
A estrutura curricular do Curso de Educação Física – Licenciatura
privilegia a formação profissional generalista, garantindo ao profissional “A
Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmicoprofissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento
humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da
56

ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas
da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação
motora,

do

rendimento

físico-esportivo,

do

lazer,

da

gestão

de

empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas,
além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de
atividades físicas, recreativas e esportivas” (Art. 3º - Resolução n° 7, de 31 de
março de 2004), o que se evidencia nos conhecimentos, habilidades e
competências expressos pelas ementas e referências bibliográficas das
disciplinas.
A estrutura curricular foi construída contemplando os seguintes critérios:
•

Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais
específicos da Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados
por valores sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural
e democrática.

•

Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para
nela intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e
expressões do movimento humano, tematizadas, com foco nas diferentes
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da
luta/arte marcial, da dança, visando a formação, a ampliação e enriquecimento
cultural da sociedade para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo
de vida fisicamente ativo e saudável.

•

Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e
eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora,
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros
campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades
físicas, recreativas e esportivas.

•

Participar,

assessorar,

coordenar,

liderar

e

gerenciar

equipes

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas
públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da
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educação, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho,
dentre outros.

•

Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas
(crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas portadoras de deficiência, de grupos
e comunidades especiais) de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar,
assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas de
atividades físicas, recreativas e esportivas nas perspectivas da prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação
e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros
campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades

físicas, recreativas e esportivas.
•

Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar os efeitos da
aplicação

de

diferentes

técnicas,

instrumentos,

equipamentos,

procedimentos e metodologias para a produção e a intervenção
acadêmico-profissional em Educação Física nos campos da prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da
educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer,
da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas,
recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e
esportivas.
•

Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação
Física e de áreas afins mediante a análise crítica da literatura
especializada com o propósito de contínua atualização e produção
acadêmico-profissional.

•

Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de
forma a ampliar e diversificar as formas de interagir com as fontes de
produção e de difusão de conhecimentos específicos da Educação
Física e de áreas afins, com o propósito de contínua atualização e
produção acadêmico-profissional.
Portanto, a estrutura curricular do Curso de Educação Física -

Licenciatura compõe-se de um Núcleo Comum que institui um embasamento
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homogêneo para a formação, e uma capacitação básica para lidar com os
conteúdos da área em questão, enquanto campo de conhecimento e de
atuação, definido por um conjunto de conhecimentos, competências e
habilidades que são organizados em eixos estruturantes; dos estágios básicos,
cuja integração ao conjunto de disciplinas do Núcleo Comum se dá por meio
das atividades práticas desses estágios realizados nas disciplinas intituladas
Práticas de Ensino presentes universalmente no currículo, nas disciplinas
referentes à Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; e das ênfases
curriculares e estágios específicos, realizados no 4º, 5º, e 6º semestres, que
oferecem a capacitação profissional pela concentração de estudos e planos de
estágio em algum domínio da Educação Física contemplando um recorte das
competências presentes na capacitação básica ao longo do Curso,
desenvolvendo habilidades e competências em situações de complexidade
variada por meio de um conjunto de atividades práticas.
A estrutura curricular do Curso, trabalha com um repertório de habilidades
composto

pela

pluralidade

de

conhecimentos

teóricos-práticos,

cuja

consolidação é proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em
princípios

de

interdisciplinaridade,

contextualização,

democratização,

pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Os
conteúdos curriculares objetivam estudos teórico-práticos, investigação e
reflexão crítica, o que propicia o planejamento, execução e avaliação de
atividades voltadas para a atuação profissional, para a pesquisa e para o
ensino de Educação Física - Licenciatura.
Nesse sentido, a estrutura curricular e a organização dos estágios na
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, bem como nas áreas afins
(Atividades rítmicas e expressivas, lutas, lazer e saúde) iluminam as formas de
atuação já existentes no cotidiano profissional dos(as) Professores(as) e abrem
espaço para o estudo das questões contemporâneas na sociedade, para as
quais a área da educação possa contribuir a partir de práticas profissionais
consolidadas e inovadoras, representativas do efetivo exercício profissional,
sob a forma de estágio supervisionado.
Vale ressaltar, que a oferta de disciplina Libras na FAPAL atende ao
Decreto n.º 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei n.º
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10.436, de 24 de abril de 2002. Ela é disciplina obrigatória nos cursos de
Licenciatura e optativa nos demais cursos.
4.1. Matriz Curricular
A matriz curricular do Curso de Educação Física - Licenciatura, em
consonância com as normas vigentes (Diretrizes Curriculares Nacionais –
CNE/CES Resolução nº 08, de 07/05/2004), distribui as disciplinas em
conteúdos

programáticos

de

diferentes

campos

de

conhecimento,

estabelecendo uma integração horizontal e uma integração vertical passíveis
de organizar o ensino-aprendizagem em níveis crescentes de complexidade.
•

Conteúdos Básicos: estudos relacionados com os aspectos
sociológicos,

antropológicos,

históricos,

filosóficos,

biológicos,

morfológicos, metodológicos e culturais que conformam o homem, as
sociedades e suas diferentes culturas.
•

Conteúdos Específicos: estudos relacionados ao domínio dos
conteúdos relevantes à formação docente; do desenvolvimento humano;
da formação das estruturas sociais e sua composição; do mundo do
trabalho e do comportamento humano nas organizações; da gestão
empreendedora; Práticas Profissionais; entre outros, em interface com a
área da Educação.

•

Conteúdos Teórico-Práticos: estudos situacionais nos espaços
institucionais e comunitários, intervenções em equipamentos em
escolas, em organizações, e em atividades práticas de estágios
curriculares obrigatórios supervisionados.

Disciplinas Optativas: estudo da Educação Ambiental, a qual se propõe a
discussão do ensino da educação ambiental baseado na formação de um
sujeito ecológico, portador de valores éticos, atitudes e comportamentos
ecologicamente orientados, que incidem sobre o plano individual e coletivo;
Marketing Pessoal que versa sobre a abordagem sobre as técnicas de
marketing aplicadas a pessoa, como forma de valorizar a imagem pessoal e
fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais. Desenvolve a habilidade
de ressaltar características próprias de uma pessoa, valorizando, construindo e
expondo diferenciais de ordem pessoal e profissional, de forma ética e
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convincente e Relações Etnico-raciais e Afro-descendência que, a partir da
aprovação da Lei 10.639/203,0, torna-se necessário a formação para uma
prática educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais
no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo
e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da afro
descendência no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos negros no
Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações étnicoraciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial. Estas
disciplinas são oferecidas na modalidade online e têm carga horária de 20
horas/aula semestrais, cada uma.
•

Estudos Disciplinares (ED): realização de exercícios justificados
de formação geral e de conhecimento específico, corrigidos pelo
professor, com carga horária pré-determinada de 30 horas semestrais
no 1º e 2º semestre, e de 20 horas semestrais do 4º ao no 6º semestre
relacionados a uma determinada disciplina de cada semestre do curso
definida pelo Coordenador do Curso no início de cada semestre letivo,
consolidando a habilidade de auto avaliação do desempenho acadêmico
do aluno, o que justifica sua inclusão no eixo “Práticas Profissionais”.

•

Atividades Práticas Supervisionadas (APS): trabalhos teóricopráticos de campo que estimulam uma progressiva autonomia intelectual
do aluno, realizados em cada semestre com orientação do professor da
disciplina âncora relacionada ao trabalho que é postado no sistema
online, que compõem a carga horária relógio a ser cumprida para a
integralização do currículo, ressaltados os aspectos científicos e
metodológicos, o que justifica sua inserção no eixo estruturante
“Procedimento para a investigação científica e a prática profissional”.

•

Atividades Complementares (AC): são componentes curriculares
obrigatórios que ampliam e complementam as atividades acadêmicas,
científicas e culturais, particularmente aquelas adquiridas fora do
ambiente escolar, escolhidas pelo aluno em um rol de possibilidades
apresentado pelo Coordenador do Curso e fomentando interfaces com
campos afins do conhecimento, o que justifica sua inserção no Eixo
Estruturante “C”.
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4.1.1. Relação de Disciplinas e Carga Horária por Semestre
PRIMEIRO SEMESTRE
Semestre
1

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
ESTUDOS DISCIPLINARES

30

APRENDIZAGEM/DESENVOLVIMENTO

1
1

60

MOTOR
CORPOREIDADE E MOTRICIDADE HUMANA

30

CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO

1

60

HUMANO
FILOSOFIA e DIMENSÕES HISTÓRICAS DA

1
1

60

EDUCAÇÃO FÍSICA
INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO

30

PRÁTICA DE ENSINO: INTRODUÇÃO À

1

30

DOCÊNCIA

1

PRIMEIROS SOCORROS

30

1

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

80

Total

410

SEGUNDO SEMESTRE
Semestre

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
ANATOMIA

60

BIOLOGIA (CITOLOGIA)

60

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

30

2

ESTUDOS DISCIPLINARES

30

2

GINÁSTICA GERAL

60

2
2
2

PSICOLOGIA

2

E

APRENDIZAGEM
PRÁTICA

2

DESENVOLVIMENTO

DE

ENSINO:

OBSERVAÇÃO

E

PROJETO

30

30

RITMO E DANÇA

30

2

RECREAÇÃO

60

2

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

80

2

Total

470
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TERCEIRO SEMESTRE
Semestre
3

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
ANATOMIA DOS SISTEMAS

60

BASQUETEBOL: ASPECTOS PEDAGÓGICOS E

3

30

APROFUNDAMENTO

3

BIOMECÂNICA

60

3

DIDÁTICA GERAL

30

3

ESTUDOS DISCIPLINARES

30

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO

3

30

BÁSICA

3

EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL

30

3

GINÁSTICA ARTÍSTICA

60

HANDEBOL: ASPECTOS PEDAGÓGICOS E

3
3

30

APROFUNDAMENTO
HOMEM E SOCIEDADE

30

PRÁTICA DE ENSINO: INTERAÇÃO ESCOLA

3
3

30

COMUNIDADE
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

100

Total

510

QUARTO SEMESTRE
Semestre

ATLETISMO:

4

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
ASPECTOS

PEDAGÓGICOS

E

APROFUDAMENTO

90

CIÊNCIAS SOCIAIS

30

4

DIDÁTICA ESPECÍFICA

30

4

DIREITOS HUMANOS

30

ESTUDOS DISCIPLINARES

20

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

30

4

4
4

FUTEBOL:

4
4
4

ASPECTOS

PEDAGÓGICOS

E

APROFUNDAMENTO
FISIOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE MOTORA

60

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

20

PRÁTICA ENSINO: VIVÊNCIA NO AMBIENTE

4

60

EDUCATIVO

30
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Semestre

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
PLANEJAMENTO E POL ÍTICAS PÚBLICAS DE

4
4

EDUCAÇÃO
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

30
100

Total

530

OPTATIVAS
Semestre

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E

4
4
4

20

AFRODESCENDÊNCIA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

20

MARKETING PESSOAL

20

QUINTO SEMESTRE
Semestre

Carga
Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)
ESTUDOS DISCIPLINARES

20

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA

60

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MEDIO

90

5

MEDIDAS E AVALIAÇÕES

60

5

METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO

30

PRÁTICA DE ENSINO: TRAJETÓRIA DA PRAXIS

30

5
5
5

5

VOLEIBOL:

5
5

ASPECTOS

PEDAGÓGICOS

E

APROFUNDAMENTO
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

60
100

Total

450

SEXTO SEMESTRE
Semestre

Disciplina (Nome Completo)

Carga Horária
Semestral

6

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

30

6

ESTUDOS DISCIPLINARES

20

6

EDUCAÇÃO FÍSICA INTERDISCIPLINAR

30

6

ESTÁGIO CURRICULAR

400

LUTAS: ASPECTOS PEDAGÓGICOS E

6

APROFUNDAMENTO

60
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Semestre

Carga Horária
Semestral

Disciplina (Nome Completo)

6

MÉTODOS DE PESQUISA

30

6

METODOLOGIA DO TREINAMENTO FÍSICO

30

NATAÇÃO: ASPECTOS PEDAGÓGICOS E

6

60

APROFUNDAMENTO

6

PRÁTICA DE ENSINO: REFLEXÕES

30

6

POLITICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL

30

6

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

200

6

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

100

Total

1020

4.1.2. Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
CARGA

CARGA

HORÁRIA

HORÁRIA

(H/A)

(HORAS)

Disciplinas Obrigatórias + Optativas

2090

1741,7

Estágio Supervisionado

400

333,3

Atividades Complementares (AC)

200

166,7

Estudos Disciplinares (ED)

140

116,7

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

560

466,7

Carga Horária Total do Curso em Horas

4212

2825

COMPONENTES CURRICULARES

4.2. Disciplinas
As ementas e as referências bibliográficas dos planos de ensino das
disciplinas são atualizadas semestralmente, expressando a atualização
permanente do Curso de Educação Física - Licenciatura diante da demanda
social e da produção de conhecimento científico em Educação Física.
A Coordenação do Curso e o NDE, com as contribuições sugeridas pelo
corpo docente, elaboraram a presente matriz curricular e se propõem a manter
um processo contínuo de revisão semestral das ementas, dos conteúdos
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programáticos e da bibliografia básica e complementar, das estratégias de
trabalho e da avaliação da aprendizagem, de maneira que permita uma
participação democrática em prol da atualização dos conhecimentos e da
construção do processo formativo do curso.
4.3. Ementário e Bibliografia
Os conteúdos programáticos para o Curso de Educação Física Licenciatura da FAPAL seguem o item 2.6 Diretrizes Pedagógicas do PDI
2018-2022, p.33:
“O Dicionário Aurélio, em sua última edição, define o
termo diretriz como sendo um “conjunto de instruções ou
indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma
ação, um negócio, etc.; diretiva”. Da mesma forma define
pedagogia como” conjunto de doutrinas, princípios e
métodos de educação e instrução que tendem a um
objetivo prático.”
E a seleção de conteúdos segue o item 3.1.2.1 do PDI 2018-2022, p.75:
“A seleção de conteúdos é o resultado de um universo
maior de conhecimento e saberes conforme o objetivo
que se tenha de educação. Para formar um ser humano
crítico e participativo na sociedade é necessário
selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são
tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a crítica.
A seleção é uma questão de poder, ao selecionar
determinado conteúdo para fazer parte do currículo, se
está privilegiando alguns conteúdos em detrimento de
outros. A definição dos conteúdos a serem desenvolvidos
nos diferentes cursos da FAPAL partiu de premissas
teóricas, tendo em conta a análise da realidade, operada
com referenciais específicos tais como:
• socioantropológico, que considera os diferentes
aspectos da realidade social em que o currículo será
aplicado;
• psicológico, que se volta para o desenvolvimento
cognitivo do aluno;
• epistemológico, que se fixa nas características
próprias das diversas áreas do saber tratadas pelo
currículo;
• pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado
na sala de aula em experiências prévias.”
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É seguido o disposto no art. 47 da Lei nº 9.394/96, que estipula o mínimo
de duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo por ano, para fins de
adequação e correto balanceamento dos conteúdos específicos, assegurandose assim equilíbrio entre profundidade e abrangência.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 1º Semestre
DISCIPLINA: Aprendizagem e Desenvolvimento Motor
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
Caracterização da área de aprendizagem e desenvolvimento motor no contexto
profissional e acadêmico, identificando o conjunto de mudanças no desenvolvimento e
os processos e mecanismos que levam a aquisição de novas habilidades.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor:
bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2005.
SCHIMIDT, R. A.; WRISBERG, C. A. Aprendizagem e performance motora: uma
abordagem da aprendizagem baseada no problema. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed,
2001.
TANI, G. (ed). Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEE, Helen L.A criança em desenvolvimento. 9. ed. São Paulo: HARBRA, 2003.
SHEPHARD, R. J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo: Phorte, 2003.
SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. Controle motor: teoria e aplicações
práticas. Barueri: Manole, 3 Ed., 2010.
TANI, Go, Corrêa, Umberto Cesar. Aprendizagem motora e o ensino do esporte.
Editora Blucher, 2018.
NETO, ROSA, Francisco. Manual de avaliação motora para terceira idade. ArtMed,
04/2011. FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto
Alegre: ArtMed, 2011. (Minha Biblioteca).
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 1º Semestre
DISCIPLINA: Corporeidade e Motricidade Humana
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Análise e vivências da corporeidade ao longo da história, através da identificação dos
paradigmas científicos e teorias que influenciam suas diversas concepções de corpo
trazendo à tona o discurso da corporeidade. Estudo das contribuições das teorias da
Corporeidade aos desafios da produção do conhecimento para o século XXI. Vivência
das possibilidades de identificar e perceber o corpo, de modo sensível e reflexivo, nas
suas relações consigo mesmo, com o outro e com o mundo, bem como, enquanto
lugar de construção de saberes, abrigo de múltiplas inteligências, sensações,
emoções e iniciativas crítico-criativas.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARROYO, M. G.; SILVA, M. R.: Corpo-infância: exercícios tensos de ser criança; por
outras pedagogias dos corpos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
GONÇALVES, M. A. S. Sentir, pensar, agir: corporiedade e educação. 4.ed.
Campinas: Papirus, 2000.
DARIDO, S. Educação física na escola: questãoes e reflexões. São Paulo:
GuanabaraKogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PALLASMA, Juhani. A Imagem Corporificada. Bookman, 01/2013.
NASIO, J.-D. Meu corpo e suas imagens. Zahar, 2009-04-03.
MERLEAU-PONTY, Maurice. A união da alma e do corpo. Autêntica Editora, 2016.
WHITEHEAD, Margaret. Letramento Corporal: Atividades Físicas e Esportivas para
Toda a Vida. Penso, 2019.
ORGE, Marco Coutinho, TRAVASSOS, Natália Pereira. Transexualidade, O corpo
entre o sujeito e a ciência. Zahar, 07/2018.
CURSO: Educação Física
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PERÍODO: 1º Semestre
DISCIPLINA: Crescimento e Desenvolvimento Humano
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina aborda o processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano, da
concepção até a morte, e introduz possíveis contribuições da Educação Física nesse
processo.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 612p.
(Minha Biblioteca).
BARBANTI, V. J.; BENTO, J. O.; MARQUES, A. T.; AMADIO, A. C. (Orgs.). Esporte e
atividade física: interação entre rendimento e qualidade de vida. São Paulo: Manole,
2002.
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 8. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2006. 888p. (Minha Biblioteca).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBANTI, V. J.; BENTO, J. O.; MARQUES, A. T.; AMADIO, A. C. (Orgs.). Esporte e
atividade física: interação entre rendimento e qualidade de vida. São Paulo: Manole,
2002.
DE ROSE JR. D. (e Cols). Esporte e atividade física na infância e adolescência: uma
abordagem multidisciplinar. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2009.
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 5. ed.
São Paulo: Artmed, 2010.
PAPALIA, Diane E., FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento Humano, 12th edição.
ArtMed, 03/2013.
CALL, Nicola, FEATHERSTONE, Sally. Cérebro e Educação Infantil, 2nd edição.
Penso, 01/2015.
CURSO: Educação Física
PERÍODO: 1º Semestre
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DISCIPLINA: Filosofia e Dimensões Históricas da Educação Física
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
Caracterização dos problemas fundamentais sobre a reflexão filosófica, histórica e
sociológica da Educação Física. Estudo da concepção e relevância das atividades
físico-esportivas em diferentes períodos históricos. Interpretação embasada no
contexto social relacionado com a educação física e o esporte. Auxiliando a
construção de questionamentos e reflexões que norteiem a prática profissional em
diferentes campos de atuação.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARMO JUNIOR, W. Dimensões filosóficas da educação física. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
SOARES, C. L. Educação física: raízes europeias no Brasil. Campinas: Autores
Associados, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GEBARA, A. ; PILATTI, L. A. (org.) Ensaios sobre história e sociologia nos esportes.
Jundiaí: Editora Fontoura, 2006.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia, Dos pré-socráticos a
Wittgenstein. Zahar, 08/1997.
R., GHIRALDELLI, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira: da Colônia ao
Governo Lula, 2nd edição. Manole, 01/2009.
MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Zahar, 1999-11-01.
KOHAN, Walter. Filosofia - O paradoxo de aprender e ensinar. Autêntica Editora,
05/2009.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 1º Semestre
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30horas/aulas

I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens.
Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: São Paulo: ATLAS,
2003.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: São Paulo:
ATLAS, 2003.
KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Argumentação. São Paulo: ATLAS,
2003.
KOCH, Ingedore Villaça. Escrever e argumentar. São Paulo: Contexto, 2017.
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto,
2017.
MASIP, Vicente. Fundamentos lógicos da Interpretação de Textos. São Paulo: E.P.U.,
2001.
MASIP, Vicente. Interpretação de Textos. São Paulo: E.P.U., 2001.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 1º Semestre
DISCIPLINA: Prática de Ensino: Introdução à Docência – PE: ID
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Discussão das questões ligadas à prática docente, em relação à sua responsabilidade
pelo processo ensino-aprendizagem, nas escolas de educação básica. Estimulo à
análise crítica e à reflexão sobre situações reais.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ARAÚJO, Márcia Baiersdorf. Ensaios sobre aula: reflexões da docência. Curitba:
InterSaberes, 2012
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Docência: uma construção ético: profissional.
Campinas, SP: Papirus, 2015.
____________ . Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas, SP:
Papirus, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA. Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São
Paulo: Cortez, 2012.
ALVES, Nilda. Formação de professores. São Paulo: Cortez, 2011.
BRANDÃO, C. R. O que é educação? São Paulo: Brasiliense, 2007.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Lições de didática. Campinas, SP: Papirus, 2006.
GIL,

Juana

Incerteza.

Sancho,

HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ,
Penso,

Fernando.

Professores

na

01/01/2017.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 1º Semestre
DISCIPLINA: Primeiros Socorros
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Noções básicas de saúde e integração do profissional de Educação Física às políticas
públicas de saúde. Avaliação básica das condições de saúde. Primeiros socorros em
situação de rotina de trabalho em Educação Física e Fisioterapia.
II – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Fortes, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas deontológicas e legais, tomada de
decisões e autonomia e direitos do paciente. São Paulo.EPU, 2002.
Pires, M T B ; Starling, S V. Manual de urgências em pronto socorro.8.ed. Guanabara
Koogan.2002
Angerami-Camon, V A. A ETICA na saúde. Editora Pioneira.2003
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BENNETT, J C ; Plum, F Cecil. Tratado de medicina interna, tratado de medicina
interna. 2.ed. Guanabara Koogan, 2004.
FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no Esporte, 5th edição. Manole, 01/2015.
WHITAKER, Iveth Yamaguchi, GATTO, Maria Alice (orgs.). Pronto-socorro: Atenção
Hospitalar às Emergências. Manole, 01/2015.
LIU, Davi Jue, LEAL, Ricardo, VENDRAME, Letícia Sandre. Amerepam - Manual de
Pronto-Socorro, 2ª edição. Roca, 08/2018.
TOWNSEND, Mary C. Enfermagem Psiquiátrica - Conceitos de Cuidados na Prática
Baseada em Evidências, 7ª edição. Guanabara Koogan, 01/2014.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 2º. Semestre.
DISCIPLINA: Anatomia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina de Anatomia estuda as estruturas do corpo humano, apresenta-se, por
vários séculos como base para a prática das profissões. O conhecimento e domínio
desta ciência são imprescindíveis para atuação profissional eficaz, competente, com
resultados, diagnósticos e prognósticos corretos.
II - BIBLIOGRAFIA.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA.
SPENCE, A. Anatomia Humana Básica, Manole, 2ª ed. Ed. Manole, 2001.
TORTORA, G.J. & GRABOWSK, S.R. Corpo Humano, fundamentos de Anatomia e
fisiologia. Artmed, 6ª Ed, 2005.
PUTZ, R. & PABST, R. SOBOTTA: Atlas de Anatomia humana. Rio de Janeiro,
Guanabara-Koogan, 22a ed, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.
GRAY, Henry; Mayo, Charles Goss. Gray Anatomia. 29ª ed. Quanabara Koogan,
Rio de Janeiro.
MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. Rio de Janeiro, Atheneu, 1993
DANGELO & FATINI. Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. São Paulo. Atheneu,
2002.
FREDERIC H. MARTINI , Michael J. Timmons & Robert B. Tallitsch. Anatomia
Humana, 6ª ed. Ed. Artmed, 2009.

SPENCE, A. Anatomia humana básica. 2.ed. Ed. Manole

CURSO: Educação Física
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PERÍODO: 2° Semestre
DISCIPLINA: Biologia (Citologia)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina estuda as células abordando a ultra estrutura celular; as bases
moleculares da constituição celular; o metabolismo energético celular; a membrana
plasmática e os mecanismos de transporte realizados por ela; o citoesqueleto e o
movimento celular; a síntese de proteínas; o ciclo celular; a divisão celular e a
diferenciação celular.
II – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro.
Editora Guanabara Koogan, 8ª. Ed. 2004
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. Editora
Guanabara Koogan, 10ª. Ed. 2003
ALBERTS, B. & BRAY, D. & LEWIS, J. & RAFF, M. & ROBERTIS, K. & WATSON, J.D.
Biologia Molecular da Célula. 3ª Ed. Artes Médicas: Porto Alegre, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MEDRADO, Leandro. Citologia e Histologia Humana - Fundamentos de Morfofisiologia
Celular e Tecidual. Érica, 06/2014.
ABRANTES, Paulo C. colaboradores. Filosofia da Biologia. ArtMed, 04/2011.
REECE, Jane B., WASSERMAN, Steven A., URRY, Lisa A., CAIN, Michael L.,
MINORSKY, Peter V., JACKSON, . Biologia de Campbell, 10th edição. ArtMed,
01/2015.
STARR, Cecie Starr | Ralph Taggart | Christine Evers | L. Biologia - Unidade e
diversidade da vida - Vol. 1 - Tradução da 12ª edição norte-americana. Cengage
Learning Editores, 09/2012.
CHEDIAK, Karla. Filosofia da biologia. Zahar, 03/2008.
Curso: Educação Física
Série: 2º. Semestre.
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DISCIPLINA: Comunicação e Expressão
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30horas/aulas

I – EMENTA
Texto

e

contexto;

sistemas

de

conhecimento

e

processamento

textual;

intertextualidade; as informações implícitas; alteração do sentido das palavras;
sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como
os tipos de argumentos.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. (2008). Para entender o texto: leitura e
redação. 17. ed. São Paulo: Ática. (Biblioteca digital).
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. (2008). Lições de texto: leitura e redação.
5. ed. São Paulo: Ática. (Biblioteca digital).
KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. (2006). Ler e compreender: os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto. (Biblioteca digital).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Argumentação. São Paulo: ATLAS,
2003.
KOCH, Ingedore Villaça. Escrever e argumentar. São Paulo: Contexto, 2017.
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto,
2017.
MASIP, Vicente. Fundamentos lógicos da Interpretação de Textos. São Paulo: E.P.U.,
2001.
MASIP, Vicente. Interpretação de Textos. São Paulo: E.P.U., 2001.

CURSO: Educação Física
SÉRIE: 2º Semestre
DISCIPLINA: Ginástica Geral
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina estuda os aspectos teóricos e práticos da Ginástica Geral, abordando: o
conceito de Ginástica Geral, seu desenvolvimento ao longo do tempo, a concepção de
Ginástica Geral como prática para todos, os elementos corporais e a utilização de
aparelhos, a utilização de elementos de outras modalidades ginásticas, processos
pedagógicos e Ginastrada.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PAOLIELLO, E. Ginástica Geral – experiências e reflexões. São Paulo: Phorte, 2008.
AYOUB, Eliana. Ginástica geral e Educação física escolar. Campinas - SP: Unicamp,
2003.
DALLO, A. R. Ginástica como ferramenta pedagógica. São Paulo: Edusp, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUNOMURA, Myrian & NISTA-PICCOLO, Vilma Lení. Compreendendo a ginástica
artística. São Paulo: Phorte, 2005.
WERNER, Peter H., WILLIAMS, Lori H., HALL, Tina J. Ensinando Ginástica para
Crianças, 3rd edição. Manole, 01/2015.
PAOLIELLO, ELIZABETH. Ginástica geral: experiências e reflexões. São Paulo:
Phorte, 2008
STRAUS, Carla. Ginástica: a arte do movimento. São Paulo: Hemus.
GAIO, Roberta. A ginástica em questão: corpo e movimento. São Paulo: Phorte, 2010.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 2º. Semestre.
DISCIPLINA: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Fundamentos psicológicos do processo de desenvolvimento humano e da
aprendizagem, considerando as diferenças individuais e sócio culturais, relevantes às
práticas pedagógicas, em situação escolar.
II - BIBLIOGRAFIA
CAMARA, S. A. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2015.
ESCORSIN, Ana Paula. Psicologia e desenvolvimento humano. Curitiba: Intersaberes,
2016.
DAVISON, Gerald C., NEALE, John M. Psicologia do Comportamento Especial, 8ª
edição.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SALVADOR, César Coll. Psicologia do Ensino. ArtMed, 01/2015.
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia, 10th edição. AMGH, 01/2015.
PAPALIA, Diane E., FELDMAN, Ruth D. Desenvolvimento Humano, 12th edição.
ArtMed, 03/2013.
SANTRONCK, John W. Psicologia Educacional. ArtMed, 09/2010.
SAMULSKI, Dietmar. Psicologia do Esporte: Conceitos e Novas Perspectivas, 2nd
edição.

Manole,

01/2009.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 2º. Semestre.
DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO: Observação e Projeto – PE: OP
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Construção de uma nova identidade profissional, através da mudança do olhar dos
professores em formação. Análise dos contextos educacionais da escola pública e
particular da educação básica, visando a transformação da realidade escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ZAYAS, Emilio López-Barajas organizador. O Paradigma da Educação Continuada.
Penso, 01/2012.
SANTOS, Edméa. Série Educação - Currículos - Teorias e Práticas. LTC, 07/2012.
CARVALHO, José Sérgio de. Reflexões sobre Educação, Formação e Esfera Pública.
Penso, 01/2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEMO, Pedro (coord.). Educação Hoje - "Novas" Tecnologias, Pressões e
Oportunidades. Atlas, 04/2009.
CHALOT, Bernard. Relação com o Saber, Formação dos Professores e Globalização.
ArtMed, 01/2005.
BARBOSA, Maria Silveira. Por Amor e por Força. ArtMed, 04/2011.
APPLE, Michael W., AU, Wayne, GANDIN, Luís Armando. Educação Crítica. ArtMed,
01/2015.
OLIVEIRA, João Batista Araujo e . Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer
para Transformar nossas Escolas. Atlas, 11/2014.

CURSO: Educação Física
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SÉRIE: 2º Semestre
DISCIPLINA: Ritmo e Dança
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I - EMENTA
A disciplina estuda os aspectos teóricos e práticos sobre os movimentos rítmicos
corporais e noções de linguagem musical. Introdução a linguagem da Dança como
expressão corporal e cultural e suas relações com a Educação Física. Estuda seus
aspectos históricos, sistemas, métodos de ensino, preparação física e a prática como
componente curricular.
II - BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARTAXO, INÊS & MONTEIRO, GIZELE DE ASSIS. Ritmo e Movimento Teoria e
Prática. 4ª edição. São Paulo: Phorte, 2008.
HASS, JACQUI GREENE. Anatomia da Dança. Barueri, SP: Manole, 2011.
MILLER, J. Qual é o corpo que dança?: dança e educação somática para adultos e
crianças. São Paulo: Summus, 2012.
MARCELINO, NELSON CARVALHO. Lúdico educação e educação física. Ijuí: Unijui,
2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FRANKLIN, Eric. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a Otimização do
Desempenho em Todos os Estilos. Manole, 01/2012.
CONE, Theresa Purcell, CONE, Stephen L. Ensinando Dança para Crianças, 3rd
edição. Manole, 01/2015.
PARENTE, Cláudia da Darós, DO VALLE, Luiza Elena L. Ribeiro, DE MATTOS, Maria
José Marinh. A formação de professores e seus desafios frente às mudanças sociais,
políticas e tecnológicas. Penso, 01/2015.
GIGUERE, Miriam. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. Manole, 01/2016.
HAAS,

Jacqui

Greene.

Anatomia

da

Dança.

Manole,

01/2011.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 2º Semestre
DISCIPLINA: Recreação
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina estuda a Recreação enquanto atividade lúdica e motivacional, utilizada
como instrumento de educação e desenvolvimento humano, buscando um completo
entendimento de suas implicações culturais e, portanto, sociais, tornando o aluno
capaz de definir os objetivos de seu trabalho e elaborar projetos de ação com as
diversas comunidades. Orienta o futuro profissional da Educação Física para um
trabalho criativo, buscando a integração social, civismo, humanização, valorização da
natureza e do serviço à comunidade. Estimula a criação de oportunidades de melhoria
da saúde e qualidade de vida através do exercício do Lazer e Recreação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARCELINO, NELSON CARVALHO. Lúdico educação e educação física. Ijuí: Unijui,
2013.
CAVALARI, VINÍCIUS.; ZACARIAS, V. Trabalhando com recreação. São Paulo, SP:
Icone, 2011.
RIBEIRO, Olívia Ferreira. Lazer e Recreação. Érica, 06/2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Cleber, Isayama, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e
Recreação. Érica, 06/2014.
MELO, Victor de, ALVES JR., Edmundo Drummond. Introdução ao Lazer, 2nd edição.
Manole, 01/2012.
LORENZINI, Marlene V. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente: Novos
Rumos Terapêuticos. Manole, 01/2002.
SARAIVA, Juracy Assmann. Palavras, Brinquedos e Brincadeiras. ArtMed, 04/2011.
Kishimoto, Tizuko M. O Brincar e suas Teorias. Cengage Learning Editores, 10/2012.
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CURSO: Educação Física.
SÉRIE: 3º. Semestre.
DISCIPLINA: Anatomia dos Sistemas.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina de Anatomia Humana estuda as estruturas do corpo humano, apresentase, por vários séculos como base para a prática das profissões. O conhecimento e
domínio desta ciência são imprescindíveis para atuação profissional eficaz,
competente, com resultados, diagnósticos e prognósticos corretos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA.
GARDNER, E.& GRAY, D.J. Anatomia – estudo regional do corpo. 4a ed. Rio de
Janeiro, Guanabara-Koogan, /s.d./.
SOBOTTA, J.B. Atlas de Anatomia humana. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1996.
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. ed. Elsevier, 4a. ed 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.
SPENCE, A. Anatomia Humana Básica. 2ª Ed. Ed. Manole
DANGELO & FATINI. Anatomia Básica dos Sistemas Orgânicos. São Paulo. Atheneu,
2002.
SOBOTTA, J.B. Atlas de Anatomia humana. Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan,
1996.
FREDERIC H. MARTINI , Michael J. Timmons & Robert B. Tallitsch. Anatomia
Humana, 6ª ed. Ed. Artmed, 2009.
GARDNER,E.& GRAY, D.J. Anatomia – estudo regional do corpo. 4a. ed. Rio de
Janeiro, Guanabara-Koogan, /s.d./.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 3º Semestre
DISCIPLINA: Basquetebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aulas
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Introdução histórica e conceitual ao Basquetebol como fenômeno sociocultural,
sinalizando para uma metodologia de ensino que articule teoria e prática como
integrantes de um mesmo processo de aprendizagem social e esportiva. Análise e
vivência das concepções e tendências metodológicas do ensino do basquetebol na
perspectiva de proposição de uma Pedagogia do Esporte. Estudo das propostas de
organização, sistematização, aplicação e avaliação de procedimentos pedagógicos na
perspectiva de resolver os problemas que emergem da prática da iniciação e
aperfeiçoamento/treinamento em basquetebol.
II – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA.
ROSE Junior, Dante de; TRICOLI, Valmor. Basquetebol: uma visão integrada entre
ciência e prática. Barueri, SP: Manole, 2005.
PAES, Roberto, MONTAGNER, Paulo César & FERREIRA, Henrique Barcelos.
Pedagogia do Esporte: Iniciação e Treinamento em Basquetebol. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
RODRIGUES, Heitor Andrade; Suraya Cristina Darido: Basquetebol na escola: uma
proposta didático-pedagógica. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GUARIZI, MÁRIO ROBERTO. Basquetebol: da iniciação ao jogo: procedimentos
metodológicos que fazem a diferença. –Jundiaí, SP: Fontoura, 2007.
COLE, Brian, PANARIELLO, Rob. Anatomia do Basquete: Guia Ilustrado para Otimizar
o Desempenho e Prevenir Lesões. Manole, 06/2017.
BÊRNI, Duilio Avila, FERNANDEZ, Brena Magno. Teoria dos Jogos - 1ª Edição.
Saraiva, 04/2014.
DANTE, De Rose Jr. colaboradores. Esporte e atividade física na infância e na
adolescência. ArtMed, 04/2011.
Machado, luiz Alberto Machado, Guga. Das quadras para a vida: lições do esporte nas
relações

pessoais

e

profissionais,

1ªedição.

Trevisan

Editora,

2018.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 3º Semestre
DISCIPLINA: Biomecânica.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina estuda, analisa e descreve o movimento humano usando a física, em
particular os princípios de mecânica, como ferramenta de analise. Os conteúdos
abordados são: Mecânica dos tecidos, Cinesiologia do movimento, Análise dos
movimentos marcha, corrida e salto.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HAMILL, J. Bases biomecânicas do movimento humano. Barueri-SP: Manole, 2012.
KAPANDJI, A.I.: O que é biomecânica. Barueri-SP: Manole, 2013.
DUFOUR, M. Biomecânica funcional: membros, cabeça, tronco. Barueri, SP: Manole,
2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HAMILL, J., KNUTZEN K.M.: Bases biomecânicas do movimento humano. Editora
Manole Ltda., São Paulo, (2016).
HALL, S.: Biomecânica Básica. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, (2000).
ACKLAND, Timothy R., ELLIOTT, Bruce C., BLOOMFIELD, John (eds.). Anatomia e
Biomecânica Aplicadas no Esporte, 2nd edição. Manole, 01/2011.
DUFOUR, Michel, PILLU, Michel. Biomecânica Funcional: Membros, Cabeça, Tronco.
Manole, 01/2016.
OKUNO, Emico, FRATIN, Luciano. Desvendando a Física do Corpo Humano:
Biomecânica,

2nd

edição.

Manole,

01/2017.
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CURSO: Educação Física
SEMESTRE: 3° Semestre
DISCIPLINA: Didática Geral
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Análise da relação Sociedade/Natureza dentro de um contexto cultural, social e
econômico buscando os conhecimentos para uma concepção de Educação. Estudo da
trajetória histórica da Didática tendo como pano de fundo as diferentes concepções de
educação e ensino. Análise das diferentes perspectivas do processo de ensino
enfocando: concepções de homem, de mundo, de conhecimento, de professor-aluno,
de ensino-aprendizagem, Análise do contexto da instituição escolar, seu espaço
político, sua estrutura e sua dinâmica de funcionamento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Santos, Ana Maria Rodrigues D. Planejamento, Avaliação e Didática. Cengage
Learning Editores, 2015-12-17.
Castro, Amelia Domingues D., Anna Maria Pessoa Carvalho. Ensinar a Ensinar:
Didática para a Escola Fundamental e Média. Cengage Learning Editores, 10/2012.
MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Didática Geral. LTC, 08/2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1985.
LIBÂNEO, J. C. Didática. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
PILETTI, C. Didática geral. 24. ed. São Paulo: Ática, 2010.

HAYDT, R.C.C. Curso de didática geral. 1. ed. São Paulo: Ática, 2011.
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CURSO: Educação Física
SEMESTRE: 3º Semestre
DISCIPLINA: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
A estrutura do sistema de ensino, sua organização e funcionamento, aspectos
técnicos e legais, contextualizados na história da educação brasileira e seu reflexo
socioeconômico, político e cultural.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GHIRALDELLi Jr., Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira. 2. ed. Barueri,
SP: Manole, 2009.
DEMO, P. Plano Nacional de Educação: uma visão crítica. Campinas – SP:
Papirus, 2016.
GHIRALDELLI, P. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MCLURKIN, Denise L. Questões Sociais Desafiadoras na Escola. AMGH, 01/2015.
PEREIRA, Maurício Fernandes, Calegari, Diego . Planejamento e estratégia das
escolas: o que leva as escolas a ter alto desempenho. Atlas, 10/2013.
VICTOR, Rodrigo de. Série IDP - Judicialização de Políticas Públicas - Para a
educação infantil, 1ªedição. Saraiva, 09/2010.
MARQUES, Silvia. Série Educação - Sociologia da Educação. LTC, 02/2012.
MASSCHELEIN, Jan, Simons, Maarten. Em defesa da escola – Uma questão pública.
Autêntica Editora, 08/2013.BRUEL, Ana Lorena de Oliveira. Políticas e legislação da
educação básica no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2012.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 3º Semestre
DISCIPLINA: Educação Física Infantil
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Estuda e analisa a prática pedagógica da Educação Física na Educação Infantil diante
da discussão da importância do movimento na formação integral do indivíduo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RODRIGUEZ, C. G. Educação Física Infantil: Motricidade de 1 a 6 anos. São
Paulo: Phorte, 2005
KRAMES, Sônia etalli. Infância e Educação Infantil. Campinas: Papirus, 2002.
SCARPATO, M (org). Educação Física: como planejar aulas na Educação Básica.
São Paulo: Avercamp, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARTAXO, S. R. M.: Pressupostos da educação infantil. Curitiba: Intersaberes, 2013.
MALUF, A. C. M. Atividades lúdicas para a educação infantil: conceitos, orientações e
práticas. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
MATTOS, Mauro Gomes de. NEIRA, Marcos GarciaEducação Física Infantil Construindo o Movimento na Escola. São Paulo: Phorte, 2008.
OLIVEIRA. Z. M. R Educação Infantil: fundamentos e métodos. (coleção docência e
formação). São Paulo: Cortez, 2002
OLIVEIRA. Z. M. R Educação Infantil: fundamentos e métodos. (coleção docência e
formação). São Paulo: Cortez, 2002
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 3º Semestre
DISCIPLINA: Ginástica Artística
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
Concepções teórico-filosóficas da Ginástica Artística como elemento da cultura
corporal de movimento. Evolução do processo histórico-cultural construído pela
Ginástica Artística no Brasil e no mundo. Benefícios proporcionados pela prática da
Ginástica Artística relacionando-os aos aspectos motor, cognitivo e afetivo-social.
Análise crítica das diversas abordagens da Ginástica Artística em âmbito escolar e
competitivo.

Conceitos

e

terminologias

específicas

da

Ginástica

Artística.

Fundamentos da Ginástica Artística, com ênfase nos Padrões Básicos de Movimento.
Introdução às sequências pedagógicas para o ensino da Ginástica Artística em
ambiente escolar. Normas de Segurança, Proteção e Auxílio aos elementos básicos
da Ginástica Artística. Introdução aos equipamentos oficiais, auxiliares e adaptados.
Noções gerais do regulamento, julgamento e da organização de eventos de Ginástica
Artística.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WERNER, P. H.: Ensinando ginástica para crianças. 3.ed. Barueri-SP: Manole,
2015.
NUNOMURA, M. Ginástica Artística. São Paulo, SP: Odysseus Editora, 2008.
SANTOS, José Carlos Eustáquio. Ginástica Para Todos – Elaboração de
coreografias e organização de festivais. São Paulo: Editora Fontoura, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUNOMURA, Myrian & NISTA-PICCOLO, Vilma Lení. Compreendendo a ginástica
artística. São Paulo: Phorte, 2005.
BROCHADO, Fernando Augusto, BROCHADO, Monica Viviani. Educação Física no
Ensino Superior - Fundamentos da Ginástica Artística e de Trampolins, 2ª edição.
Guanabara Koogan, 03/2016.
BROCK, Avril, DODDS, Sylvia, JARVIS, Pam, OLUSOGA, Yinka. Brincar. ArtMed,
01/2011.
CANO, Márcio Rogério Oliveira, Neira, Marcos Garcia. Educação física cultural.
Editora Blucher, 2018.
BECKER, Fernando. Educação e Construção do Conhecimento, 2nd edição. Penso,
01/2015.
CURSO: Educação Física
89

PERÍODO: 3º Semestre
DISCIPLINA: Handebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
Contextualização do handebol como prática social, escolar e esportiva, levando em
consideração as fases de desenvolvimento do aprendiz, assim como, os processos
pedagógicos de ensino-aprendizagem envolvidos no ensino da modalidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EHRET, A; SPATE,D; SCHUBERT,R.; ROTH,K. Manual de Handebol – treinamento
de base para crianças e adolescentes. São Paulo: Phorte, 2002.
KROGER, C.; ROTH, K. Escola da bola. São Paulo: Phorte, 2002
GRECO, Pablo Juan. Manual de handebol: da iniciação ao alto nível. São Paulo:
Phorte, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRECO, P.J.; BENDA, N. (Orgs). Iniciação esportiva universal I: da aprendizagem
motora ao treino técnico. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
ALMEIDA, Alexandre de, DECHECHI, Clodoaldo José. Handebol: Conceitos e
Aplicações. Manole, 01/2012.
WALKER, Brad. Lesões no Esporte: uma Abordagem Anatômica. Manole, 01/2011.
WEINBERG, Robert S., GOULD, Daniel. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do
Exercício, 6th edição. ArtMed, 01/01/2017.
DANTE, De Rose Jr. colaboradores. Esporte e atividade física na infância e na
adolescência.

ArtMed,

04/2011.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 3º Semestre
DISCIPLINA: Homem e Sociedade
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina tem como eixo básico o conceito antropológico de cultura.Parte das
explicações sobre a origem humana, considerando a base biológica e cultural de
nossa espécie e enfatiza a complexidade do conceito antropológico de cultura como
seu uso pelo senso comum em comparação com o científico; demonstra a importância
da diversidade cultural e como lidar com as relações étnicas raciais, inclusão social e
fronteiras nacionais.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOAS, Franz. Antropologia cultural. São Paulo: Zahar, 2004.
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem. São Paulo: Contexto, 2012.
LARAIA, Barros, Roque de. Cultura: um conceito antropológico. São Paulo: Zahar,
2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHICARINO, Tathiana (org.). Antropologia social e cultural. São Paulo: Pearson, 2014.
CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: IntterSaberes, 2012.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia hiperdialética: ciência do homem, filosofia da
cultura. São Paulo: Contexto, 2011.
KOTTAK, C. P. Um espelho para a humanidade: uma introdução à antropologia
cultural. Porto Alegre: AMGH, 2013.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 3º Semestre
DISCIPLINA: Prática de Ensino: Integração Escola - Comunidade – PE: IEC
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Caracterização da comunidade e/ou da instituição escolar, para que o aluno vivencie
situações reais, compreenda a realidade do seu campo de atuação, investigue e
proponha projetos inovadores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREITAS, H. C. L. de. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos
estágios. 7 ed. Campinas: Papirus, 2010.
PIMENTA, S.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 7 ed. São Paulo: Cortez.
MALHEIROS,

Bruno Taranto.

Didática Geral.

Rio

de

Janeiro:

LTC,

ISBN

9788521621072.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
THURLER, Monica Gather, MAULINI, Olivier. A Organização do Trabalho Escolar.
Penso, 01/2012.
Freire, Rogéria A. Diversidade, Currículo Escolar e Projeto Pedagógico: A relação
família, escola e comunidade. Cengage Learning Editores, 2016-03-31.
Paula, Denise D’Aurea-Tardeli | Fraulein Vidigal D. Formadores da criança e do jovem:
Interfaces da comunidade escolar. Cengage Learning Editores, 05/2014.
SANTOMÉ, Jurjo Torres. Currículo Escolar e Justiça Social. AMGH, 01/2014.
SANTOS, Clóvis Roberto D. A Gestao Educacional e Escolar para a Modernidade.
Cengage Learning Editores, 10/2012.

92

CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4° Semestre
DISCIPLINA: Atletismo: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas/aulas
I - EMENTA
A disciplina estuda as técnicas das provas de atletismo: corridas, saltos e arremessos,
regulamentos de competição e a metodologia para o ensino de cada uma das provas,
envolvendo os aspectos básicos das técnicas e estilos mais utilizados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDES, J.L. Atletismo: “Corridas”. São Paulo: EPU, 2003.
FERNANDES, J.L. Atletismo: “Lançamentos e Arremessos”. São Paulo, EPU. 2003.
FERNANDES, J.L. Atletismo: “Os Saltos”. São Paulo: EPU, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATTHIESEN, Sara Quenzer. Fundamentos de Educação Física no Ensino Superior Atletismo - Teoria e Prática, 2ª edição. Guanabara Koogan, 01/2017.
ACKLAND, Timothy R., ELLIOTT, Bruce C., BLOOMFIELD, John (eds.). Anatomia e
Biomecânica Aplicadas no Esporte, 2nd edição. Manole, 01/2011.
CARREIRO, Eduardo Augusto. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da
Educação Física e Esporte. Guanabara Koogan, 05/2007.
ZATSIORSKY, Vladimir M. Biomecânica no Esporte - Performance do Desempenho e
Prevenção de Lesão. Guanabara Koogan, 12/2003.
TAKATSU, Mayra M. Jogos de Recreação. Cengage Learning Editores, 2015-07-10.
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Curso: Educação Física
Série: 4º. Semestre.
DISCIPLINA: Ciências Sociais
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina Ciências Sociais trata dos fundamentos e desdobramentos da sociedade
moderna. Serão abordados o contexto histórico e as principais abordagens teóricas
sobre a sociedade moderna. Na segunda etapa, problematiza-se as consequências
sociais do intenso processo de expansão do capitalismo na atualidade, onde serão
abordados temas como a globalização, impactos sobre o mercado de trabalho e o
exercício da cidadania.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Alxandre de Freitas. O mundo globalizado. São Paulo: Contexto, 2010.
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Atlas,
2011.
ZUFFO, João Antônio. A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos e as
empresas no turbulento alvorecer do século XXI. Barueri: Manole, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHINAZZO, Suzana S. Epistemologia das Ciências Sociais. Curitiba: InterSaberes,
2013.
COHN, Gabriel. (coord.). Max Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 1999.
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e
desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Introdução às Ciências Sociais. Campinas: Papirus,
2013.
PAIXÃO, A. E. da. Sociologia geral. Curitiba: InterSaberes, 2012.
WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. [tradução e
comentário de Gabriel Cohn]. São Paulo: Ática, 2006. (Ensaios Comentados).
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Didática Específica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre as tendências pedagógicas
da Educação Física escolar e sobre a

complexidade do momento da aula para

compreensão da importância do ato de planejar as aulas. Com base nos pressupostos
legais expressos na LDBEN (9394/96), enfatiza-se a Educação Física inserida na
proposta pedagógica da escola, analisando os diferentes níveis do planejamento da
educação para compreender o papel da Educação Física nesse contexto.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MALHEIROS,

Bruno Taranto.

Didática Geral.

Rio

de

Janeiro:

LTC,

ISBN

9788521621072.
SCARPATO, M (org). Educação Física: como planejar aulas na Educação Básica. São
Paulo: Avercamp, 2007 – 1 reimp – 2009.
C, N. & ROSSATO, G. Educação Básica: da organização legal ao cotidiano escolar.
São Paulo: Ática, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRABER, Kim C. Educação Física e Atividades para o Ensino Fundamental. AMGH,
01/2014.
CANO, Márcio Rogério Oliveira, Neira, Marcos Garcia. Educação física cultural.
Editora Blucher, 2018.
MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Didática Geral. LTC, 08/2012.
GIL,

Juana

Sancho,

HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ,

Fernando.

Professores

na

Incerteza. Penso, 01/01/2017.
BAPTISTA, Claudio Roberto, BOSA, Cleonice. Autismo e Educação. ArtMed, 01/2002.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Direitos Humanos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos direitos
humanos, promovendo a responsabilidade social orientada à visão holística e
missão prática dos direitos humanos como forma de vida para os países
democráticos. Esta disciplina deve promover diálogos e debates que conduzam
ao pensamento crítico e à análise sistêmica sobre o futuro da humanidade em
prol da justiça econômica e social. Além disso, incentiva o entendimento das
implicações morais e políticas dos direitos humanos para conscientizar os
alunos de que os indivíduos são protegidos pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos, aceita pela maioria das nações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2017.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São
Paulo: Saraiva, 2015.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos fundamentais. São
Paulo: Saraiva, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUGUSTIN, Sérgio. Direitos humanos: emancipação e ruptura. Caxias do Sul:
EDUCS, 2014.
BELLO, Enzo. Ensaios Críticos sobre Direitos Humanos e Constitucionalismo.
Caxias do Sul: Educs, 2015.
CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012.
FELIZARDO, Aloma Ribeiro. Ética e Direitos Humanos. Curitiba: Intersaberes,
2013.
GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2014.
LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e
relações internacionais. Barueri: Manole, 2005.

CURSO: Educação Física
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PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Educação Física no Ensino Fundamental
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina se caracteriza pela apreensão e apropriação de noções teóricas e
metodológicas que subsidiam a prática pedagógica da Educação Física no Ensino
Fundamental da Educação Básica, incentivando a reconstrução/construção dos
conhecimentos que subsidiarão a autonomia de decisão na vivência e valorização da
prática reflexiva, contribuindo para a profissionalização docente.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GRESPAN, M R.

Educação física no ensino fundamental:

primeiro ciclo.

Papirus. (Biblioteca Virtual).
SCARPATO, M (org). Educação Física: como planejar aulas na Educação Básica. São
Paulo: Avercamp, 2007 – 1 reimp – 2009.
GRABER, Kim C. Educação Física e Atividades para o Ensino Fundamental. AMGH,
01/2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :
ELIANE, Ayoub. Ginástica geral e educação física escolar. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 2007.
PAES, Roberto Rodrigues. Pedagogia do esporte: iniciação e treinamento em
basquetebol. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015.
DUARTE, Orlando. Histórias dos esportes. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.
OLIVEIRA,

Dalila

Andrade.

Gestão

democrática

da

educação:

desafios

contemporâneos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
PIMENTA, Nanci. Painel de recreação: o quebra-cabeça dos jogos e valores. Rio de
Janeiro: Sprint, 2013.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Futebol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina estuda os aspectos históricos da origem e evolução do futebol e do futsal,
os principais métodos utilizados para o seu ensino e treinamento básico, envolvendo a
didática, metodologia de ensino, bioestatística, biomecânica, fisiologia e suas
implicações no crescimento e desenvolvimento humano, contribuindo assim com a
formação e atualização do futuro professor de Educação Física, para a sua atuação
nas modalidades Licenciatura e Bacharelado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA.
CUNHA, Sergio Augusto, MOURA, Felipe Arruda, CASTELLANI, Rafael Moreno,
BARBIERI, Fábio Augusto, SAN. Educação Física no Ensino Superior – Futebol:
Aspectos Multidisciplinares Ensino e Treinamento. Guanabara Koogan, 07/2009.
NASCIMENTO, Antonio do. Futebol & Relação de Consumo. Minha Editora, 01/2013.
TANI, Go, Corrêa, Umberto Cesar. Aprendizagem motora e o ensino do esporte.
Editora Blucher, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, Paulo Sérgio. Futebol e seus fundamentos. São Paulo: Ícone, 2013
GOMES, Antônio Carlos. Futebol: treinamento desportivo de alto rendimento. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
BARBIERI, Fábio Augusto. Futsal: conhecimentos teórico-práticos para o ensino e o
treinamento. Jundiaí, SP: Fontoura, 2009.
MUTTI, Daniel. Futsal: da iniciação ao alto nível. São Paulo: Phorte, 2003.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física, currículo e cultura. São Paulo: Phorte, 2009.
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 4º Semestre
DISCIPLINA: Fisiologia Aplicada à Atividade Motora
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
Apresentação de um corpo de conhecimento para melhor entender as respostas
fisiológicas mediante a um estresse, considerando este, a atividade física ou o
exercício físico, dando subsídios e ampliando as habilidades aos futuros profissionais
da Educação Física e do Esporte na elaboração e prescrição do exercício físico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WILMORE, J.H. e Costill, D.L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. Editora Manole, 1
ed, São Paulo, 2001
FOSS, M.L. e Keteyian, S.J. Bases Fisiológicas do Exercício e do Esporte. Editora
Guanabara Koogan, 6 ed, Rio de Janeiro, 2000.
MCARDLE, W., Katch, F.I., Katch, V.L. Fundamentos de Fisiologia do Exercício.
Editora Guanabara Koogan, 2 ed, Rio de Janeiro, 2002..
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SHEPHARD, R. J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo: Phorte, 2003.
GUYTON, A. C.. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998
GUYTON, A. C & HALL. J. E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2016.
TORTORA, G. J. & GRABOSWSKI S. R. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
DOUGLAS, R.C. Tratado de fisiologia aplicada a ciências da saúde. São Paulo: Robe,
2000.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,0 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas

I – EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor em
diferentes instituições de ensino inclusivo públicas e particulares. Discussão de
aspectos referentes a estudos linguísticos e línguas de sinais, história da educação de
surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no
desenvolvimento sóciocultural do surdo e em seu processo de escolarização,
educação bilíngue e bicultural. Vocabulário básico em LIBRAS.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAGGIO, Maria Auxiliadora. Libras. Curitiba: InterSaberes, 2015.
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; CHOI, Daniel. Libras. São Paulo: Pearson Pratice
Hall, 2012.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e
práticas pedagógicas. São Paulo: Autêntica, 2012.
ESTELITA, Mariangela. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais.
São Paulo: Penso, 2015.
FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2013.
GRAÇA, Maria da. Libras. Curitiba: Intersaberes, 2012.
MOURA, Maria Cecília de; CAMPOS, Sandra Regina Leite de. Educação para surdos:
práticas e perspectivas II. São Paulo: Santos, 2011.
PFEIFER, Paula. Crônicas da surdez. São Paulo: Plexus, 2014.
QUADROS, Ronice Müller. Língua de herança: Língua Brasileira de sinais. Porto
Alegre: ArtMed, 2011.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo – PE: VAE
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Análise crítica da metodologia, dos critérios de avaliação, da escolha de livro didático e
seleção de atividades mais significativas para a sala de aula. Construção de uma
identidade profissional, habilitando o estagiário a programar as suas atividades
didáticas. Orientação e supervisão dos estágios de observação, participação e/ou
regência.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Maria Silveira. Por Amor e por Força. ArtMed, 04/2011.
FILHO, Luciano Mendes Faria. Pensadores sociais e história da educação, 3rd edição.
Autêntica Editora, 06/2007.
FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula - Relações de gênero, orientação
sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. Autêntica
Editora, 07/2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREITAG, Barbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Centauro, 2005.
PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã, 1995.
BUENO, Maria. Descentralização do estado e municipalização do ensino: problemas e
perspectivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012.
KAMII, Constance. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de
Piajet. Porto Alegre: Artmed, 2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Planejamento e Políticas Públicas da Educação
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
A política educacional no contexto das políticas públicas. Administração, políticas e
financiamento da educação no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PEREIRA, Maurício Fernandes, Calegari, Diego . Planejamento e estratégia das
escolas: o que leva as escolas a ter alto desempenho. Atlas, 10/2013.
SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo D. As dimensões do planejamento educacional:
O que os educadores precisam saber. Cengage Learning Editores, 2016-08-13.
PACHECO, José Augusto. Políticas Curriculares. ArtMed, 04/2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREITAS, H. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos
estágios. Campinas, SP. Papirus, 1996.
MENEZES, J. Escola e o aluno: relações entre o sujeito-aluno e o sujeito-professor.
São Paulo: Avercamp, 2007.
LIPMAN, Matthew. O pensar educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
ALMEIDA, Malu. Políticas educacionais e práticas pedagógicas: para além de
mercadorização do conhecimento. Campinas, SP: Editora Alínea, 2005.
LIBÂNEO, J. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e
profissão decente. São Paulo, SP: Perdizes, 2010.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afro-Descendência (OPTATIVA)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,0 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aulas

I – EMENTA
A partir da aprovação da Lei 10.639/203,0, torna-se necessário a formação
para uma prática educacional e profissional sob a perspectiva das relações
étnico-raciais no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e
etnia; racismo e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história
da afro descendência no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos
negros no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações
étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007.
MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue. São Paulo: Magnoli, 2009.
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FONSECA, Dagoberto José. Você conhece aquela?: a piada, o riso e o racismo à
brasileira. São Paulo: Summus, 2014.
GOMES, Nilma Lino. Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. São
Paulo: Autêntica, 2012.
MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. São Paulo: Saraiva, 2003.
MELO, Elisabete. História da África e Afro-Brasileira. São Paulo: Summus, 2016.
MICHALISZYN, Mario Sergio. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e
da diversidade cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2016.
SANTOS, Gevenilda Gomes. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo:
Selo Negro, 2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Educação Ambiental (OPTATIVA)
CARGA HORARIA SEMANAL: 1,0 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aulas

I – EMENTA
Promover o desenvolvimento profissional dos alunos através de propostas
educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade
técnica, e sim em novos conhecimentos para a teoria e prática de ensinar. Fornecer a
compreensão de que a atividade docente desta disciplina está associada a uma
valorização humanitária, crítica, cultural e reflexiva, de acordo com as exigências do
mundo contemporâneo. Propor a discussão do ensino da educação ambiental
baseado na formação de um sujeito ecológico, portador de valores éticos, atitudes e
comportamentos ecologicamente orientados, que incidem sobre o plano individual e
coletivo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PELIZZOLI, Marcelo L. Homo ecologicus: ética, educação ambiental e práticas vitais.
Caxias do Sul: Educs, 2011.
PHILIPPI JR., Arlindo. Educação ambiental e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2014.
RUSCHEINSKY, ALOISIO. Educação Ambiental: Abordagens múltiplas. Porto Alegre:
Penso, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBANUS, Lívia L. F. Ecopedagogia: Educação e meio ambiente. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: guia prático e
didático. São Paulo: Érica, 2012.
BORTONI-RICARDO, S. M.; MACHADO, V. R.; CASTANHEIRA, S. F. Formação do
professor como agente letrador. São Paulo: Contexto, 2010.
DOURADO, Juscelino. Reflexão e práticas em Educação Ambiental: discutindo o
consumo e a geração de resíduos. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.
FANTIN, Maria Eneida. Educação ambiental, saúde e qualidade de vida. Curitiba:
Intersaberes, 2013.
LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação ambiental no Brasil: Formação,
identidades e desafios. São Paulo: Papirus, 2012.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 4º Semestre
DISCIPLINA: Marketing Pessoal (OPTATIVA)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,0 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aulas

I – EMENTA
Abordagem sobre as técnicas de marketing aplicadas a pessoa, como forma de
valorizar a imagem pessoal e fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais.
Desenvolve a habilidade de ressaltar características próprias de uma pessoa,
valorizando, construindo e expondo diferenciais de ordem pessoal e profissional, de
forma ética e convincente. O conjunto de estratégias e técnicas éticas que ajudam a
desenvolver importantes habilidades de percepção, convívio social e profissional,
liderança e carisma como ferramenta de trabalho e de negócios.
II – BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. São
Paulo: Pearson, 2007.
URDAN, Flávio Torres. Gestão do composto de marketing. São Paulo: Atlas, 2012.
LARRATE, Marco. Governança corporativa e remuneração dos gestores. São Paulo:
Atlas, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARCIA, Janaina Leonardo. Marketing de serviços e varejo. São Paulo: Pearson,
2012.
KEEGAN, Warren Joseph. Marketing Global. São Pualo: Pearson, 2012.
KOTLER, Philip. Marketing essencial. São Pualo: Pearson, 2014.
KOTLER, Philip. Princípios de marketing. São Pualo: Pearson, 2014.
TURCHI, Sandra R. Estratégias de marketing digital e E-commerce. São Paulo: Atlas,
2012.oteca].
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 5º Semestre
DISCIPLINA: Educação Física Adaptada
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
Estudo das deficiências físicas, mentais e sensoriais e das adaptações necessárias
para a elaboração de programas de atividades físicas e esportivas. Estudo do
movimento de inclusão de pessoas com deficiências nas aulas de educação física
escolar. Análise das condições especiais de saúde e de suas implicações para a
elaboração de programas de atividades físicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LOPES, M.C. Surdez & Educação. 2. ed. rev. amp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
GORGATTI, Márcia Greguol; Costa, Roberto Fernandes da. Atividade Física
Adaptada: qualidade de vida para pessoas com necessidades especiais. 2.ed. Barueri,
SP: Manole, 2008
LINDSAY K. Canales e Rebecca K. Lytle. Atividade física para jovens com deficiências
graves. Baureri, SP: Manole, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CLAUS, D. S.; MOSQUERA, J. J. M.: Educação e inclusão: perspectivas desafiadoras.
Porto Alegre, RS: EDIPUCRS, 2013.
AYUB, N. Educação: um universo di-verso. Porto Alegre, RS, 2005.
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Educação infantil: saberes e fazeres da formação de
professores. Campinas, SP: Papirus, 2008.
BRACHT, Valter. Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz. Ijuí: Ed.
Unijuí, 2014.
GALLARDO, J. Educação física: contribuições à formação profissional. Ijuí: Ed. Unijuí,
2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 5º Semestre
DISCIPLINA: Educação Física no Ensino Médio
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 90 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina estuda as noções teóricas e metodológicas que subsidiam a prática
pedagógica da Educação Física no Ensino Médio da Educação Básica e favorece a
vivência e a valorização da prática reflexiva, contribuindo para a profissionalização
docente.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CANO, Márcio Rogério de Oliveira; Neira, Marcos Garcia. Educação Física Cultural.
Coleção: A reflexão e a prática no ensino médio. São Paulo: Blucher, 2018.
SCARPATO, M. (org.). Educação Física: como planejar as aulas na Educação Básica.
São Paulo. Avercamp, 2007. 181 p.
DARIDO, S. C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Guanabara- Koogan,
2005, 91p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR :
DARIDO, Suraya Cristina. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
BRACHT, Valter. Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz. Ijuí: Ed.
Unijuí, 2014.
CANO, Márcio Rogério Oliveira, Neira, Marcos Garcia. Educação física cultural.
Editora Blucher, 2018.
CAMPOS, Luiz. Didática da educação física. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2011.
MARQUES, Isabel. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2012.
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CURSO: Educação Física.
SÉRIE: 5º Semestre
DISCIPLINA: Medidas e Avaliações
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
A disciplina transmite conceitos relativos à avaliação funcional e morfológica aplicados
a todas as faixas etárias de forma teórica e prática.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DAWES, J; ROOZEN, M.: Desenvolvendo agilidade e velocidade. Barueri-SP: Manole,
2015.
MILER, T. Guia para avaliações do condicionamento física. Barueri, SP: Manole, 2015.
KISS, M.A.P.D.M. Esporte e exercício – avaliação e prescrição. São Paulo: Roca,
2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUEDES D.P. & GUEDES J.E.R.P. Controle do peso corporal: composição corporal,
atividade física e nutrição. Londrina PR. Midiograf, 1998.
KISS, M.A.P.D.M. Esporte e exercício – avaliação e prescrição. São Paulo: Roca,
2003.
AUGUSTO, Carvalho. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
PERERA, Rafael. Ferramentas estatísticas no contexto clínico. Porto Alegre: Artmed,
2010.
CALAIS-GERMAIN. Anatomia para o movimento: introdução à análise das técnicas
corporais. Barueri, SP: Manole, 2002
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CURSO: Educação Física
SÉRIE: 5° Semestre
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à
conceituação de ciência e de seus objetivos.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.
MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 2017.
MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho
Científico. São Paulo: Atlas, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIAS FILHO, Milton Cordeiro. Planejamento da Pesquisa Científica. São Paulo:
Atlas, 2015.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. São Paulo: Vozes, 2014.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo:
Atlas, 2016.
NASCIMENTO, Luiz Paulo D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia,
dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo:
Cengage Learning Editores, 2019.
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir

o

horizonte

do

conhecimento.

São

Paulo:

Atlas,

2009.
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CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA
SÉRIE: 5º Semestres
DISCIPLINA: Prática de Ensino: trajetória da Práxis – PE: TP
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Realização de estágios supervisionados em termos gerais e específicos; análise das
diversas dimensões da dinâmica escolar, do processo educacional e do contexto da
realidade, articulando teoria e práxis.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIANCHI, Anna Cecilia de M., Marina Alvarenga, Roberto Bianchi. Orientação para
Estágio em Licenciatura. Cengage Learning Editores, 10/2012.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa D. Os Estágios nos Cursos de Licenciatura.
Cengage Learning Editores, 04/2012.
PACHECO, José, PACHECO, Maria Fátima. A Escola da Ponte Sob Múltiplos Olhares.
Penso, 01/2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã, 1995.
CAMPOS, Luiz. Didática da educação física. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2011.
GALLARDO, J. Educação física: contribuições à formação profissional. Ijuí: Ed. Unijuí,
2009.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo:
Atlas, 2016.
NASCIMENTO, Luiz Paulo D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia,
dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo:
Cengage Learning Editores, 2019.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 5º Semestre
DISCIPLINA: Voleibol: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I – EMENTA
Estudo das habilidades motoras específicas do voleibol, dos parâmetros importantes
para a montagem e direção de equipes de nível escolar ou iniciante, e de processos
metodológicos para seu ensino e aplicação, de forma que possam ser utilizados pelos
futuros professores como instrumento da Educação Física, para a promoção da saúde
e da qualidade de vida, e na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: da iniciação à competição. São Paulo:
Manole, 2002.
BOJIKIAN, J. C. M.; BOJIKIAN, L. P. Ensinando Voleibol. 5 ed. São Paulo: Phorte,
2012.
KRÖGER, C.; ROTH, K. Escola da bola. Um ABC para iniciantes nos jogos esportivos.
São Paulo: Phorte, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SUVOROV, Y. Voleibol: iniciação. Rio de Janeiro, RJ: Sprint, 2010.
BIZZOCCHI, Carlos. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. 3. ed. Barueri,
SP, 2008.
BIZZOCCHI, Carlos. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. 4. ed. Barueri,
SP, 2008.
BOJIKIAN, João. Ensinando voleibol. São Paulo: Phorte, 2008.
BORSARI, José Roberto. Voleibol: aprendizagem e treinamento em todos os níveis:
um desafio constante: vôlei de praia, vôlei quarteto, futevôlei, minivôlei: regras
atualizadas. São Paulo: EPU, 2010.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Avaliação Diagnóstica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Discussão de bases físicas dos exames complementares por imagem. Observação de
imagens diagnósticas. Reconhecimento de exames laboratoriais complementares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, Alba Lucia Bottura de, Cols. Anamnese e exame físico. ArtMed, 04/2011.
MILLER, Todd (ed.). Guia para Avaliações do Condicionamento Físico. Manole,
01/2015.
HAYWOOD, Kathleen M., GETCHELL, Nancy. Desenvolvimento Motor ao Longo da
Vida, 6th edição. ArtMed, 01/01/2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AUGUSTO, Carvalho. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
PERERA, Rafael. Ferramentas estatísticas no contexto clínico. Porto Alegre: Artmed,
2010.
CALAIS-GERMAIN. Anatomia para o movimento: introdução à análise das técnicas
corporais. Barueri, SP: Manole, 2002
PALMER, M. Fundamentos técnicas de avaliação musculo esquelética. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 1990.
POLLOCK, Michael. Exercícios na saúde e na doença. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan,

2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º Semestre
DISCIPLINA: Educação Física Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I - EMENTA
A disciplina correlaciona os diferentes conteúdos com o objetivo de integração
interdisciplinar e multiprofissional nas áreas da saúde e lazer.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2007.
HELMAN, Cecil G. Cultura, Saúde e Doença, 5th edição. ArtMed, 01/2015.
NASIO, J.-D. Meu corpo e suas imagens. Zahar, 2009-04-03.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NEIRA, Marcos Garcia. Educação física desenvolvendo competências. São Paulo:
Phorte, 2009.
LIBÂNEO, J. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e
profissão decente. São Paulo, SP: Perdizes, 2010.
MANSOLDO, Ana. Educação ambiental na perspectiva da ecologia integral: como
educar neste mundo em desequilíbrio?. São Paulo: Autêntica, 2012.
GALLARDO, J. Educação física: contribuições à formação profissional. Ijuí: Ed. Unijuí,
2009.
MARQUES, Isabel. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2012.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º Semestre
Estágio Curricular
I - EMENTA
O Curso de Educação Física busca operacionalizar a transição da formação inicial à
prática profissional através de diferentes formas e locais de estágio, objetivando que
os acadêmicos tomem contato com o conhecimento e com as diversas opções de
serviço junto ao mercado de trabalho, com a devida orientação/supervisão tanto no
campo de atuação quanto na própria universidade.
O estágio obrigatório é aquele que envolve o acadêmico de Educação Física,
regularmente matriculado e com efetiva frequência, a desenvolver atividades
obrigatórias diante da carga horária estipulada para a integralização do curso, visando
a melhoria da sua qualificação e competência acadêmica e pré-profissional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Não utiliza bibliografia específica

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Não utiliza bibliografia específica

114

CURSO: Educação Física
SÉRIE: 6º SEMESTRE
DISCIPLINA: Lutas: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas
I - EMENTA
A disciplina discorre acerca das origens das lutas, modalidades de combate e artes
marciais, inserindo seus conceitos e filosofias na fundamentação de seus aspectos
técnicos e em seu aproveitamento na Educação Física e na aplicação das
necessidades práticas em relação à segurança pessoal na atualidade. Apresenta
também conhecimentos das capacidades motoras, físicas, coordenativas envolvidas
na prática e especialização em lutas e contextualiza seu entendimento como esporte
competitivo.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ELISABETH, Vidor & LETÍCIA, Vidor de Sousa Reis. Capoeira: uma
herança cultural afro-brasileira. 1.ed. São Paulo: Selo Negro, 2013.
MESQUITA, Chuno. Judô... Da reflexão à competição: O caminho
suave. Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
RUFINO, Luiz Bonatto, DARIDO, Suraya Cristina. O ensino das lutas
na escola. Penso, 01/2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA, Gladson de Oliveira. Capoeira: um instrumento psicomotor para a cidadania.
São Paulo: Phorte, 2008
FRANCHINI, E. Judô: desempenho competitivo. Barueri, SP: Monole, 2010.
CAMPOS, Luiz. Didática da educação física. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2011.
BÊRNI, Duilio Avila, FERNANDEZ, Brena Magno. Teoria dos Jogos - 1ª Edição.
Saraiva, 04/2014.
PIMENTA, Nanci. Painel de recreação: o quebra-cabeça dos jogos e valores. Rio de
Janeiro: Sprint, 2013.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I - EMENTA
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio
da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos
necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar
os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a
compreensão dos fundamentos da metodologia científica.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.
MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia
Científica. São Paulo: Atlas, 2017.
MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho
Científico. São Paulo: Atlas, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIAS FILHO, Milton Cordeiro. Planejamento da Pesquisa Científica. São Paulo:
Atlas, 2015.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. São Paulo: Vozes, 2014.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo:
Atlas, 2016.
NASCIMENTO, Luiz Paulo D. Elaboração de projetos de pesquisa: Monografia,
dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo:
Cengage Learning Editores, 2019.
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir

o

horizonte

do

conhecimento.

São

Paulo:

Atlas,

2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Metodologia do Treinamento Físico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I - EMENTA
Capacitação do aluno na organização de planos de treinamento para a qualidade de
vida e em diferentes modalidades esportivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KRAEMER, W. J.: Otimizando o treinamento de força. Burueri, SP:
Manole, 2009.
FRANKLIN, Eric. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a
Otimização do Desempenho em Todos os Estilos. Manole, 01/2012.
MCCONNELL, Alison. Treinamento Respiratório para um Desempenho
Superior. Manole, 01/2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BULGACOV, Sergio. Administração estratégica: teoria e prática. São Paulo: Atlas,
2007.
PRESTES, J. Prescrição e periodização do treinamento de força em academias. 2. ed.
Barueri-SP: Manole, 2016
SABA, Fábio. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros
esportivos. Barueri, SP: Manole, 2012.
GOMES, Antônio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
AUGUSTO, Carvalho. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Natação: Aspectos Pedagógicos e Aprofundamento
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3,0 horas/aulas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aulas

I – EMENTA
A disciplina estuda a Natação em ambiente escolar, a prática e o ensino de Natação
fora do ambiente escolar, os conceitos de “aprender a nadar“, os nados formais e
outras formas de interação com a água.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PAULA, H. L da Costa. Natação e atividades aquáticas: subsídios para o ensino.
Barueri, SP: Manole, 2010.
EVANS, Janet. Natação total. Manole, 2009
SALO, Dave, RIEWALD, Scott A. Condicionamento Físico para Natação. Manole,
01/2011.
II - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, P. Natação e atividades aquáticas: subsídios para o ensino. Barueri, SP:
Manole, 2010.
LIMA, Wilian Urizzi de. Ensinando natação. São Paulo: Phorte, 2009.
STAGER, J. Natação: manual de medicina e ciência do esporte. Barueri, SP: Manole,
2008.
CORRÊIA, Célia Regina. Natação na pré-escola: a natação no auxílio ao
desenvolvimento infantil. Rio de Janeiro: Sprint, 2008.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação física desenvolvendo competências. São Paulo:
Phorte, 2009.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Prática de Ensino: Reflexões – PE: REFL
CARGA HORÁRIA SEMANAL 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas

I – EMENTA
Reflexão sobre a prática de ensino no curso, que inclui as atividades de estágio
supervisionado em termos gerais e específicos; análise das diversas dimensões da
dinâmica escolar, do processo educacional e do contexto da realidade, articulando
teoria e práxis. Síntese das vivências através da elaboração de um relatório reflexivo.
II - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MELLO, Ana Maria, CORRÊA, Maria Cristina Silva, VIEIRA, Flaviana Rodrigues,
BOTOLACI, Natália. O dia a dia das creches e pré-escolas. ArtMed, 04/2011.
WILLINGHAM, Daniel T. Por Que os Alunos não Gostam da Escola?. Penso, 01/2011.
MCLURKIN, Denise L. Questões Sociais Desafiadoras na Escola. AMGH, 01/2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia,
2004.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Pedagogia da animação. Campinas, SP: Papirus,
1989.
BIANCHI, Anna Cecília de Moraes. Manual de orientação: estágio supervisionado. São
Paulo: Cengage Learning, 2009.
SILVA, L. Estágio supervisionado e prática de ensino: desafios e possibilidades.
Araraquara, SP: FAPEMIG, 2008.
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009.
VIANA, Cláudia. Políticas de educação, gênero e diversidade sexual breve história de
lutas

danos

e

resistências.

Belo

Horizonte:

Autentica

Editora,

2018.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º. Semestre
DISCIPLINA: Políticas Públicas e Inclusão Social
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aulas
I – EMENTA
Propõe a problematização e discussão crítica acerca das Políticas Públicas e
Sistemas de Saúde. A partir da perspectiva da Promoção da Saúde discute a inclusão
social como ação política concreta para a transformação social.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OTTMAR, T. Sociologia da acessibilidade. Curitiba: Interfaces, 2017.
LOURENÇO, ÉRICA. Conceitos e práticas para refletir sobre a educação inclusiva.
Belo Horizonte: Editora Autêntica; Ouro Preto, MG: UFOP, 2010.
LUNARDI, A. Educação para todos: as muitas faces da inclusão escolar. Campinas,
SP: Papirus, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VIANA, Cláudia. Políticas de educação, gênero e diversidade sexual breve história de
lutas danos e resistências. Belo Horizonte: Autentica Editora, 2018.
FREITAS, H. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos
estágios. Campinas, SP. Papirus, 1996.
MENEZES, J. Escola e o aluno: relações entre o sujeito-aluno e o sujeito-professor.
São Paulo: Avercamp, 2007.
LIPMAN, Matthew. O pensar educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
ALMEIDA, Malu. Políticas educacionais e práticas pedagógicas: para além de
mercadorização do conhecimento. Campinas, SP: Editora Alínea, 2005.
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CURSO: Educação Física
PERÍODO: 6º Semestre
DISCIPLINA: Atividades Complementares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 200 horas

I - EMENTA

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação, de habilidade, conhecimentos e competências do
aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e
atividades

independentes,

transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade,

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão
junto à comunidade.
Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras,
simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e frequência
a peças teatrais e mostras cinematográficas, fazem

parte das Atividades

Complementares.

II - BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Não utiliza bibliografia específica

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Não utiliza bibliografia específica
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Os Estágios Curriculares Obrigatórios incluem atividades de prática
profissional exercidas em situações reais de trabalho, na forma da Lei de
Estágio, tendo como finalidades básicas proporcionar a complementação da
formação acadêmica e permitir ao estudante ter acesso ao seu futuro campo
de atuação profissional, num contato direto com questões práticas e teóricas
durante um determinado número de horas.
O Curso de Educação Física - Licenciatura da IES busca operacionalizar
a transição da formação inicial à prática profissional através de diferentes
formas e locais de estágio, objetivando que os acadêmicos tomem contato com
o conhecimento e com as diversas opções de serviço junto ao mercado de
trabalho, com a devida orientação/supervisão tanto no campo de atuação
quanto na própria instituição.
O estágio curricular é aquele que envolve o acadêmico de Educação
Física, regularmente matriculado e com efetiva frequência, a desenvolver
atividades obrigatórias diante da carga horária estipulada para a integralização
do curso, visando a melhoria da sua qualificação e competência acadêmica e
pré-profissional.
1. Normas e Diretrizes:
O Curso de Educação Física da IES pretende habilitar seus alunos em
Licenciatura seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas, diante
das quais se destaca a referência aos estágios supervisionados.
A Resolução CNE/CP 02, de 19 de fevereiro de 2002, define a duração e
carga horária dos estágios para os cursos de Licenciatura, no seu artigo 1º:
I

–

400

(quatrocentas)

horas

de

estágio

curricular

supervisionado, a partir do início da segunda metade do curso
Seguindo as indicações acima citadas, define-se:
O estágio curricular supervisionado “in loco” no curso de Educação
Física – Licenciatura da IES somente poderá ser iniciado a partir do quarto
semestre letivo, segunda metade do curso que, em 6 semestres, garante a
Licenciatura a seus alunos. Atividades de encaminhamento para o estágio
supervisionado curricular “in loco” deverão ser realizadas a partir do segundo
semestre de curso, como observação, projetos e caracterização da instituição e
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da comunidade. Estas atividades são sugeridas em consonância ao Parecer
CNE/CP 09/2001 que indica a possibilidade de realizar estágio curricular desde
o início do curso de Licenciatura. Texto que mesmo alterado no Parecer
CNE/CP 27/2002 e da Resolução CNE/CP 02/2002, merece destaque por
guardar coerência com toda proposta de revalorização da prática nos cursos de
Licenciatura, assumida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Resolução
CNE/CP 01/2002.
A

realização

dos

estágios

curriculares

obrigatórios

propicia

o

reconhecimento da complexidade e da multideterminação do fenômeno
psicológico, em especial da realidade das relações intersubjetivas e da
decorrente diversidade de perspectivas para a compreensão do fenômeno
humano. Nesse caso, é preciso estar atento ao estagiário que vai defrontar-se
com o universo particular de indivíduos e grupos, e/ou com um espaço
institucional já pré-determinado e carregado de expectativas, seja nas escolas,
empresas, comunidades, organizações públicas ou privadas, nem sempre
compatíveis com a sua concepção de homem e de mundo.
O cumprimento do disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais; a
observância da diversidade de orientações teórico-metodológicas e da
realização de práticas em diferentes contextos e situações; e a proposta
pedagógica do Curso, determinam que: “O estágio profissional curricular
representa um momento da formação em que o graduando deverá vivenciar e
consolidar as competências exigidas para o exercício acadêmico-profissional
em diferentes campos de intervenção, sob a supervisão de profissional
habilitado e qualificado, a partir da segunda metade do curso. ” (DCNs/2004),
cuja execução está garantida pelos membros do corpo docente contratados
pela Instituição de Ensino na qualidade de supervisores.
Assim, fundamenta-se a disciplina curricular de estágio supervisionado
obrigatório, tanto no ementário, quanto na bibliografia básica e complementar,
que incluem o desenvolvimento de práticas específicas relacionadas às
competências e habilidades necessárias ao exercício profissional e aos vértices
teórico, situacional e temático, nas áreas: Escolar e Afins (atividades rítmicas e
expressivas, lutas, lazer e saúde).
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As DCNs de Educação Física determinam a existência que o estágio
ocorra em “diferentes campos de atuação”. No Curso de Educação Física –
Licenciatura da FAPAL são oferecidos estágios que contemplam as áreas a
pouco citadas.
O detalhamento das condições de oferta, dos mecanismos de escolha e
do funcionamento dos estágios é disponibilizado ao corpo discente por meio de
manual: “Normas e Orientações do Estágio Curricular Obrigatório”, que é
distribuído também ao corpo docente.
4.4. Competências e Habilidades do Estágio Curricular Supervisionado
Um conjunto de competências e habilidades profissionais correlacionado
às ênfases oferecidas, compatível com as demandas sociais atuais e
potenciais e com a vocação da Instituição de Ensino, está relacionado a seguir:
a) Competências
•

Seleção, utilização e avaliação das abordagens pedagógicas da
Educação

Física,

conteúdos/temas,

metodologias

e

processos

avaliativos.
•

Elaboração de planos de aulas e planos de ações.

•

Elaboração de relatórios parciais e finais.

b) Habilidades
•

Reconhecer as realidades dos(as) escolares.

•

Diagnosticar e elaborar planejamentos de intervenção pedagógica.

•

Buscar e utilizar o conhecimento científico necessário à atuação
profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática
profissional.

•

Relacionar-se segundo atitudes requeridas pela atuação profissional.

•

Exercer com crítica a atuação profissional e a cidadania.

4.5. Organização dos Estágios Curriculares Supervisionados
a) O estágio na área do Ensino (escolar):
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b) Poderá ser realizado em até 6 horas por dia para estágio escolar e
áreas afins conforme Lei 11788/2008, seguindo orientações específicas da
Coordenação de Estágio ou Coordenação do Curso.
c) Devem-se escolher no mínimo dois níveis de ensino, prevendo um
mínimo de 20 horas de realização de estágio de observação, participação ou
regência - nestes níveis.
Níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental nível I e II e
Ensino Médio.
O estágio nas áreas afins (não escolar):
a) Deverá ser realizado em, no mínimo, duas áreas, ou duas modalidades
em uma única área, e no mínimo 20 horas de carga horária para cada uma.
As atividades de supervisão e orientação dos estágios serão de
responsabilidade do professor e acontecerão em horário de aula nas disciplinas
de Prática de Ensino a partir do 2º semestre letivo.
O aluno é esclarecido pelo professor na disciplina de Prática de Ensino
sobre a obrigatoriedade da realização do estágio, por exigência legal, e quanto
sua postura ética, durante todo o estágio.
O estágio pode ser realizado na escola ou outros campos de atuação não
escolar em que foram analisadas a comunidade e a instituição, para a possível
execução do projeto na disciplina Prática de Ensino: Observação e Projetos
(PE:OP).
Todo o material destinado à realização e validação do estágio curricular
supervisionado, ou seja, cartas de credenciamento e fichas estão disponíveis
aos alunos no setor de Estágios da FAPAL.
A cada semestre letivo o aluno deverá validar/assinar suas horas de
estágio com o professor da disciplina Prática de Ensino – ficando de posse das
fichas capa e meio – as quais ficarão sob sua responsabilidade até sua
conclusão. As fichas só deverão ser retidas pelo professor da disciplina Prática
de Ensino: Reflexões (PE:REFL), quando da realização do relatório conclusivo
e finalizado o preenchimento das fichas, concluindo as 400 horas de estágio.
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A carga horária registrada nas fichas é patrimônio do aluno para fins de
transferência ou conclusão do curso.
As atividades de estágio realizadas no decorrer dos semestres, na e fora
da instituição servirão como material de reflexões e análises nos encontros dos
alunos e professores em aula e como critério de avaliação. Assim, espera-se
que a cada semestre letivo, na disciplina Prática de Ensino possam ser
oportunizadas dinâmicas de reflexões que visam ampliar o conhecimento do
aluno sobre o universo de atuação profissional. O estágio passa a ser
considerado não apenas como um momento de experiência e vivência
profissional, mas como campo de conhecimento. (Pimenta, 2004)4
As disciplinas relacionadas à prática de ensino, ou seja: “Prática de
Ensino Introdução à Docência”, “Prática de Ensino – Observação e Projeto”,
“Prática de Ensino – Estágio Supervisionado”, “Prática de Ensino – Vivência no
Ambiente Educativo”, “Prática de Ensino – Trajetória da Práxis” e “Prática de
Ensino – Reflexões”, em razão de peculiaridades a elas inerentes, devem
apresentar uma avaliação contínua do desempenho do aluno, com anotação de
uma média semestral (MS), ao final do semestre.
Particularmente a disciplina “Prática de Ensino – Reflexões”, a ser
ministrada no sexto semestre do curso, tem como condição sine qua non, para
a aprovação do aluno, a realização da carga horária completa de estágio, sem
a qual o aluno deve ser reprovado. Por outro lado, o cumprimento desta carga
horária, devidamente comprovada e documentada (entrega das fichas de
estágio, do relatório de estágio e de projetos desenvolvidos) deve ser
entendido como suficiente para a sua aprovação nesta disciplina, desde que os
documentos sejam avalizados pela Coordenadoria de Estágios em Educação,
sem o que, o aluno estará impedido de colar grau.
Durante o andamento das atividades acadêmicas, alunos e professores
devem discutir e avaliar o desenvolvimento das atividades, gerando novas
propostas e caminhos para superação das dificuldades.

4

PIMENTA, S. G. & LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo, Cortez, 2004.
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Os alunos que, eventualmente, não conseguirem atingir os objetivos
propostos para as atividades práticas e, por isso, ficarem retidos (em regime de
dependência), deverão cumprir atividades programadas e avaliadas pela
Coordenadoria de Estágios em Educação que serão integralmente “on line”,
com encontros presenciais entre alunos e professores em aulas.
Mecanismos Efetivos de Acompanhamento, Controle, Avaliação e
Divulgação dos Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios
Os horários de início e término das atividades práticas de estágio
acontecem de acordo com a rotina dos campos de estágio.
Na Ficha de Controle de Presença à Supervisão, a frequência à
supervisão do estágio é controlada pelo professor/supervisor diariamente. O
correto preenchimento destas fichas com a devida assinatura do supervisor
determinam o cálculo da carga horária efetivamente realizada pelo estagiário
sob a responsabilidade de cada Supervisor local. Caso haja rasura em alguma
delas, a substituição só poderá ocorrer por autorização do Coordenador. Estas
fichas são entregues ao final de cada semestre, anexada aos relatórios
parciais, bem como ao final juntamente com o relatório final de estágio.
Os relatórios parciais das atividades do estágio de 4o, e 5o semestres são
entregues em datas estipuladas pela Coordenação do Curso.
O relatório final das atividades práticas do estágio, que compreende o
estágio desde o 4º até o 6º semestre, é entregue à Coordenação do Curso em
data previamente anunciada, sempre ao final de cada semestre letivo.
Demais informações sobre o estágio estão presentes no documento
anexo, intitulado Normas e Orientações.
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V. METODOLOGIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM
O Ensino-Aprendizagem no Curso de Educação Física - Licenciatura é
realizado por meio de projetos dirigidos à articulação entre os objetivos gerais e
específicos, conteúdos programáticos e estratégias de trabalho que permitam a
aquisição de conhecimentos, competências e habilidades. A metodologia de
ensino por projetos solicita que o professor desenvolva estratégias didáticas
que incluam uma prática dialógica com o aluno em sala de aula para construir a
apreensão dos conteúdos curriculares.
Os projetos são atividades práticas específicas dirigidas à construção de
um saber psicológico, apresentados em ordem crescente de complexidade e
estão descritos nas estratégias de trabalho dos Planos de Ensino das
disciplinas. O objetivo é a participação ativa do aluno na construção do
conhecimento por meio desse espaço didático-pedagógico oferecido pelo
professor, no qual a orientação assume papel relevante seja na apresentação
de situações-problema e estudo de caso; nos exercícios de observação do
desenvolvimento humano e descrição do comportamento em diferentes
contextos; na apresentação de trabalhos realizados individualmente ou em
grupo; na aplicação de técnicas de exame e testes psicológicos; seja na
participação

em

projetos

comunitários

e

institucionais,

a

partir

do

estabelecimento de convênios e/ou acordos de cooperação com vários
segmentos da sociedade e nos projetos de investigação científica.
Dessa forma, o Curso além da aplicação de uma metodologia tradicional
faz uso de uma metodologia em que a aprendizagem ocorre por meio de
projetos em uma determinada disciplina do 1° ao 6° semestre com a finalidade
de desenvolver habilidades cognitivas e atitudinais para o saber aprender e o
saber fazer, enquanto em outras disciplinas, do 7° ao 9° semestre, os projetos
de investigação científica têm prioridade para a promoção da capacidade de
utilizar os conhecimentos teórico-metodológicos em prol da construção de
habilidades intelectuais.
Cabe ressaltar o uso da metodologia tradicional pelo professor nas aulas
teóricas, nas aulas práticas dos laboratórios, durante os seminários, nos
exercícios dirigidos, nos estágios supervisionados básico e específico, na
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apresentação discente dos trabalhos científicos em banca examinadora,
permeada por aulas expositivas dialogadas.
Pensando em uma formação por competências, o Curso de Educação
Física - Licenciatura destaca os seguintes projetos curriculares por semestres
letivos ao longo do curso, embora surjam outros de extensão ou de iniciação
científica ou do resultado das atividades de estágio:

Projeto Festival de Ginástica Geral e Festival de Cultura Corporal –
Anualmente ocorre a Semana Acadêmica do Curso de Educação Física –
Licenciatura. É parte indispensável da programação da referida semana, os
festivais de Ginástica Geral e Cultura Corporal. Tais ações objetivam trazer o
objeto de estudo da Educação Física – o movimento – para o centro da
discussão, estando em discussão a partir dos movimentos de cada sujeito –
acadêmico(a) – que se movimenta, inseridos nos já citados festivais. A forma
festiva (festival) justifica a ideia da discussão em torno dos movimentos
humanos, bem como as marcas que cada sujeito acumula historicamente
(herança cultural). Desta forma, por não objetivar a mensuração de resultados,
mas sim de apresentação, o “simples” participar já faz com que cada indivíduo
faça uma auto avaliação sobre o próprio domínio corporal.

Projeto Se-movimentando no intervalo - Este projeto justifica-se, por
acreditar que: levando em consideração que o ser humano é movimento,
importante se faz, estudar este ser que se movimenta, bem como, para que e
como ele se movimenta. Neste sentido, para além das diversas leituras
inerentes à formação acadêmica, as ações promovidas no âmbito deste,
buscarão, por meio da práxis, contribuir com os estudos feitos no decorrer do
curso, principalmente em relação à linguagem específica da Educação Física, a
saber: a linguagem corporal. Por meio de estudos prévios, inerentes à
formação em Licenciatura em Educação Física, buscar fazer com o que os(as)
acadêmicos(as) do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade de
Palmas – FAPAL, no horário do intervalo das aulas (20h40min às 21h00min),
possam, por meio da práxis, analisar o que estudam, para além de leituras
textuais, como também, fazendo uso de seus próprios movimentos corporais
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(amplos movimentos / liberdade de expressão / expressão corporal). As ações
se darão por meio de grupos que irão proporcionar momentos, também, de
descontração,

fazendo

uso

de

músicas,

bem

como

de

movimentos

coreografados característicos às diversas danças. Estas ações serão
agendadas em alguns dias de cada semana do decorrer de cada semestre.
Para que o projeto ocorra, far-se-á uso de alguns intervalos das aulas
(20h40min até às 21h00min), no decorrer das semanas que compreendem os
semestres letivos. Desta forma, na quadra poliesportiva da Faculdade de
Palmas – FAPAL, os(as) acadêmicos(as) que, de forma prévia, se
identificarem, irão oportunizar, por meio de movimentos acompanhados por
músicas, momentos em que todos(as) aqueles(as) que quiserem, poderão
participar à sua maneira. As ações serão agendadas de forma antecipada, ou
seja, haverá um calendário para que todos(as) saibam quando elas (ações)
ocorrerão. Aqueles(as) que estiverem envolvidos diretamente na organização
de cada edição do referido projeto, receberão declaração de coorganizadores.
Projeto Dia “D” Esportivo - Este projeto se justifica, devido ao fato do
esporte, além de ser “algo humano”, ser um dos conteúdos inerentes à
Educação Física, neste contexto a Licenciatura em Educação Física. Desta
forma, sabendo que o esporte na grande maioria das vezes está para a
população como produto, e não como simplesmente uma ação extremamente
humana, necessário se faz, “experimentá-lo” como ele é – ação humana -,
deixando de lado à obrigação de se ter altas habilidades ou extrema agilidade,
não que elas são impeditivas ou dispensáveis, mas que qualquer um possa
“sentir-se humano” também quando do contexto do jogo de determinada
modalidade esportiva, situação que nem sempre ocorre quando da realização
de jogos de cunho meritocráticos, pois estes selecionam todo o público
participante, ou seja, separa que irá jogar bem como quem não irá. Por meio de
estudos prévios, inerentes à formação em Licenciatura em Educação Física,
buscar fazer com o que os(as) acadêmicos(as) do curso de Licenciatura em
Educação Física da Faculdade de Palmas – FAPAL, organizem, divulguem e
realizem festivais esportivos (Futsal, Vôlei, Handebol, Basquete, Ginástica
Geral, Lutas), os quais irão proporcionar à participação, aberta, a todos(as)
aqueles(as) acadêmicos(as) da FAPAL, que queiram “se-movimentar” no
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contextos de jogos esportivos. Para que o projeto ocorra, previamente, os(as)
acadêmicos(as) do curso de Licenciatura em Educação Física – FAPAL, irão
elaborar uma agenda para o decorrer de cada semestre. No intuito de não
proporcionar a necessidade, dos(as) demais acadêmicos(as), de escolher entre
assistir aula e participar do dia “D”, as ações deste projeto ocorrerão às sextasfeiras (dia que as vezes não ocorrem aulas para algumas turmas) das
19h25min até às 22h15min, as quais serão agendadas, ou seja, não ocorrerão
ações todas às sextas. Como possibilidade, as modalidades a serem
oferecidas, poderão ser aquelas que estão sendo oferecidas (nas aulas) em
cada semestre. Partindo da ideia de festival (festa), no decorrer da ação,
todos(as) aqueles(as) que quiserem jogar o esporte que estiver sendo
oferecido, necessitará apenas falar com aqueles(as) que estiverem na
organização, ou seja, não será necessário montar equipes antecipadamente
(não se trata de jogos entre turmas), mas sim apenas ter a vontade de jogar.
Mesmo não sendo o objetivo da ação a competição, é sabido que ela, a
competição é inerente ao ser humano, porém não haverá, por parte da
organização, a exacerbação da competição. Também não haverá confecção de
chaves para disputas, não haverá equipes excluídas por meio de derrotas nos
jogos, tão pouco premiações por meritocracia. Haverá sim, por meio da práxis,
bem como da linguagem corporal, momentos de estudos e de reconhecimentos
de si próprio quando do momento de jogador(a). Aqueles(as) que estiverem
envolvidos diretamente na organização de cada edição do referido projeto,
receberão declaração de coorganizadores.
Projeto Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento –
FECCM / FAPAL – O presente projeto, tem por objetivo promover ampla
problematização entre os temas: Educação, Escola, Educação Física,
formação

de

professores

e

ações

pedagógicas

possíveis

e

ou

necessárias em ambientes escolares. No entanto, não se busca esgotar ou,
mesmo que utopicamente, tornar possíveis quaisquer conclusões cabais sobre
os temas acima citados. Diante do exposto, acredita-se que a formação de
professores precisa inserir os(as) acadêmicos(as) em discussões pertinentes
as reais necessidades sociais, isto pois, escola é parte da sociedade. Assim,
por meio da articulação entre “tudo” o que é relacionado com a graduação em
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licenciatura em Educação Física, busca-se com este projeto contribuir com a
formação de professores(as) em potencial, bem como com o desenvolvimento
significativo dos escolares do município de Palmas/To, no que tange à práxis
pedagógica

possível/necessária

à

Educação

Física.

Enquanto

ações

pedagógicas, o “Festival Escolar de Cultura Corporal de Movimento”
poderá ter seus mais diferentes temas, a exemplo: ginástica geral, ginástica
artística, ginástica rítmica, esportes coletivos e individuais e atividades
circenses. Ainda sobre o formato, o “Festival Escolar de Cultura Corporal
de Movimento” poderá tanto ser itinerante (a depender do interesse da
comunidade escolar) como ocorrer nas dependências da própria FAPAL, tendo
como possíveis participantes as inúmeras escolas existentes em Palmas,
inclusive mais de uma escola em cada festival. Por se tratar de uma ação que,
por

meio

da

intencionalidade

pedagógica,

busca

articular as

ações

provenientes das discussões da/na IES, não se tem por “finalidade”
revelar/classificar, o público participante como ganhador e ou perdedor, mas
sim, semear a ideia de que os participantes serão/são os construtores das
ações possíveis nos festivais, tendo com isto, como única finalidade, a
possibilidade de expor-se “livremente” sem o receio de não poder errar
(comum aos ambientes de cunho competitivo).

Projeto Práxis in loco - Este projeto se justifica, devido ao fato da
importância comprovada da presença da Educação Física em todos os
“espaços” da sociedade. Ainda em tempo, sabe-se que a formação acadêmica
precisa estar muito próxima à futura realidade profissional. Assim, para além do
estágio curricular supervisionado, buscar-se-á disponibilizar a possibilidade de
participação em ações nos diversos segmentos da sociedade, por exemplo, a
saber: ações em parques, ações em escolas, ações em instituições
filantrópicas, ruas de recreio entre outras. Tais situações, além de contribuírem
para o acúmulo de conhecimento e experiência, também poderão ser
computadas como horas para as atividades complementares. Neste sentido,
buscar fazer com o que os(as) acadêmicos(as) do curso de Licenciatura em
Educação Física da Faculdade de Palmas – FAPAL, por meio de estudos
prévios, inerentes à formação em Licenciatura em Educação Física, tenham à
disposição momentos, nos mais diversos segmentos sociais, que venham
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contribuir com a formação acadêmica, bem como que possam sempre terem
em mente a importância não só dos estudos, como também das ações de
cunho social, para além do mercado de trabalho. Para além dos já anunciados
objetivos, buscar-se-á também contribuir para o desenvolvimento social dos(as)
munícipes. Tendo como base às formações em Licenciatura, bem como à
realidade do Tocantins e em especial a capital Palmas, o Projeto “Práxis in
Loco”, proporcionará, a partir, também, de solicitações externas ao curso, ou
também por proposição da própria IES, por intermédio do corpo docente,
possibilidades de práxis – ação prática – nos mais diversos seguimentos da
sociedade. Para tanto, e levando em consideração a natural rotina de estudos
(aulas, trabalhos, provas, APS), as ações deverão ser previamente
estruturadas, ou seja, tão logo tenhamos recebido solicitação de participação,
os(as) acadêmicos(as) serão comunicados(as) para que seja feito o
credenciamento de participantes na ação. Pós credenciamento, e já de posse
das informações referentes ao que se deseja realizar, os(as) acadêmicos(as)
deverão decidir como deverão/poderão realizar a(s) ação/ações, já tendo a
necessidade de divisão em grupos de trabalhos, levantamento de materiais
necessários tanto de estudo quanto para a execução no dia da ação. Tais
demandas deverão constar na planilha de ação, a qual deverá ser preenchida
pelos(as) acadêmicos(as) participantes. Como faz parte da formação
acadêmica pensar sobre planejamento, este projeto poderá, a partir do
interesse dos(as) acadêmicos(as) ter um núcleo contento um quantitativo
mínimo de acadêmicos(as), o qual atuará, constantemente, desde o
recebimento das solicitações para participação ou realização de ações, até o
encerramento de cada ação. A composição do referido núcleo poderá ser feita
por indicação dos(as) próprios(as) acadêmicos, ou também por parte do corpo
docente. A participação no núcleo, poderá gerar declarações específicas, isto
pois, a demanda interna do núcleo será maior do que a daqueles(as) que irão
apenas atuar no dia de cada ação. O núcleo será formado pela composição de
5% do quantitativo de acadêmicos(as) de cada um dos semestres, bem como
pelo Coordenador do Curso, e demais Professores(as) que se disponham
participar. A composição feita com a participação de Professores(as) objetiva
contribuir ao processo de ensino aprendizagem. Havendo mais interessados do
que o quantitativo de vagas, caberá à turma decidir as formas de escolha,
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posteriormente informando à coordenação do curso. Havendo desistência por
parte de algum membro do núcleo, a vaga será ocupada por outro que se
enquadre (acadêmico(a) da turma daquele(a) desistente ou Professor(a)). As
ações a serem desenvolvidas poderão ser realizadas por todos(as) aqueles(as)
acadêmicos(as) do curso de Licenciatura em Educação Física – FAPAL, que
estiverem regularmente matriculados e tenham interesse e disponibilidade em
participar. A participação não será remunerada, mas sim, a todos(as) que
participarem será disponibilizado declaração de horas, as quais poderão ser
utilizadas

para

as

atividades

complementares.

Havendo

interesse

e

necessidade, o núcleo poderá convocar reuniões para discussão de assuntos
pertinentes ao projeto em questão.

1. Formas de Realização da Interdisciplinaridade
O ser humano, objeto de estudo da Educação Física - Licenciatura,
devido a sua extrema complexidade não pode ser considerado como passível
de compreensão apenas a partir de um único ponto de vista ou de uma única
ciência. Assim sendo, exige-se do psicólogo que transite por variados campos
de

conhecimento

e

diversas

linguagens

que

comportem

diferentes

interpretações do fenômeno em estudo.
Buscando esse olhar interdisciplinar, o Curso de Educação Física Licenciatura da FAPAL oferece aos seus alunos a interação entre disciplinas de
áreas afins, abordando o ser humano sob diversos ângulos (filosófico, ético,
antropológico, biológico, pedagógico, político, social) e tomando de empréstimo
métodos e procedimentos de outras ciências que possam enriquecer e
complementar o instrumental do psicólogo no manejo de suas ações. Neste
sentido o curso de Educação Física - Licenciatura da FAPAL está alinhado com
Severino (1998)5 quando este autor compreende que a questão da
interdisciplinaridade deve ser colocada “sob o ponto de vista da prática efetiva,
concreta e histórica”.

5

Severino, A. J. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como intencionalização da prática. In:

FAZENDA, Ivani, Catarina Arantes. (Org.). Didática e Interdisciplinaridade. 9ª. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005.
(1998). v. 1. 192 p.
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O caminhar dos alunos na direção do desenvolvimento das competências
e habilidades necessárias para o olhar interdisciplinar inicia-se nos primeiros
anos através dos trabalhos de observação e de entrevista em contextos
diversos

permitem

acompanhar

profissionais

de

outras

áreas

como:

professores, cuidadores, pais, babás no trato com crianças, adolescentes e
adultos. No decorrer do Curso o contato com as diferentes abordagens e com
profissionais da Educação Física - Licenciatura em vários âmbitos de trabalho,
vai familiarizando o aluno com a diversidade da Educação Física - Licenciatura
e seus diferentes olhares na compreensão do ser humano.
A forma encontrada para a realização da interdisciplinaridade se dá,
preferencialmente, por meio da realização de projetos dentro do próprio Curso
que se integram período a período de forma ordenada, sequencial e em nível
de complexidade crescente, a partir de seus objetivos e estratégias de ensino.
Gradativamente, estes projetos intracurso começam a se estender e a se interrelacionar com outros cursos da Faculdade de Palmas, durante os primeiros
anos, nas disciplinas comuns do Curso Geral Básico. Durante os estágios
obrigatórios, nos seis últimos semestres, realizados nas comunidades,
hospitais, delegacias da mulher, empresas, fóruns, escolas, ONGs etc., os
estagiários se confrontam com diferentes realidades, os mais diversos
profissionais e suas diferentes atuações, obrigando-os a compartilharem as
especificidades de linguagem de cada grupo.
2. Mecanismos de Avaliação da Aprendizagem
O processo de avaliação do Curso de Educação Física - Licenciatura
respeita os parâmetros institucionais da FAPAL expresso em seu Regimento
em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), com as recentes
publicações no campo de conhecimento e com as tendências do mundo do
trabalho, o que determina uma atualização sistemática e contínua no ementário
e bibliografia dos planos de ensino.
O Regimento da Faculdade de Palmas propõe que a avaliação seja
realizada em cada uma das disciplinas por meio de provas, trabalhos,
exercícios e seminários, e outras atividades curriculares em classe ou
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extraclasse, bem como pela participação, conduta, maturidade e interesse
demonstrado pelo aluno durante as aulas e demais atividades.
A avaliação do aluno envolve simultaneamente aspectos de frequência e
de rendimento escolar. O aluno somente poderá ser aprovado tendo no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais atividades
programadas para a disciplina. A avaliação do rendimento escolar é feita por
disciplina por meio de verificações bimestrais. Desta forma os alunos realizam
duas avaliações bimestrais (NP1 e NP2), que são elaboradas pelos
professores e passam pelo parecer da Coordenação do Curso, antes da
aplicação da mesma, que examina se as questões da prova correspondem à
formação por competências, como também se elas cumprem a bimestralidade
do plano de ensino. As disciplinas dos estágios supervisionados e as
disciplinas referentes aos projetos de pesquisa também tem avaliações
bimestrais, sendo a nota aferida semestralmente.
2.1. Rendimento Escolar
A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as
atividades

curriculares,

abrangendo

os

aspectos

de

frequência

e

aproveitamento.
Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais
atividades programadas para cada disciplina.
Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2)
para as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média
Semestral (MS) de cada disciplina. Assim:

2.2. Critérios de Promoção
Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o
aproveitamento escolar, são os seguintes:
1) Se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento),
ele estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão
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considerados os resultados das avaliações realizadas de acordo com
o previsto no parágrafo anterior.
2) Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno
estará aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final igual
à MS.
3) Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um
exame, quando lhe será atribuída a nota EX.
4) Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética
simples entre MS e EX. Assim:

5) Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na
disciplina.
6) Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado na
disciplina ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser submetido
a uma avaliação especial.
7) Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação
especial, se concedida, o aluno ficará sujeito ao regime de
dependência na disciplina.
8) O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do
Coordenador de curso, substituí-la por nova prova ou pelo exame.
9) Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou
Antecipação e nas disciplinas optativas ou eletivas serão considerados
os mesmos critérios das disciplinas regulares para o cálculo da MF.
10) O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no
semestre seguinte deverá matricular-se em período indicado pela
Coordenação do curso.
11) Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA),
quando for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações de
aprendizagem, podendo realizar, em qualquer momento do curso,
Avaliação Geral de Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação,
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que será designada por AG, passará a compor, juntamente com as
notas do professor (NP1 e NP2), a média semestral (MS) de cada
disciplina, da seguinte forma:

12) Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG)
será utilizada para compor a média semestral de todas e somente das
disciplinas do período em que o aluno está matriculado, não sendo
utilizada para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em
regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de disciplinas
optativas ou eletivas.
13) Todos

os

alunos

terão

que

realizar

Atividades

Práticas

Supervisionadas (APS), que constarão de atividades de biblioteca
(frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios
(relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo
determinados pelo professor, trabalhos de iniciação científica,
resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para
serem supervisionadas pelos professores em suas aulas.
14) Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de
APS, definida para o respectivo período letivo de seu curso. A
comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita
mediante a entrega do trabalho acompanhado da ficha de Supervisão
da APS. Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou
Reprovado) às APS, o qual deverá ser lançado no sistema Acadêmico
ou, em caso de DP e/ou AD, em mapa emitido pela Secretaria até a
data-limite de entrega das notas, conforme Calendário Escolar.
15) O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10
(dez), com aproximação de até 0,5 (cinco décimos); a MS será
arredondada para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seisvírgula-sete) e menor que 7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0
(cinco), quando for maior ou igual a 4,75 (quatro-vírgula-setenta e
cinco) e menor que 5,0 (cinco).
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16) A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina,
e poderá, inclusive, estender-se por um semestre ou mais, a critério do
Conselho Acadêmico.
17) O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles do
antepenúltimo e último período (semestre) letivo, a critério do
Conselho Acadêmico, poderão ser realizados em épocas especiais,
após recuperação.
18) O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a Coordenação do
curso, poderá ser autorizado a realizar o exame e/ou a avaliação
especial em períodos distintos daquele determinado para os alunos de
sua turma.
19) A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às normas
vigentes o conceito de aproveitamento médio global do semestre, que
é determinado pela média aritmética das médias semestrais das
disciplinas cursadas no semestre regular, excetuando-se adaptações,
dependências ou tutorias.
20) Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior ou igual
a 7,0, o aluno poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser
dispensado de fazer o exame também nas disciplinas em que obteve
média semestral maior ou igual a 5,0.
21) O lançamento da nota de aproveitamento médio global obedecerá ao
critério de arredondamento do valor obtido para o meio ou inteiro
imediatamente superior.
22) Os casos omissos serão analisados por uma comissão especialmente
indicada pelo Conselho Acadêmico.
2.3. Regime de Dependência
O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período
subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência.
O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de
adaptação para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim
definido:
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•

Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite;

•

Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas;

•

Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o
antepenúltimo: 5 disciplinas;

•

Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e

•

Para o penúltimo e o último período letivo do curso não serão
aceitas matrículas de alunos com dependência, recuperação ou
adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores.
O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de

progressão tutelada, que foi instituído visando oferecer orientação acadêmica
diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho acadêmico irregular
no decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho
acadêmico irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou
adaptação, em número maior que o permitido conforme citado no parágrafo
anterior.
O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do
interesse manifesto do aluno.
Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo
ou para até o antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que
tenham ultrapassado o limite de disciplinas em regime de dependência,
conforme citado anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de
matrícula.
Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior
poderão optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de
renovação da matrícula fixado no Calendário Escolar da Instituição.
O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar
pelo regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação
diferenciada sobre a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive
sobre a distribuição das disciplinas em dependência, ou ainda a cursar,
atividades e estágios incompletos. A orientação definirá como e quando o aluno
poderá cumpri-los.
140

Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar
do aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua
progressão acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz
curricular para uma formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios,
entre outros).
Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo
regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo
como, quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as
condições e as medidas a serem adotadas para a conclusão das demais
atividades curriculares ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá
ultrapassar, conforme o caso, o período mínimo de integralização curricular.
Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a
opção pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse
período de seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela
Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelo
Conselho Acadêmico.
Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção
pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período
de seu curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do
Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados
Superiores.
Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a
cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do
Curso e referendado pelo Conselho Acadêmico.
O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá
ocorrer quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como
insuficiente pela instância competente da Instituição e decidido/homologado
pelo Conselho Acadêmico.
2.4. Revisão de Provas e Verificação das Notas
O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o
aluno, no “Período de Revisão de Notas”, em horário de aula da disciplina,
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ocasião em que ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do critério
adotado para a correção inicial. Toda prova realizada, com exceção dos
exames, deve ser mantida com o professor até o final do semestre letivo. Os
exames finais devem ser entregues na Secretaria da Instituição e as fichas das
APS na Coordenação local do curso e posteriormente entregues na Secretaria
da Instituição para serem arquivadas no prontuário do aluno.
As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente
matriculados, após o término do semestre letivo, com exceção das avaliações
realizadas On-line, no Laboratório de Informática.
O aluno pode requerer, no site do IEPO, clicando em Secretaria On-line, a
revisão dos exames e das APS, definidos no Calendário Escolar. O aluno deve
fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a questão que ele
considera que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada.
Do contrário, o pedido não será aceito.
Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é
de 1 (um) dia após o prazo de entrega de notas. A revisão dos exames será
feita no período estipulado no Calendário Escolar (“Período de Revisão de
Notas”) e apenas se o aluno estiver presente no período das aulas em que o
professor ministra a disciplina, ocasião na qual ele estará de plantão. O aluno
deverá levar consigo o protocolo do pedido da revisão de Exame.
3. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem
A avaliação do processo ensino-aprendizagem é uma importante
estratégia de mensuração de potencialidades e fragilidades do desempenho
acadêmico dos alunos ao longo do curso e é uma oportunidade adicional de
avaliação da metodologia de ensino e sua aplicação pelo professor, obtendo-se
informações que possibilitam pela análise dos resultados, a promoção de
novas metas e ações a serem adotadas.
No tocante à apuração do aproveitamento discente, a Coordenação do
Curso, estabelece um conjunto de normas e procedimentos para a elaboração,
aplicação e correção das provas e do exame, visando manter os padrões
formativos. Nesta tarefa, a ação do coordenador é fundamental, orientando os
professores na elaboração das questões para as provas, na construção dos
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enunciados, no fomento de um banco de questões, na formatação dos
instrumentos de avaliação, no detalhamento do cronograma de aulas/planos de
ensino, com a finalidade de acompanhar o desempenho dos alunos em prol de
uma formação por competências.
Cabe ressaltar que a avaliação realizada pelo professor junto ao aluno, da
mesma forma que a própria implementação da disciplina e do conteúdo, darse-á com um relativo grau de liberdade, ou seja, os mecanismos de avaliação
dos professores se compõem de provas com questões objetivas e
dissertativas, trabalhos e seminários, individuais ou em grupo, respeitando-se
os critérios de aferição de cada avaliação definidos nos planos de ensino das
disciplinas que são elaborados professor e aprovados pelo Colegiado do Curso
de Educação Física - Licenciatura.
No Curso de Educação Física - Licenciatura, as provas são compostas
por dez questões, no mínimo, devendo ser duas ou três questões dissertativas
e ao menos sete ou oito questões objetivas, cujos formatos são: múltipla
escolha, ordenação, associação com ou sem justificativa. As provas são
elaboradas pelo professor, procurando-se manter o seguinte critério: 25% de
questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões de média
dificuldade.
De acordo com este padrão são evitadas questões que visam à simples
memorização de conteúdos ou a expressão de opiniões de senso comum.
Assim, as questões objetivas e dissertativas apresentam articulações teóricopráticas, exercícios de aplicação conceitual ou de identificação de conceitos,
reconhecimento

de

diferentes

abordagens

teóricas,

categorização

de

fenômenos, cuja ênfase está nos enunciados contextualizados que abordam
situações-problema.
O objetivo do cuidado na construção das provas é apurar o
aproveitamento discente não só em relação aos conteúdos programáticos, mas
também em relação à aquisição de competências. Assim, as provas devem ter
questões que levem o aluno a exercitar: relações entre fatos e fundamentos
epistemológicos e históricos; posição favorável ou contrária a alguma situaçãoproblema e justificar; a devida argumentação frente a um fato; a capacidade de
síntese, julgamento de valores e princípios; conclusões a partir dos elementos
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oferecidos. E, em relação à aquisição das habilidades básicas como raciocínio
lógico, análise crítica, utilização dos conhecimentos adquiridos na interpretação
e resolução de problemas e/ou situações etc., tanto quanto em relação às
habilidades específicas, cada disciplina se propõe a desenvolver as que estão
descritas nos planos de ensino, sendo apresentadas nas provas realizadas
pelos alunos.
Essa modalidade de avaliação por provas é complementada com diversas
outras modalidades tais como seminários, demonstrações, exercícios dirigidos,
realização do projeto de pesquisa em suas diversas fases até a apresentação à
banca examinadora, atividades práticas do estágio básico e específico, que
dependem das características das disciplinas e seguem uma ponderação de
acordo com o trabalho exigido pela atividade prática.
Outras modalidades de avaliação do desempenho acadêmico do aluno
ocorrem, além das provas e exames:
•

Autoavaliação online

•

Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

•

Estudos Disciplinares (ED)

•

Atividades Complementares (AC)

•

Estágios Curriculares Obrigatórios Supervisionados

•

Projetos de Pesquisa

•

Avaliação por meio do Sistema DP online
A Autoavaliação Online do desempenho acadêmico se dá por meio de

questões que podem ser resolvidas online e é um meio de aprendizagem
disponibilizado no site da FAPAL que possibilita ao aluno, de forma autônoma e
individual, verificar seu aprendizado. Os exercícios versam sobre todos os
aspectos fundamentais do plano de ensino e das disciplinas de cada período e
são em número suficiente para permitir a revisão de conceitos ensinados.
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são trabalhos temáticos,
individuais e em grupo de até cinco alunos, realizados em cada semestre e
vinculados aos projetos curriculares por semestres letivos ao longo do curso de
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uma dada disciplina âncora, sendo orientado por um professor que busca
integralizar as disciplinas do semestre em consonância com o tema escolhido
pelo aluno. A comprovação da realização da APS se dá pela entrega do
trabalho, acompanhado da ficha de Atividades Práticas Supervisionadas
devidamente preenchida e assinada pelo aluno e pelo professor orientador, que
devem ser inseridos no sistema online após a avaliação do respectivo trabalho
pelo professor com uma nota que varia de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), seguindo-se
o Regulamento de Atividades Práticas Supervisionadas.
Os Estudos Disciplinares (ED) verificam a formação disponibilizada em
sala de aula por meio de questões destinadas a colaborar com o processo de
aprendizagem dos alunos e está regimentado no Regulamento dos Estudos
Disciplinares. As questões visam o aprofundamento dos conteúdos de uma
dada disciplina em cada semestre letivo por indicação da Coordenação do
Curso, cuja finalidade é estimular o aluno a cotejar o conhecimento adquirido
em sala de aula. Essas questões são de formação geral e de conhecimento
específico da disciplina, construídas pelos professores do Curso de Educação
Física - Licenciatura, que reservam 15 (quinze) questões a serem respondidas
e justificadas as alternativas. A avaliação se dá pelo professor da disciplina que
seleciona 5 (cinco) das questões e considera o aluno Aprovado ou Reprovado
se respondeu corretamente essas cinco questões.
A Avaliação das Atividades Complementares depende do cumprimento
pelo aluno das horas previstas e da apresentação de um relatório da atividade
por semestre, cujo planejamento é realizado pelo Coordenador do Curso de
Educação Física - Licenciatura no âmbito do campus e apresentado para a
turma em sala de aula. Os alunos reprovados nas Atividades Complementares
cumprem no semestre seguinte à reprovação, as atividades previstas e não
realizadas. Para estas atividades não é permitido o regime de dependência e
nem

o

de

trancamento,

cumprindo-se

o

Manual

de

Atividades

Complementares.
A Avaliação dos Estágios Curriculares Obrigatórios contempla tanto o
aproveitamento teórico-técnico quanto a participação dos alunos em atividades
práticas de atendimento psicológico previstas nas disciplinas desde o 5º
semestre do curso. Dessa forma, a avaliação não se restringe apenas a
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aspectos pedagógicos (provas, resenhas, fichamento de leitura, elaboração de
relatórios etc.), mas também ao desempenho de uma atuação comprometida
do aluno no estágio: participação de qualidade nas discussões grupais,
contribuições para o trabalho dos colegas, manutenção de postura ética com
os colegas, supervisores e usuários, realização das atividades propostas pelo
supervisor. A avaliação é conceitual – suficiência ou insuficiência. O
desempenho do estagiário é considerado suficiente quando atender os critérios
estabelecidos no Formulário de Avaliação do Estágio Supervisionado e atingir
nas provas bimestrais uma nota igual ou superior a 7,0 (sete) em ambas as
avaliações:
•

As avaliações parciais são realizadas no final do mês de abril e do
mês de setembro. O supervisor atribui o conceito suficiente ao aluno que
obtiver uma nota igual ou superior a 7,0 (sete) e lhe fornece um
feedback verbal e escrito do desempenho em cada bimestre referente a
cada um dos critérios de avaliação do referido Formulário, assinado pelo
supervisor e pelo aluno, que deverá ser entregue pelo supervisor ao
Coordenador do CPA para arquivo.

•

A avaliação final é realizada nos meses de junho e de dezembro. O
supervisor atribui o conceito suficiente ao aluno que obtiver uma nota
semestral igual ou superior a 7,0 (sete). O aluno que atinge o conceito
insuficiente, isto é, inferior a 7,0 (sete) fica reprovado e lhe é atribuída a
nota mínima (zero).

•

A avaliação do estágio não implica em exame para os alunos que
não atingirem a nota igual ou superior 7,0(sete) e o aluno reprovado
ficará em dependência a ser cursada presencialmente (supervisão e
carga horária) no semestre seguinte.
A dependência nas disciplinas teóricas, excetuando-se as disciplinas

relacionadas aos projetos de pesquisa e as disciplinas de estágio, é realizada
por meio da Avaliação no Sistema DP Online. As questões são inseridas no
sistema online pelos

professores das disciplinas, e

verificadas pela

Coordenação do Curso, em oito módulos com no mínimo quinze questões em
cada módulo, permitindo assim que a avaliação realizada no Laboratório de
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Informática do campus permita ao técnico do laboratório randomizar as
questões para a prova, individualmente para cada um dos alunos, o que
também não permite a pura memorização das questões por parte dos alunos.
Essa quantidade de questões apresentadas é em número suficiente para
permitir o confronto exaustivo do aluno com os vários aspectos fundamentais
do conteúdo programático de cada disciplina e sua bibliografia, visa resgatar o
conhecimento que o aluno não conseguiu desenvolver no semestre anterior
apesar da frequência às aulas. Os alunos, além de responder às questões
inseridas

no

sistema

online,

são

acompanhados

pelo

professor

presencialmente em até quatro encontros para tirar dúvidas, realizar as provas
bimestrais e o exame, se for o caso. A apuração dos acertos é realizada pelo
próprio sistema.
4. Sistema de Avaliação do Projeto de Curso
Em consonância com o expresso nas diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional, o Curso de Educação Física - Licenciatura da Faculdade de
Palmas orienta-se no sentido da obtenção da excelência no Ensino, na
Pesquisa e na Extensão, buscando uma formação básica, aderida a princípios
éticos, que seja capaz de atender às demandas da sociedade contemporânea
e às necessidades do mercado de trabalho. Nesta tarefa, são de particular
relevância as informações sobre o desempenho de nossos alunos na avaliação
externa (Avaliação do Desempenho dos Estudantes – ENADE), nos
indicadores derivados do trabalho desenvolvido pela Comissão Própria de
Avaliação - CPA e na Autoavaliação do Curso de Educação Física Licenciatura sobre o processo ensino-aprendizagem (Acompanhamento do
Aproveitamento dos Alunos).
A avaliação do Curso Superior de Educação Física - Licenciatura está
prevista para ser realizada regularmente, através do estudo do desempenho do
Curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da
comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação,
de acordo com as determinações legais vigentes, é realizada em dois níveis: o
Interno e o Externo.
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Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão
encaminhados ao Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer
e propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas.
4.1. Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso
4.1.1. Avaliação de Curso
A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de
elementos:
•

condições:

corpo

docente;

corpo

discente;

corpo

técnico-

administrativo; infraestrutura; perspectiva utilizada na definição e
organização do currículo; perfil profissional e as perspectivas do
mercado de trabalho; estágios; efetiva participação de estudantes em
atividades de Iniciação Científica, extensão e monitoria; atratividade do
curso e interação com área científica, técnica e profissional e com a
sociedade em geral;
•

processos:

interdisciplinaridade;

formação

interdisciplinar;

institucionalização; qualidade do corpo docente e sua adequação aos
cursos de Graduação e Tecnológicos (domínio dos conteúdos,
planejamento, comunicação, compromisso com o ensino, pesquisa,
extensão, orientação/supervisão); avaliação da aprendizagem (critérios
claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados, variedade de
instrumentos, prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação
IES/sociedade;
•

resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer
funções profissionais (executar atividades-tarefa típicas da profissão,
aperfeiçoar-se continuamente); qualidade do curso (necessidades do
mercado do trabalho, atualidade e relevância técnico-científica dos
conteúdos, desempenho em Pós-graduação/cursos típicos da carreira,
adequação do currículo às necessidades futuras); análise comparativa
(cursos da mesma área em outras instituições, outros cursos da mesma
instituição).
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4.1.2. Avaliação de Disciplina
A organização do trabalho pedagógico é avaliada de modo a abranger os
seguintes tópicos:
•

objetivos

da

consulta/bibliografia,

disciplina,

plano

procedimentos

de

ensino,

didáticos,

fontes

de

instrumentos

de

avaliação, conteúdo das avaliações, atividades práticas, condições
técnicas (recursos humanos e infraestrutura disponíveis para o
desenvolvimento das disciplinas);
•

desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação,
perspectivas divergentes, importância, inter-relação e domínio dos
conteúdos, questionamento, síntese soluções alternativas;

•

desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de
objetivos, à integração de conteúdos, aos procedimentos e materiais
didáticos e bibliografia; e aspectos atitudinais e filosóficos (aspectos
éticos, clima livre de tensão orientação, atitudes e valores); pontualidade
do professor e exigência de pontualidade dos alunos;

•

desempenho discente, expressado pela participação em aula e
atividades, informação ética, realização de tarefas, interesse e presença
integral;

•

desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação
individual dos funcionários; e

•

desempenho gerencial da FAPAL.

4.1.3. Autoavaliação do Curso Superior de Educação Física – Licenciatura
Nesse nível, a avaliação considera o desenvolvimento das atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão no Curso Superior de Educação Física Licenciatura, bem como as relações entre os três. O resultado desse
diagnóstico, das variáveis e indicadores considerados emergentes face à
especificidade do curso, após a sua sistematização, são trabalhados pelo
Curso em diferentes etapas, detalhadas a seguir:
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•

reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo
de autoavaliação do curso para o ano letivo correspondente;

•

participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do
curso nos Painéis promovidos pela CPA para conhecimento das
informações e dos dados colhidos sobre a realidade do curso;

•

reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações
e dos dados apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso:
pontos fortes e pontos fracos (incluem-se aqui dados e informações
coletados pelo próprio curso, pela CPA);

•

reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e
indicadores contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes
curriculares do curso;

•

reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores
específicos, que porventura não contemplados pelo Sistema de
Avaliação Institucional;

•

aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio
Curso e não contemplados pelo processo de avaliação institucional e
pela avaliação externa. Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que
abordam as dimensões específicas do Curso;

•

reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de
Trabalho com base nos resultados da avaliação institucional, da
avaliação externa e da autoavaliação promovida pelo próprio Curso
(componentes curriculares que caracterizam a especificidade do curso);

•

desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho para
a melhoria permanente do curso e sua capacidade de inovação e de
reflexão crítica; e

•

reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e
a equipe de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de
uma atitude crítica e autorreflexiva, à avaliação do processo de
autoavaliação empregado pelo curso no período letivo correspondente.
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Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho
são realizadas no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de
atividades é estabelecido no início de cada ano letivo, durante as reuniões de
trabalho para a elaboração do planejamento do processo de autoavaliação do
curso. Neste, busca-se imprimir uma metodologia de trabalho que contemple
uma unidade e segmento de tempo concreto em relação ao qual se distinguem
três fases para um paradigma que resulte num processo de autoavaliação
global:

(a)

avaliação

inicial

(condições

existentes,

fundamentação

e

necessidades); (b) avaliação de processo (variáveis que envolvem todo o
processo de desenvolvimento curricular nos contextos político-administrativo,
de gestão e de realização); (c) avaliação de resultados (ponderação dos
resultados definidos no projeto pedagógico do curso).
O projeto de autoavaliação empregado caracteriza-se, assim, como um
ciclo que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que
visa implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da
organização didático-pedagógica do curso.
4.1.4. Avaliação Externa
Nesse nível, a avaliação externa considera o desempenho do Curso em
relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos
critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do ENADE e da
Avaliação das Condições de Ensino).
A avaliação externa abrange, ainda:
•

Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso
desenvolve suas atividades, para verificar a adequação dessas
atividades e o grau de satisfação dos mesmos.

•

Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverão os egressos
do Curso, para verificar o grau de satisfação da comunidade externa em
relação ao desempenho dos mesmos.

•

Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos
ex-alunos em relação às condições que o Curso lhes ofereceu e vem
lhes oferecer (formação continuada).
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4.1.5. Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE e Autoavaliação
do Curso)
Buscando avaliar as medidas a serem implantadas em decorrência da
sistemática de autoavaliação, decidiu-se pela criação de uma Comissão de
Avaliação do Ensino-Aprendizagem. Esta Comissão será composta por
professores convidados pela Coordenação do Curso para realização da
Avaliação do Perfil Discente, que decidiu pela aplicação de Simulados a serem
realizados no 1° semestre letivo dos anos em que o curso for submetido à
avaliação do ENADE para os alunos do primeiro, sétimo e nono períodos. As
questões do Simulado serão construídas pela Comissão e seguir-se-ão os
procedimentos:
1ª Etapa: Levantamento de dados
Aplicação do Instrumento de Avaliação Discente – Formação Geral: prova
composta de 10 questões objetivas sobre temas exteriores ao âmbito da
Educação Física - Licenciatura, ligados à realidade brasileira e mundial –
Conhecimento Específico: prova composta de 30 questões objetivas sobre
temáticas da Educação Física - Licenciatura.
2ª Etapa: Análise dos dados
Apuração dos resultados, análise estatística, avaliação qualitativa e
consolidação dos dados em relatório de formação geral e de conhecimento
específico por campus, e proposição de atividades de atualização para os
alunos.
3ª Etapa: Interpretação e Discussão dos Dados
Em decorrência das fragilidades encontradas tanto no que se refere à
formação geral – habilidades de leitura crítica, de raciocínio hipotético-dedutivo,
de argumentação a partir de informações e dados apresentados, quanto ao que
se refere ao conhecimento específico – domínio conceitual e utilização de
referencial teórico específico para compreensão de situações-problema, leitura
e interpretação de dados de pesquisa, tabelas e gráficos, e de proposta de
intervenção psicológica frente a um estudo de caso.
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4ª Etapa: Implementação do Programa de Atualização de Conhecimentos
Em decorrência da avaliação do relatório do desempenho dos alunos no
Simulado - Avaliação do Perfil Discente – está prevista uma atividade chamada
Programa de Atualização de Conhecimentos. Este programa será construído
pelo Colegiado de Curso a partir da apresentação de metas ditadas pela
Coordenação do Curso, as quais serão desenvolvidas por professores
escolhidos pelo Coordenador do Curso, que se comprometerão a acompanhar
a aplicação do programa em sala de aula e de supervisão. Este programa
apresentará um conjunto de procedimentos gerais dirigidos a todos os alunos
do 4º ao 6º semestres cuja finalidade será a de promover o “aprender a pensar”
utilizando-se das questões do próprio Simulado. Uma didática especial no
formato de workshops será aplicada aos alunos que apresentarem fragilidades
no desempenho do Simulado para desenvolver habilidades diretamente
relacionadas aos eixos estruturantes das DCNs.
4.2. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa.
As ações e processos de avaliação para o Curso de Graduação em
Educação Física - Licenciatura permitem mudanças e melhorias voltadas ao
aprimoramento do curso assim como ao desenvolvimento profissional de
nossos estudantes. A autoavaliação ou avaliação interna é um processo
contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua
própria realidade e busca compreender os significados do conjunto de suas
atividades, a fim de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância
social.
Para tanto, a instituição sistematiza informações, analisa coletivamente os
significados

de

suas

realizações,

desvenda

formas

de

organização,

administração e ação, identifica pontos fracos, pontos fortes ou potencialidades
e estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação interna é,
portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e
síntese das dimensões que definem a instituição.
O desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação é um
dos procedimentos utilizados para o monitoramento de informações e assegura
que a qualidade do ensino fornecido por elas atendam aos padrões
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recomendados. Na FAPAL cultiva-se a reflexão sistemática sobre a qualidade
da educação através da avaliação. Os instrumentos utilizados são: (i) reuniões
entre CPA e NDE; (ii) reuniões entre NDE, colegiado, coordenação e corpo
docente; (iii) questionários de avaliação da instituição.
Quanto à avaliação externa, o ENADE oferece uma direção do grau de
dificuldade encontrada nos alunos em relação ao conteúdo, os resultados dos
exames trienalmente geram reuniões do NDE – Núcleo Docente estruturante
para melhoria de qualidade.
5. Autoavaliação Institucional
A FAPAL sempre atenta aos procedimentos de avaliação externa, como o
Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE),
desenvolve uma análise de suas potencialidades e fragilidades por meio da
CPA, propondo ações de enfrentamento que visem:
•

Acompanhamento

e

verificação

dos

resultados

oficiais

de

desempenho.
•

Discussão dos resultados dos cursos em reuniões para análise do
desempenho do curso com a Coordenação.

•

Proposição de metas para aperfeiçoar desempenhos futuros.

•

Realização de atividades acadêmicas que consolidem as metas
estabelecidas.
Nesse sentido, a auto avaliação institucional está inserida no cotidiano da

FAPAL e alguns instrumentos são utilizados como coadjuvante de um processo
avaliativo que não tem caráter punitivo ou promocional:
•

Para o corpo docente: questionários de avaliação da instituição, da
coordenação do curso e da administração do campus.

•

Para o corpo discente: questionários de avaliação da instituição, dos
docentes, da coordenação do curso, da estrutura administrativa e da
eficácia do aprendizado.
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•

Para o corpo técnico-administrativo: questionários de avaliação da
instituição, avaliação quantitativa do conhecimento de procedimentos
nos setores administrativos de secretaria, biblioteca.
A FAPAL vem promovendo uma nova configuração na sistemática e na

ordenação das várias etapas da avaliação, tendo como palavras-chave
integração e totalidade. Para tanto, instituiu-se a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), pela Portaria nº 1 de 11 de junho de 2004. A CPA tem caráter
permanente e seus principais objetivos são:
•

Formação de uma cultura de autoavaliação.

•

Estabelecimento de protocolos de avaliação.

•

Proposta de sugestões para a melhoria da qualidade do ensinoaprendizagem.

•

Conscientização da responsabilidade social e suas consequências.

•

Verificação da eficácia institucional.

•

Valorização da missão da FAPAL na comunidade acadêmica.

•

Promoção dos valores democráticos.

•

Afirmação da autonomia e da identidade institucional.
A avaliação interna, além do caráter qualitativo, adota uma perspectiva

quantitativa, pela análise numérica dos resultados. A abordagem qualitativa
busca compreender o ponto de vista dos envolvidos quanto ao posicionamento
interno e externo da instituição. Já a abordagem quantitativa parte dos
resultados e os traduz em termos de parâmetros estatísticos; nela a
quantificação é enfatizada como fator de discussão do objeto em avaliação.
Os discentes, docentes, funcionários técnico-administrativos, egressos e
a sociedade civil organizada são convidados a participar da Avaliação
Institucional Interna da FAPAL e podem contribuir para a melhoria das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, pois é um dos mecanismos que
permite indicar se os objetivos da formação profissional especificados no PPC
estão (ou não) sendo contemplados.
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A sistemática de avaliação institucional interna com foco no PPI e no PDI
permite que o Núcleo Docente Estruturante se aproprie dos resultados da CPA
e os articule com o PPC, visando medidas concretas de aprimoramento e de
apoio didático-pedagógico, considerando as necessidades específicas de
aprendizagem

dos discentes e a infraestrutura decorrente, que são

encaminhadas à Diretoria da Faculdade de Palmas para autorização das
instâncias superiores.
6. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensinoaprendizagem.
Toda a infraestrutura tecnológica utilizada pela Faculdade de Palmas FAPAL está consolidada em conceitos de comunicação, baseada em bancos
de conteúdos distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não. A
fundamentação técnico-teórica para isso está nos conceitos de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), em que todos os recursos tecnológicos estão
organizados em estruturas computacionais gerenciadas por bancos de dados,
assegurando que os conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos sejam
distribuídos de forma sistêmica e controlada. Com base nisso, é necessária a
organização desses conteúdos, informações e dados numa base informatizada
que garanta a produção e a distribuição do conhecimento em um ambiente
monitorado e acompanhado por professores e tutores de forma interativa.
Tradicionalmente, o banco de dados era o repositório de informações, tendo
atualmente evoluído para o controle das mídias textuais e audiovisuais,
transformando-se de fato em um banco de conteúdos multimídia. As modernas
técnicas de BI (Business Intelligence, ou inteligência em negócios) asseguram
que esse sistema de base de conteúdos possa ser acompanhado, medido e
controlado, possibilitando à instituição o monitoramento dos processos de
interatividade e dialogicidade dos corpos docente e discente no modelo
pedagógico proposto para cada um dos formatos.
As tecnologias de informação e comunicação disponíveis podem ser
divididas em três grupos, de acordo com sua destinação:
a) para suporte às aulas presenciais, estão disponíveis recursos de
imagem e som com projetores multimídia (Datashow) e equipamentos de
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áudio. Estes equipamentos são alocados nas salas de aula segundo a
demanda ou fixos em salas especiais.
b) quatro Laboratórios de informática com acesso à INTERNET.
c) em um ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis diversos
objetos

de

aprendizado

para

nivelamento,

disciplinas

à

distância

e

aprofundamento do conteúdo ministrado.
Como ambiente virtual de aprendizagem, utiliza-se o AVA (Convênio com
a Universidade Paulista – UNIP), uma ferramenta que gerencia informações
textuais e produtos multimídia que, associados a exercícios, ajudam na
aquisição do conhecimento proposto. O Blackboard é utilizado como plataforma
de distribuição de conteúdos em diferentes suportes, tais como: textos,
teleaulas, vídeos (entre os principais), integrando recursos de interação entre
professores, tutores e alunos. Através desse ambiente, disponibilizam-se,
ainda, duas bibliotecas virtuais.
Para o controle acadêmico, a FAPAL utiliza o Lyceum.
6.1. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de
recursos de interação para o acompanhamento dos estudantes e uma de
avaliação. Nesse projeto pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD,
que originam demandas de interação entre os implicados no processo. Para
tanto, detalha-se abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos
conteúdos pertinentes.
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele
conta com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de
aprendizagem e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação,
disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas
funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e
comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação do material
de estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e
a geração de relatórios.
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No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao
material pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de
interação que permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de
tutoria.
O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por
ela no AVA, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos
encontros presenciais. A publicação de material, módulo a módulo, pelo
professor, facilita o acompanhamento do aluno no ambiente.
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VI. ATIVIDADES ACADEMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO – PESQUISA
E EXTENSÃO
A perspectiva da FAPAL para a excelência na Pesquisa e na Extensão
articuladas ao Ensino está em consonância com as demandas da sociedade
contemporânea, do mercado de trabalho e do avanço do conhecimento
científico.
Muito embora a legislação não obrigue as Faculdades e Centros
Universitários a realizarem pesquisa, a IES tem incentivado atividades nesse
sentido,

com

trabalhos

em

grupos

e

apresentação

de

artigos.

As

autoavaliações referidas são realizadas pela CPA (Comissão Própria de
Avaliação), a qual fornece para a coordenação de curso as informações
consolidadas mostrando o panorama para que possam ser tomadas novas
ações de melhorias.
A pesquisa e a extensão são indissociáveis do processo ensino
aprendizagem. A pesquisa realimenta o processo de ensino na busca de
respostas para as diferentes inquietações encontradas no próprio ensino –
teoria e prática, e é um campo fecundo de conhecimento que levará à
transformação da realidade através de novas descobertas e novos olhares.
A extensão por sua vez possibilita a aproximação da IES – discentes e
docentes à realidade local e regional, difundindo o conhecimento científico que
foi produzido por meio do levantamento da demanda da comunidade pela
Instituição, comunidade que se tornará multiplicador desse conhecimento por
meio da atuação dos discentes com supervisão dos professores.
Às atividades de pesquisa do Curso de Educação Física - Licenciatura
deve caber o papel de propiciar condições para esse aprendizado, por meio
dos projetos de pesquisa, não só focalizando o aprender conhecimentos
existentes, mas estimulando, também, a produção de novos conhecimentos.
A Coordenação do Curso e o Colegiado incluíram disciplinas voltadas à
orientação de pesquisa na matriz curricular para estimular o corpo discente à
investigação científica e à produção intelectual.
A Educação Física, como ciência que estuda o ser humano e suas
relações consigo mesmo e com o mundo, precisa formar profissionais que
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saibam criar, inovar e ir além. A atividade de pesquisa discente permite o
enriquecimento da formação, na medida em que leva à compreensão de que
construir conhecimento depende do modo pelo qual cada um observa,
investiga e compreende a realidade, o que desconstrói a concepção de que a
teoria não é um produto de um determinado momento histórico, cultural e
social. Essa atividade também capacita o aluno para reconhecer a existência
de diferentes procedimentos e métodos de pesquisa e para conceber, conduzir
e relatar investigações científicas de distintas naturezas.

1. Programa de Extensão da FAPAL
A Faculdade de Palmas realiza atividades com o objetivo de colaborar
com o desenvolvimento local e regional. Assim, a Instituição abre suas portas
para a comunidade, no intuito de efetivar seu compromisso com a melhoria das
condições de vida das pessoas, por meio de um saber ligado aos seus
interesses e necessidades.
Levando em consideração a Missão da FAPAL, descrita no seu PPI,
“A Faculdade de Palmas – FAPAL tem como missão
investir em um processo de ensino e aprendizagem que
capacite os seus egressos a atenderem às necessidades
e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade,
com competência para formular, sistematizar e socializar
conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar
esse objetivo, a Instituição promove a educação superior
integrando o ensino e a extensão, visando à formação de
sujeitos

empreendedores

autoconhecimento,

a

e

comprometidos

transformação

social,

com

o

cultural,

política e econômica do estado e da região.” (PPI: 9)
O objetivo da Extensão Universitária da FAPAL é proporcionar ao aluno
uma formação extensionista pela experiência de que existem outras
percepções de mundo e estilos de vida, e que a possibilidade da troca de
ideias entre realidades distintas será uma conquista através da negociação e
mediação. Esta experiência exige a descoberta da necessidade de um
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posicionamento ético para enfrentar determinadas realidades com que terão
que se deparar ao longo da vida profissional, além da internalização de valores
como justiça e respeito à dignidade da pessoa.
A Extensão é uma via de mão-dupla que permite à comunidade participar
do espaço físico do campus e do “fazer” específico da Instituição, ao mesmo
tempo em que estimula a participação de alunos, professores, supervisores e
funcionários técnico-administrativos nos programas e projetos institucionais,
contribuindo para a responsabilidade social da FAPAL.
Entende-se a Extensão como um dos pilares que sustentam a
consolidação deste objetivo. Também são firmados Convênios e Acordos de
Cooperação com diversas instituições públicas e privadas, organizações,
incluindo o terceiro setor, a fim de desenvolver diferentes diversos projetos que
exigem a ida dos alunos ao campo de estágio, onde são acompanhados por
Professores(as) das instituições ou por supervisores do Curso, ou por
profissionais selecionados e contratados pela FAPAL para esta específica
função.
A finalidade maior é uma aprendizagem que, submetida à reflexão teórica,
amplie a visão humanista, eleve o nível de conhecimento e otimize o
desenvolvimento do potencial dos alunos, a partir da promoção de ações
extensionistas do Curso de Educação Física - Licenciatura que articulam o
ensino e a pesquisa, fortalecendo a relação transformadora entre a Instituição e
a sociedade.

161

VII. COMPONENTES CURRICULARES
1. 1. Atividades Complementares
A partir de 2005, foram incluídas as Atividades Complementares em todas
as matrizes dos Cursos de Graduação oferecidos pela FAPAL.
As Atividades Complementares são componentes curriculares que
ampliam a formação profissional, humanística e ética do futuro profissional e
são contempladas por atividades didático-pedagógicas. Essas atividades são
obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de receber o diploma de
psicólogo, mesmo que aprovado em todas as outras disciplinas regulares.
Estas atividades podem ser desenvolvidas dentro ou fora da Instituição,
nos dias e horários mais diversos, exceto em horário de aula. Evidentemente,
são atividades voltadas à área profissional do psicólogo ou diretamente
relacionadas à ampliação da formação e, necessariamente, pertinentes ao
curso. Neste sentido, a participação em palestras e semanas de caráter
científico, em atividades culturais, em cursos de extensão universitária, em
projetos comunitários, a realização de leituras e estudos dirigidos, de projetos
de iniciação científica e da monitoria, entre outros, se constituem como
Atividades Complementares no Curso de Educação Física - Licenciatura.
As modalidades de Atividades Complementares são:
•

Atividades de Extensão à Comunidade - São atividades que visam à
integração do aluno e da Instituição com a comunidade em ações
extensionistas

ligadas

à

cidadania,

saúde

e

educação.

São

consideradas Atividades de Extensão à Comunidade, entre outras,
participação voluntária em projetos que beneficiam a comunidade,
atendimentos extracurriculares nos serviços oferecidos pela FAPAL
(Clínicas de Saúde, Assistência Jurídica, Clínicas Psicológicas etc.).
•

Atividades Culturais e Esportivas - São atividades que visam o
desenvolvimento do aluno inserindo-o na cultura local e regional,
desenvolvendo sua participação social, que abrangem participações em
exposições, feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais, coral,
competições esportivas etc.
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•

Atividades de Estudo e Pesquisa - São atividades que visam
desenvolver o espírito científico por meio da autoria ou coautoria de
trabalhos acadêmicos apresentados em eventos científicos, publicações
em periódicos, relatórios de pesquisa, assim como aquelas voltadas à
Iniciação

Científica,

participação

em

seminários,

simpósios

e

congressos.
•

Atividades Extra Campus - São atividades desenvolvidas fora do
campus da FAPAL e abrangem cursos, palestras, conferências,
workshops, ou qualquer outra atividade de cunho pedagógico, definidas
pelo Coordenador do Curso no âmbito do campus que sejam de
interesse do aluno.

•

Atividades Internas - São atividades desenvolvidas no campus da
FAPAL, tais como palestras, seminários, conferências, cursos, semanas,
jornadas, encontros, simpósios, congressos e workshops.

•

Atividades Intercursos - Os cursos da FAPAL disponibilizam vagas
em algumas disciplinas que poderão ser preenchidas por alunos de
outros cursos, a fim de possibilitar a interdisciplinaridade em sua
formação. Para a realização destas atividades, o aluno deve obter, além
da anuência do coordenador do seu curso, a aceitação do professor da
disciplina oferecida. Caso o número de inscritos seja maior do que o
disponibilizado pelo professor da disciplina, o mesmo selecionará os
alunos que poderão realizar a atividade.
A fim de normatizar as Atividades Complementares no Curso de

Educação Física - Licenciatura, o Coordenador do Curso e o Colegiado de
Curso redigiram o Manual de Atividades Complementares do Curso de
Educação Física - Licenciatura, no qual se encontram descritos o objetivo geral
e os objetivos específicos, a definição da carga horária, as categorias e os
conteúdos, as estratégias de acompanhamento e os procedimentos de
avaliação, o modelo da ficha de controle, assim como as orientações gerais
para elaboração de relatório das atividades realizadas pelos alunos
contemplando a carga horária total de 240 horas.
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2. Programa de Eventos
O Curso de Educação Física - Licenciatura mantém os seguintes eventos:
Semana Acadêmica, Festival de Ginástica Geral e Festival de Cultura Corporal,
Se-Movimentando no Intervalo, Dia “D” Esportivo, Festival Escolar de Cultura
Corporal de Movimento e Práxis in loco, os quais são realizados pelo coletivo
de Professores(as) do curso, bem como pelos(as) acadêmicos(as) de
Educação Física.
A regularidade pretendida é de um evento por semestre, formalizados em
um projeto anual. Esses eventos serão planejados pela comunidade de alunos,
professores e muitas vezes atendem aos interesses locais e regionais,
mantendo sempre uma preocupação com temas emergentes da Educação
Física. Alguns desses eventos terão a participação da comunidade externa e
serão resultado de parcerias oriundas de trabalhos e estágios a serem
realizados por alunos sob orientação dos professores.
Além dos eventos nos campi, a Coordenação do Curso de Educação
Física, intenciona acolher o interesse de outras instituições de ensino superior,
associações e sociedades da área ou áreas afins para realizar Congressos,
Encontros, Colóquios, Fóruns, em parceria com a Faculdade de Palmas.
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VIII. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
A oferta e administração dos cursos se subordina ao Conselho
Acadêmico, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em
matéria didático-científica e administrativa da FAPAL.
As reuniões dos colegiados, são parametrizadas pela elaboração de
pautas, listas de presença dos membros participantes e atas com a finalidade
de documentar, promover ações decorrentes das deliberações, disseminarem
os resultados para quem de direito e consolidar a prática do processo, que
tende a democratizar a gestão e a criar canais de participação para catalisar as
percepções dos colaboradores que se encontram mais próximos dos palcos
onde ocorre o contato entre a Instituição, o estudante e a sociedade.
De acordo com o Regimento da FAPAL, a gestão e a coordenação
didático-pedagógica da FAPAL são exercidas pelo Coordenador Pedagógico
designado pela Mantenedora. O Coordenador Pedagógico será auxiliado pelos
Coordenadores de Curso, designados pela Direção.
A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do
ensino ofertado pela IES, tendo como atribuições, sob a supervisão do
Coordenador Pedagógico:
•

Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil
do profissional a ser formado pelo curso;

•

Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em
projetos de natureza pedagógica;

•

Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino
de disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do
profissional a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas
pelo Ministério da Educação;

•

Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos
programáticos das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à
integração do corpo docente aos objetivos do curso;

•

Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de
ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso;
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•

Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios
curriculares e extracurriculares;

•

Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação
institucional;

•

Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e
substituição de professores;

•

Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre
assuntos de interesse do curso;

•

Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação
acadêmica do aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em
normas do Conselho Acadêmico;

•

Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais
relativos ao ensino;

•

Estimular o programa de monitoria;

•

Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;

•

Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva
autonomia intelectual e profissional do estudante;

•

Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente escolar;

•

Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os
subsídios para a organização do Calendário Escolar;

•

Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;

•

Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais
projetos;

•

Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de
adaptações de curso;

•

Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e
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•

Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por
normas complementares emanadas do Conselho Acadêmico.
Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante

como presidente nato tendo as seguintes competências:
•

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de
qualidade;

•

Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;

•

Encaminhar as deliberações do Núcleo;

•

Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida
pelo Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e
lavrar as atas;

•

Indicar coordenadores para cada área do saber;

•

Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da
Instituição.
O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de

natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente
constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos
cursos.
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes
que ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do
curso em questão e por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente
pelo Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de
seus pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno
regularmente matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares.
Atribuições e Competências
São atribuições do Colegiado de Curso:
•

fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;
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•

elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas pelo Poder Público;

•

promover a avaliação do curso;

•

decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;

•

colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua
atuação; e

•

exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.
O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se

ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando
convocado pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento
de dois terços dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a
pauta dos assuntos a serem tratados.
1. Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Educação Física Licenciatura da FAPAL é composto por Professores responsáveis pela
formulação da proposta pedagógica, pela implementação e desenvolvimento
do curso, atendendo aos requisitos da legislação vigente.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
a) Participar plenamente da elaboração e atualização do Projeto
Pedagógico do Curso;
b) Propor alterações do Projeto Pedagógico do Curso, quando for
pertinente;
c) Estimular o Corpo Docente a apresentar propostas curriculares
inovadoras para o curso;
d) Motivar

a

participação

efetiva

nas

mudanças

curriculares

e

pedagógicas;
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e) Estabelecer mecanismos de representatividade do Corpo Docente nas
propostas de alterações do Projeto Pedagógico;
f) Buscar

a

preservando

implementação
as

do

características

Projeto
e

Pedagógico

peculiaridades

do

Curso,

regionais

da

comunidade local.
Os Professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estarão
vinculados às atividades essenciais do curso, dentre elas: docência, orientação
de estágio e monografia; acompanhamento de atividades complementares;
orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão,
atualização do próprio Projeto Pedagógico.
1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O NDE do Curso de Educação Física – Licenciatura é constituído por 5
docentes, integrado pelo Coordenador de Curso, seu presidente, e por mais 4
(quatro) professores, correspondendo a 50% do corpo docente, e seus
componentes se caracterizam pelo(a): a) concessão de uma dedicação
preferencial ao curso; b) preferencialmente pelo porte de título de pósgraduação stricto sensu; c) contratação em regime de trabalho diferenciado do
modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes permite construir uma
história institucional.
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IX. CORPO DISCENTE
Em relação ao corpo discente, os principais meios e mecanismos de
atendimento, orientação e suporte da FAPAL previstos, são:
•

Manual de Informações Acadêmicas: entregue anualmente aos
alunos, que contém todas as normas e regulamentos da IES, além de
informações fundamentais para a vida acadêmica.

•

Coordenador do Curso que prestará plantões de atendimento aos
alunos na sala de Coordenação de Curso. Nos atendimentos, o aluno
será orientado a respeito de questões didático-pedagógicas, de normas
e regulamentos, de desempenho do curso nas avaliações interna e
externa, das atividades complementares, de palestras e de seminários.
Com o Coordenador, os alunos podem esclarecer dúvidas sobre o
exercício profissional, o mercado de trabalho, a colocação dos egressos
e a formação continuada e propor sugestões que, depois de
ponderadas, podem ser levadas às reuniões de Colegiado de Curso.

•

Coordenador Pedagógico, que presta plantões de atendimento ao
aluno diariamente na sala da Coordenação Pedagógica. Nestes
atendimentos, o aluno é orientado a respeito de matrículas, localização
de recursos físicos, acesso aos meios de apoio pedagógico, normas e
regulamentos e desempenho da FAPAL nas avaliações institucionais
interna (Comissão Própria de Avaliação) e externa. Além disso, estes
atendimentos representam outra forma da Ouvidoria da FAPAL em
todos os aspectos do cotidiano acadêmico.

•

Funcionários de apoio administrativo-acadêmico que prestam
plantões

de

atendimento

ao

aluno

diariamente

nas

salas

de

Coordenação ou em outros setores, tais como: secretaria, tesouraria,
chefia de campus, Centro de Psicologia Aplicada, Sala de TEAP,
laboratórios etc., onde o aluno é orientado a respeito de matrículas,
localização de recursos físicos, acesso aos meios de apoio pedagógico
e normas e regulamentos.
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•

Setor de Estágios, espaço extracurricular, no qual o aluno tem
acesso às vagas disponíveis para estágio curricular não obrigatório,
publicadas em quadro de avisos. O coordenador deste setor de estágio
analisa e assina os contratos de estágio curricular não obrigatório,
firmados entre diversas entidades concedentes de estágio (escolas,
ONGs, empresas, entre outros), a FAPAL e o aluno.
Comunicados, prestação de serviços, resultados de avaliações, atividades

de extensão, eventos e outros informes são afixados em quadros de avisos
estrategicamente distribuídos nos corredores dos prédios do campus, a fim de
que o aluno tenha acesso a toda comunicação oficial do Curso de Educação
Física - Licenciatura.
A diversidade de canais nem sempre acelera o processo de comunicação,
mas mantém abertas as portas da IES para que o aluno possa interagir
cotidianamente com a FAPAL.
1. Apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente
É de responsabilidade do Coordenador do Curso, no âmbito do campus, a
dedicação de uma carga horária para atendimento presencial ao corpo
discente, com o objetivo de identificar dificuldades e potencialidades do
alunado e propor procedimentos específicos, com o auxílio do corpo docente,
que atendam às fragilidades de um grupo de alunos ou de todos os alunos de
uma determinada turma. Esta tarefa também é realizada para alunos
transferidos, com reabertura de matrícula, ou portadores de diplomas de curso
superior, situações que podem interferir no desempenho acadêmico, a fim de
que os alunos possam alcançar o processo ensino aprendizagem.
Este acompanhamento também é didático-pedagógico quando realizado
diretamente pelos docentes por meio da aplicação de práticas acadêmicas
eficientes no atendimento individual e grupal aos alunos por solicitação destes
ou dos Coordenadores do Curso, com a finalidade de melhor aproveitamento
dos conteúdos e desenvolvimento das competências e habilidades previstas
nos planos de ensino.
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Sempre que necessário, são propostas ações dirigidas a todo o corpo
discente, respeitando-se as dificuldades pontuais de desempenho, pelo
estabelecimento de metas produzidas pelo Colegiado do Curso. As metas e
ações são divulgadas pelos Coordenadores aos professores, que têm a
incumbência de atender e produzir material didático como exercícios,
demonstrações etc.
As atividades complementares, o programa de iniciação científica, o
programa de monitoria, os acordos e convênios firmados para estágios
curriculares obrigatórios e supervisionados por docentes do Curso, o sistema
próprio de postagem das Atividades Práticas Supervisionadas e a realização
dos Estudos Disciplinares pelo Sistema Online vinculados às disciplinas
âncoras do próprio Curso, bem como os projetos de extensão comunitária
contribuem para a preparação do cidadão e aprimoram a formação profissional
do corpo discente o que é continuamente estimulado pela Coordenação do
Curso de Educação Física - Licenciatura.
No aspecto administrativo, os principais meios e mecanismos de
atendimento, orientação e suporte são:
•

- A Secretaria Virtual disponibilizada exclusivamente aos alunos que
permite acesso às informações acadêmicas e financeiras, além de
proporcionar solicitação de serviços e consultas de notas, frequência
etc.

•

Os quadros de avisos localizados nos corredores próximos às salas
de aula.

•

O manual de informações acadêmicas entregue semestralmente.

•

O atendimento em diversos setores institucionais como Secretaria,
Tesouraria, Ouvidoria, Chefia e Diretoria de Campus.

•

O acesso às vagas disponíveis para estágio curricular não
obrigatório oferecidas pelo Setor de Estágios.

•

Os plantões semanais do Coordenador do Curso (campus e CPA)
de atendimento ao aluno.
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•

Os plantões diários de atendimento ao aluno pelo Coordenador
Geral do Campus.

2. Atenção ao discente
2.1. Apoio Pedagógico aos Discentes
O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso será realizado de
diferentes maneiras:
•

visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas
estão se desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição,
eventos etc.;

•

reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou
centro acadêmico;

•

divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do
Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc.;

•

entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com
todas as informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de
provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da
Unidade.
Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível

para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir
dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas
específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um
Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e
professores para o atendimento em relação à operacionalidade do curso e às
questões acadêmico-pedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades
extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo,
seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos
cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e
complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a
interdisciplinaridade.
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2.2. Mecanismos de Nivelamento
A Faculdade de Palmas oferece ao aluno a oportunidade de rever
conteúdos escolares básicos que, de alguma forma, são pré-requisitos para
que se obtenha um desempenho satisfatório na FAPAL. Esse programa é
denominado Sistema Online de Revisão Básica de Conteúdos do Ensino Médio
que

consiste,

num

primeiro

momento,

em

uma

avaliação

realizada

opcionalmente pelo aluno, calouro ou veterano, que pode ser acessada na
página da FAPAL — Faculdade de Palmas — assim que se identificar com seu
RA (Registro Acadêmico) e senha. Ele irá observar que a avaliação será
realizada por disciplina. Escolherá, então, entre as que estão disponíveis no
sistema — Português, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia e
História — e realizará a prova.
Ao término desse processo será indicado o conteúdo que o aluno deverá
estudar, de acordo com o resultado da prova; é o momento, então, de efetuar a
inscrição on-line na(s) disciplina(s) sugerida(s) pelo sistema. Se desejar, ainda
que ele tenha obtido um bom desempenho na avaliação, poderá optar por
inscrever-se também na disciplina de sua escolha. Feita a inscrição — a
qualquer momento, durante o período em que estiver regularmente matriculado
no curso — o aluno poderá acessar o conteúdo correspondente à disciplina e,
também, realizar exercícios complementares e outras avaliações do conteúdo
que está estudando, a fim de saber se obteve avanços em seu conhecimento.
Se obtiver um bom conceito na “avaliação básica on-line”, o aluno
visualizará em sua tela um comprovante de realização da prova daquele
conteúdo. Se o conceito obtido for insuficiente, ele poderá participar de nova
revisão e realizar novamente a prova, até obter o conceito desejado. A
vantagem da oferta via web (à distância) é que o aluno pode acessar o
conteúdo inúmeras vezes em qualquer horário ou dia.
2.3. Atenção ao discente portador de necessidades especiais
Observando o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos –
PNEDH como resultado do trabalho do Comitê Nacional de Educação em
Direitos Humanos instituído pela Portaria nº 66 de 12 de Maio de 2003, e o
Decreto Nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009, a Faculdade de Palmas tem o
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compromisso maior de promover a educação de qualidade para todos, com
vistas à melhoria da qualidade social de vida, da promoção da igualdade de
oportunidades por todos, à inclusão de pessoas com necessidades
educacionais especiais, por meio de ações que possibilitam o conhecimento e
a consolidação dos Direitos Humanos.
O Curso de Educação Física - Licenciatura tem como princípios o
combate à discriminação, a promoção da igualdade entre as pessoas, e a
afirmação de que os direitos humanos são universais indivisíveis e
interdependentes, assegurando a cidadania plena, a educação, a cultura e o
direito à comunicação por meio da implementação, promoção e avaliação dos
resultados da relação igualitária entre estudantes com necessidades especiais
e os demais estudantes, professores e funcionários técnico-administrativos.
O acompanhamento e monitoramento das ações e recomendações
partem da observação do professor em sala de aula ou do próprio estudante
portador de necessidades especiais que a solicita via Secretaria, cujo
deferimento com base no laudo médico é realizado pelo Coordenador do Curso
junto à Direção que estabelece os indicadores que facilitarão a integração do
aluno no processo ensino-aprendizagem com a observância dos direitos e
deveres de todas as partes envolvidas.
A elaboração do programa de atendimento para capacitação de pessoas
com urgências subjetivas (diferentes condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais,

linguísticas

ou

outras)

implica

na

contratação

de

um

acompanhante especializado para apoio às pessoas portadoras de deficiência,
tornando disponíveis materiais em Braile e também metodologias pedagógicas
e tecnologias para promover capacitação integrada, continuada e sustentável
entre o estudante e a comunidade acadêmica da instituição de ensino.
Nesse contexto, o Decreto Federal Nº 8.368 de 2 de Dezembro de 2014,
que regulamenta a Lei Federal Nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012, institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos
legais.
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O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, instituído
pela FAPAL, atende o Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014 que
regulamenta a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Para
os casos de comprovada necessidade formalizada na Secretaria do Campus
pela pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o NAAP deverá comunicar à
Direção da FAPAL o direito de acompanhante especializado, conforme
Parágrafo único do Art. 3º da Lei Nº 12.764.
Os objetivos gerais e específicos do NAAP tratam da permanência,
integração, promoção da intersetorialidade, da atenção integral, da realização
de aconselhamento psicológico e/ou atendimento psicopedagógico, do apoio e
orientação ao corpo docente e demais setores acadêmicos da instituição,
traçando diretrizes em conjunto com a comunidade acadêmica no sentido de
contribuir com adaptações metodológicas e processos avaliativos em prol do
acesso, permanência e integração da pessoa com Transtorno do Espectro
Autista à educação e ao ensino profissionalizante no Ensino Superior com
vistas à inserção ao mundo do trabalho por meio das ações e da política de
acessibilidade da FAPAL previstas no PPI.
Entende-se que o NAAP da FAPAL atua principalmente na reflexão e
orientação de situações problema e na promoção da acessibilidade,
capacitando funcionários técnico-administrativos, professores e Coordenadores
de Cursos para o atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP implantado
na FAPAL atuará no ensino, desenvolvendo programas com alunos,
professores e coordenadores, visando à dinâmica do processo de ensinoaprendizagem, à formação global e à realização profissional e pessoal do
aluno, de forma a facilitar a integração à vida universitária e social. Procurar-seá fazer um feedback entre as necessidades do aluno e as possibilidades da
IES, proporcionando por meio do planejamento a expansão dos programas de
acompanhamento que visem à adaptação e a permanência do aluno no curso
escolhido e na Instituição. Com relação à extensão, procurar-se-á integração
da comunidade interna e externa, oferecendo programas especiais que
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promovam a saúde mental, o enriquecimento da qualidade de vida e o sucesso
acadêmico.
A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das
seguintes ações:
•

atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de
expressão escrita, de falta de concentração, com transtorno do espectro
autista etc.;

•

esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a
diminuição das dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos;

•

trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da
repetência;

•

realização

de

redimensionamento

pesquisas
das

de

atividades,

satisfação

para

periodicamente

subsidiar
ou

o

quando

necessário;
•

orientação para a reopção de curso quando necessária.

3. Participação em eventos científicos, técnicos e culturais
O Coordenador do Curso, professores e alunos definiram por promover
eventos que serão realizados durante o ano com o objetivo de oferecer aos
alunos relatos de profissionais engajados nos mais diversos campos de
atuação profissional, a fim de que o corpo discente tenha acesso à
multiplicidade de conhecimentos e práticas da Educação Física - Licenciatura e
de áreas afins. Também será estimulada a participação dos alunos em eventos
de caráter científico, cultural e artístico na FAPAL ou em outras instituições.
Para a apresentação de trabalhos dos discentes em eventos da área em
outras instituições de ensino, devidamente aceitos pela comissão científica, a
Coordenação do Curso proporá apoio financeiro da FAPAL, por meio da
liberação de verba pelo Conselho Acadêmico. Internamente esses trabalhos
serão divulgados em palestras, seminários e jornadas propostas pelos alunos e
professores com o Coordenador do Curso.
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3. Acompanhamento de egressos
O Colegiado do Curso de Educação Física – Licenciatura pretende
constituir uma comissão específica, que estabeleça propostas de mecanismos
institucionais que permitam um acompanhamento formalizado da inserção
profissional e da formação continuada dos egressos, em consonância com o
PPI e com o PPC. Da mesma forma, a FAPAL envidará esforços
administrativos no sentido de institucionalizar o Programa de Acompanhamento
de Egressos, por meio do cadastro de ex-alunos, a fim de definir seu perfil
profissiográfico e mantê-los informados sobre eventos científicos, como
congressos, palestras e outros, promovendo a atualização de sua formação. Ao
mesmo tempo, os egressos poderão, por meio do Questionário de
Autoavaliação Institucional, expressar as possíveis carências ou qualidades
nos vários setores da infraestrutura da Instituição, o que muito contribuirá para
a expansão de seu ensino.
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X. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico-administrativo que presta serviços para a FAPAL é
constituído por profissionais qualificados para as funções exercidas e recebem
orientações em reuniões com as Chefias de seus setores, Diretoria e Gerência
de Campus, e Coordenação Geral de Campus. O processo de recrutamento e
seleção é atribuição do Departamento de Recursos Humanos da Entidade
Mantenedora e tem por objetivo atender às solicitações de numerosos setores
de atividades técnicas e administrativas da Instituição.
Os funcionários que exercem funções técnicas na Secretaria, em
Laboratórios e Bibliotecas recebem treinamento na sede antes de serem
encaminhados aos seus postos de trabalho. As informações relativas ao corpo
técnico-administrativo, bem como seu plano de carreira estão disponíveis no
PDI (p. 93).

1. Contratação e Regime de Trabalho
São consideradas atividades próprias do pessoal técnico-administrativo o
conjunto de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades
fim da FAPAL, incluindo aquelas relacionadas com a administração de pessoal,
material, patrimonial, finanças, atividades complementares e com a vida
escolar.
A contratação de pessoal técnico-administrativo é realizada nos termos da
legislação trabalhista em vigor, assegurando-se aos profissionais todos os
direitos e vantagens inerentes às funções a serem desempenhadas.
A admissão será precedida de entrevista ou processo seletivo elaborado
pelo setor competente, pelo qual serão avaliadas as reais condições, sua
qualificação profissional, experiência para o exercício da função.
O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo:
I-

Regime de tempo integral, com 44 horas semanais de trabalho, ou

II -

Regime de tempo parcial, com 33 horas semanais de trabalho
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A frequência diária desse pessoal técnico-administrativo será controlada
pelo setor responsável, preferencialmente por meio eletrônico, aplicando-se,
quanto às ausências e impedimentos, as normas constantes na legislação
trabalhista em vigor.
Além daquelas previstas na legislação trabalhista vigente e em normas
emanadas de convenção coletiva de trabalho, o pessoal técnico-administrativo
fará jus às seguintes vantagens:
I - promoção por tempo de serviço a cada três anos efetivo exercido na
função, após a primeira promoção que somente ocorrerá a partir do
décimo ano de efetivo exercício no cargo;
II -

promoção

por

merecimento,

segundo

critérios

fixados

pela

Mantenedora, após manifestação do superior imediato.
Serão oferecidos como incentivos bolsas de estudos, auxílio para
participação em congressos, seminários, simpósios e eventos similares em sua
área de atuação, oferta de cursos de atualização profissional.
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XI. CORPO DOCENTE
1. Corpo Docente do Curso de Educação Física - Licenciatura
Os membros do Corpo Docente do Curso de Educação Física Licenciatura da FAPAL são selecionados de acordo com as atribuições
estabelecidas na Resolução nº 01/2008, constante no PDI (pag. 124) da
Faculdade de Palmas, nos termos da legislação trabalhista em vigor e estão
distribuídos de acordo com as seguintes categorias funcionais:
a) Professor Assistente: o ingresso nesta categoria exige escolaridade
correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou
equivalente) e curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização)
com todos os créditos concluídos.
b) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional exige
escolaridade

correspondente

ao

ensino

superior

completo

(Bacharelado ou equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu
(Mestrado) concluído e aprovado em Universidade reconhecida pelo
MEC. É requerido do candidato, titulação de Mestre na área
correspondente ou em área afim.
c) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessário
escolaridade

correspondente

ao

ensino

superior

completo

(Bacharelado ou equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu
(Doutorado) concluído e aprovado em Universidade reconhecida pelo
MEC. É requerido do candidato, titula de Doutor na área em que irá
atuar ou em área afim.
O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de
progressão e está intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência
profissional no magistério e fora dele, e à produção intelectual, conforme
descritos detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022, pag. 127. O
reenquadramento acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.
Especificamente no Curso de Educação Física - Licenciatura é desejável
que o docente tenha experiência no magistério superior e qualificação
profissional nas disciplinas ministradas. Deve atender as exigências do plano
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de ensino quanto ao processo ensino-aprendizagem; à orientação das
atividades práticas de investigação, de produção científica e de extensão; às
supervisões

dos

estágios

curriculares

obrigatórios;

à

promoção

da

apresentação dos trabalhos dos alunos em eventos científicos; à participação
na organização dos eventos do curso; ao cumprimento das normas e
funcionamento administrativo-pedagógicos da IES.
O professor do Curso de Educação Física - Licenciatura deve apresentar,
também, em seu perfil as seguintes características:
•

Ser capaz de assumir o compromisso, de promover a integração do
ensino com a pesquisa e a extensão.

•

Estar atento à formação de alunos autônomos, responsáveis e
profissionalmente competentes para responder aos desafios da
realidade atual.

•

Ter consciência de sua função social na educação e na formação de
cidadãos.

•

Possuir uma visão global do processo educacional, assumindo
sempre que possível a postura interdisciplinar.

•

Contemplar em suas aulas a dimensão humana, a dimensão teóricotécnica, a dimensão ética e a dimensão político-social.

1.1. Experiência Profissional do Corpo Docente
O Corpo Docente, previsto para atuar no curso de Educação Física Licenciatura da FAPAL, é composto de professores que apresentam
experiência profissional na área do Curso, e em áreas afins para permitir a
possibilidade da interdisciplinaridade, refletindo um contingente de professores
com experiência profissional da abordagem teórica e técnica das disciplinas da
matriz curricular contextualizadas com as práticas das teorias ministradas.
1.2. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
A experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente
prevista para o curso de Educação Física – Licenciatura da FAPAL pressupõe
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uma capacidade de utilização da linguagem adequada, elaboração e aplicação
de uma metodologia de ensino que permita a identificação de dificuldades e
outros aspectos do aluno para otimizar o aprendizado.
2. Formação Acadêmica e Profissional do Corpo Docente
Os critérios a serem adotados para contratação de docentes pelo
Coordenador do Curso de Educação Física – Licenciatura são a titulação
acadêmica (Doutor, Mestre ou Especialista), experiência no magistério superior
e profissional, especialização na disciplina que vai ministrar, qualificação
didática para o desenvolvimento de competências, e a disponibilidade para
atender a carga horária prevista na matriz curricular e no regime de trabalho
contratado, cumprindo assim as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso.
Para além da capacitação profissional espera-se dos membros do corpo
docente, dedicação e compromisso com o aprender a aprender, o aprender a
saber, o aprender a fazer, e o aprender a ser, que concretiza a formação
integral do aluno, desafios propostos pela LDB de 1996.
De forma sistemática nos meses de junho e novembro, os Coordenadores
de Curso da FAPAL, encaminham à Coordenação Pedagógica e Direção a
relação de vacâncias previstas para o período letivo subsequente, bem como a
relação dos professores a serem desligados com a respectiva justificativa. De
posse

dessas

relações,

a

Coordenação

Pedagógica

autoriza

os

Coordenadores a iniciar o processo de seleção de professores por meio de
consulta aos currículos de candidatos à docência ou pela indicação dos
professores do curso.
Os Coordenadores encaminham à Coordenação Pedagógica a relação de
nomes sugeridos para contratação com o currículo Lattes do candidato e uma
breve apreciação. Após parecer positivo da Coordenação Pedagógica, o
Coordenador do curso marca uma entrevista e uma aula teste com o candidato,
que se aprovado deve entregar toda a documentação trabalhista e profissional
exigida para a sua contratação, assim como toda a documentação
comprobatória da formação e titulação.
Cabe ao Coordenador do Curso orientar e informar os professores recémcontratados sobre documentação necessária e prazos, encaminhá-lo para o DP
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local, providenciar a sua integração na FAPAL em relação a normas e
procedimentos regimentais, aos planos de ensino e outros assuntos
pertinentes. O Coordenador tem um papel fundamental no acompanhamento
do corpo docente, desde a seleção e contratação adequadas até as
orientações necessárias à realização desse Projeto Pedagógico do Curso de
Educação Física - Licenciatura.
2.1. Titulação do Corpo Docente do Curso
O corpo docente previsto para Curso de Educação Física – Licenciatura,
é constituído por docentes com formação específica e titulação compatível aos
conteúdos

ministrados,

à

natureza

das

atividades

acadêmicas

que

desenvolverá, às características do contexto da região e à concepção do curso,
devendo no mínimo apresentar o título de especialista em curso autorizado por
IES com 360 horas.
3. Acadêmicas
Os professores do Curso de Educação Física – Licenciatura participam
ativamente com o Coordenador e com o Núcleo Docente Estruturante,
professores que são responsáveis pela atualização do conteúdo programático
e da bibliografia, de uma constante troca de informações e orientações para
que se mantenha a integração do corpo decente, das disciplinas e o pleno
desenvolvimento das estratégias de trabalho constantes nos planos de ensino.
Tal comunicação permite a qualidade da formação do aluno e está expressa
nos princípios e compromissos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Educação Física - Licenciatura, inseridos neste PPC.
No início de cada ano letivo, por determinação da Coordenação
Pedagógica, cada Coordenação do Curso convoca reuniões que têm o objetivo
de discutir com os professores das disciplinas sob sua responsabilidade, as
ementas, objetivos e conteúdos programáticos das disciplinas, assim como os
critérios de inserção da referida disciplina nos eixos estruturantes e ênfases do
Curso. A finalidade é contribuir na preparação do planejamento das aulas e do
material didático, na elaboração de provas, exames e no desenvolvimento dos
trabalhos, no levantamento dos materiais necessários para uma melhor
execução dos planos de ensino, levando em consideração o desempenho dos
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alunos. Nessas reuniões, os professores são chamados a contribuir com o
encaminhamento de sugestões para os planos de ensino em todos os seus
aspectos e com questões e exercícios para o Banco de Dados de cada
disciplina que vão alimentar a Autoavaliação e as DPs online.
3.1. Equipe multidisciplinar
A Instituição oferece, na Matriz Curricular do Projeto Pedagógico do
Curso de Educação Física – Licenciatura, até 20% das suas disciplinas na
modalidade a distância, com encontros presenciais, de acordo com a Portaria
MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016. A FAPAL dispõe de professores
especialistas nas disciplinas ofertadas e conta com as parcerias de
profissionais das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e ainda dispõe
de educadores capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;
b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a
procedimentos e atividades pedagógicas;
c) identificar

os

objetivos

referentes

a

competências

cognitivas,

habilidades e atitudes;
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia etc., básicas e
complementares;
e) elaborar textos para programas a distância;
f) apreciar avaliativamente o material didático antes e depois de ser
impresso, videogravado, audiogravado, etc., indicando correções e
aperfeiçoamentos;
g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos;
h) autoavaliar-se continuamente como profissional participante do
coletivo de um projeto de graduação a distância;
i) apresentar currículo e documentos necessários que comprovem a
qualificação dos diretores, coordenadores, professores, tutores,
comunicadores, pesquisadores e outros profissionais integrantes da
equipe multidisciplinar responsável pela concepção, tecnologia,
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produção, marketing, suporte tecnológico e avaliação decorrentes dos
processos de ensino e aprendizagem para as disciplinas ofertadas na
modalidade a distância;
j) considerar, na carga horária de trabalho dos professores, o tempo
necessário para atividades de planejamento e acompanhamento das
atividades específicas de um programa de educação a distância;
k) indicar a política da instituição para capacitação e atualização
permanente dos profissionais contratados.

3.2 Atuação do Coordenador
A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do
ensino ofertado pela FAPAL, tendo como atribuições, sob a supervisão do
Coordenador Pedagógico:
•

Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil
do profissional a ser formado pelo curso;

•

Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em
projetos de natureza pedagógica;

•

Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino
de disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do
profissional a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas
pelo Ministério da Educação;

•

Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos
programáticos das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à
integração do corpo docente aos objetivos do curso;

•

Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de
ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso;

•

Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios
curriculares e extracurriculares;

•

Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação
institucional;

•

Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e
substituição de professores;
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•

Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre
assuntos de interesse do curso;

•

Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação
acadêmica do aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em
normas do Conselho Acadêmico;

•

Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais
relativos ao ensino;

•

Estimular o programa de monitoria;

•

Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;

•

Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva
autonomia intelectual e profissional do estudante;

•

Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente escolar;

•

Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os
subsídios para a organização do Calendário Escolar;

•

Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;

•

Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais
projetos;

•

Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de
adaptações de curso;

•

Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e

•

Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por
normas complementares emanadas do Conselho Acadêmico.

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante
como presidente nato tendo as seguintes competências:
•

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de
qualidade;

•

Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;

•

Encaminhar as deliberações do Núcleo;
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•

Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida
pelo Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e
lavrar as atas;

•

Indicar coordenadores para cada área do saber;

•

Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da
Instituição.

3.3 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de
natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente
constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos
cursos.
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes
que ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do
curso em questão e por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente
pelo Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de
seus pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno
regularmente matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares.
São atribuições do Colegiado de Curso:
•

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

•

Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas pelo Poder Público;

•

Promover a avaliação do curso;

•

Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;

•

Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua
atuação; e

•

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.
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O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando
convocado pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento
de dois terços dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a
pauta dos assuntos a serem tratados.

3.4 Interação entre tutores a distância, docentes e coordenadores de
curso a distância.
A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos
Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a
distância, de acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.
A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista
dentro das ações das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico
do Curso e no Plano de Desenvolvimento Institucional da IES. Todas as ações
são devidamente documentadas.
4. Regime de Trabalho do Corpo Docente
Todos os professores são contratados pelo regime de Consolidação das
Leis do Trabalho. Conforme consta no PDI da Faculdade de Palmas (pag. 127),
o regime de trabalho do corpo docente está previsto nas seguintes
modalidades:
I - Regime de Tempo Integral – TI, com obrigação de prestar 40 horas
semanais de trabalho, sendo, pelo menos, 20 horas em estudos,
pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e
avaliação;
II -

Regime de Tempo Parcial – TP, com obrigação de prestar de 12 até
39 horas semanais de trabalho, sendo, pelo menos, um quarto da
carga horária em estudos, pesquisas, extensão, produção científica
e intelectual, planejamento e avaliação; ou

III - Regime Horista – RH, para os que não se enquadram nos critérios I
e II.
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A Faculdade de Palmas – FAPAL possui plano de carreira docente
instituído na Resolução nº 01/2008, constante no PDI, páginas 127 a 131.
O Regime de Trabalho do Corpo Docente previsto para o curso de
Educação Física - Licenciatura a ser implantado pela Faculdade de Palmas –
FAPAL visa possibilitar um atendimento completo das demandas discentes, um
efetivo planejamento didático incluindo preparação e revisão de avaliações,
além da participação nos diversos colegiados da IES e do curso.
5. Apoio Didático-Pedagógico aos Docentes
A Faculdade de Palmas – FAPAL oferece ao corpo docente apoio à
produção científica, técnica, pedagógica e cultural, consistentes em suporte
técnicos e mecanismos institucionais regulares.
O sistema eletrônico Professor Online é uma facilidade oferecida ao corpo
docente, que pode realizar sua rotina acadêmica com agilidade, segurança e
conforto. Esse sistema disponibiliza as seguintes principais opções: digitação e
alteração de notas; lançamento de faltas; inserção de matéria relacionada;
impressão de listas de presença para aulas e para provas; emissão de avisos
aos alunos. Esse sistema possibilita que o professor envie avisos para todos os
alunos da turma ou para algum aluno em particular. Os avisos podem ser
classificados em apresentação de projetos de pesquisa (TCC), aula
substitutiva, comunicado, entrega de trabalho, prova, prova oral, trabalho
presencial em grupo e trabalho presencial individual.
De acordo com as necessidades pontuais ou gerais do Curso, serão
propostos programas de atualização de conhecimentos específicos na área da
Educação Física - Licenciatura para qualificação dos professores, como
participação em eventos científicos com inscrições gratuitas ou financiadas, ou
cursos de capacitação voltados para o aprimoramento de uma determinada
técnica implantada pelo próprio Curso de Educação Física - Licenciatura.
Os

professores

são

estimulados

à

educação

continuada

pelo

oferecimento de subsídios para participar nos Cursos de Extensão, na PósGraduação Lato Sensu ou nos Programas de Mestrado e Doutorado.
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Em obediência aos princípios constantes no Regimento da FAPAL, os
docentes do Curso de Educação Física - Licenciatura receberão, tal qual seus
colegas de outros cursos da Instituição, as seguintes formas de Apoio DidáticoPedagógico:
•

Garantia do padrão de qualidade e valorização do profissional da
Educação Física - Licenciatura;

•

Flexibilidade de organização, planejamento, métodos e critérios para
atender às diferenças individuais de seus docentes, às especialidades
exigidas no Plano de Carreira e apoio técnico-operacional específico
para cumprir as necessidades didático-pedagógicas de cada disciplina.

•

Racionalização de normas, rotinas e procedimentos por meio de
encontros setoriais entre equipes responsáveis pelas atividades de
ensino, pesquisa e extensão do campus.

•

Promoção de encontros e reuniões com os dirigentes da IES,
Coordenação Pedagógica, Coordenação de Curso e equipe de apoio
técnico-administrativo da unidade de ensino.

5.1 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica.
No que concerne a Políticas de Pesquisa, muito embora a legislação não
obrigue as faculdades e Centros Universitários a realizarem pesquisa, a FAPAL
tem incentivado atividades nese sentido, com trabalhos em grupos e
apresentação de artigos. As autoavaliações referidas são realizadas pela CPA
(Comissão Própria de Avaliação), a qual fornece para a coordenação de curso
as informações consolidadas mostrando o panorama para que possam ser
tomadas novas ações de melhorias.
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XII. INSTALAÇÕES FÍSICAS
1. Instalações Gerais
Entende-se por instalações todo o aparato de apoio para o exercício da
atividade, desde as instalações do prédio até as condições de uso e
manutenção dos equipamentos. O campus da FAPAL se encontra instalado em
prédios especialmente construídos para abrigar estabelecimentos de ensino,
todos com amplos corredores, iluminação natural e elétrica adequadas, salas
de aulas de diferentes metragens, laboratórios e bibliotecas. A construção dos
edifícios apresenta condições de acessibilidade para o atendimento aos
portadores de necessidades especiais.
A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o aluno
segundo o perfil descrito no PPI, a FAPAL conta com infraestrutura que,
possibilita

o

desenvolvimento

das

atividades

propostas

nos

Projetos

Pedagógicos dos Cursos. Para tanto, destacam-se: Biblioteca, Laboratórios,
Salas de Aulas, Auditório, Departamento de Suporte e Manutenção dos
campus e Comunicação. Na área de segurança preventiva possui sistemas de
controle de acesso nas portarias, CIPA, equipamentos de prevenção e
combate a incêndio e brigada treinada.
A Instituição proporciona uma quantidade de laboratórios e clínicas em
seu campus, adequada ao número de alunos para atender as especificidades
da formação profissional do corpo discente, incorporando a prática à formação,
em conformidade com o PPI e com as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Educação Física - Licenciatura.
1.1. Espaço Físico
As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se
destinam e estão descritas a seguir:
Dependências/Serventias

Quantidade

m2

Sala de Direção

01

39,2

Salas de Coordenação

01

112,56

Sala de Professores

01

34,5
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Dependências/Serventias
Sala de Recursos Materiais

Salas de Aula

Quantidade

m2

01

56,28

32

56,28

04

43,15

04

68,15

06

51,56

Sanitários

06

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

01

400

Setor de Atendimento / Tesouraria

01

56,28

Praça de Alimentação

01

375

Auditórios / Sala de áudio / Salas de Apoio

01

195

Laboratórios de Informática

04

56,28

Biblioteca

01

502,2

Sala de Leitura

01

56,28

Secretaria

01

112,56

Hall de Recepção

01

56,28

Almoxarifado

01

10

Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente,
dotadas de isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.
1.2. Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral
A Faculdade de Palmas – FAPAL disponibiliza aos Professores de Tempo
Integral e dedicação parcial, 06 espaços de trabalho para desenvolvimento de
suas atividades. Tal ambiente é climatizado e dotado de todo o mobiliário
necessário.
1.3. Espaço de trabalho para o coordenador
As salas para o Coordenador do Curso e para os docentes, seja no
âmbito do campus ou no CPA, estão previstas. A FAPAL disponibiliza aos
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Coordenadores de Curso, um gabinete de trabalho com, aproximadamente,
10m2 de área, climatizado, devidamente mobiliado e com acesso à internet.
Neste

ambiente,

o

Coordenador

realiza

suas

atividades

acadêmico-

administrativas, inclusive atendimentos individualizados aos professores e
acadêmicos do curso.
1.4. Sala coletiva de professores
Está previsto aos membros do Corpo Docente do Curso de Educação
Física - Licenciatura partilharem deste espaço único denominado Sala dos
Professores, no qual interagem com professores de outros cursos. Esta sala
coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de 45m2, possui
iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às condições de
salubridade e é dotada de instalações sanitárias masculina e feminina. Conta,
ainda, com computadores ligados à rede local e à Internet e uma secretária que
os auxilia.
1.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
A FAPAL disponibiliza para acesso dos alunos e aulas de informática, 04
laboratórios com 25 computadores cada, com acesso à internet. Há também
acesso a rede sem fio. Os laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo
que no período noturno estes podem ser usados também para aulas. Há
também 4 computadores para livre acesso nas dependências da biblioteca.
Os laboratórios de informática oferecem além dos equipamentos, o apoio
dos técnicos aos alunos, tanto em horários de aula como em horários “livres”.
Os laboratórios estão em funcionamento nos períodos matutino, vespertino e
noturno. Todas as máquinas estão interligadas em rede, com acesso à Internet.
Os equipamentos são atualizados, passando por um processo de atualização
anual de, no mínimo, um laboratório por ano. Os laboratórios dispõem dos
softwares adequados para editoração de textos, planilhas eletrônicas,
apresentação, desenvolvimento de sistemas para os cursos da área de
computação, editoração, projeto auxiliado por computador, dentre outros. Os
laboratórios são padronizados possuindo mesas, cadeiras, quadro branco,
projetores e ar-condicionado.
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Considerando o que foi exposto, para o oferecimento do Curso de
Educação Física - Licenciatura, os laboratórios e espaços acadêmicos serão
utilizados pelos alunos para as atividades práticas das disciplinas, devidamente
acompanhados pelos professores ou também fora do horário de aulas para
estudo e pesquisa:
•

No Laboratório de Informática no qual os alunos farão uso do
sistema online para autoavaliação das disciplinas do período ou para
fazer as disciplinas em dependência ou adaptação.

•

No Laboratório de Informática para uso do Programa Sniff, programa
experimental utilizado pela disciplina Psicologia Geral e Experimental.

•

No Laboratório de Anatomia no qual os alunos realizarão a prática
das disciplinas Fisiologia Geral e Neurociências.

•

Na Sala de Técnicas de Exame e Avaliação Psicológica na qual os
alunos estudarão os manuais de testes psicológicos, manipularão os
diversos testes para aprender a aplicar, avaliar e interpretar os
resultados.

•

No Centro de Psicologia Aplicada, os alunos terão supervisão dos
estágios e atenderão os usuários da clínica psicológica que serão
realizados nesse campus. Há previsão de supervisão dos estágios a
serem realizados em instituições com as quais o Curso de Educação
Física - Licenciatura da FAPAL venha formalizar acordos de cooperação
e/ou convênios.

•

Na sala de aula serão realizadas as aulas magnas e outras
estratégias de trabalho constante nos planos de ensino. Isso se torna
possível porque as salas são adequadas para o número de alunos,
dotadas de sistemas de som e de equipamentos audiovisuais,
multimídia, flip chart, amplas, iluminadas e ergonômicas.

2. Biblioteca
A organização da biblioteca da FAPAL tem como objetivo atender as
necessidades dos cursos e demais atividades da Instituição e está estruturada
de forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa.
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O catálogo online da Biblioteca da FAPAL permite a consulta ao acervo
(livros, trabalhos acadêmicos, vídeos, CD-ROMs, DVDs e outros) por
descritores de assunto, autor, título e biblioteca. O catálogo está disponível a
toda a comunidade da FAPAL (corpo docente, discente e funcionários) 24
horas por dia e 365 dias por ano, através da internet ou através de
computadores distribuídos na Biblioteca.
Para

manter

um

acervo

qualitativo

e

quantitativamente

bem

dimensionado, as bibliotecas da FAPAL têm investido na aquisição de livros,
periódicos, material multimídia, na organização da hemeroteca etc.
Projetadas com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade
durante os estudos e as pesquisas, as bibliotecas contam com recepção e
balcão de atendimento dotado de terminais de consulta para os alunos. Além
disso, equipes treinadas esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de
empréstimo e devolução do material bibliográfico.
Há salas para leitura individual e coletiva que foram ampliadas para
garantir maior conforto na utilização das bibliotecas. Guarda-volumes também
estão à disposição dos usuários.
Com a possibilidade de acesso ágil e elaborado, as bibliotecas
proporcionam uma ferramenta tecnológica que permite ao usuário dispor de
bibliotecas sem portas nem janelas, abertas ininterruptamente e acessíveis,
ainda que ele próprio esteja a quilômetros de distância. Tais medidas e
investimentos visam a ampliar constantemente a oferta de conhecimentos
técnicos, científicos e culturais aos alunos, professores e comunidade externa a
colaborar para a concretização dos objetivos educacionais da FAPAL.
Recursos disponíveis nas bibliotecas:
•

Livros nacionais e internacionais

•

Periódicos nacionais e internacionais

•

Teses e monografias

•

Catálogos

•

Obras de referência (enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios)
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•

Vídeos

•

Mapas

•

Slides

•

CD-ROMs

•

Hemeroteca
Como procedimento de trabalho foi criado o serviço de treinamento e

capacitação dos funcionários das bibliotecas, serviço este que contribuiu para a
qualidade dos serviços oferecidos, uma vez que através dos funcionários, os
alunos, professores e comunidade externa são informados quanto à utilização
dos serviços e das tecnologias de informação disponíveis.
Serviços disponíveis na Biblioteca FAPAL:
•

Serviços de pesquisa bibliográfica;

•

Orientação na normalização de trabalhos acadêmicos;

•

Empréstimo domiciliar;

•

Consulta local;

•

Elaboração de referências bibliográficas (ABNT);

•

Empréstimo entre bibliotecas;

•

COMUT (Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a
obtenção de cópias de documentos independentemente de sua
localização);

•

Expositor (divulgação de eventos e publicações novas).

BASE DE DADOS DE LIVRE ACESSO
Biomédicas
Agrícola
Animal Diversity Web - ADW
Bireme
Dental Articles Search
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Drugbank
Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde
Public Health Image Library – PHIL
PubMed
PubMedCentral
Humanas
Ação Educativa
Biblioteca Digital Jurídica (BDJur)
Edubase
Educational Resources Information Center - ERIC
Repositório Institucional da Intercom e da Portcom - REPOSCOM

Exatas
Chemical Database
CiteSeer
Emporis
International Architecture Database
Mathematical Sciences Digital Library - MathDL
Portal de Arquitetura e Urbanismo

Multidisciplinar
Acesso Livre - Capes
Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT
Domínio Público
Dspace at MIT
Bibliotecas Virtuais Temáticas
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas - CCN
Directory of open access journals - DOAJ
Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR
FreePatentsOnline.com
Google Acadêmico
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Highware
LivRe!
OAIster - Open Archives Inititive research databasesOpen Acess Central
Pesquisa Mundi
Red de Revistas Científicas de América Latina el Caribe, España y Portugal Red ALyc
Scientific Electronic Library Online - SciELO
Scirus
2.1. Políticas Institucionais de Atualização do Acervo da Biblioteca
O contínuo avanço do conhecimento em todas as áreas obriga que a
direção institucional estabeleça uma política de atualização do seu acervo
bibliográfico. A atualização é feita a cada trimestre, atendendo a solicitação do
corpo docente, discente e à produção técnica e científica do mercado. De
posse da relação final dos diversos acervos a serem ampliados e/ou
atualizados, esta é enviada à Diretoria de Compras para aquisição.
Há previsão de que a Coordenação do Curso de Educação Física Licenciatura encaminhe no início de cada ano letivo, a relação atualizada da
Bibliografia Básica e Complementar à Biblioteca Central da FAPAL para
subsidiar a conferência e a necessária aquisição de novos títulos. Em
consonância a esta ação, o Coordenador do Curso também realizará a entrega
desta relação à bibliotecária responsável.
A expansão e/ou atualização do acervo é feita com base nos seguintes
fatores:
•

Bibliografia específica (básica e complementar) elaborada pelos
líderes de disciplina e revisada anualmente por comissão constituída
pela Coordenação do Curso, referente às disciplinas dos planos de
ensino de cada período do Curso de Educação Física - Licenciatura,
observando-se os requisitos de atendimento às diretrizes curriculares;

•

Bibliografia adequada aos conteúdos das áreas do conhecimento
psicológico contemporâneo ou de áreas afins tratados no Curso;
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•

Bibliografia referente à produção didática e científica da área por
indicação da comunidade acadêmica e científica.

3. Laboratórios Específicos Do Curso De Educação Física – Licenciatura
A FAPAL é uma instituição inovadora e empreendedora e há tempos
adota uma metodologia de ensino que possibilita formar profissionais cada vez
mais aptos para atender a sociedade e o mercado de trabalho. Para garantir
essa qualidade de ensino, a FAPAL também investe em uma infraestrutura
moderna e atualizada, que segue as normas de segurança e de acessibilidade
gerando para si uma diferenciação diante das outras Instituições Particulares
de Ensino Superior.
Os laboratórios em geral, permitem o aprendizado prático dos discentes,
adquirindo senso crítico e preparação eficiente para atuar na área que
escolheram para sua formação profissional.
O Curso de Educação Física – Licenciatura reconhece que os estudos
teóricos são necessários à formação de competências e que, os fatores
determinantes do êxito do estudo estão no balanço equilibrado entre a teoria e
a prática, o que permite que o corpo discente adquira uma eficiente preparação
para atuação profissional. A parte prática de uma formação profissional implica
em um maior custo para a IES do que a parte teórica, pois necessita de
instalações, de equipamentos e materiais, de funcionários especializados, de
treinamento e capacitação de funcionários, entre outros aspectos.
3.1. Laboratórios didáticos de formação básica
Os laboratórios possuirão ambientes ergonômicos, amplos e seguros para
docentes, discentes e funcionários. Serão adequados à proposta do curso,
atendendo a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possuirão
estrutura compatível, sempre de acordo com a especificidade das aulas
práticas previstas tanto na formação geral quanto na específica do estudante.
Os ambientes/laboratórios de formação geral e básica, e a relação
professor estudante possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do
curso, o planejamento e o controle pleno das atividades de ensino
desenvolvidas nesses locais. Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura
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disponível para o estudante, os professores e técnicos sempre estarão
presentes durante as atividades para que o estudante possa ter um melhor
aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem. Todos os laboratórios
estarão adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas práticas
preconizadas no plano de ensino proposto pelos docentes.
Os laboratórios didáticos de formação básica são os seguintes:
a) Laboratório de Anatomia no qual os alunos realizam a prática das
disciplinas Fisiologia Geral e Neurofisiologia. Este laboratório serve para que os
alunos, em grupo, estudem e aprendam a fisiologia e neurofisiologia humanas
a partir do estudo da anatomia do corpo humano e com isso consigam atingir
os objetivos destas disciplinas que são:
•

Compreender e estabelecer relações sobre o funcionamento do
corpo humano (Fisiologia) e de suas estruturas e componentes
(Anatomia) de modo a articular os aspectos biológicos aos psicológicos
inerentes ao desenvolvimento integral do ser humano.

•

Reconhecer a importância do conhecimento da anatomia e da
fisiologia humanas para a formação do psicólogo.

•

Conhecer os órgãos e o funcionamento do Sistema Nervoso.

•

Correlacionar a função mental com a orgânica, objetivando a
integração Mente-Corpo.

•

Entender as repercussões orgânicas do desequilíbrio do binômio
Pensar/Sentir.

•

Compreender

a

gênese

e

a

importância

das

doenças

psicossomáticas e a influência da vida afetiva e emocional no
funcionamento do organismo.
b) Laboratório de Informática no qual os alunos se utilizam do sistema
online para autoavaliação das disciplinas do período ou para fazer as
disciplinas em dependência ou adaptação, e para uso do Programa Sniff,
programa

experimental

utilizado

pela

disciplina

Psicologia

Geral

e

Experimental. O software Sniff é um simulador virtual de experimentos de
laboratório do comportamento. É uma nova tecnologia de ensino, que permite
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múltiplas repetições de experimentos, que possibilita o desenvolvimento da
habilidade de modelar o comportamento animal e, ao mesmo tempo, facilita o
acompanhamento do desempenho do aluno no laboratório virtual, dado que
suas ações também são registradas pelo programa.
Para o Curso de Educação Física - Licenciatura, este Laboratório será
usado especificamente para as aulas práticas da disciplina Psicologia Geral e
Experimental. Esta disciplina aborda conteúdos básicos relacionados aos
aspectos biofisiológicos do Comportamento Humano e conteúdos específicos
relacionados ao domínio das técnicas de intervenção da abordagem de
Skinner, que permitem o estudo situacional do comportamento por meio do
planejamento de estratégias que são aprendidas pelo aluno em Laboratório
Experimental pela aplicação do programa Sniff no Laboratório de Informática.
Com o apoio do Departamento de Suporte e Manutenção da FAPAL, o
Setor Técnico instalará o Programa Sniff para as aulas práticas dessa disciplina
a ser acessado por 2 (dois) alunos em cada máquina, ou seja, instala 25
Programas Sniff para uma turma com 50 (cinquenta) alunos, que serão
devidamente acompanhados pelo professor (a) e monitores (as) para estudo e
pesquisa.
Trata-se da Análise Experimental do Comportamento Humano enquanto
Ciência do Comportamento fundamentada no behaviorismo radical com
destaque para os procedimentos de investigação científica e os objetivos de
previsão e controle comportamental do programa experimental dos seguintes
autores indicados na Bibliografia Básica: “ALLOWAY, T.; WILSON, G.;
GRAHAM, J.; KRAMES, L. Sniffy, o rato virtual: versão pro 2.0. São Paulo:
Thomson Learning, 2006”.
No Laboratório de Informática os alunos devem seguir as normas e
procedimentos disciplinares da FAPAL, incluídas as orientações específicas da
disciplina quanto ao rigor científico dos experimentos.
3.2. Laboratórios didáticos de formação específica
Os laboratórios especializados da FAPAL são os espaços onde serão
desenvolvidas as atividades acadêmicas e pedagógicas, ao longo do período
letivo, e que será de acordo com as disciplinas a serem ministradas mediante o
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cumprimento da grade curricular vigente, possuindo como prioridade o
enriquecimento científico do corpo discente do curso de Licenciatura em
Educação Física.
A Faculdade de Palmas – FAPAL disponibiliza às aulas práticas do
curso de Educação Física, 01 laboratório de Anatomia e Biomecânica e 01
Quadra Poliesportiva com todos os equipamentos, peças, mobiliário e materiais
necessários. Além disso, foi firmado convênio com a Escola Municipal
Francisca Brandão Ramalho para as aulas práticas das disciplinas: Natação:
aspectos pedagógicos e aprofundamentos, e com Atenas Esporte Clube para
que sejam ministradas as aulas práticas de Futebol e Atletismo, cujas
instalações atendem plenamente às demais aulas práticas.

O espaço e o funcionamento do CPA
As dependências do CPA são de uso exclusivo dos usuários, estagiários,
supervisores e funcionários. O CPA funciona de 2ª a 6ª feira, em horário
matutino e/ou noturno, e aos sábados pela manhã, segundo a necessidade
decorrente da formação dos grupos de supervisão e dos atendimentos
psicológicos agendados.
Os funcionários do CPA seguem o Regulamento Geral de Estágio
Supervisionado

que

também

trata

das

normas

e

procedimentos

de

funcionamento dos atendimentos psicológicos e das supervisões de estágio,
referente à prestação de serviços psicológicos à comunidade, quanto à
responsabilidade ética de estagiários, supervisores e funcionários.
A sala de recepção é o local em que permanecem os usuários que
aguardam a chamada para os atendimentos clínicos. Nesta sala, é feito o
registro do usuário em um livro próprio – Livro de Registro Geral – numerado
sequencialmente, e as informações cadastrais de cada usuário são inseridas
em um arquivo eletrônico. Esta sala funciona como uma central de
comunicação presencial, telefônica e eletrônica com todos os usuários,
estagiários e supervisores. As tarefas administrativas e o controle sobre o
funcionamento da sala de recepção são exercidas por funcionário contratado
pela Instituição sob a supervisão do Coordenador do CPA.
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A sala de alunos é o local destinado ao trabalho individual ou grupal dos
estagiários (leitura, elaboração de relatórios, consulta de testes, requisição de
prontuários etc). Nesta sala, há arquivos que contêm todo o material ativo
(testes e prontuários) que está sob guarda e controle administrativo de um
funcionário contratado pela Instituição sob a supervisão do Coordenador do
CPA. Nesta sala há mesas redondas e cadeiras para o estudo dos alunos e
uma mesa, cadeira e computador para o funcionário.
A sala do Coordenador é o local destinado ao plantão de coordenação
semanal, em horários fixados no início de cada semestre, para que ele
empreenda a gestão administrativa e didático-pedagógica e o atendimento de
alunos e professores.
A sala de triagem é o local destinado ao plantão de triagem exercido por
um professor responsável pelo controle do fluxo de usuários (início e término
dos atendimentos clínicos), da fila de espera dos usuários inscritos, dos
usuários triados e não atendidos, da convocação dos usuários, da supervisão
das triagens feitas pelos estagiários, do controle de todos os prontuários. O
plantonista de triagem realiza suas atividades a partir da orientação e
supervisão do Coordenador do CPA. Caso não haja possibilidade de uma sala
privativa para o plantão do professor de triagem, ele realizará o seu plantão na
sala da Coordenação.
A sala dos supervisores é o local destinado ao trabalho de suporte técnico
às supervisões e é ocupada pelos supervisores nos intervalos das suas
atividades. Possui mesa de trabalho e computador.
A quantidade das salas de atendimento e das salas de supervisão está de
acordo com o número de alunos, seja para o atendimento psicológico aos
usuários, seja para supervisão. Há também uma sala de espelho “espião” que
serve para os exercícios de demonstração dos professores/supervisores ou
para observação dos atendimentos pelo grupo de alunos ou pelo supervisor.
4. Normas e Procedimentos de Segurança Laboratorial
Nos

laboratórios,

bibliotecas,

teatros,

salas

de

aula,

refeitórios,

secretarias, salas de professores, salas de coordenação, entre outros, serão
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respeitadas as normas institucionais de segurança estabelecidas pelos órgãos
competentes e pela FAPAL.
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