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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 DADOS DA MANTENEDORA 

 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. 

CEP – 88.806-000 – Criciúma - SC. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas 

naturais, títulos e documentos e de pessoas jurídicas - cartório Almada 

Fernandes, registro n. 03509 em 29/01/2009, no livro A-00030, folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura 

Municipal de Criciúma- Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – 

SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Lei n. 4336, de 05 de julho de 1969. 

 Utilidade Pública Federal: Decreto n. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

1.2 DENOMINAÇÃO DA MANTIDA 

 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. 

CEP – 88.806-000 – Criciúma - SC. 

 Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas 

naturais, títulos e documentos e de pessoas jurídicas - Cartório Almada 

Fernandes, registro n. 02678 em 25/04/2007, no livro A-00027, folha 171. 

 Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 

16/10/1997, e Parecer 133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina n. 13.795, de 04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da Unesc por Avaliação Externa: Resolução 

n. 052/2010/CEE-SC, de 28 de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-

SC da Comissão de Educação Superior – CEDS, publicado no Diário Oficial 
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do Estado de Santa Catarina – Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 

18.981, página 05. 

 

1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade 

e a sustentabilidade do ambiente de vida. 

 

1.4 VISÃO DE FUTURO 

 

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na 

formação profissional e ética do cidadão, na produção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos, com compromisso socioambiental. 

 

1.5 PRINCÍPIOS E VALORES 

 

Na gestão universitária, buscamos: 

 Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada. 
 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações. 
 Racionalidade na utilização dos recursos. 
 Valorização e capacitação dos profissionais. 
 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho. 
 Compromisso socioambiental. 
 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos 

valores humanos. 
 

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por: 

 Excelência na formação integral do cidadão. 
 Universalidade de campos de conhecimento. 
 Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas. 
 Equilíbrio nas dimensões acadêmicas. 
 Inserção na comunidade. 

 

Como profissionais, devemos: 

 Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da 
Instituição. 

 Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão. 
 Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade. 
 Fortalecer o trabalho em equipe. 
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 Ser comprometidos com a própria formação. 

 

1.6 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Local de Funcionamento: Campus Criciúma 

Vagas Oferecidas Totais Anuais: 98 

Formas de Ingresso: 

Diplomado (com curso superior) 

É o ingresso de quem já possui formação superior e deseja realizar outro curso de 

Graduação, sem processo seletivo. 

Disciplinas Isoladas 

Quem já é formado ou concluiu Ensino Médio pode cursar qualquer disciplina da 

grade curricular da Graduação, Pós-Graduação e Mestrado na Unesc. 

Nossa Bolsa 

Bolsa própria da Unesc que quita 100% da Graduação até o fim do curso. 

Prouni - Programa Universidade para Todos 

A Unesc aderiu ao ProUni para receber estudantes contemplados com bolsas de 

estudos do Programa. 

Reingresso 

É o retorno, para o mesmo curso, do acadêmico que está na situação “abandonado” 

ou “trancado”. 

SIM - Sistema de Ingresso por Mérito Escolar 

O SIM Unesc é perfeito para quem quer ingressar na Graduação desejada, por meio 

do histórico escolar. 

SIM EAD - Cursos a Distância 

 O SIM EAD é para quem quer ingressar nos cursos de graduação a distância, por 

meio do histórico escolar. 

Transferência 

Transferência do acadêmico para outra Instituição de ensino ou a solicitação de 

estudante de outra universidade que deseja estudar na Unesc. 

Vestibular 

Exame seletivo organizado pela Acafe que dá acesso aos cursos de Graduação 

oferecidos pela Unesc. 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/210/4302/#ingresso
http://www.unesc.net/portal/capa/index/210/4302/#matricula
http://www.unesc.net/portal/capa/index/259/5317/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/259/32/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/210/4302/#reingresso
http://www.unesc.net/portal/capa/index/259/4261/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/0/0/componente/processo/ver/1/144
http://www.unesc.net/portal/capa/index/210/4302/#transferencia
http://www.unesc.net/vestibular
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Período de Funcionamento: Matutino 

Modalidade do Curso: Presencial 

Carga Horária Total do Curso: Matriz 3 = 3200 horas. 

Tempo Mínimo e Máximo Integralização: mínimo de 4 anos e máximo de 6 anos 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

 

2.1 COORDENAÇÃO 

 Coordenador do Curso 

Prof. Me. Carlos Augusto Euzébio – Mestre em Educação  

Professor contratado em regime integral, com 9 anos de experiência no magistério 

superior e 27 anos de experiência profissional na área. 

 Coordenador Adjunto 

Prof. esp. Joel Modesto Casagrande – Especialista em Educação Física 

Professor contratado tempo integral, com 34 anos de experiência 

profissional e no magistério superior.  

 

2.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 Presidente 

Prof. Me. Carlos Augusto Euzébio – Licenciado em Educação Física. Mestre 

em Educação, contratado com regime integral, com 9 anos de experiência no 

magistério superior e 27 anos de experiência profissional na área. Atua no Curso há 

9 anos. 

 Membros 

Profa. Drª. Barbara Regina Alvarez. Licenciada em Educação Física. Mestre 

em Engenharia de Produção. Doutorado em Engenharia de Produção. Contratada 

com regime integral 

Prof. Dr. Joni Marcio de Farias. Licenciado em Educação Física. Mestre em 

Educação Física. Doutorado em Ciências da Saúde. Tempo Integral. 

Prof. Dr. Victor Julierme Santos da Conceição. Licenciado em Educação 

Física. Mestre em Educação. Doutorado em Ciências do Movimento Humano. 

Tempo Integral. 
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Prof Esp. Joel Modesto Casagrande. Licenciado em Educação Física. 

Especialização em Educação Psicomotora. 

 

Desde 2004 o curso de educação Física garantiu em seu projeto de curso a 

participação direta de professores na concretização do projeto pedagógico do curso 

a partir da constituição de um grupo denominado de “professores articuladores” 

responsáveis pela articulação didático pedagógica das grandes áreas de 

conhecimento do curso.  A partir da demanda colocada pelo MEC com a criação do 

Núcleo docente estruturante podemos aprimorar esta participação. A constituição do 

NDE passa por discussão e aprovação do colegiado, que acontece a cada dois 

anos. As reuniões do núcleo acontecem semanalmente Os professores que o 

compõem reúnem-se para discutir aspectos concernentes a efetivação do projeto 

pedagógico do curso.  

O NDE do Curso de bacharelado em Educação Física rege suas funções 

pelas orientações emanadas das seguintes normas: Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010 e Resolução 07/2010/CSA e Resolução 14/2013/CÂMARA DE ENSINO 

DE GRADUAÇÃO- Unesc. Atua, ademais, como articulador dos processos de auto 

avaliação do Curso bem como implementação das exigências surgidas deste 

processo. Suas ações estão dirigidas à efetivação das diretrizes do PPC do Curso. 

 

2.3. CORPO DOCENTE  

 

Professor T

Título 

Resumo do Curriculum Regime  Experiência docente/ Unesc 

Ana Lúcia 

Cardoso 

M 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (FUCRI/ESEDE); Conclusão: 

09.03.1991. 

Especialização: Ensino de 

Educação Física; (FUCRI/UNIFACRI); 

Conclusão: 31.07.1993. 

Mestrado: Educação Física ; 

Dissertação: “O FUTEBOL DA ESCOLA: UMA 

PROPOSTA CO-EDUCATIVA SOB A ÓTICA 

DA PEDAGOGIA CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA”; 

(UFSC); Conclusão:  07.02.2003. 

Integral Contratada no dia 01/03/1994. 

27 anos de 

experiência no magistério e 20 

anos no ensino superior. 
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Anelise Arns E 

 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (FUCRI/ESEDE); Conclusão: 

28.07.1984. 

Especialização: Ciência e 

Técnica do Handebol; (Centro Educacional de 

Realengo/Faculdades Integradas Castelo 

Branco); Conclusão: 31.10.1991.  

Parcial  Contratada no dia 01/09/1986. 

34 anos de 

experiência profissional e 28 no 

magistério superior.  

 

 

 

 

Antônio Jose 

Grande 

D Graduação: Educação Física 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

em 2009. 

Mestrado: Educação Física pela 

Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP) em 2011.  

Doutorado: Medicina Interna e 

Terapêutica pela Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) em 2013. 

Integral Contratado no dia 05/03/2014 

18 meses de 

experiência no profissional e 05 

meses no magistério superior.  

Bárbara 

Regina 

Alvarez 

D 

 

Graduação: Educação Física; 

(Licenciatura); (UFSC); Conclusão: 13.12.1986. 

Especialização: Medidas e 

Avaliação em Educação Física; (UFSC); 

Conclusão: 30.04.1990. 

Mestrado: Engenharia de 

Produção; Dissertação: “QUALIDADE DE VIDA 

RELACIONADA À SAÚDE DE 

TRABALHADORES – UM ESTUDO DE CASO”; 

(UFSC); Conclusão: 09.07.1996. 

Doutorado: Engenharia 

Produção; Tese: "ESTILO DE VIDA E HÁBITOS 

DE LAZER DE TRABALHADORES, APÓS 

DOIS ANOS DE APLICAÇÃO DE UM 

PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL E 

SAÚDE"; (UFSC); Conclusão: 09.01.2003. 

Integral Contratada no dia 18/03/1998. 

26 de experiência profissional e 

16 anos no Ensino Superior 

Bruno 

Dandolini 

Colombo 

E Graduação: Licenciatura em 

Educação Física pela Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC).  

Especialização: Educação 

Física, Recreação e Abordagens 

Interdisciplinares.  

Parcial Contratado no dia 04/02/2013. 

05 anos de experiência no 

magistério e 18 meses no 

ensino superior. 

Carlos 

Augusto 

M Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (ESEDE); Conclusão: 

Integral Contratado no dia 

06/11/2006.  
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0 Euzébio  - CD 

 

26.01.1990. 

Especialização: Ensino de 

Educação Física; Monografia: "SISTEMA 

DELINEADOR DE MOVIMENTOS OFENSIVOS 

NO BASQUETEBOL"; (UNESC); Conclusão: 

01.06.1992. 

Mestrado: Educação; 

Dissertação: “O CONHECIMENTO ESPORTE 

NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA”; (UNESC); Homologação: 

22.12.2009.  

08 anos de 

experiência no magistério superior 

e 27 anos de experiência 

profissional na área. 

 

Carmen 

Furlanetto 

G 

 

 Graduação: Letras habilitação 

português e inglês /UNESC 

Integral Contratada no dia 09/02/1976. 

07 anos de experiência no 

ensino superior 

Cristina 

Adriana R. 

Kern  

M Graduação: Psicologia pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (2000),  

Mestrado: Psicologia pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2010).  

Parcial Contratada no dia 10/03/2014. 

14 anos de 

experiência profissional e 03 

anos no ensino superior 

Everson Ney 

Hunter Castro 

E Graduação: Pedagogia - 

Habilitação em Orientação Educacional.  

Faculdade Porto Alegrense. 

Doutorado em andamento em 

Doutorado em Reforma e Processos de 

Inovação em Ed.  

Universidade de Santiago de 

Compostela, USC, Espanha.  

Parcial Contratado em 01/03/1994. 26 

anos de experiência no 

magistério e 23 anos no Ensino 

superior. 

Francine 

Costa de Bom 

 Graduação: EDUCAÇÃO 

FÍSICA.  

Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil.  

Título: O perfil administrativo e as principais 

dificuldades encontradas pelos Profissionais de 

Educaçao Física e Administradores na gestão 

de academias.  

Especialização: Administraçao e Marketing 

Desportivo. (Carga Horária: 360h).  

Universidade Gama Filho, UGF, Brasil.  

Título: INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE 

GESTÃO DE CARREIRA DO PROFISSIONAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURSO DE 

Parcial Contratada no dia 15/08/2013  

09 anos de experiência no 

magistério e  03 anos no ensino 

superior 
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1 BACHARELADO EM EDUCAÇÀO FÍSICA NA 

UNESC.  

2001 - 2006  

Mestrado; em andamento em 

PPG em Ciências da Linguagem.  

Universidade do Sul de Santa Catarina, 

UNISUL, Brasil. Orientador: Ramayana Lira. 

2007 - 2008  

Janete Trichês M Graduação: Comunicação Social 

– habilitação em Jornalismo na Unisinos de São 

Leopoldo/RS. 

Mestre: Ciência Política pela 

Universidade de Brasília.  

Integral Contratada no dia 01/03/1995. 

19 anos de 

experiência no ensino superior 

João Alberto 

Ramos 

Batanolli 

E Graduação: História.  

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, PUC/RS, Brasil.  

Título: Pesquisa Histórica Documental.  

Orientador: Vilma Canazaro. 

Especialização: História do 

Brasil.  

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, PUC/RS, Brasil.  

Título: (-). 1980 – 1984 

Integral Contratado no dia 01/04/1997.  

28 anos de experiência no 

magistério e 17 anos no  Ensino 

superior  

João Fabricio 

Guimara 

Somariva 

E Graduação: Educação Física.  

Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil.  

Título: As Dificuldades dos acadêmicos da 

UNESC frente ao desenvolvimento de uma 

proposta transformadora do ensino do esporte 

escolar. 

  

Especialização: Treinamento Esportivo. (Carga 

Horária: 360h).  

Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil.  

Título: O Passing Game como sistema ofensivo 

para equipes iniciantes de basquetebol.  

Mestrado; em andamento em 

Educação (Conceito CAPES 3).  

Universidade do Sul de Santa Catarina, 

UNISUL, Brasil.  

Título: Currículo e gênero nos cursos de pós- 

Horista Contratado em 01/04/2014  

 12 anos de 

experiência no magistério e 5 

anos no ensino superior. 
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2 graduação Stricto Sensu e graduação em 

pedagogia das Universidades comunitárias do 

sistema ACAFE,Orientador:  Tânia Mara Cruz. 

Joel Modesto 

Casagrande 

E Graduação: Educação Física 

(Licenciatura) (FUCRI - 03.03.1978). 

Especialização: Educação 

Psicomotora (FUCRI - 15.07.1987). 

Integral Contratado em 08/03/1988 36 

anos de experiência no 

magistério e 34 anos ensino 

superior 

Joni Márcio de 

Farias 

D 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (UNESC); Conclusão: 

26.08.1995. 

Especialização: Educação 

Física; (Faculdades Integradas Norte do 

Paraná); Conclusão: 27.03.1997. 

Mestrado: Educação Física; 

Dissertação: “ORIENTAÇÃO PARA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE 

JUVENIL: UM ESTUDO DE CASO”; (UFSC); 

Conclusão: 21.06.2005. 

Doutorado: Ciências da Saúde; 

(UNESC); Conclusão: 13.07.2012 

Integral Contratado em 02/05/1997. 

22 anos de 

experiência no magistério e 17 

anos no ensino superior 

Jose Orion 

Bonotto 

E Graduação: Educação Fisica 

Habilitação Licenciatura.  

Universidade Federal de Santa 

Catarina, UFSC, Brasil.  

Parcial Contratado em 14/06/2002. 

26 anos de 

experiência no magistério e 14 

no ensino superior 

Josete Mazon M 

 

Graduação: Ciências Biológicas 

(Licenciatura); (FURB); Conclusão: 12.08.2000. 

Mestrado: Biologia Celular e 

Estrutural; Dissertação: "ESTUDO 

ESTRUTURAL E BIOQUÍMICO DO TECIDO 

CONJUNTIVO DA VALVA AÓRTICA DE 

PORCO"; (UNICAMP); Conclusão: 15.06.2004. 

Integral Contratada em 03/05/2004. 

 10 anos de 

experiência no magistério 

superior e 10 anos de 

experiência profissional na área. 

 

 

Karina 

Cardoso 

Gulbis 

Zimerman  

 

M 

Graduação: Enfermagem.  

Universidade do Sul de Santa Catarina, 

UNISUL, Brasil.  

Título: PROCESSO DE TRABALHO EM 

ENFERMAGEM: A CONSTRUÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA PRÁTICA DE SAÚDE 

COLETIVA.  

Especialização: Form. Pedag. 

em Educ.Prof. na área de saúde- Enf.. (Carga 

Integral  

Contratada em 10/10/2005. 

09 anos de 

experiência no ensino superior 
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3 Horária: 660h).  

Fundação Osvaldo Cruz e Ministério da Saúde.  

Título: CONSTRUTIVISMO: 

PROBLEMATIZANDO A DISCIPLINA DE 

ENFERMAGEM MÉDICA DO CURSO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM..  

Orientador: Maria Teresa Brasil Zanini.  

Bolsista do(a): Ministério da Saúde. 

2002 - 2003 

Aperfeiçoamento em Licenciatura 

Em Enfermagem. (Carga Horária: 390h).  

Universidade do Sul de Santa Catarina, 

UNISUL, Brasil. Ano de finalização: 2003. 

1999 - 2003 

Mestrado: 

Enfermagem (Conceito CAPES 6).  

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 

Brasil.  

Título: Predisposição do Diabetes Mellitus tipo 2 

em acadêmicos de Enfermagem, Ano de 

Obtenção: 2010. 

Luis Afonso 

dos Santos 

M 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura Plena); (UFSM); Conclusão: 

23.12.1987. 

Mestrado: Extensão Rural; 

Dissertação: “A CONCEPÇÃO DE TRABALHO 

E TEMPO LIVRE ENTRE OS PRODUTORES 

RURAIS DE SILVEIRA MARTINS – RS”; 

(UFSM); Conclusão: 08.05.1997. 

Integral Contratado em 01/03/1997. 

17 anos de 

experiência no magistério 

superior e 17 anos de 

experiência profissional na área. 

Mirozete 

Iolanda V. 

Hanoff 

G Graduação: Pedagogia / Unesc Parcial Contratada em 04/03/2002. 

30 anos de 

experiência no magistério e 13 

no ensino superior 

Neide Inês 

Guellere de 

Luca 

M Graduação: Educação Física 

(Licenciatura) (FUCRI - 20.12.1980). 

Especialização: Educação 

Psicomotora (FUCRI - 08.03.1988). 

Mestrado: Educação Física 

(Teoria e Prática Pedagógica em Educação 

Física) – Título: (RE) SIGNIFICANDO O 

CORPO: UM ESTUDO SOBRE AS 

Parcial Contratada em 01/08/1995.  

30 anos de 

experiência no magistério e 19 

anos no ensino superior. 
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4 CONCEPÇÕES DE CORPOREIDADE 

LEGITIMADAS PELOS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ALUNOS DE ESCOLA 

PÚBLICA - (UFSC - 25.06.99). 

Roberto 

Carlos  

Bortolotto 

E Graduação em Educação Física. 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, Brasil. 

Graduação em Educação Física. 

Escola Superior de Educação 

Física e Desportos de Joinville. 

Especialização em Musculação. 

(Carga Horária: 370h). 

Universidade Gama Filho, UGF, 

Brasil. 

Título: Musculação. 

Horista Contratado em 01/09/1998. 

26 anos de 

experiência no magistério e 16 

anos no ensino superior 

Robson 

Pacheco 

M

- CD 

Graduação: Fisioterapia.  

Universidade do Estado de Santa Catarina, 

UDESC, Brasil.  

Título: Atuação da fisioterapia respiratória na 

mucopolissacaridose I - uma revisão de literatura.  

 Mestrado: Ciências da Saúde (Conceito CAPES 

5). Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil.  

Título: PARTICIPAÇÃO DE ADENOSINA NO 

EFEITO DO NEUROPEPTÍDEO S (NPS) SOBRE 

A LOCOMOÇÃO DE CAMUNDONGOS,Ano de 

Obtenção: 2010. 

Doutorado em andamento em 

Ciências da Saúde (Conceito CAPES 5).  

Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil.  

Título: AVALIAÇÃO DA NEUROPROTEÇÃO POR 

NMDA EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS A 

MODELOS DE EPILEPSIA. 

Parcial Contratado em 04/02/2014. 

05 anos de 

experiência profissional e 03 

anos no ensino superior 

Romulo Luiz 

da Graça 

M Graduação: Educação Física.  

Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE, 

Brasil.  

Título: Proposta de Treinamento, com Ênfase 

na Flexibilidade para Judocas da Classe 

Juvenil, Praticantes e Iniciantes da Academia de 

Judo do Colégio Nova Era, Joinville/SC. 

Especialização em Treinamento 

Horista Contratado em 01/04/2012. 

15 anos de 

experiência no magistério e 09 

anos no ensino superior.  
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5 Esportivo - Form. Magistério Superior. (Carga 

Horária: 360h).  

Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

UNESC, Brasil. 

Mestrado em Educação (Conceito 

CAPES 3). 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina, UNISUL, Brasil. 

Título: Escalando Novos Espaços 

e Contextos para a Educação Ambiental: A 

Percepção de Montanhistas do Sul de Santa 

Catarina,Ano de Obtenção: 2013 

Samira 

Casagrande 

M Graduação em Pedagogia. 

Fundação Educacional de 

Criciúma. 

Especialização em Fundamentos 

da Educação. (Carga Horária: 405h). 

Fundação Educacional de 

Criciúma. 

Mestrado em Educação. 

Universidade do Planalto Central. 

Título: Quando a escol(h)a não 

significa apenas um acréscimo de letra. Um 

estudo sobre a definição do estabelecimento 

escolar na 1ª série do ensino fundamental em 

famílias das camadas médias, Ano de 

Obtenção: 2002. 

Integral Contratada em 02/04/1990. 

22 anos 

experiência no magistério e 18 

com ensino superior 

Sandro 

Ressler 

E Especialização em Ciências do 

Esporte e da saúde. (Carga Horária: 750h). 

Universidade de Caxias do Sul, 

UCS, Brasil. 

Graduação em Fisioterapia. 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, Brasil. 

Título: Tratamento 

Fisioterapêutico nos Distúrbios Musculares da 

Articulação Têmporomandibular Causados pela 

Má Oclusão Dental em Pacientes de Ambos os 

Sexos e Diferentes Faixas Etárias - Uma 

Revisão de Literatura. 

Parcial Contratado em 01/09/2013. 

01 ano de 

experiência no ensino superior 

Simone E Graduação em Pedagogia. Parcial Contratada em 01/08/2011 
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6 Nogueira 

Feltrin 

Universidade do Sul de Santa 

Catarina, UNISUL, Brasil. 

Título: FAMÍLIA E ESCOLA:UMA 

RELAÇÃO ESPECIAL.. 

Especialização em 

METODOLOGIA E PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR DO ENSINO. (Carga 

Horária: 420h). 

Centro Universitário Leonardo da 

Vinci, UNIASSELVI, Brasil. 

Título: ESCOLA E FAMÍLIA, UMA 

RELAÇÃO ESPECIAL. 

Especialização em andamento 

em LIBRAS. (Carga Horária: 375h). 

Centro Universitário Barão de 

Mauá, CBM, Brasil. 

Mestrado em andamento em 

Educação (Conceito CAPES 3). 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, Brasil. 

Título: Formação de Professores-

Grupo Focal em LIBRAS 

 

11 anos de 

experiência no magistério e 05 

anos no ensino superior 

Tiago Lock 

Silveira 

E Graduação em Educação Física. 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, Brasil. 

Título: efeito agudo da enzima 

creatina quinase no plasma sanguineo de 

atletas de futsal. 

Especialização em Fisiologia do 

Treinamento Esportivo. (Carga Horária: 390h). 

Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, Brasil. 

Título: Percepção Subjetiva do 

Esforço no Futsal: Uma Revisão Bibliografica. 

 

Horista Contratado em 18/03/2014. 

06 meses no 

ensino superior 

Victor 

Julierme 

Santos da 

Conceição 

M 

 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (UFSM); Conclusão: 20.09.2002. 

Especialização: Pesquisa e 

Integral Contratado em 26/02/2007. 

07 anos 

experiência no magistério e 07 

anos no ensino superior 
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7 Ensino do Movimento Humano; Monografia: 

“EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA: 

REFLEXÕES SOBRE O COTIDIANO 

ESCOLAR”; (UFSM); Conclusão: 23.03.2004. 

Mestrado: Educação; 

Dissertação: FORMAÇÃO INICIAL: UMA 

PROPOSTA CRÍTICA REFLEXIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

INCLUSIVA; (UFSM); Conclusão: 13.10.2006. 

Vidalcir 

Ortigara 

D 

 

Graduação: Educação Física 

(Licenciatura); (UFSC); Conclusão: 20.01.1990. 

Doutorado: Educação; Tese: 

“AUSÊNCIA SENTIDA: A DETERMINAÇÃO 

ONTOLÓGICA DO SER SOCIAL”; (UFSC); 

Conclusão: 28.05.2002. 

Tempo Integral Contratado em 25/02/2003. 

24 anos de 

experiência profissional e 22 

anos de magistério superior 

 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 A REALIDADE SOCIAL E OS IMPACTOS SOBRE A EDUCAÇÃO: UMA VISÃO 

DE MUNDO 

A Unesc entende por sociedade ideal uma sociedade democrática, igualitária, 

centrada no desenvolvimento humano, com um desenvolvimento social justo e 

ecologicamente integral, com novas e diferentes formas de participação do cidadão, 

que sobreponha os interesses coletivos aos individuais. Nessa nova sociedade 

fundamentada na solidariedade, na ética e na transparência, a distribuição de renda 

e de bens se torna realidade. A preocupação com o meio ambiente deve 

desencadear atitudes em que se utilizem os recursos naturais de forma apropriada, 

para satisfazer as necessidades básicas da população sem prejuízo às gerações 

futuras.  

Essa sociedade deve estar voltada ao bem estar de todos, reafirmando os 

valores morais, respeitando a diversidade cultural e a identidade dos povos. Deve 

garantir a todos, o acesso ao conhecimento científico e tecnológico e a oportunidade 

de trabalho, incentivando a cultura da paz (entendida não como ausência de 

conflitos, mas a vivência destes sem violência em suas mais diversas formas de 

expressão) e da espiritualidade, (entendida como atitude que promove a vida, contra 
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todos os mecanismos de destruição e de morte) opondo-se assim, ao consumismo 

desenfreado. Deve respeitar a liberdade do indivíduo de ir, vir e se expressar, de 

acordo com as suas crenças e concepções. Nesta sociedade todos devem ter 

acesso à saúde, educação, lazer, segurança, moradia e trabalho de qualidade, aos 

bens naturais, culturais e tecnológicos, para o desenvolvimento do ser humano em 

todas as suas dimensões: física, mental, cultural e espiritual.  

Esse ideal de sociedade só será alcançado, a partir do momento em que o 

homem se conscientize que não vive só, que cada ação sua vai repercutir de forma 

positiva ou negativa no meio em que vive. Consciente de sua ação transformadora, 

deve optar somente pelas atitudes positivas e construtivas.  

Faz-se necessário, também, que o homem reafirme valores sociais essenciais 

como: amor fraterno, união, humildade, honestidade, companheirismo, paz, respeito 

ao próximo e á natureza, justiça, solidariedade, responsabilidade, ética, igualdade, 

valorização das emoções e sentimentos, desprendimento e espiritualidade. O 

homem para o 3ª milênio necessita buscar o transcendente. Ver nos outros seres 

humanos, pessoas que ajudarão a construir um mundo melhor. Deve ser um cidadão 

crítico, participativo e propositivo. Será sujeito empreendedor, consciente das 

riquezas nacionais, humanas e naturais, de seu papel de transformação no mundo, 

comprometido com a preservação da vida no planeta (fraterno, ecológico e 

espiritualizado). O mesmo deve, em primeiro lugar, buscar a sua própria identidade, 

vivenciando valores que o tornam um ser humano melhor e mais feliz.  

     Acreditamos que esses valores devem se vividos na família, na escola, e 

em toda sociedade, buscando fazer com que o ser humano tenha uma vida digna, 

respeitando suas necessidades básicas fundamentais. 

Vivendo nessa sociedade, a Unesc, com o nível de excelência educacional, 

conquistará espaço no mundo regionalizado e globalizado que neste momento se 

instaura.  

 

 

 

3.2 A FUNÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO CONTEXTO DA REALIDADE 

SOCIAL 
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O ato de conhecer é construído pelo sujeito, que é o produto de suas crenças, 

valores, visão de homem, de mundo e de natureza. O homem não existe enquanto 

essência, ele é datado, ou seja, é sempre um homem que vive num espaço também 

determinado pela realidade sociocultural. Dessa forma, ao refletir sobre a sociedade 

que temos e nela se insere a Universidade como o macro sistema, é possível 

entender que o curso de Bacharelado em Educação Física está inserido como um 

microssistema. Que pressupõe pensar essa realidade em movimento, enquanto 

construção do homem, a fim de buscar intervenções coletivas que promovam a 

conscientização do nosso papel profissional. Que consiste em instrumentalizar o 

sujeito para que este possa intervir em sua realidade. São os conflitos internos desta 

realidade que provocam as mudanças que ocorrem de forma dialética, e este é um 

processo resultante das práticas humanas. 

A Educação Física compreende que o campo profissional deve ser 

caracterizado pela análise, ensino e a construção de um conjunto de conhecimentos 

sobre a cultura de movimento, intencional e consciente, nas suas dimensões 

biológica, filosófica, espiritual e sociocultural além de suas relações com o ambiente 

que o cerca. 

Dado exposto, contribui para entender a Educação Física como uma área de 

conhecimento que, por meio de diferentes manifestações da cultura de movimento 

(tematizadas na ginástica, no esporte, no jogo, na dança, na luta, nas artes marciais, 

no exercício físico, no lazer, bem como em outras manifestações da expressão 

corporal) contribui para compreender a sociedade, caracterizando-se pela produção, 

disseminação e construção do conhecimento sobre o exercício físico e práticas 

corporais, comprometendo-se cada vez mais com a sociedade e com a missão da 

Unesc, no sentido de promover práticas saudáveis.  

Diante disso o Curso de Bacharelado em Educação Física entende por 

sociedade ideal uma sociedade democrática, igualitária, centrada no 

desenvolvimento humano, social e ecologicamente equilibrado. Com distribuição de 

renda justa, priorizando os interesses coletivos em detrimento aos individuais. Nesta 

realidade idealizada há novas e diferentes formas de participação do cidadão, sendo 

o mesmo um indivíduo crítico, participativo e propositivo. Fundamenta-se nos 

princípios de solidariedade, ética, consumo racional, respeito à liberdade individual, 

ao próximo e ao meio ambiente.  
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Essa nova sociedade vivencia a espiritualidade, a negação da violência (em 

suas diferentes formas de manifestação), condições iguais de acesso ao 

conhecimento científico e tecnológico, à oportunidade de trabalho, à saúde, 

educação, lazer, moradia, aos bens naturais e culturais e demais componentes da 

qualidade de vida. 

Acreditamos que esses valores devem ser vividos na família, na escola, e em 

toda sociedade, buscando fazer com que o ser humano tenha uma vida digna, 

respeitando suas necessidades básicas fundamentais. 

No âmbito do bacharelado em Educação Física, as situações de trabalho a 

qual o curso se destina a construir o conhecimento, é traduzida pela inserção deste 

profissional na Saúde Coletiva, no rendimento esportivo e no mercado do fitness. 

Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso deve contribuir para a formação de um 

profissional em que habilidades e conteúdos se articulem com o contexto da prática 

profissional. 

Essas possibilidades levam a responsabilidade de uma formação sólida para 

que os egressos tenham melhor leitura da realidade, no intuito de questionar e 

propor mudanças, principalmente em relação às práticas mercadológicas neoliberais 

e suas consequências (FONSECA; NASCIMENTO; BARROS, 2012). Nesta 

perspectiva o bacharel em Educação Física torna-se um profissional com uma 

avançada leitura da sociedade, buscando traçar debates sólidos entre o contexto 

sócio cultural e o cotidiano da população. 

Este embasamento filosófico acompanha as perspectivas progressistas da 

Educação Física que contribuem no entendimento da formação de um profissional 

que consiga debater o rendimento esportivo na sua gênese, buscando avançar 

sobre os elementos que refletem a formação de cidadão críticos a partir do ensino 

do esporte. Ao mesmo tempo, esse profissional compreende a saúde na sua 

concepção mais ampla, elaborando reflexões que compreendam as condições 

individuais e coletivas que compõe a assistência em saúde. Essas reflexões 

constituem um profissional que visualiza o papel do estado na construção de 

estratégias para a saúde coletiva, que compreenda as políticas públicas e entenda o 

seu papel estratégico como proponente e executor de ações voltadas à promoção 

da saúde. Ainda compreendemos que esta formação inicial contribua para refletir 

sobre o mercado do fitness como área de atuação que vai além da procura pela 
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estética corporal. Essa perspectiva busca a formação de um profissional que 

desenvolve no seu aluno/cliente a reflexão que o corpo perfeito é uma categoria 

explorada pela mídia, que deixa de lado os objetivos do exercício voltados a saúde, 

e o compreendem como elemento constituinte de uma performance estética que 

submete o sujeito a recursos que ultrapassam ao natural. 

 

3.3 A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS  

 

Na Unesc, conforme Políticas de Ensino, o ensino representa um processo 

pedagógico interativo e intencional, no qual professores e alunos devem 

corresponsabilizar-se com as questões do processo de ensino e da aprendizagem, 

bem como com os valores humanos essenciais como o respeito, a solidariedade e a 

ética. 

Para atingir essa finalidade o ensino na graduação deve buscar a formação 

de profissionais com competência técnica e habilidades, capazes de preservar o 

conhecimento acumulado e de construir novos conhecimentos por meio do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da Unesc aponta no artigo 6º, que o ensino 

deve pautar-se nos seguintes princípios: 

“II. Flexibilização de métodos e concepções pedagógicas; 

VIII. Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão; 

XII. Respeito à diversidade étnica-ideológica-cultural; 

XVI. Valorização dos profissionais da Unesc.” 

O Marco Operativo ou Pedagógico do Curso Educação Física, habilitação 

Bacharelado, está referenciado no Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI). A 

partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Educação Física e tendo em vista o diagnóstico de que o Curso até então vigente na 

UNESC oferecia uma formação generalista, estruturou-se o atual Curso de 

Bacharelado em Educação Física. 

De acordo com a Lei nº 9.696 de 1o de setembro de 1998, compete ao 

Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, 

dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e 

projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 



 

 2

2 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas 

áreas de atividades físicas e do desporto. 

Nesse sentido optou-se pela formação de um profissional de Educação 

Física, que acima de tudo, compreenda e respeite as diferenças individuais e a 

diversidade cultural, bem como a sua atuação profissional mais especificamente. 

Esse profissional de Educação Física, com consciência de sua capacidade de 

transformação da realidade, deve ser comprometido com o seu próprio processo 

formativo. Compreender-se como agente de sua história, da história social, esportiva 

e de saúde, onde utilizando seus conhecimentos sobre o corpo humano pode 

contribuir veementemente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

4 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 

A crescente especialização dos setores científicos e profissionais promoveu 

no campo da Educação Física uma verdadeira revolução, com conhecimentos na 

área do treinamento desportivo, do personal trainer, na recreação, entre outros, 

absolutamente distanciados do debate das licenciaturas. Este cenário adicionado a 

procura cada vez maior por aspectos ligados à qualidade de vida – como academia, 

clubes esportivos e informações em geral- geraram uma demanda a ser atendida 

pelo curso de bacharelado em Educação Física. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Educação Física da 

Unesc delineará ações pedagógicas e administrativas para a efetivação do ato 

educativo nas oito fases do curso. 

O PPC constitui-se num processo democrático de tomada de decisões no 

colegiado, no sentido de organizar o fazer pedagógico, trabalhar os conflitos na 

busca de superar as relações corporativas e autoritárias, diminuindo a fragmentação 

dos conteúdos disciplinares e tentando aproximar a prática interdisciplinar. Elaborar, 

executar e avaliar um Projeto Pedagógico de forma coletiva e compartilhada implica 

em conhecer a realidade acadêmica, diagnosticando a sua situação sócio-

econômica, política e cultural.  

Este projeto, pela sua intencionalidade, norteará metas para que o ato 

pedagógico se transforme em elaboração conceitual como resposta pelos sujeitos 
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comprometidos com o processo de ensinar e aprender, aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. 

 

4.1 O MUNICÍPIO E ENTORNO DO CAMPUS 

 

A região sul do estado de Santa Catarina é composta por 46 municípios 

totalizando em torno de 925 mil habitantes. Diante das evidências supracitadas e da 

percepção de uma sociedade mais consciente aos novos paradigmas relacionados 

ao esporte e a atividade física em geral, a UNESC, pretende com o curso de 

Bacharelado em Educação Física atender a novas demandas sociais existentes no 

país. 

Portanto fica evidenciado a necessidade de mencionar a situação atual e 

suas projeções para um mercado de trabalho que esta em evidencia e apontar uma 

tendência nacional de crescimento e com uma participação muito significativa se não 

determinante do bacharel em Educação Física, que são as áreas da Saúde Coletiva, 

Rendimento Esportivo e de Academias. Para retratar sobremaneira esta escolha, 

descrevemos abaixo as políticas públicas e privadas para estas áreas de 

conhecimento da Educação Física. 

A promoção da atividade física relacionada a saúde, principalmente no 

contexto da atenção primária à saúde, esta referenciado na Política Nacional de 

Promoção da Saúde (BRASIL, 2010). Segundo Santos (2012), a Educação Física 

está presente em 49,25% das equipes de NASF (Núcleo de atendimento a saúde da 

família), que a partir de 2011 passou a atender de forma integrada a rede de 

atenção a saúde e seus serviços, ampliando de forma considerável a atuação do 

profissional de Educação Física. Outra demanda surge com o lançamento do Plano 

de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) do Brasil para o período de 2011 – 2022. Além desses 

espaços públicos, ha crescente procura por centros privados especializados em 

prescrição de exercícios físicos. 

O curso de Bacharelado da UNESC é participante de várias ações realizadas 

na saúde coletiva, como o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

Saúde), Viver SUS, Núcleo de apoio a saúde da Família (NASF), Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Mestrado 
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Profissional em Saúde Coletiva, entre outros projetos desenvolvidos para a 

comunidade com recursos para própria Instituição e também com fomento externo. 

Este diálogo permanece ainda nos projetos de pesquisa e extensão, os quais 

tendem retornar para o debate acadêmico resignificando nossas praticas 

pedagógicas. 

Do ponto de vista do rendimento esportivo, o fato do país sediar alguns dos 

maiores eventos esportivos do mundo: Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos 

de 2016 e os Jogos Paralímpicos, dentre outros, propicia o engrandecimento do 

esporte, fomentando também políticas para a formação profissional e a adesão as 

mais diversas modalidades esportivas, fazendo com que os métodos de formação 

sejam repensados priorizando o desenvolvimento multilateral, pois compreender o 

rendimento esportivo é entender a preparação, baseada em exercícios sistemáticos, 

representando um processo organizado pedagogicamente com o objetivo de 

direcionar a evolução do desportista (MATVEIEV, 1983). 

 

 

 

4.2 DEMANDA DE PROFISSIONAIS  

 

O número elevado de empresas,- percebido pela consultas feitas à 

coordenação -  que buscam um aprimoramento da qualidade de vida de seus 

colaboradores, oferecendo programas específicos de exercício físico, durante e após 

a jornada de trabalho é outro campo em crescimento para os futuros profissionais de 

Educação Física. A questão climática e ambiental é um fator relevante na ocorrência 

de doenças do sistema cardiorrespiratório, quadro que pode ser amenizado 

(tratamento e prevenção) pela prática regular de exercícios físicos, desde que 

orientado por profissionais qualificados e neste nicho de mercado inclui-se o 

profissional de Educação Física. 

Quando relacionada a atuação profissional junto aos clubes poliesportivos, 

deve-se levar em consideração que cada vez mais estão buscando profissionais 

qualificados para as áreas afins como: técnica-administrativa, técnicos, preparadores 

físicos e fisiologistas do exercício, entre outros. 
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Portanto é necessário, que as aulas estimulem e contribuam para formar um 

profissional crítico, responsável e participativo, desenvolvendo e fortalecendo a 

autonomia. A proposta metodológica deve possibilitar a apreensão e a construção 

de conhecimentos e não a mera reprodução de conteúdos estereotipados, 

estimulando a reflexão e a vivência dos valores coadunados com os preceitos éticos 

e morais. 

A formação do bacharel em Educação Física, deve dar conta de formar um 

profissional generalista, mas com conhecimento específico em algumas áreas de 

conhecimento da Educação Física, com uma visão humanista, crítica e integradora, 

capaz de atuar com qualidade e resolutividade nos conhecimentos da Saúde 

Coletiva, Rendimento Esportivo e na academia. Este profissional que queremos 

deve possuir competências para responder as necessidades e demandas destes 

espaços de trabalhos, levando em consideração que cada uma destas áreas tem 

suas especificidades de planejamento, atuação e absorção dos resultados obtidos. 

 

 

4.3 PREVISÃO PARA A REVISÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO 

 

Sendo o PPC do curso de Bacharelado em Educação Física uma construção 

coletiva, onde as discussões passam pelos professores, acadêmicos e funcionários, 

evidenciamos que há necessidade de reavaliação do mesmo com periodicidade 

bianual. 

Após reuniões de discussão, o documento é aprovado numa assembleia de 

acadêmicos e no colegiado do curso, devendo constar em anexo, vários 

documentos utilizados diariamente para a organização pedagógica/administrativa, 

bem como as ementas de todas as disciplinas e a equipe administrativa, corpo 

docente e discente atual. 

Como o PPC é o espelho do curso, a cada reflexão feita tem-se um 

crescimento individual e coletivo, desencadeando uma reflexão da prática 

pedagógica e melhoria do processo ensino aprendizagem. Este projeto deverá ser 

reavaliado bianual. 
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Os encaminhamentos para o processo avaliativo são organizados pela 

coordenação do curso e colocados em pauta pelo NDE. Assim, as avaliações com 

os estudantes são baseadas no processo de ensino aprendizagem e na visão de 

mundo que o curso adota. Além de uma leitura avançada sobre as demandas da 

atuação profissional no contexto de trabalho no campo da Educação Física na 

região.  

Os relatórios de Avaliação Institucional também subsidiaram o processo 

de revisão do documento. As alterações propostas serão posteriormente 

apresentadas em reunião do colegiado com docentes e representantes dos 

discentes através dos representantes de turma, representantes do Centro 

Acadêmico e registrados em ata. 

 

 

5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

 

5.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS 

 

  A UNESC entende por sociedade ideal uma sociedade democrática, 

igualitária, centrada no desenvolvimento humano, com um desenvolvimento social 

justo e ecologicamente integral, com novas e diferentes formas de participação do 

cidadão, que sobreponha os interesses coletivos aos individuais. Nessa nova 

sociedade fundamentada na solidariedade, na ética e na transparência, a 

distribuição de renda e de bens se torna realidade. A preocupação com o meio 

ambiente deve desencadear atitudes em que se utilizem os recursos naturais de 

forma apropriada, para satisfazer as necessidades básicas da população sem 

prejuízo às gerações futuras.  

Essa sociedade deve estar voltada ao bem estar de todos, reafirmando os 

valores morais, respeitando a diversidade cultural e a identidade dos povos. Deve 

garantir a todos, o acesso ao conhecimento científico e tecnológico e a oportunidade 

de trabalho, incentivando a cultura da paz (entendida não como ausência de 

conflitos, mas a vivência destes sem violência em suas mais diversas formas de 

expressão) e da espiritualidade, (entendida como atitude que promove a vida, contra 

todos os mecanismos de destruição e de morte) opondo-se assim, ao consumismo 
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desenfreado. Deve respeitar a liberdade do indivíduo de ir, vir e se expressar, de 

acordo com as suas crenças e concepções. Nesta sociedade todos devem ter 

acesso à saúde, educação, lazer, segurança, moradia e trabalho de qualidade, aos 

bens naturais, culturais e tecnológicos, para o desenvolvimento do ser humano em 

todas as suas dimensões: física, mental, cultural e espiritual.  

Esse ideal de sociedade só será alcançado, a partir do momento em que o 

homem se conscientize que não vive só, que cada ação sua vai repercutir de forma 

positiva ou negativa no meio em que vive. Consciente de sua ação transformadora, 

deve optar somente pelas atitudes positivas e construtivas.  

Faz-se necessário, também, que o homem reafirme valores sociais essenciais 

como: amor fraterno, união, humildade, honestidade, companheirismo, paz, respeito 

ao próximo e á natureza, justiça, solidariedade, responsabilidade, ética, igualdade, 

valorização das emoções e sentimentos, desprendimento e espiritualidade. O 

homem para o 3ª milênio necessita buscar o transcendente. Ver nos outros seres 

humanos, pessoas que ajudarão a construir um mundo melhor. Deve ser um cidadão 

crítico, participativo e propositivo. Será sujeito empreendedor, consciente das 

riquezas nacionais, humanas e naturais, de seu papel de transformação no mundo, 

comprometido com a preservação da vida no planeta (fraterno, ecológico e 

espiritualizado). O mesmo deve, em primeiro lugar, buscar a sua própria identidade, 

vivenciando valores que o tornam um ser humano melhor e mais feliz.  

Acreditamos que esses valores devem se vividos na família, na escola, e em 

toda sociedade, buscando fazer com que o ser humano tenha uma vida digna, 

respeitando suas necessidades básicas fundamentais. 

Vivendo nessa sociedade, a Unesc, com o nível de excelência educacional, 

conquistará espaço no mundo regionalizado e globalizado que neste momento se 

instaura.  

No início de 2000, com as novas reflexões realizadas sobre a missão 

institucional, elaborou-se o PPI da Unesc, no qual foram explícitos os valores, 

princípios filosóficos, políticos e metodológicos norteadores das ações a serem 

desenvolvidas, de forma a dar consistência e significado à sua atuação junto à 

sociedade. Nas Políticas de Ensino da Unesc estão expressos o comprometimento 

com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, relativas aos princípios 

que norteiam a organização dos currículos dos cursos de graduação, que são: 
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Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e 

extensão, permitindo trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo.  

Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e 

prática, incluindo a valorização do conhecimento extra escolar do aluno (práticas 

sociais e mundo do trabalho).  

Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos 

cognitivos, visando resolver situações complexas. 

Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações 

problema, com vistas à elaboração de conhecimentos complexos. 

Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e 

práticas necessários à compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-

se na análise crítica e na problematização da realidade. 

É nesta perspectiva que o curso de bacharelado em Educação Física, se 

aproxima dos referencias da instituição, pois estabelece uma formação crítica e que 

esteja avançada na leitura da realidade. Essa forma de perceber o processo 

formativo vai além da expectativa de compreender o mercado de trabalho para 

balizar o fazer pedagógico, mas sim, busca analisar a categoria trabalho e 

apresentar uma visão crítica sobre o fazer docente em diferentes espaços de 

atuação do bacharel em Educação Física. 

 

5.2 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS  

 

A UNESC compreende o currículo como um processo dinâmico resultante de 

interações diversas, estabelecida por meio de ações didáticas com interfaces 

políticas, administrativas e econômicas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação direcionam a reflexão para a reestruturação curricular. A 

formação de profissionais exige que estes possuam habilidades e competências de 

modo que estes possam se refletir em atividades de cunho individual e/ou coletivo.  

A atualização curricular leva em conta principalmente as diretrizes curriculares 

para a formação bem como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a 

reforma curricular também pressupõe uma ampla discussão da organização de 

práticas que envolvem a educação e o seu processo. O professor, de acordo com a 

sua realidade na sala aula e a posição dos acadêmicos frente ao currículo que está 
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sendo desenvolvido na sua formação, são também indicadores para a atualização 

curricular. Todo este movimento se reflete nos estudos dos colegiados dos cursos 

derivando daí as proposições de alteração curricular.  

O currículo no Curso de Bacharelado em Educação Física constitui-se das 

necessidades e do amplo campo de atuação, permeando assim por diversas áreas. 

O currículo do curso é uma opção político-pedagógico e deve necessariamente 

refletir de forma crítica principalmente sobre questões pertinentes ao campo de 

atuação do bacharel em Educação Física, como: Saúde coletiva, rendimento 

esportivo, atividades de academia e lazer. Busca consonância com as diretrizes 

curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, quanto ao 

processo de divisão da carga horária mínima para as habilitações em Educação 

Física (Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009). 

Para dar conta de um processo formativo mais ampliado é importante 

fomentar a realização de projetos de pesquisa e extensão e utilizá-los como uma 

ferramenta para a construção do conhecimento para as demandas da sociedade. 

Assim como, estabelecer redes de conhecimento com outras entidades, por meio de 

intercâmbios, eventos científicos, entre outros pode ser outra forma. 

Utilizar recursos didáticos mais atrativos bem como a formação de um corpo 

docente que tenha conhecimento nas áreas específicas, favorece a excelência na 

qualidade de ensino, buscando a realidade local, regional, discutindo em sala como 

melhorar o serviço e prestar um novo serviço para esta comunidade. Seja vinculado 

a Universidade ou até mesmo após sua formação inicial, dando para isso suporte 

para que possa dar continuidade a uma formação continuada. 

Outra maneira de qualificar ainda mais a formação inicial do bacharel em 

Educação Física é o envolvimento efetivo do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

articuladores das áreas temáticas, buscando a concretização do projeto do Curso 

como a criação de atividades integradas e a prática como componente curricular. 

Neste sentido, as atividades propostas, devem contribuir para formar cidadãos mais 

justos, solidários, participativos, cooperativos, criativos e emancipados que 

respeitem a si mesmo e aos outros e que saibam administrar os conflitos diários sem 

violência, nas suas mais diversas formas de expressão. Portanto, as relações 

interpessoais devem ser alicerçadas no respeito mútuo considerando as diferenças 

individuais e permitindo um diálogo aberto. 
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6 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo Geral 

Habilitar profissionais qualificados para inserção no mercado de trabalho, 

atuando de forma científica, técnica e eticamente, nas diversas áreas relacionadas 

ao movimento corporal humano, com ênfase em políticas de saúde, rendimento 

esportivo e atividades de academia. 

 

Objetivos Específicos 

 Formar profissionais éticos, com conhecimento técnico-científico para atuar nas 

diversas manifestações do rendimento esportivo, atividades de academia e em 

saúde coletiva; 

 Contribuir para formação de novos pesquisadores na área do movimento 

corporal humano; 

 Possibilitar a construção do conhecimento por meio da indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 Estabelecer uma interação entre o conhecimento técnico-científico com o 

cotidiano da sociedade; 

 Apoiar projetos de pesquisa e extensão que prezem pela interdisciplinaridade e 

que apresentam relevância social e técnico–científica; 

 Incentivar a participação dos acadêmicos em projetos de pesquisa e extensão; 

 Oportunizar o conhecimento e a vivencia da pluralidade de manifestações 

culturais relacionados ao esporte e a atividade física integrando pessoas de 

diferentes grupos sociais. 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do bacharel em Educação Física que o curso deseja formar passa por 

aspectos e características tais como: 

 

 Sujeito que: 
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 Seja humanista, crítico e reflexivo, qualificado para o exercício profissional com 

base no rigor científico e intelectual pautado no princípio ético; 

 Capaz de atuar profissionalmente nos diversos campos de intervenção, na 

perspectiva de solucionar os problemas de maneira técnica, cientifica e humana, na 

construção de um mundo melhor; 

 Seja um profissional capaz de estudar, pesquisar, esclarecer e intervir 

profissional e academicamente no contexto específico, a partir de conhecimentos de 

natureza técnica, científica e cultural, atendendo as diferentes manifestações e 

expressões do movimento corporal humano;  

 Atue na promoção e reabilitação de saúde por meio da orientação de exercício 

físico de forma individual e coletiva; 

 Atue na saúde coletiva compreendendo os processos políticos e de prática 

profissional que permeiam a sua atuação; 

 Atue na área esportiva no âmbito de sua competência técnica, nos diversos 

campos de atuação, respeitando os princípios éticos e científicos que regem o 

treinamento esportivo; 

 Atue na melhora da aptidão fisica relacionada a performance e a saúde por meio 

do exercício físico; 

 Realize sua prática de forma segura, integrada e contínua com as demais áreas 

do conhecimento relacionados a saúde e a performance. 

 

8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

8.1 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

- Participação com os acadêmicos nos eventos institucionais Maio Negro e 

Semana Indígena da UNESC. A participação nestes eventos busca debater com os 

estudantes a História e Cultura do Povo Guarani, que acontecem a cada dois anos. 

Além disso, pensamos que o debate sobre a cultura Afro-brasileira tenha uma 

excelente inserção nos debates desenvolvidos na disciplina de Capoeira (Matriz 2) e 

Metodologia das Lutas (Matriz 3), cuja a ementa desta ultima trata sobre: Contexto 

histórico, fundamentos, regulamentação básica e processo pedagógico de ensino 

das lutas e da capoeira. 
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- Na disciplina de Sociologia (Ementa: Contexto histórico do surgimento da 

sociologia. A sociologia como ciência. Os clássicos da Sociologia. As instituições e 

as organizações da sociedade. Questões sociológicas na modernidade e os novos 

paradigmas), apresenta-se como unidade didática a temática da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. 

- Quanto às políticas de Educação Inclusiva (levando em consideração a Res. 

12/2010/CAMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Unesc), é importante destacar 

a presença da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva. Essa 

disciplina é institucional e a partir da sua ementa (Aspectos históricos do conceito 

deficiência. Legislação e políticas de educação inclusiva. Construção das 

identidades e práticas pedagógicas: surdo, cego, deficiente intelectual, deficiente 

físico, deficiente múltiplo e as síndromes) destacamos o seu papel na constituição de 

um currículo que trate do contexto da Educação para todos. Além disso, a disciplina 

Metodologia dos Esportes Adaptados (Ementa: Contexto histórico, fundamentos 

técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de ensino dos 

esportes adaptados) dá conta da especificidade do debate apresentado pelo curso 

de Bacharelado em Educação Física. 

- Ainda sugerimos que os temas tratados na disciplina de Produção e 

Interpretação de textos (PIT) e os assuntos debatidos na disciplina Metodologia 

Científica e da Pesquisa, sejam  perpassados pelos temas de contexto nacional que 

trata das minorias e seus direitos dentro da sociedade atual. 

Como são institucionalmente muito importantes os temas relacionados a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena, praticamente todas as disciplinas articulam em seus planos de 

ensino estas temáticas. Quanto ao tema Educação Ambiental, compreendemos que 

a disciplina Atividades na Natureza (Ementa: Noções de ambientalismo e 

conservacionismo. Atividades físicas, esportivas e de lazer no ambiente natural) 

aborde este assunto e se aproprie da Semana do Meio Ambiente para ampliar o 

debate a partir da construção de uma agenda ambiental construída na disciplina com 

os estudantes. O curso promove também sistematicamente momentos/eventos que 

desenvolvem uma relação reflexiva com o meio ambiente como “a caminhada dos 

tropeiros” – realizada na serra do rio do rastro – e “corridas orientadas” utilizando 

várias trilhas da região.    
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8.2 PERFIL GRÁFICO DAS DISCIPLINAS 

 

8.2.1 A estrutura curricular – áreas de conhecimento (Matriz 3) 

 

Área 1: conhecimentos gerais: (princípios filosóficos, sociológicos, 

pedagógicos e éticos para a práxis educativa do profissional de Educação 

Física). (Em amarelo) 

 Metodologia científica e da pesquisa I  

 Pesquisa em Educação Física 

 Produção e interpretação de texto 

 Psicologia da aprendizagem 

 Sociologia 

 TCC 

 Deontologia e ética profissional 

 Bioestatística 
 

Área 2: Aspectos biológicos aplicados a Educação Física e ao esporte: 

(conhecimentos morfológicos, fisiológicos e biomecânicos do exercício físico 

na promoção de saúde e no desempenho esportivo). (Em verde) 

 Bioquímica geral e do exercício 

 Anatomofisiologia I e II 

 Atendimento primário em casos de urgência 

 Fisiologia do exercício 

 Avaliação morfofuncional 

 Cinesiologia I e II 

 Nutrição geral e do exercício 

 Prescrição e orientação de exercício  

 Epidemiologia e saúde coletiva 

 Alongamento e flexibilidade; 
 

Área 3: conhecimentos metodológicos dos esportes e do desempenho 

humano: (processos metodológicos de ensino e aprendizagem das diferentes 

modalidades esportivas e do exercício físico para saúde e performance). (Em 

Azul) 

 Metodologia da dança e das atividades rítmicas I e II 

 Metodologia dos esportes adaptados 

 Capoeira 
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 Metodologia do basquetebol 

 Metodologia do voleibol 

 Metodologia das atividades aquáticas I e II 

 Metodologia do futebol e futsal 

 Metodologia do atletismo 

 Metodologia do handebol 

 Metodologia dos esportes adaptados 

 Atividades de academia I e II 

 Treinamento desportivo; 

 Ginástica artística 

 Metodologia das Lutas 

 Metodologia dos esportes de raquete 

 Metodologia da aprendizagem dos esportes 
 

Área 4 – Aspectos sócio pedagógicos na Educação Física e esportes: 

(conhecimentos referentes às diversas manifestações da cultura do 

movimento humano). (Em Vermelho) 

 Habilidades e capacidades motoras 

 Recreação e lazer 

 Jogos, Brincadeiras e brinquedos  

 Introdução a Educação Física 

 Atividades na natureza 

 Fundamentos metodológicos da educação inclusiva 

 Aprendizagem e desenvolvimento motor 
 

Área 5: Aspectos organizacionais e pratica profissional aplicados a 

Educação Física: (aplicação dos conhecimentos apreendidos por meio dos 

estágios; introdução de gestão, empreendedorismo e mídia na Educação 

Física). (Em Cinza) 

 Organização e administração esportiva 

 Empreendedorismo e gestão em Educação Física 

 Educação Física e mídia 

 Optativa I e II 

 Estágios I, II, III e IV 
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1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª Fase 
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8.3 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 A metodologia de ensino utilizada no curso contempla uma abordagem que 

integra os elementos necessários ao processo de ensino, fomentando à 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores 

éticos, indispensáveis ao processo da formação humana e profissional. As 
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estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, 

presenciais e semipresenciais com a utilização de aulas expositivas e dialogadas, 

estudos dirigidos, dinâmicas de grupo, seminários e utilização de recursos 

audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs. Os 

professores ainda poderão oferecer atividade por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA tais como: interagir via chats, fórum ou pelo Parla; organizar 

suas aulas e materiais usando o recurso da WebPage; publicar material didático, 

textos complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas na lousa 

digital interativa; solicitar atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA 

pelo acadêmico; realizar atividade avaliativa usando o recurso do QUIZ entre outras 

atividades que possibilitem a participação ativa do acadêmico no processo 

ensino/aprendizagem.  

Esta participação proporcionará a formação do profissional culturalmente 

competente, capaz de dialogar, trabalhar em equipe, resolver problemas, com ética 

e responsabilidade social no sentido de consolidar a missão institucional e contribuir 

no desenvolvimento do seu país. 

 

Os professores se apropriam de plataformas de educação a distância 

(plataforma AVA, sites, blogs, softwares, entre outros recursos) buscando 

incrementar o desenvolvimento das atividades do curso. 

 

8.4 POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE 

 

O acompanhamento pormenorizado da evasão na Unesc deu origem ao atual 

Programa Permanente de Combate à Evasão (PPCE) que, além de apresentar as 

causas dessa não permanência do acadêmico nos cursos, articula as atribuições de 

cada segmento da Instituição com o objetivo de monitorar e combater a evasão, e, 

consequentemente, aumentar os indicadores de permanência do acadêmico na IES. 

No processo de construção de uma Política Institucional de Permanência com 

Sucesso, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação vem reunindo vários programas, 

projetos e ações já em andamento ou em fase de implantação na UNESC, os quais 

direcionam seus fazeres no sentido de favorecer a permanência do estudante com 

sucesso em sua formação profissional, humana e cidadã. Na Política Institucional de 
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Permanência dos Estudantes com Sucesso, Res. n. 07/2013 CÂMARA ENSINO DE 

GRADUAÇÃO, estão detalhados os seguintes programas com o objetivo de 

estimular a permanência do acadêmico na Instituição: 

 Programa de bolsas e financiamentos educativos/CPAE. 

 Cursos de Extensão: Produção textual I, II, III, Informática Básica I, II, III, 

Programa de Monitorias – UNACET, UNACSA, UNAHCE, UNASAU. 

 Estágios não obrigatórios.  

 Inglês sem Fronteiras: curso de Inglês para estudantes integrantes de 

Programas de Iniciação Científica. 

 Internacionalização/Mobilidade Estudantil – Programa de Relações 

Internacionais. 

 Núcleo de Psicopedagogia – núcleo de atendimento aos problemas de 

aprendizagem. 

 Programa de Orientação Profissional (POP). 

 Projeto Potencial-ações para melhoria do ser das relações interpessoais.  

 Programa Permanente de Combate à Evasão da UNESC (PPCE).  

 Programa de Educação Inclusiva. 

 Programa de Nivelamento das Disciplinas Introdutórias – UNACET. 

 Intensivo sobre fundamentos da matemática para Ciências Sociais 

Aplicadas, Recepção do Calouro. 

 Trote Solidário. 

 Programa de Formação Continuada da UNESC. 

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas. 

 

8.5 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento 

Geral da UNESC, aprovado pela Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece 

que “A avaliação do processo de ensino aprendizagem, corresponsabilidade de 

todos os sujeitos envolvidos, estará fundamentada no Projeto Político Pedagógico 

institucional e será processual, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos.”.  Por processualidade do desempenho acadêmico, entende-se 

uma concepção de avaliação que esteja integrada ao processo de ensino-



 

 3

8 
aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do acadêmico e do 

professor.  

Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos 

a partir de dúvidas expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da 

prova, assim como, no momento da entrega, discutir as provas e trabalhos em sala 

de aula, com revisão dos conteúdos que os acadêmicos encontrarem dificuldade. 

Havendo necessidade de outras ferramentas de recuperação de conteúdos o 

professor poderá optar por uma ou mais sugestões, tais como: Realização de 

seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, análise escrita de vídeos, relatórios 

de aulas práticas e ou de atividades, resolução de casos clínicos, análise de artigo 

entre outras, destacadas Resolução n. 01/2011/CAMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO. 

O curso apresenta o princípio da avaliação processual da UNESC, que 

normatiza as avaliações processuais, definindo os critérios de avaliação e 

recuperação da aprendizagem, por disciplina, são apresentados aos discentes ao 

início de cada semestre por meio do plano de ensino. 

Para dar conta das exigências de alocação de uma avaliação quantitativa no 

sistema acadêmico, o curso de bacharelado em Educação Física, em reunião de 

colegiado, adotou a realização da Avaliação somativa e/ou substitutiva, para os 

estudantes que não atingiram nota igual ou superior a 60% do total da pontuação de 

uma determinada avaliação. 

 

8.6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

 As Atividades Complementares - AC são atividades que flexibilizam os 

currículos, com o objetivo de contribuir na integralização curricular, agregando valor 

à formação profissional. As AC se farão por meio da efetivação de várias atividades 

acadêmicas, científicas, culturais, esportivas, artísticas e de inovação tecnológica.  

São princípios das Atividades Complementares: complementar o currículo dos 

cursos; incentivar a autonomia/auto formação do acadêmico; ampliar os 

conhecimentos para além da sala de aula; possibilitar a vivência de diversas 

realidades culturais relacionadas ao campo de atuação e convivência com 

profissionais experientes na área de formação. 
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Em 2011, a UNESC explicitou sobre as atividades complementares 

(Resolução 14/2011/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO16), definindo 

institucionalmente as orientações acerca dos aspectos administrativos e didático-

pedagógicos.  

Em consonância com tal explicitação, o Colegiado do Curso de bacharelado 

em Educação Física estabeleceu no artigo sétimo do Regulamento das Atividades 

Acadêmico-Científico-culturais como sendo: 

I - atividades de pesquisa, desde que orientadas por docente da UNESC; 

II - atividades de extensão, desde que orientadas por docente da UNESC; 

III - atividades de ensino, como monitorias e cursos extraclasse; 

IV - monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo do Curso de 

Educação Física; 

V - eventos extracurriculares diversos como seminários, simpósios, 

congressos, conferências, ciclos de ensino etc.; 

VI - estágios não-obrigatórios em conformidade com o previsto pelo 

regulamento do Curso de Educação Física e da Unesc; 

VII - Experiência de representação acadêmica ou participação em diretoria 

eleita do Centro Acadêmico do Curso de Educação Física ou do Diretório Central 

dos Estudantes da UNESC. 

 

 

 

8.7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Na Unesc, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) nos cursos de graduação são regidas pela Res. N 66/2009/CÂMARA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO e, externamente, pelas Diretrizes Curriculares dos 

cursos.  

O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Educação Física é 

regulamentado pela Resolução 03/2013/COLEGIADO DA UNA HCE, que 

estabelece, entre outras coisas, os objetivos frente às competências e as linhas de 

pesquisa do TCC. Ele é desenvolvido nos últimos dois semestres do Curso, 

totalizando uma carga horária de 288 horas, distribuídas entre as disciplinas de 
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Metodologia Científica e da Pesquisa II (72 horas) e Trabalho de Conclusão de 

Curso (216 horas). O TCC é apresentado em forma de artigo, sendo obrigatória a 

submissão a um periódico científico bem como sua apresentação no Seminário de 

TCC, avaliado por uma banca examinadora composta por três membros com 

titulação mínima de especialistas incluindo o orientador. Ainda, a avaliação é feita 

baseada em três indicadores: trabalho escrito, apresentação oral e argumentação, 

estas referentes às perguntas feitas pelos professores da banca examinadora.  

 

 

8.8 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO 

 

O fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório entendido 

como um ato educativo e formativo dos cursos. O estágio obrigatório é concebido 

como um processo educativo, previsto na matriz curricular, que objetiva vivenciar 

situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao acadêmico a 

compreensão do seu papel social junto à comunidade. O estágio curricular não 

obrigatório é concebido como aquele em que o acadêmico faz por opção, estando 

vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da área do curso.  

O estágio, nos cursos da Unesc, também é um dos indicadores de reflexão-

ação do curso nas reformulações dos currículos. Esta via de mão dupla entre 

universidade e escolas, contribui para a análise e ações desencadeadas pelos 

cursos, visando sempre preparar o profissional para o mercado de trabalho.  

As normas gerais para a realização dos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios na Unesc estão explicitadas, em consonância com a legislação vigente, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Estatuto e o Regimento Geral da Instituição, 

na Res. 13/2013/ CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.  

Neste sentido, o regulamento de estágio do curso de Bacharelado em 

Educação Física Considera-se estágio obrigatório aquele definido como tal no 

projeto pedagógico do curso, com previsão na matriz curricular, e cuja carga horária 

é requisito para aprovação e conclusão do curso, e como estágio não-obrigatório 

aquele definido como tal no projeto pedagógico do curso, como atividade opcional 

acrescida à carga horária regular e obrigatória, não sendo requisito para concluir a 
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graduação, mas devendo estar vinculado ao currículo e atender às especificidades 

da área do curso. 

Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso e matriz curricular, os 

estágios obrigatórios estão distribuídos em quatro disciplinas (Estágio I, II, III, IV), 

que serão descritos posteriormente. Também está descrito no documento o estágio 

não obrigatório. 

O regulamento de estágio nº01/2010 aponta como objetivo geral: Vivenciar 

situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao acadêmico a 

compreensão de sua função social junto à comunidade e interagindo com ela por 

meio da experimentação do referencial teórico-prático construído durante o curso, 

por meio do ensino, pesquisa e extensão. Para atender esse objetivo, os estágio 

obrigatórios são compostos pelos seguintes integrantes: Coordenador do Curso; 

Coordenador de Estágios do Curso; Professores Responsáveis; Professores 

Orientadores; Supervisores de Campo de Estágio e Profissional do Departamento de 

Desenvolvimento Humano – DDH. 

Todos os encaminhamentos, fichas e controles das ações dos estudantes em 

situação de estágio obrigatório e não obrigatório estão previstas no regulamento 

específico de estágio. Esse documento é aprovado pelo colegiado do curso e pelos 

demais órgãos da instituição. 

 

9 ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Na Unesc, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a 

extensão como princípio pedagógico, promovendo a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão. A Instituição, concordando com os princípios estabelecidos 

na Constituição Federal e na LDB, prevê, em seu Estatuto, Art. 40 a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: “[...] como processo e prática 

educativa, cultural e científica que se integra ao ensino e à pesquisa, viabilizando a 

relação transformadora entre a UNESC e a sociedade e o retorno da aplicação 

desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e 

professores”. Por meio da Res. N. 14/2010/CÂMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO, busca-se fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
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extensão, apontando os caminhos para que o processo ensino-aprendizagem atinja 

a sua excelência. 

O corpo docente do curso de Educação Física, participa de diferentes editais 

internos e externos para submeter projetos de pesquisa e extensão, assim como 

Grupos de pesquisa, buscando fundos financeiros para implantação de propostas 

que caminhem paralelo a matriz curricular do curso. Atualmente o curso conta com 

dois projetos de extensão (Bola para Frente Práticas Esportivas para Terceira Idade; 

Programa Multidisciplinar de Atenção á Saúde Do Idoso) aprovados no edital 

07/2014 da UNA HCE e 08/2014 da UNA SAU, respectivamente. Além disso o curso 

aprovou em 2014 três grupos de pesquisa, que recebem recursos internos da 

UNESC: Grupo de Estudos e Pesquisa em Exercício e Saúde (UNA SAU); Grupo de 

estudos e pesquisa em desenvolvimento docente e o mundo do trabalho em 

educação física (UNA HCE); Grupo de estudos e pesquisa em Educação Física 

escolar (UNA HCE). 

Além disso, o curso de Bacharelado em Educação Física incentiva a 

participação de professores na iniciação científica, a partir da submissão de projetos 

de pesquisa aos editais internos, fomentados pela UNESC, e também por editais 

externos. O curso, também propõe que todos os professores e acadêmicos a 

participação em eventos científicos, tais como: Seminário para apresentação dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso, Seminários do Curso de Bacharelado em 

Educação Física, Seminários de Estágios, Aula Magna, Semana de Ciência e 

Tecnologia, entre outros, ofertados pela instituição e pelo Centro Acadêmico do 

Curso de Educação Física. 

Entendemos que essas ações valorizem o avanço sobre a compreensão do 

conhecimento tratado na Educação Física, especificamente no campo não escolar. 

Desta forma, existe a ampliação do fomento de ideias que darão suporte a 

construção dos trabalhos de conclusão de curso que tenham condições de serem 

socializados em periódicos qualificados pela CAPES. Pensamos que desta forma o 

curso tenha suporte na produção do conhecimento a partir destes projetos, refletindo  

em uma formação ampla e com profundidade acadêmica. 
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10 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente 

de autoconhecimento, de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão administrativa. Não se trata de uma avaliação para fins 

de dominação, classificação, punição ou premiação. Trata-se de uma avaliação 

diagnóstica para fins de planejamento, revisão e orientação, bem como para 

perceber o grau de distanciamento entre os objetivos propostos e a prática 

estabelecida no cotidiano institucional. Enfim, é um instrumento que a Universidade 

pode utilizar para cumprir efetivamente sua Missão e seus objetivos. A política de 

avaliação institucional pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo 

profissional; 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos 

e propositivos; 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados; 

 Comprometimento com os processos de auto avaliação, junto aos 

diversos serviços prestados pela Instituição; 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores 

da Instituição, com os resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas 

de decisão. 

A Comissão Própria de Avaliação da Unesc, CPA, interage com o Setor de 

Avaliação Institucional, SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o 

processo de avaliação interna, visando à construção e consolidação de uma cultura 

de avaliação com a qual a comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. 

Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, 

que a até 2011 ocorria a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser 

realizada semestralmente. Esse processo avaliativo permite que o estudante e o 

professor avaliem o desempenho docente e da turma, respectivamente, bem como 

se auto avaliem. 

 

10.1 AÇÕES DECORRENTES DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E EXTERNA –  
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RESULTADO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA  

 

O curso de Educação Física tem instituído alguns mecanismos 

complementares para avaliação interna. O conselho de fase é realizado todos os 

semestres e tem como um dos objetivos a avaliação de todos os componentes do 

processo (coordenação, professores, alunos) a partir de análise de elementos 

pedagógicos, administrativos e comportamentais. A coordenação também organiza 

reuniões mensais com os líderes de fase em que são discutidas as dificuldades e 

apresentadas sugestões. 

Com estes dados em mãos é produzido um documento com as principais 

e/ou mais recorrentes questões e apresentado ao colegiado com uma proposta de 

gestão. 

No curso de Educação Física algumas questões apresentadas foram 

relacionadas a infraestrutura e a aquisição de materiais esportivos alternativos. 

Recentemente foram reformados o ginásio  de esportes, a piscina e as quadras 

externas. Foram adquiridos materiais para a prática do rúgbi e hóquei. 

A coordenação conversa a partir das avaliações com  acadêmicos que 

apresentam problemas de faltas, comportamento ou dificuldade de compreensão do 

conteúdo. 

Também foram potencializadas “saídas de campo” como componentes da 

formação acadêmica. 

 

ENADE – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES  

 

É possível afirmar que o desempenho dos acadêmicos do curso de 

Educação Física vem sendo muito satisfatório. 

Temos conseguido realizar um trabalho de conscientização da 

importância do exame nacional com os acadêmicos o que tem garantido uma 

participação plena. Os professores sem subordinar seus conteúdos e métodos ao 

exame nacional, tem conseguido instrumentalizar os acadêmicos com a lógica 

empregada nas questões com relativo sucesso. 

Mesmo acreditando que o modelo vigente de fato avalia aquém do que é 

tratado no processo formativo no curso de bacharelado em Educação Física, 
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acreditamos que é um modelo posto e que precisamos nos preparar para encará-lo. 

Desta forma, o NDE do curso se responsabiliza a preparação dos estudantes para 

realização da prova. 

Diante disso, o NDE optou por agir em duas direções: 

a) conscientizar os acadêmicos da importância da realização da prova (nesse 

caso, inclusive porque a nota final reverte em benefícios para futuros acadêmicos, 

que podem ter bolsas do PROUNI, por exemplo, que considera estas avaliações). 

b) garantir a excelência nas aulas, utilizando, quando possível, questões de 

avaliações anteriores e discutindo as propostas que o exame veicula. 

c) elaboração de aulas expositivas sobre os temas tratados e de simulados 

com os conteúdos da avaliação. 

 

11 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

11.1 COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE – CPAE 

 

Segundo informações da CPAE disponível no site da Unesc, a vocação 

democrática e participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus 

primórdios quando ainda Fucri, denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos 

Estudantes, um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um 

passo para a efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos 

democráticos da Unesc. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e 

implantada a Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma 

de institucionalizar e dar foro oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo 

Reitoria e Corpo Discente. Mais do que um canal de comunicação, a Diretoria era o 

porto seguro dos acadêmicos na luta por seus direitos e conquistas. Paralelo ao 

aspecto político, a Diretoria passou a gerir programas e projetos de interesse direto 

dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na 

Universidade, obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do 

Estudante passou a ser denominada Coordenadoria, cujo nome completo é 
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Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo 

nome, vieram maior espaço físico e aumento significativo da equipe, bem como 

novos programas. 

 A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse 

aspecto não pode se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a 

flexibilidade e a criatividade na busca da harmonia com a dinâmica da realidade 

onde se insere. Por outro lado, alguns de seus programas, projetos e ações exigem 

uma sólida estrutura material e uma rede de pessoas especializadas e competentes 

que extrapolam os seus limites geográficos, agindo de forma interdependente e 

articulada com outros setores e departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da Unesc, 

a CPAE procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional 

com foco na integralidade e totalidade de seu campo de atuação. Dessa forma, 

direciona seus trabalhos com vistas a contemplar as três dimensões implícitas no 

conceito de meio ambiente do texto institucional: ser individual - ser social - ser 

planetário, num TODO-INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao 

ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos 

seletivos de bolsas de estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da Unesc e, ainda, 

setores públicos e privados, para o desenvolvimento de ações que venham a 

beneficiar todo o corpo discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que 

possibilitem, aos mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e 

dificuldades no decorrer de sua vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os 

acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do 

estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos 

acadêmicos, por meio de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 



 

 4

7 
 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como 

sua articulação com a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter 

institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com 

horário de atendimento externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 

13h30 ás 21h. 

 

11.2 UNIDADE ACADÊMICA 

 

A Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação (UNA HCE) é 

composta por dez cursos de licenciatura (Artes Visuais, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Geografia, Física – PARFOR, História, Letras, Pedagogia, 

Matemática e Sociologia – PARFOR), três cursos de bacharelado (Artes Visuais, 

Ciências Biológicas e Educação Física), dois programas de pós-graduação stricto 

sensu (Mestrado em Educação e em Ciências Ambientais), além do Colégio UNESC 

(Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-Médio – Ensino Técnico  pelo  Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC). 

É função da unidade acadêmica, a partir das diretrizes institucionais, definir as 

políticas para os programas de ensino, pesquisa e extensão a partir de seu projeto 

pedagógico e dos projetos dos cursos da Educação Superior bem como o projeto da 

Educação Básica que estão alocados na UNA. As decisões referentes a quaisquer 

dessas instâncias são tomadas coletivamente no colegiado da unidade, o qual é 

formado pelos coordenadores de curso em nível de graduação como também da 

Direção da Educação Básica, além dos representantes da comunidade acadêmica. 

Entre outras atividades, cabe à unidade: 

a) alocação do corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

administração e serviços; 
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b) realizar a distribuição do corpo docente na Instituição, com a designação 

de sua respectiva carga horária e atividades em conformidade com as sugestões 

dos cursos; 

c) zelar pela regularização dos projetos pedagógicos dos cursos de suas 

matrizes curriculares e dos documentos gerados em função das matrizes; 

d) incentivar a participação docente em eventos científicos e culturais, 

programas de intercâmbio ou outras formas de cooperação internacional; 

e) propor a criação de novos cursos que atendam as demandas regionais; 

f) promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outras atividades 

para o aperfeiçoamento de seus quadros docente e técnico-administrativo; 

g) incentivar a participação dos docentes em programas e projetos de 

pesquisa e extensão; 

h) propor mecanismos e políticas para fomentar e implementar programas, 

projetos e atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 

I) analisar os resultados da avaliação dos cursos de graduação, pós-

graduação, dos programas e projetos de pesquisa e extensão, bem como propor os 

encaminhamentos julgados pertinentes. 

Compõe o quadro administrativo da UNA HCE um diretor e três 

coordenadores (de ensino, de pesquisa e pós-graduação e de extensão).  A 

secretaria da unidade está situada na sala 15 do bloco administrativo e funciona no 

período vespertino e noturno, entre 13h30 e 22h. 

 

Contato: (48) 3431.2610 

Local: Bloco Administrativo, Sala n.15. 

Horário: De segunda a sexta-feira das 13h30 às 22h. 

 

 

11.3 COORDENAÇÃO 

 

A coordenação do curso está localizada no complexo esportivo, próximo a 

pista de atletismo e ao lado da academia, com horário de atendimento de segunda a 

sexta-feira, das 7h30 às 12h, das 13h30 às 17h30 e das 18h às 22h. 

Conta com: 
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01 coordenador(a) (eleito com voto direto, pelos professores e acadêmicos do 

curso) 

01 coordenador(a) adjunto (a) (expectante) 

01 secretária 

01 funcionário  

Telefone: 3431-2653 

e-mail: educacaofisica@unesc.net 

 

11.4 SALAS DE AULA 

 

COMPLEXO ESPORTIVO 

ITENS Área (m²) 

8 Salas de Aula   464,44 

1 Mini Auditório 116,20 

Salas Administrativas 113,74 

Circulação 521,92 

Cantina 90,81 

4 Sanitários 116,00 

Piscina 510,72 

Ginásio 592,80 

Sala dos Funcionários 22,04 

Sala dos Professores 27,07 

Depósito – Materiais Educação Física 17,04 

2 Quadras Descobertas Poliesportivas 1.443,86 

CA de Educação Física 32,42 

Centro de eventos/Quadras Poliesportivas* 2.575,77 

TOTAL DE ÁREA ÚTIL 4.069,06 

ÁREA TOTAL DO BLOCO 4.167,56 

 
 

11.5 BIBLIOTECA  

 

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - Unesc é promover com 

qualidade a recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, associando 

tecnologias e atendimento humanizado. 

O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal 

de Dewey 21ªed, e catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de 

catalogação Anglo-Americano. 
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A Biblioteca possui duas bibliotecas de extensão, uma localizada no Hospital 

São José que atende os cursos da área de saúde, prestando serviços a professores, 

alunos, estagiários e funcionários, tanto do Hospital São José quanto da Unesc, 

conforme o convênio estabelecido entre as partes.  

A outra biblioteca está localizada no Iparque – Parque Científico e 

Tecnológico e atende a professores, alunos, estagiários e funcionários dos cursos 

das áreas de ciências exatas e da terra, engenharias, ciências sociais aplicadas e 

ciências humanas. 

Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de 

extensão, foi criado o Serviço de Malote, que é o transporte de acervo realizado 

diariamente. As atendentes dessas bibliotecas fazem a solicitação para a Biblioteca 

Central e os materiais solicitados são encaminhados no dia seguinte, pela manhã. 

 

Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - Unesc está 

instalada possui uma área física de 1.174,55m², assim distribuído: área de leitura - 

407,09m², área de acervo – 485,71m² e outros - 281,75m².  

O setor Tratamento da Informação ocupa uma área de 49m2, o guarda-

volumes uma área de 49m2, fora da Biblioteca, porém no mesmo prédio.  

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala 

para estudo individual, com 33 cabines de estudo e cinco salas para estudo em 

grupo, com capacidade para 34 assentos. As salas são agendadas no Setor de 

Empréstimo, inclusive para orientação de TCC.  

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 

O acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) 

está armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. Na 

cor cinza e tamanho padrão, 200 cm x 100 cm x 55 cm (altura, largura e 

profundidade). 

O Setor de Multimeios está instalado junto ao Setor de Guarda-Volumes. Os 

DVDs e Cds também armazenadas em estantes de aço, na cor cinza e tamanho 

padrão, próprias para esses tipos de materiais. 
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Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, 

devidamente identificados ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da Unesc. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² e a do Iparque de 

20m². 

Estrutura organizacional 

Bibliotecários: 

Nomes Registro Regime de 

trabalho semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB  1101 14ª 40h 

 

Funcionários técnico-administrativos 24 

 

 

Políticas de articulação com a comunidade interna 

 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e 

pós-graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que 

envolvam a Biblioteca, bem como sobre aquisição das bibliografias básicas e 

complementares que atendem o projeto político pedagógico dos cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados 

on-line em teste, além de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no 

www.unesc.net/biblioteca.  

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico 

oferecido a comunidade interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca, 

anexo. 

 

Políticas de articulação com a comunidade interna 
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A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo consulta local ao 

acervo, bem como serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em 

outras bases de dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 7 computadores para consulta à Internet, onde a 

comunidade interna e externa pode agendar horário. O tempo é de 1hora diária a 

cada duas vezes por semana.  

 

Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da Unesc possuem uma Política de Desenvolvimento de 

Coleções, que tem como objetivo definir e implementar critérios para o 

desenvolvimento de coleções e a atualização do acervo. Foi aprovada pela 

Resolução n. 06/2013/Câmara Ensino de Graduação. 

 

Descrição das formas de acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 

7h30 às 22h40 e sábado das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona 

de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, já a Biblioteca do Iparque funciona de 

segunda à sexta-feira das 9h15 às 13h15 e das 14h15 às 22h15.  

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica 

estipulada em cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 

 

Na Biblioteca virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais 

bases de dados, bem como um catálogo de periódicos, separados pela área do 

conhecimento - www.unesc.net/biblioteca.  

Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da Biblioteca oferece um 

programa de capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de 

informática, cujo objetivo é divulgar o serviço de comutação bibliográfica e difundir a 

pesquisa em bases de dados e periódicos on-line. 
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A Biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases 

de Dados, com 7 computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com 

orientação de um profissional bibliotecário, em mais de 100 bases de dados, sendo 

95 pelo Portal de Periódicos Capes. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente,  as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados 

no endereço http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, 

periódicos e multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta à base 

local, empréstimo – materiais bibliográficos e chaves dos guarda-volumes, 

renovação, devolução e reserva), estão totalmente informatizados pelo programa 

PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados 

da PUC/Paraná.  Pela Internet o usuário pode fazer o acompanhamento da data de 

devolução do material bibliográfico, além de poder efetuar a renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 computadores, onde é possível 

também efetuar a reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca 

está equipada com sistema antifurto. 

 

Convênios 

 

 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

 Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando 

intercâmbio com as demais instituições de ensino do estado. Anexo B. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de 

Psicologia da USP. Anexo C. 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429
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 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 

 Bireme. Anexo E. 

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

 Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, 

orientação quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para 

acesso às bases de dados: local e virtual, catalogação na fonte e comutação 

bibliográfica, conforme Regulamento. Para utilizar os serviços de comutação 

bibliográfica, a biblioteca está cadastrada no Ibict e na Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o 

lançamento do Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço 

onde o usuário tem acesso a informações bibliográficas das instituições do Sistema 

ACAFE, por meio de uma única ferramenta de busca. Essa interação proporcionou 

agilidade na recuperação da informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora 

crônica, a Biblioteca faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu 

desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: 

qualidade no atendimento ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e 

base de dados. 

 

11.6 AUDITÓRIO 

 

A Unesc conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy 

Hulse localizado no campus Universitário – bloco S com uma estrutura composta por 

plateia, com capacidade para 310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 

(noventa) pessoas em pé; átrio de entrada; sala de apoio (recepção); sanitários 

masculino e feminino; copa; 02 (dois) camarins; 01 (um) lavabo; bastidores; 
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corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de emergência e uma 

saída de serviço. 

O auditório Ruy Hulse pode ser usado para realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes, colações de grau, 

apresentação de espetáculos musicais, teatrais e de dança e realização de outros 

eventos de âmbito sociocultural da Unesc, ou de seu interesse. 

O átrio do auditório Ruy Hulse é visto como um espaço de exposições. É um 

local disponível para a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho 

cultural, acadêmico, científico e técnico da Unesc, ou de interesse da Instituição. 

E dois mini auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único 

ambiente, com capacidade para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras 

estofadas, com projetor multimídia e lousa digital e outro no complexo esportivo com 

capacidade para 90 pessoas sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os Mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, 

acadêmicos, científicos e técnicos da Unesc, ou pelos quais a Universidade tenha 

interesse. 

 

11.7  LABORATÓRIO(S) 

 

LABORATÓRIOS 
 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA 

 LABORATÓRIO DE CINEANTROPOMETRIA 

 LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL 

 SALA DE ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE HABILIDADES 

 LABORATÓRIO DE HABILIDADES I 

 LABORATÓRIO DE HABILIDADES II 

 SALA DE PREPARO DOS LABORATÓRIOS DE ANATOMIA 

 SALA DE ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ANATOMIA E 

PATOLOGIA 

 LABORATÓRIO DE ANATOMIA II 

 LABORATÓRIO DE ANATOMIA I 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - MATRIZ CURRICULAR 

 

Matriz curricular nº 3: carga horária total: 172 créditos de disciplinas = 3.092 

h/a equivalentes a 2400 horas + 180 TCC + 342 horas estágio e 278 horas AACC 

= 3200 horas. 

FASES DISCIPLINAS CRED PCC H/A H 

 
 
 
I 

Introdução a Educação Física 04 12 72 60 

Recreação e Lazer 04 12 72 60 

Metodologia Científica e da Pesquisa 04 12 72 60 

Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 04 12 72 60 

Metodologia da Dança e das Atividades Rítmicas I 04 12 72 60 

SUBTOTAL 20 60 360 300 

 
 
 
II 

Anatomofisiologia I 04 12 72 60 

Habilidades e Capacidade Motoras 02 06 36 60 

Jogos, Brincadeiras e Brinquedos 02 06 36 30 

Metodologia das lutas 02 06 36 30 

Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 02 06 36 30 

Produção e Interpretação de Textos 04 12 72 60 

Sociologia 04 12 72 60 

SUBTOTAL 20 60 360 300 

 
 
 
III 

Anatomofisiologia II 04 12 72 60 

Metodologia dos Esportes de Raquetes 04 12 72 60 

Metodologia das Atividades Aquáticas I 04 12 72 60 

Cinesiologia I 02 06 36 30 

Atendimentos Primários de Urgência 02 06 36 30 

Psicologia da Aprendizagem 04 --- 72 60 

SUBTOTAL 20 48 360 300 

 
 
 
IV 

Cinesiologia II 02 06 36 30 

Metodologia do Atletismo 05 12 90 75 

Metodologia do Voleibol 05 12 90 75 

Metodologia da Aprendizagem dos Esportes 02 06 36 30 

Metodologia das Atividades Aquáticas II 02 06 36 30 

Atividade de Academia I 03 09 54 45 

Bioquímica Geral e do Exercício 04 ---- 72 60 

SUBTOTAL 23 51 414 345 

 
V 

Estágio I 04   72 

Fisiologia do Exercício 05 12 90 75 

Avaliação Morfofuncional 05 12 90 75 

Metodologia do Futebol e Futsal 05 12 90 75 

Atividade de Academia II 03 09 54 45 

Metodologia do Basquetebol 05 12 90 75 

SUBTOTAL 27 57 414 417 

 
 
 
 
VI 

Estágio II 05   90 

Nutrição Geral e do Exercício 03 08 54 45 

Prescrição e Orientação do Exercício 05 12 90 75 

Alongamento e Flexibilidade 02 06 36 30 

Optativa I 02 06 36 30 

Epidemiologia e Saúde Coletiva 03 06 54 45 

Educação Física e Mídia 02 06 36 30 
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8 Metodologia do Handebol 05 12 90 75 

SUBTOTAL 27 56 396 420 

 
 
 
VII 

Estágio III 05   90 

Treinamento Desportivo 05 12 90 75 

Pesquisa em Educação Física 04  72 60 

Deontologia e Ética Profissional 02  36 30 

Bioestatística 03  54 45 

Ginástica Artística 02 06 36 30 

Metodologias da Dança e das Atividades Rítmicas II 03 09 54 45 

Organização e Administração Desportiva 02 09 36 30 

SUBTOTAL 26 36 378 405 

 
VIII 

Estagio IV 05   90 

TCC 12  216 180 

Metodologia da Capoeira 02 06 36 30 

Optativa II 02 06 36 30 

Empreendedorismo e Gestão em Educação Física 03 09 54 45 

Metodologia dos Esportes Adaptados 02 06 36 30 

Atividades na Natureza 02 06 36 30 

SUBTOTAL 28 33 414 435 

 TOTAL 191 401 3096 2922 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais  278 

ENADE como componente curricular obrigatório   

TOTAL  3200 

3.096 h/a = 2400 horas + 180 TCC + 342 horas estágio e 278 horas AACC = 3200 horas 
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ANEXO 2. EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS 

 

Educação Física - Bacharelado: Matriz Curricular n. 3 
Turno: matutino 

Educação Física - Bacharelado: Matriz Curricular n. 2 
Turno: matutino 

Código Disciplina base Crédito Código Disciplina equivalente Crédito 

16890 Introdução a Educação Física 
0

4 
1

2049 
Introdução a Educação Física 

0
4 

16891 Recreação e Lazer 
0

4 
1

2050 
Recreação e Lazer 

0
4 

16892 Metodologia Científica e da Pesquisa 
0

4 
1

2054 
Metodologia Científica e da 

Pesquisa I 
0

4 

16893 Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 
0

4 
1

2051 
Aprendizagem e 

Desenvolvimento Motor 
0

4 

16894 
Metodologia da Dança e das Atividades 

Rítmicas I 
0

4 
1

2052 
Metodologia da Dança e das 

Atividades Rítmicas I 
0

4 

16895 Anatomofisiologia I 
0

4 
1

2062 
Anatomofisiologia I 

0
4 

16896 Habilidades e Capacidades Motoras 
0

2 
1

2057 
Habilidades e Capacidades 

Motoras 
0

2 

16897 Jogos, Brincadeiras e Brinquedos 
0

2 
1

2059 
Jogos, Brincadeiras e Brinquedos 

0
2 

16898 Metodologia das Lutas 
0

2 
1

2089 
Metodologia das Lutas 

0
2 

16899 
Fundamentos e Metodologia da Educação 

Inclusiva 
0

2 
1

2061 
Fundamentos e Metodologia da 

Educação Especial 
0

2 

16900 Produção e Interpretação de Textos 
0

4 
1

2056 
Produção e Interpretação de 

Textos 
0

4 

16901 Sociologia 
0

4 
1

2066 
Sociologia 

0
4 

16902 Anatomofisiologia II 
0

4 
1

2063 
Anatomofisiologia II 

0
4 

16903 Metodologia dos Esportes de Raquetes 
0

4 
1

2064 
Metodologia dos Esportes de 

Raquetes 
0

4 

16904 Metodologia das Atividades Aquáticas I 
0

4 
1

2067 
Metodologia das Atividades 

Aquáticas I 
0

4 

16905 Cinesiologia I 
0

2 
1

2069 
Cinesiologia I 

0
2 

16906 Atendimentos Primários de Urgência 
0

2 
1

2065 
Atendimentos Primários de 

Urgência 
0

2 

16907 Psicologia da Aprendizagem 
0

4 
1

2060 
Psicologia da Aprendizagem 

0
4 

16908 Cinesiologia II 
0

2 
1

2070 
Cinesiologia II 

0
2 

16909 Metodologia do Atletismo 
0

5 
1

2071 
Metodologia do Atletismo 

0
5 

16910 Metodologia do Voleibol 
0

5 
1

2072 
Metodologia do Voleibol 

0
5 

16911 
Metodologia da Aprendizagem dos 

Esportes 
0

2 
1

2073 
Metodologia da Aprendizagem 

dos Esportes 
0

2 

16912 Metodologia das Atividades Aquáticas II 
0

2 
1

2068 
Metodologia das Atividades 

Aquáticas II 
0

2 

16913 Atividade de Academia I 
0

3 
1

2075 
Atividade de Academia I 

0
3 
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16914 Bioquímica Geral e do Exercício 

0
4 

1
2074 

Bioquímica Geral e do Exercício 
0

4 

16915 Estágio I 
0

4 
1

2081 
Estágio I 

0
4 

16916 Fisiologia do Exercício 
0

5 
1

2077 
Fisiologia do Exercício 

0
5 

16917 Avaliação Morfofuncional 
0

5 
1

2078 
Avaliação Morfofuncional 

0
5 

16918 Metodologia do Futebol e Futsal 
0

5 
1

2079 
Metodologia do Futebol e Futsal 

0
5 

16919 Atividade de Academia II 
0

3 
1

2076 
Atividade de Academia II 

0
3 

16920 Metodologia do Basquetebol 
0

5 
1

2080 
Metodologia do Basquetebol 

0
5 

16921 Estágio II 
0

5 
1

2082 
Estágio II 

0
5 

16922 Nutrição Geral e do Exercício 
0

3 
1

2085 
Nutrição Geral e do Exercício 

0
3 

16923 Prescrição e Orientação do Exercício 
0

5 
1

2086 
Prescrição e Orientação do 

Exercício 
0

5 

16924 Alongamento e Flexibilidade 
0

2 
1

2087 
Alongamento e Flexibilidade 

0
2 

16926 Epidemiologia e Saúde Coletiva 
0

3 
1

2088 
Epidemiologia e Saúde Coletiva 

0
3 

16927 Educação Física e Mídia  
0

2 
1

2101 
Educação Física e Mídia  

0
2 

16928 Metodologia do Handebol 
0

5 
1

2090 
Metodologia do Handebol I 

0
5 

16930 Treinamento Desportivo 
0

5 
1

2093 
Treinamento Desportivo 

0
5 

16931 Pesquisa em Educação Física 
0

4 
1

2055 
Metodologia Científica e da 

Pesquisa II 
0

4 

16932 Deontologia e Ética Profissional 
0

2 
1

2094 
Deontologia e Ética Profissional 

0
2 

16933 Bioestatística 
0

3 
1

2095 
Bioestatística 

0
3 

16934 Ginástica Artística  
0

2 
1

2096 
Ginástica Artística 

0
2 

16935 
Metodologia da Dança e das Atividades 

Rítmicas II 
0

3 
1

2053 
Metodologia da Dança e das 

Atividades Rítmicas II 
0

3 

16938 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
1

2 
1

2098 
Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC 
1

2 

16942 Metodologia dos Esportes Adaptados 
0

2 
1

2100 
Metodologia dos Esportes 

Adaptados 
0

2 

16943 Atividades na Natureza 
0

2 
1

2103 
Atividades na Natureza 

0
2 

16939 Metodologia da Capoeira 
0

2 
1

2058 
Capoeira 

0
2 

16925 Optativa I  
0

2 
1

2091 
Optativa I 

0
2 

16940 Optativa II 
0

2 
1

2092 
Optativa II 

0
2 

16945 Ergonomia 
0

2 
1

2105 
Ergonomia 

0
2 

16946 Políticas Públicas Relacionadas à Educação 0 1Políticas Públicas Relacionadas à 0
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1 Básica 2 2106 Educação Básica 2 

16947 Esportes Radicais 
0

2 
1

2107 
Esportes Radicais 

0
2 

16948 Inglês Instrumental 
0

2 
1

2108 
Inglês Instrumental 

0
2 

16949 Metodologia dos Jogos de Mesa 
0

2 
1

2109 
Metodologia dos Jogos de Mesa 

0
2 

16950 Dança 
0

2 
1

2110 
Dança 

0
2 

16951 
Atendimentos Primários em Programas de 

reabilitação 
0

2 
1

2111 
Atendimentos Primários em 
Programas de reabilitação 

0
2 

16952 Libras 
0

2 
1

2112 
Introdução ao Estudo de Libras 

0
2 

16953 Atividade Física para Terceira Idade 
0

2 
1

2113 
Atividade Física para Terceira 

Idade 
0

2 

16954 Ações Comunitárias em Educação Física 
0

2 
1

2114 
Ações Comunitárias em Educação 

Física 
0

2 

16944 
Aprofundamento em Organização e 

Administração Desportiva 
0

2 
1

2104 
Aprofundamento em Organização 

e Administração Desportiva 
0

2 

 



 

 6

2 
ANEXO 3 - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO 

- CULTURAIS (AACC) DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO – 
MATRIZ  03 

 
I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1º - O presente regulamento constitui parte integrante do currículo do 

Curso de Graduação em Educação Física da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense e visa a normatizar as atividades acadêmico - científico - culturais 
(AACC) deste currículo, conforme o artigo 4º da Portaria do Ministério da Educação 
e da Cultura nº 1.886/94, sendo o seu cumprimento integral indispensável para a 
colação de grau dos acadêmicos. 

Art. 2º - As AACC constituem-se em ações de ensino, pesquisa e extensão 
de caráter obrigatório a serem desenvolvidas pelo acadêmico no transcorrer de seu 
curso de Educação Física na UNESC. 

Art. 3º - Os objetivos gerais das AACC são os de flexibilizar o currículo do 
Curso de Graduação em Educação Física e propiciar aos seus acadêmicos a 
possibilidade de aprofundamento temático, cultural e interdisciplinar. 

Art. 4º - As AACC terão carga horária de 200 horas, conforme Resolução 
07/2009 e 10/2009, aprovadas em 07/05/2009 pela CÂMARA ENSINO DE 
GRADUAÇÃO, devendo seu cumprimento distribuir-se ao longo de todo o curso de 
Graduação em Educação Física. 

 
II - DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 
Art. 5º - Constituem-se em AACC do currículo do Curso de Educação Física 

da UNESC: 
I - as disciplinas complementares ao currículo do graduando; 
II - outras atividades complementares com caráter de ensino, pesquisa e 

extensão. 
Art. 6º - Todas as disciplinas ofertadas nos Cursos de Ensino da UNESC, e 

que não compõem o currículo acadêmico em Educação Física (Licenciatura e 
Bacharelado), são consideradas como disciplinas complementares, 
independentemente da área do conhecimento humano a que se relacionem.  

Somam-se a estas aquelas que compõem grades distintas da do acadêmico, 
desde que não sejam equivalentes. 

Art. 7º - São consideradas como outras atividades complementares ao 
currículo do Curso de Educação Física da UNESC: 

I - atividades de pesquisa, desde que orientadas por docente da UNESC; 
II - atividades de extensão, desde que orientadas por docente da UNESC; 
III - atividades de ensino, como monitorias e cursos extraclasse; 
IV - monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo do Curso de 

Educação Física; 
V - eventos extracurriculares diversos como seminários, simpósios, 

congressos, conferências, ciclos de ensino etc.; 
VI - estágios não-obrigatórios em conformidade com o previsto pelo 

regulamento do Curso de Educação Física e da Unesc; 

VII - Experiência de representação acadêmica ou participação em diretoria 
eleita do Centro Acadêmico do Curso de Educação Física ou do Diretório Central 
dos Estudantes da UNESC. 
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§ 1º - As atividades de que trata o inciso V, quando promovidas pelo Curso de 

Educação Física da UNESC, são obrigatoriamente consideradas atividades 
complementares válidas, respeitados os limites de cômputo de carga horária, 
estabelecidos neste regulamento. 

§ 2º - As atividades de que trata o inciso V, quando não promovidas pelo 
Curso de Educação Física da UNESC, necessitam ser validadas pelos Cursos e/ou 
IES proponentes com certificado ou declaração e referendadas pela coordenação do 
Curso de Educação Física da UNESC. 

 
III - DO CÔMPUTO DAS AACC 
Art. 8º - Para fins de registro e controle das AACC, o acadêmico deverá 

observar os valores e limites de cada atividade, conforme a tabela abaixo: 
 

ANEXO A 
 

Tabela das Atividades Acadêmicas-Científicas-Culturais (AACC) do Curso de 
Educação Física Bacharelado 

 

Tipo de 
Atividade 

Cód Atividade Carga Horária 
Máximo 

Permitido 
Documentação 
Comprobatória 

A
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 P

e
s
q
u

is
a
 

1 

Assistência de defesas 
de TCCs, dissertações, 

teses, seminários de 
estágio relacionadas a 

área do Curso 

1 hora por defesa 20 horas 

Declaração do 
curso que 

organizou as 
bancas 

2 Comunicação científica 10 horas 30 horas 

Declaração 
expedida pelo 

órgão 
competente 

3 
Publicação em 

congresso, seminário, 
simpósio, etc. 

Evento 
nacional 

10 horas 

60 horas 
Anais (publicação 

do trabalho ou 
resumo) Evento 

internacional 
15 horas 

4 

Publicação de trabalho 
científico (efetivamente 
publicado ou com aceite 
final de publicação) com 

comissão editorial 

Publicação 
nacional 

20 horas 

100 horas 
Artigo publicado 

ou carta de aceite 
Publicação 

Internacional 
30 horas 

5 

Participação em 
pesquisa de iniciação 

científica*, com 
pesquisador ou grupo 

de pesquisa ou 
voluntariado** 

40 horas por semestre 120 horas 

* Certificado com 
resumo da 
pesquisa 
realizada 

** Termo de 
compromisso 
emitido pelo 

CPAE 
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A
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 E

x
te

n
s
ã

o
 

6 

Participação em 
eventos (seminários, 
simpósios, oficinas, 
congressos, mini- 

cursos, entre outros) 
como ouvinte 

Equivalente à carga horária 
do evento ou a 8 horas por 

dia 
100 horas 

Certificado de 
participação 

registrado pelo 
órgão promotor 

do evento 

7 

Participação em 
projetos de extensão* 
ou voluntariado** em 
áreas afins do Curso 

40 horas por semestre 120 horas 

* Declaração 
expedida pelo 

órgão 
competente / 

convênio firmado 
com o setor de 

estágio da 
UNESC 

** Termo de 
compromisso 
emitido pelo 

CPAE  

8 
Realização de estágios 

não obrigatórios na 
área do Curso 

40 horas por semestre 120 horas 

Declaração 
expedida pelo 

órgão 
competente / 

convênio firmado 
com o Setor de 

Estágios da 
UNESC 

9 
Ministrar cursos / mini-

cursos na área do 
Curso 

Equivalente à carga horária 
do curso / mini-curso 

60 horas 

Declaração ou 
certificado 

expedido pelo 
setor responsável 

10 

Participação em curso 
na modalidade a 

distância na área do 
Curso 

Equivalente à carga horária 
do evento limitando-se a 10 

horas por curso 
40 horas 

Certificado de 
participação 

registrado pelo 
órgão promotor 

do evento 

11 
Representação 

Estudantil: CA e DCE 
2 horas por semestre 30 horas 

Ata de posse da 
Diretoria 

A
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 E

n
s
in

o
 

12 
Monitoria em disciplinas 

do Curso (mínimo de 
um semestre completo) 

20 horas por semestre 40 horas 

Declaração ou 
certificado 

expedido pelo 
setor responsável 

13 
Disciplinas 

complementares ao 
currículo do Curso 

Equivalente à carga horária 
da disciplina 

72 horas 

Declaração ou 
certificado 

expedido pelo 
setor responsável 

14 
Participação dos Jogos 
Interfases promovidos 

pelo Curso 
5 horas por semestre 20 horas 

Declaração 
expedida pelo 

Curso 

O
u

tr
a

s
 

15 
Atividades avaliadas pela coordenação do Curso de 

Educação Física da UNESC 
20 horas 

Declaração ou 
certificado 

expedido pelo 
setor responsável 
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          * Atividade exclusiva para o Curso de Educação Física – Licenciatura. 

 
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 9º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso de Educação 

Física a atribuição das horas/atividades de cada aluno, dentro dos tipos e limites 
fixados no presente Regulamento. 

Art. 10 - O presente regulamento somente poderá ser alterado por meio de 
votação do Colegiado do Curso de Educação Física da UNESC. 

Art. 11 - Compete à Coordenação do Curso de Educação Física da UNESC 
dirimir dúvidas referentes à interpretação do presente regulamento, bem como em 
relação aos casos omissos, sendo expedidos os atos normativos complementares 
que se fizerem necessários. 
 

 

 

ANEXO 4 - REGULAMENTO DE TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1º - O TCC se caracterizará pela prática de iniciação à investigação 

científica em consonância com as linhas de pesquisa da UNESC e da Unidade 
Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação e da Unidade Acadêmica da 
Saúde. 

 
Art. 2º - Conforme resolução 66/2009, Art. 2º, parágrafo 1º, o TCC será 

desenvolvido e apresentado em forma de artigo científico, observadas as 
disposições da presente resolução.  

Art. 3º - Constatada a existência de plágio na elaboração do TCC, ou em seu 
projeto, além de desclassificação sumária e consequente reprovação do acadêmico, 
o mesmo ficará sujeito às sanções regimentais da Universidade e da lei. 

Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso que envolva pesquisa com seres 
humanos ou com animais, antes de ser efetivamente desenvolvido, requerida a 
necessidade, deverá ser submetido à aprovação dos respectivos Comitês de Ética 
em Pesquisa da Universidade. 

 
CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DO TCC 
 

Art. 5º - Os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: 
I - Avaliar as habilidades e competências referentes: 
a) Ao domínio da norma padrão da língua portuguesa; 
b) A interpretação e compreensão de textos; 
c) A argumentação e fundamentação de ideias com base em conteúdos 

definidos; 
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d) A coerência lógica do pensamento de forma escrita e oral; 
e) Ao conhecimento interdisciplinar; 
f) Aos conhecimentos científicos da área da educação física; 
g) À utilização da metodologia Científica para construção de trabalhos 

acadêmicos. 
II - Aprofundamento de questões referentes: 
a) Ao estudo de problemas regionais e nacionais, buscando integrar 

universidade e sociedade; 
b) A prática da investigação científica; 
c) A produção acadêmica e a capacidade de expressão oral e escrita; 
d) A pesquisa acerca de inovações do mundo Científico e profissional para 

construção de trabalhos acadêmicos; 
e) Ao desenvolvimento profissional. 
 

CAPÍTULO III 
DAS LINHAS DE PESQUISA 

 
Art. 6º - O TCC deverá, preferencialmente, inserir-se nas linhas de pesquisa 

da respectiva Unidade Acadêmica (HCE e SAU), do tema orientador “Educação” e 
“Saúde”, definidas pela Resolução n. 07/2008 do CONSU e pela Resolução n. 
03/2009 da UNA HCE, tratando de buscar o desenvolvimento formal e na formação 
do homem inserido na sua comunidade como agente transformador. Além disso, 
poderá seguir as linhas de pesquisa da UNA SAU, que trata de compreender os 
aspectos à saúde e propor formas de prevenção, cuidado e tratamento das diversas 
doenças, conforme Resolução n. 07/2008, a saber: 

 
Linhas de pesquisa da UNA HCE: 
a) Educação, Estratégias Metodológicas e Produção do Conhecimento; 
b) Educação, História e Linguagem;  
c) Educação e Formação Profissional;  
d) Educação e Cultura do Movimento Humano;  
e) Educação, Linguagens e Representação do Espaço;  
f) Educação e Gestão de Processos Educativos;  
g) Educação em Saúde;  
h) Educação e as Linguagens Artístico-Culturais. 
 
Linhas de pesquisa da UNA SAU: 
a) Neurociências; 
b) Fisiopatologia; 
c) Exercício na Saúde, na Doença e no Desempenho Esportivo; 
d) Saúde Coletiva; 
e) Saúde e Processos Biopsicossociais e Qualidade de Vida. 
 

CAPÍTULO IV 
DO CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO 

 
Art. 7º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso deverão, preferencialmente, ser 

elaborados no decorrer dos dois últimos semestres, organizados da seguinte forma: 
 
I) Penúltimo semestre:  
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a) Elaboração do projeto de pesquisa; 
b) Seleção da bibliografia; 
c) Leitura e fichamento; 
d) Início da produção textual; 
e) Escolha do orientador com coparticipação na elaboração do projeto; 
f) Apresentação oral do projeto em seminário; 
g) Entrega da ficha de confirmação de orientação ao professor de 

Metodologia da Pesquisa. 
 
Parágrafo único - O projeto aprovado na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa deverá ser preferencialmente o mesmo desenvolvido na disciplina de TCC. 
Com exceção de casos extremos, com justificativa plausível, o acadêmico poderá 
trocar o tema de pesquisa, que será analisada pelo professor da disciplina de 
Metodologia da Pesquisa, Coordenador do TCC e pelo orientador. 

 
II) Último semestre: 
a) Produção textual com acompanhamento do orientador; 
b) Pesquisa de campo ou bibliográfica; 
c) Coleta e análise dos dados; 
d) Redação final; 
e) Seminário de pré-defesa; 
f) Entrega do trabalho para a banca examinadora, com as normas da revista 

escolhida em conformidade com o orientador, em anexo; 
g) Defesa oral do trabalho; 
h) Correção do trabalho, quando necessário; 
i) Submissão do trabalho, avaliado pela banca à um periódico indexado pela 

CAPES; 
j) Entrega do trabalho na secretaria do curso, com a cópia da carta/email de 

encaminhado do artigo para a revista científica; 
k) Entrega da ficha de orientação, com as devidas assinaturas a 

coordenação do TCC. 
 
Art. 8º - O modelo de projeto de pesquisa será disponibilizado pelo professor 

da disciplina de Metodologia da Pesquisa. O artigo científico, apresentado como 
TCC, deverá ser construído a partir das normas da revista científica escolhida. 

 
CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO 
 
Art. 9º- O TCC deverá ser elaborado individualmente pelo acadêmico, 

orientado por docente da Universidade, preferencialmente do Curso de Educação 
Física com a supervisão dos procedimentos pela Coordenação dos TCCs. 

§ 1º - A titulação mínima exigida dos docentes para realizar orientação 
de TCC é a de especialista; 

 
§ 2º - Os orientadores serão escolhidos de acordo com suas áreas de 

competência e conforme as temáticas do TCC, previamente entregues a 
coordenação do curso pelos professores; 
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§ 3º - A aceitação de orientar o TCC, facultada ao docente da 

Universidade, será formalizada por meio de instrumento próprio de termo de 
compromisso determinado pelo Curso de Educação Física; 

 
 § 4º - O acadêmico deverá confirmar seu orientador, por meio da entrega da 

Ficha de Confirmação de Orientação, até a data estipulada no cronograma de 
atividades da disciplina de TCC. A não entrega até a data estipulada implicará na 
automática reprovação do acadêmico na disciplina, não cabendo recurso dessa 
decisão; 

§ 5º - É admitida a co-orientação do TCC, com comunicado prévio a 
coordenação do TCC, apenas sob a forma voluntária, cuja função é a de auxiliar o 
orientador no processo de orientação do acadêmico. 

Art. 10º - São atribuições do professor orientador: 
a) Orientar e acompanhar o desenvolvimento do TCC; 
b) Solicitar ao orientando, relatórios de atividades; 
c) Realizar, junto com o orientando, o preenchimento dos documentos 

referentes ao Comitê de Ética em Pesquisa e enviar a Plataforma Brasil, quando 
necessário; 

d) Acompanhar e avaliar o TCC, observando as normas metodológicas 
estabelecidas pela Universidade, coerência linguística e o desenvolvimento dos 
objetivos propostos; 

e) Vetar a defesa do TCC sempre que verifique falta de condições, por 
parte do acadêmico, com referência à fundamentação teórica, estruturação 
metodológica, de domínio do tema escolhido ou a existência de plágio na elaboração 
do mesmo; 

f) Realizar o controle de frequência de cada orientação de TCC em 
formulários específicos, assinando-os juntamente com o orientando; 

g) Presidir os trabalhos da banca examinadora; 
h) Informar por escrito ao Coordenador do TCC, qualquer irregularidade 

decorrente do não cumprimento, pelo orientando, das condições estabelecidas nesta 
resolução e demais orientações do curso; 

i) Garantir o cumprimento das horas-aula estabelecidas para cada 
acadêmico/orientando; 

j) Entregar a ficha da Avaliação Final até a data estabelecida pelo 
calendário do Curso. 

Art. 11º - O professor orientador poderá desobrigar-se da incumbência de 
orientação, mediante apresentação de justificativa escrita e devidamente autorizada 
pelo Coordenador do TCC e do Curso. 

§ 1º - Quando for aceita a desobrigação da função de orientador, o 
Coordenador do Curso deverá indicar novo orientador no prazo máximo de até 10 
(dez) dias, contados da data de aceite da desistência; 

 
§ 2º - A data limite para desobrigação do orientador será de até dois meses 

antes do início das apresentações dos TCCs. 
 

CAPÍTULO VI 
ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO ORIENTANDO 

 
Art. 12º - São atribuições do orientando: 
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a) Elaborar e desenvolver seu projeto de TCC, submetendo-o à aprovação 

do professor da disciplina e ao Comitê de Ética se identificada à necessidade; 
b) Desenvolver seu projeto e respectivo TCC, observando critérios éticos, 

técnicos e científicos; 
c) Apresentar  seu TCC em forma oral e escrita; 
d) Comparecer às atividades de orientação definidas pelo professor 

orientador e assinar, juntamente com o mesmo, os controles de frequência; 
e) Comparecer às atividades definidas pelo Coordenador da disciplina de 

TCC; 
f) Submeter o instrumento de pesquisa, quando não validado 

cientificamente, à aprovação de três professores, sendo um o orientador. Levando 
em consideração a área de conhecimento e linha de pesquisa que se enquadra o 
TCC; 

g) Apresentar relatórios das atividades de pesquisa para o professor 
orientador, quando solicitados; 

h) Elaborar o TCC ou refazê-lo, sempre que solicitado, de acordo com as 
normas metodológicas e diretrizes gerais estabelecidas pela resolução 66/2009 da 
Câmara de Ensino de Graduação e por este regulamento; 

i) Informar por escrito ao Coordenador do curso ou comissão específica, 
qualquer irregularidade decorrente do não cumprimento de condições estabelecidas 
nesta resolução; 

j) Realizar a defesa de seu TCC; 
k) Cumprir todas as determinações estabelecidas pela banca examinadora 

na ata de defesa de TCC, sob pena de reprovação; 
l) Entregar a versão final do TCC na forma e no prazo estabelecido 

juntamente com a ficha de avaliação; 
m) Entregar a ficha de orientação que contém a relação dos encontros do 

orientando com o orientador do TCC, com as devidas assinaturas no prazo 
estabelecido. 

Art. 13º - O orientando também poderá solicitar substituição de professor 
orientador, mediante apresentação de justificativa documentada devidamente aceita 
pelo Coordenador do TCC e do Coordenador do Curso. 

§  1º - Neste caso caberá ao acadêmico providenciar novo orientador no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do aceite do Coordenador do 
Curso; 

§ 2º - Se até o prazo limite estabelecido no § 1º o acadêmico não tiver 
apresentado novo orientador, o acadêmico será considerado reprovado e deverá 
matricular-se novamente na disciplina de TCC, decisão da qual não cabe recurso; 

 
§  3º - A data limite para solicitar a troca de orientador será de até dois meses 

antes do início das apresentações dos TCCs. 
 

CAPÍTULO VII 
DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 14º - Cabe ao Coordenador do Curso viabilizar condições para a 

realização adequada dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
§ 1º - Compete preferencialmente a coordenação do curso, assumir a 

coordenação do TCC; 
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§ 2º - Cabe a Coordenação divulgar a relação de professores com a 

respectiva titulação e área do conhecimento, para possibilitar a escolha do 
orientador pelos orientandos; 

§ 3º - Compete a Coordenação, em comum acordo com o professor 
orientador, vetar a defesa do TCC, sempre que for observada a inexistência da 
estrutura formal do trabalho; 

§ 4º - Compete à Coordenação organizar o Seminário de Defesa de TCC, 
conferencia de documentos comprobatórios de encaminhamento do trabalho para a 
revista, e, análise e organização das fichas de comprovação do processo de 
construção do TCC. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA BANCA EXAMINADORA 
 
Art. 15º - A Banca Examinadora será composta pelo orientador e mais dois 

professores examinadores. 
§ 1º - Os membros das bancas, exceto o orientador, poderão ser professores 

de outras instituições e/ou profissionais de reconhecido saber na área de que trata o 
TCC, desde que obtida anuência por escrito da Coordenação do TCC; 

§ 2º - A titulação dos examinadores deverá ser, no mínimo, de especialista; 
§ 3º - O presidente da banca examinadora será o orientador e apenas poderá 

se manifestar para prestar esclarecimentos adicionais quando solicitado pelos 
demais examinadores, salvo disposição diversa estabelecida no regulamento do 
curso; 

§ 4º - A escolha dos membros da banca examinadora será feita em comum 
acordo entre orientando e orientador, respeitando as áreas afins; 

§ 5º - Um dos membros da banca examinadora deverá ter o título de mestre 
ou doutor; 

§ 6º - O acadêmico é responsável pelo convite aos examinadores; 
§ 7º - Caberá aos três membros da banca examinadora a atribuição de notas, 

de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, expostas neste 
regulamento; 

Art. 16º - O TCC deverá ser entregue, pelo acadêmico, a todos os membros 
da banca examinadora, encadernado em espiral, no mínimo de 10 (dez) dias antes 
da data de defesa. 

 
Parágrafo único - A não entrega, em tempo hábil, do TCC aos membros da 

banca examinadora, implicará na automática reprovação do acadêmico na disciplina, 
excetuando-se os casos de adiamento amparados por lei. 

 
CAPÍTULO IX 

DA DEFESA DO TCC 
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Art. 17º - A data da defesa do trabalho será marcada pela Coordenação dos 

TCCs, até o último mês do semestre letivo, considerada a disponibilidade de tempo 
dos componentes da banca examinadora, demais necessidades do curso, como 
também os prazos máximos permitidos para assentamento e divulgação de notas 
finais do semestre letivo da Universidade. 

§ 1º - O cronograma das defesas de todos os TCCs do curso indicará os 
horários, locais, composição das bancas e outras informações inerentes e será 
divulgado pelo curso no mínimo 10 (dez) dias antes do início da primeira defesa; 

§ 2º - Durante a defesa, que será pública, será vedada a manifestação dos 
espectadores; 

§ 3º - Excepcionalmente será permitida a defesa com ausência de público, 
desde que o assunto assim o requeira, autorizada pela Coordenação dos TCCs. 

§ 4º - Na defesa do TCC o acadêmico deverá utilizar recursos multimídia 
disponíveis e outros especiais desde que requerida a autorização da Coordenação 
do TCC; 

§ 5º - Os examinadores terão, individualmente, o tempo máximo de 10 (dez) 
minutos para arguição do acadêmico e esta deverá ser pertinente apenas ao 
assunto abordado no TCC; 

§ 6º - Compete ao presidente da banca examinadora: organizar os trabalhos, 
realizar o controle do tempo, definir qual examinador arguirá primeiro, conceder 
prorrogação de tempo ao acadêmico, elaborar ata da defesa e colher as assinaturas 
dos membros da banca e do orientando, informar ao acadêmico a nota obtida e as 
observações dos examinadores, entregar as orientações pós-defesa, bem como 
adotar outras providências necessárias à realização do ato de defesa do TCC; 

 
§ 7º - Encerrada a defesa, o acadêmico terá prazo de até 10 (dez) dias para 

realizar as correções recomendadas pela banca, garantido que o prazo estabelecido 
não ultrapasse a data limite de registro e divulgação das notas do semestre letivo; 

§ 8º - O acadêmico deverá entregar a versão final do TCC em CD, contendo o 
trabalho escrito em formato PDF, na secretaria do curso no prazo máximo de 10 dias 
após a defesa; 

Art. 18º - A sessão de defesa de TCC, também admitida na modalidade a 
distância, terá início com exposição oral do acadêmico, com duração de 20 (vinte) 
minutos e, caso necessário, prorrogável em até o máximo de 10 (dez) minutos, 
devendo haver estrita observância dos horários de início e término da defesa, tanto 
pelo acadêmico quanto pelos componentes da banca. 

§ 1º - A realização da sessão de defesa na modalidade a distância somente 
será admitida com a aprovação do Coordenador do TCC e do Curso, que avaliará a 
justificativa e a viabilidade do pedido. 

 
CAPÍTULO X 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 19º - O processo de avaliação do TCC, pela banca examinadora, 

consistirá em analisar e valorar 03 (três) critérios: 
a) Trabalho escrito. (valor de 5 cinco pontos); 
b) Apresentação oral ou linguagem compatível. (valor de 2 dois pontos); 
c) Sustentação da arguição realizada pelos examinadores. (valor de 3 três 

pontos). 
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§ 1º - Os critérios para avaliação do trabalho escrito serão divididos em dois 

tópicos: 
1) Em relação à estrutura do trabalho: 
a) Domínio da norma padrão da língua portuguesa; 
b) Estrutura do trabalho com sequência lógica e formatação atendendo as 

normas da revista submetida. 
2) Em relação à relevância acadêmica: 
a) Qualidade da articulação das ideias; 
b) Articulação do tema com a fundamentação teórica; 
c) Relevância e originalidade do trabalho. 
§ 2º - Critérios para avaliação da apresentação oral do trabalho:  
a) Clareza na explanação do trabalho; 
b) Linguagem culta e acadêmica; 
c) Domínio do conteúdo; 
d) Coerência com o trabalho escrito; 
e) Seleção dos aspectos centrais do trabalho; 
f) Utilização e domínio dos recursos tecnológicos; 
g) Pontualidade, tempo de apresentação de 20 minutos.  
§ 3º - Critérios para avaliação da sustentação do trabalho:  
a) Sustentação de acordo com o trabalho escrito e capacidade de 

discussão; 
b) Coerência da resposta com o questionamento; 
c) Conhecimento do assunto e domínio do trabalho; 
d) Linguagem culta e acadêmica. 
§ 4º - O orientador levará em consideração, também, os seguintes aspectos: 

presença nos encontros com o(a) orientador(a), cumprimento das tarefas propostas 
pelo(a) orientador(a), realização da pré-defesa, cumprimento do prazo estabelecido 
de entrega do trabalho de 10 dias antes da defesa para os membros da banca 
examinadora, convite para banca com antecedência de no mínimo 1 mês; 

§ 5º - A nota final será o resultado da média aritmética das médias individuais 
de cada examinador; 

§ 6º - Os acadêmicos cujos trabalhos escritos não alcançarem nota superior a 
60% do peso total para este item, terão o prazo de 10 (dez) dias para corrigirem seu 
TCC, conforme considerações dos professores avaliadores. O acadêmico deverá 
entregar a nova versão juntamente com a(s) via(s) na(s) qual(s) estão as sugestões 
de correção ao seu orientador, que terá 07 (sete) dias de prazo para fazer a 2ª 
correção e avaliação do trabalho escrito com a banca examinadora; 

§ 7º - A não obtenção de média final igual ou superior a 6,00 (seis) significará 
reprovação do acadêmico e implicará na necessidade de nova matrícula na 
disciplina; 

§ 8º - A nota atribuída ao acadêmico, não será divulgada ao final da defesa, 
somente será apresentado ao público presente e ao candidato o status de aprovado 
ou reprovado. 

Art. 20º - A não entrega do TCC, com os devidos reajustes quando for o caso, 
e no prazo estabelecido, implicará na imediata reprovação do acadêmico na 
disciplina, devendo o mesmo matricular-se novamente, não cabendo recurso desta 
decisão. 
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CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 21º - O projeto de conclusão de curso deverá ser elaborado de acordo 

com as normas da ABNT, da resolução 66/2009/Câmara Ensino de Graduação e 
deste regulamento. 

Art. 22º - Caberá à Coordenação TCC e/ou do Curso estabelecer as fichas e 
as alterações que porventura vierem a acontecer durante o processo. 

Art. 23º - O artigo produzido a partir da pesquisa científica corresponde ao 
produto final que será apresentado em forma oral e impressa e defendida perante 
uma banca examinadora. O acadêmico, finalizado o ato de apresentação e 
sustentação do artigo perante a banca examinadora, deverá enviar o estudo a uma 
revista científica, escolhida junto com o seu orientador. A carta de recebimento, que 
poderá ser na forma de email, deve ser entregue junto com os demais documentos 
na coordenação do curso de Educação Física. 

Art. 24º - Este regulamento é construído com o objetivo de ampliar as 
experiências acadêmicas, no momento que dá ênfase no desenvolvimento de 
artigos científicos e oportuniza o contato com editores de revistas científicas. Ao 
mesmo tempo, compete a este momento, mais um espaço para que os professores 
deste curso, ampliem o seu processo de construção do conhecimento e divulgação 
das pesquisas realizadas sob sua orientação. 

Art. 25º - Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela 
Coordenação do TCC e/ou da Coordenação do Curso. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. PROGRAMAS DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E OPTATIVAS 

 
 

Ementas das optativas da matriz 03 (vigente) do Bacharelado 
 
 

16945 Ergonomia 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Conceito e histórico. Posturas para o trabalho. Biomecânica ocupacional. Fatores 
humanos no trabalho. Metodologia de análise ergonômica do trabalho. 

 

16946 Políticas Públicas Relacionadas à Educação Física 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Fundamentos legais e regulamentação da Educação Física. Políticas públicas de 
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esporte e lazer e saúde pública. 

 

16947 Esportes Radicais 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Contexto histórico, social e educacional. Estudo dos conteúdos e procedimentos 
metodológicos que levam a uma aprendizagem e aprimoramento dos esportes radicais.  

 

16948 Inglês Instrumental 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura e interpretação de textos em língua 
inglesa. 

 

16949 Metodologia dos Jogos de Mesa 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Procedimentos metodológicos da aprendizagem de diferentes jogos de mesa e 
seu contexto sócio-cultural. Regras oficiais. 

 

16950 Dança 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: História, metodologia do ensino no contexto sócio-cultural, concepções 
pedagógicas da dança. A exploração associativa da música, da percussão e do movimento 
corporal das diferentes linguagens da dança. 

 

16951 Atendimentos Primários em Programas de Reabilitação 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Atendimento pré-hospitalar a vítimas em situação de urgência e emergências. 
Medidas de biossegurança.  

 

16952 Libras 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Olhares que circulam a surdez. Os discursos sobre educação e a questão dos 
sujeitos surdos. Proposta de educação de surdos. Língua de sinais. 

 

16953 Atividade Física para Terceira Idade 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Demografia do envelhecimento populacional e políticas públicas. Efeitos do 
envelhecimento sobre as atividades funcionais. Princípios norteadores das práticas 
corporais para terceira idade. Avaliação funcional. 

 

16954 Ações Comunitárias em Educação Física 

Educação Física Bacharelado 2 créditos - 36h/a 
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Optativa 

Ementa: Sociologia da organização comunitária. Projetos de ação com a comunidade. 
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ANEXO 6. ESTRUTURA CURRICULAR (DISCIPLINAS X EMENTAS X 
REFERÊNCIAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES) 

 

Matriz curricular nº 03 
 

1ª FASE 

 

16890 Introdução a Educação Física 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

1ª Fase 

Ementa: Dimensões da cultura corporal de movimento. Concepções e processo histórico. A constituição do campo 
acadêmico e profissional da Educação Física. Produção de conhecimento em Educação Física. 

Bibliografia Básica: 
 
BRACHT, Valter. Educação Física & Ciência: cenas de um casamento (in)feliz.2 ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2003.  
GHIRALDELLI, Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 9 ed. São Paulo: Loyola, 
2004.  
GONZÁLEZ, Fernando J.; FENSTERSEIFER, Paulo E. Dicionário Crítico de Educação Física. Ijuí: UNIJUI, 2005. 
OLIVEIRA, Vitor M. O que é Educação Física. 11 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

Bibliografia Complementar:  
 
ALBINO, B. S; ZEISER, C. C.; BASSANI, J. J. ; VAZ, A. A. Acerca da violência por meio do futebol no ensino de educação 
física: retratos de uma prática e seus dilemas. 
 ALBINO, B. S; Vaz, A. F. O corpo e as técnicas para o embelezamento feminino:esquemas da indústria cultural na Revista 
Boa Forma. Movimento. Porto Alegre; enero-abril, 2008. Vol 14, número 1. P. 199-223.  
GONDRA, José. A sementeria do porvir: higiene e infância no século XIX. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 26, n. 1, 
jan/jun. 2000. p. 99 ? 117. (www.scielo.br).  
JUNIOR, Góis Edivaldo; LOVISOLO, Hugo Rodolfo. Descontinuidades e Continuidades do Movimento Higienista no Brasil 
do Século XX. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, vl 25, n. 1, p.41-54, set,2003.  
LOVISOLO, Hugo. A paisagem das tribos da educação física. In: ______. Atividade física, educação e saúde. Rio de 
Janeiro: Sprint, 2000. p. 11 ? 25. (também em Lecturas, Buenos Aires http://www.efdeportes.com/efd12/hlov.htm). 

Nome do Professor: Francine Costa de Bem 

 

16892 Metodologia Científica e da Pesquisa 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

1ª Fase 

Ementa: A Universidade no contexto social. Conhecimento e ciência: fundamentos históricos, método e pesquisa científica. 
Estrutura e apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT. 

Bibliografia Básica:  
 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração de trabalhos acadêmicos. 4. ed. 
Piracicaba, SP: UNIMEP, 1996. 
BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec, 1995. 
BICUDO, Maria Helena Viggiani; ESPOSITO, Vitória Helena Cunha. Pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: 
UNIMEP, 1994. 

Bibliografia Complementar:  
ANDERY, Maria Amália et alli. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. São Paulo: EDUC, 1996. 
CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os alunos de graduação. São 
Paulo: O nome da Rosa, 2000.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
80p. 
PÁDUA,  Elisabete Matallo Marchesinide de . Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas, SP: 
Papirus, 1996. 
RAMOS, Paulo; Ramos, Magda Maria; Saul José Busnello.  Manual prático de metodologia da pesquisa. Blumenau: 
Acadêmica, 2003. 

Nome do Professor: Luís Afonso dos Santos 

 

16893 Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 

http://www.scielo.br/
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Educação Física Bacharelado 

4 créditos - 72h/a 

1ª Fase 

Ementa: Desenvolvimento humano: características, etapas e fatores responsáveis. Fases de desenvolvimento de 
padrões motores básicos. Processos de aprendizagem. Fatores intervenientes. Avaliação do desenvolvimento e da 
aprendizagem motora. 

Bibliografia Básica:  
 
DAMASCENO, B.; GUERREIRO, M. Desenvolvimento Neuropsico. IN: Pensamento e Linguagem: Estudos na 
perspectiva da Psicologia soviética. Campinas: Papiros, 1991. 
DANTAS; H. Do ato motor ao ato mental: A Gênese da inteligência segundo Wallon. IN: Piaget, Vygotsky, Wallon. São 
Paulo: Summus.1992. 
ECKETER,Helen M. Desenvolvimento Motor. 3 ed.São Paulo: Monole,1993. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
FREIRE, João B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione, 1989. 
GARDNER, H. Estruturas da Mente: A teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
LEITE, L.B. As dimensões interacionista e construtivista em Vygotsky e Piaget. IN: Pensamento e linguagem. São 
Paulo: Papiros, 1991. 
LONGO, P. A. Estruturas reflexivas e atividades motoras. Revista Brasileira de Ciência do Esporte.1992. 13 (3), 351, 
356. 
WALLON Henry. Uma Concepção Dialética do Desenvolvimento Infantil. Rio de Janeiro. Vozes, 1995. 

Nome do Professor: Eduardo Von Borowski 

 

16894 Metodologia da Dança e Atividades Rítmicas I 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

1ª Fase 

Ementa: Contexto histórico da dança e sua diversidade de expressões. A dança enquanto linguagem. Fundamentos de 
ritmo e rítmica. Coreografia. A dança e atividades rítmicas nos diversos campos de atuação. 

Bibliografia Básica:  
 
ARTAXO, Inês. Ritmo e Prática. 4 ed.São Paulo: Phorte, 2008. 
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da Dança. São Paulo: Ícone, 2000. 
NANNI, Dionísia. Dança-Educação – princípios, métodos e técnicas. 3 ed. Rio de Janeiro: 2001 
SOARES, Andresa. Et al. Improvisação & Dança: Conteúdos para a Dança na Educação Física. Florianópolis: UFSC, 
1998. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CAMINADA, Eliana. História da Dança: evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 
CLARO, Edson. Método – Dança – Educação Física. São Paulo: Rode, 1995. 
HASELBACH, Bárbara. Dança, improvisação e movimento: expressão corporal na Educação Física. Rio de Janeiro: 
Ao Livro Técnico, 1988.      
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1993. 
HAAS, Aline N.; GARCIA, Ângela. Ritmo e Dança. Canoas: Ed. ULBRA, 2003. 

Nome do Professor: Francine Costa de Bem 

 

16891 Recreação e Lazer 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

1ª Fase 

Ementa: Aspectos sócio-culturais da recreação e lazer. Conceito de trabalho, recreação, lúdico, lazer e tempo livre. 
Manifestações físico-esportivas da recreação e lazer. O lazer como fator de saúde e qualidade de vida nos diversos 
campos de atuação. 

Bibliografia Básica:  
 
MARCELINO, Nelson C. Repertório de atividades de recreação e lazer nas várias fases de vida. Campinas: 
Papirus, 2005. 
______. Lúdico, educação e Educação Física. Ijuí: Ed Unijuí, 2003. 
BRUNHS, Heloisa T. Introdução aos estudos do lazer. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997. 
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8 GOMES, Christianne L. Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

Bibliografia Complementar:  
 
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo, Editora Brasiliense, 1980. 
GUEDES, Maria Hermínia de S. Oficina da brincadeira. Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 
MARCELINO, Nelson C. Pedagogia da animação. Campinas: Papirus, 1990. 
SNYDERS, Georges. A alegria na escola. Editora Manole, 1988. 
WERNECK, Cristiane. Lazer, recreação e educação Física.. Belo Horizonte: Autêntica, p. 15-55, 2003 
 

Nome do Professor: Ana Lucia Cardoso 

 

2ª FASE 

 

16895 Anatomofisiologia I 

Educação Física Bacharelado 
42 créditos - 36h/a 

2ª Fase 

Ementa: Localização anatômica, morfologia e funcionalidade dos sistemas orgânicos: muscular, osteo-articular, 
digestivo. 

Bibliografia Básica:  
 
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 2 ed. Rio de Janeiro : 
Atheneu, 2004. 671 p. 
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v.1 e 2. 
TORTORA, Gerard J.; GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar:  
AIRES, Margarida de Mello; CASTRUCCI, Ana Maria de Lauro (Et al.). Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 934 p. 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1115 p. 

TORTORA, Gerard J. & GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 635 p. 

                   NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 3.ed. Porto Algre: Artmed, 2004. 542 p. 

Nome do Professor: Josete Mazon 

 

16896 Habilidades e Capacidades Motoras 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

2ª Fase 

Ementa: Conceitos, características, etapas, fatores e metodologias para o  desenvolvimento das habilidades e 
capacidades motoras. 

Bibliografia Básica:  
 
BARBANTI, VALDIR J. Formação de esportistas. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. 
GALLAHUE, David L; OZMUN, John C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: Bebês, crianças, adolescentes 
e adultos. São Paulo: Fhorte, 2001. 
MAGILL, Richard A. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgar Blücher, 2000. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
GRECO, Pablo Juan; BENDA, Rodolfo Novellino. Iniciação Esportiva Universal 1. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2001. 
GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. Crescimento, composição corporal e 
desempenho motor de crianças e adolescentes. São Paulo: CLR Balieiro, 2002. 362 p.  
KRÖGER, Christian; POTH, Klaus. Escola da Bola. Um ABC para iniciantes nos jogos esportivos.  
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9 São Paulo: Fhorte editora, 2002. 
SEBASTIÁNI, Enric Mª ; GONZÁLEZ, Carlos A. Capacidades motrices. Barcelona: INDE  Publicaciones, 2000. 
SILVA, Luiz Roberto Rigolin da. Desempenho esportivo: treinamento com crianças e adolescentes. São Paulo: 
Phorte, 2006. 430 p. 

Nome do Professor: Anelise Arns 

 

16898 Metodologia das Lutas 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

2ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos, regulamentação básica e processo pedagógico de ensino das lutas e da 
capoeira. 

Bibliografia Básica:  
CARTAXO, CARLOS ALBERTO. JOGOS DE COMBATE: ATIVIDADES RECREATIVAS E PSICOMOTORAS: 
TEORIA E PRÁTICA. PETRÓPOLIS: VOZES, 2011. 279 P. 
GRACIE, HELIO. GRACIE JIU-JITSU. SÃO PAULO: SARAIVA, 2007. 273 P. 
SANTOS, SARAY G. DOS. JUDÔ: FILOSOFIA APLICADA. FLORIANÓPOLIS: ED. UFSC, 2009.  
 

Bibliografia Complementar:  
 
BAPTISTA, Carlos Fernando dos Santos. Judô: da escola à competição. 3 ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 
DACOSTA, Lamartine Pereira. Atlas do esporte no Brasil: atlas do esporte, Educação Física e atividades físicas de 
saúde e lazer no Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005.  
FRANCHINI, Emerson. Judô: desempenho competitivo. São Paulo: Manole, 2001.  
GRAÇA, Romulo L. Importância da variabilidade de movimentos para judocas com idades entre 07 a 08 anos. [50 f.] 
Monografia (Especialização em Treinamento Esportivo) Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2006. 
VIGÍLIO, Stanlei. A arte do judô. 3 ed. Porto Alegre: Rígel, 1994. 

Nome do Professor: Romulo Luiz da Graça 

 

16900 Produção e Interpretação de textos 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

2ª Fase 

Ementa: Leitura e produção de textos. Gêneros textuais da esfera acadêmica. Fatores lingüísticos e extra-
lingüísticos. 

Bibliografia Básica:  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 1990.  
BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília. 1997.  
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 3 ed. São Paulo: Ática, 1998.  
_____. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed. São Paulo: Ática, 2001. 

Bibliografia Complementar:  
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 15 ed. São Paulo: Cortez, 1986.  
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 22 ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2002.  
GRANATIC, B. Técnicas Básicas de Redação. São Paulo: Scipione, 2001.  
GRION, L. Manual de Redação para executivos. São Paulo: Madras Editora, 2003, pp. 93-101.  
HOLANDA, H.B. Ensaístas Brasileiras. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1993. HOUAISS, A. et al. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

Nome do Professor: Carmen Furlanetto 

 

16897 Jogos, Brincadeiras e Brinquedos 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

2ª Fase 

Ementa: Caracterização e conceituação. Jogos, brincadeiras e brinquedos populares, tradicionais e contemporâneos.  
Articulação em diferentes campos de intervenção. 

Bibliografia Básica:  
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0 COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo, Cortez 1992 
HUIZINGA, J. Homo Ludens. São Paulo:Editora Perspectiva, 1980 
ZANDONADI, Angela Maria. Jogos e brincadeiras: possibilidades de desenvolver ações afirmativas no ato de 
ensinar. 2008. 96f. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Criciúma, 2008. 

Bibliografia Complementar:  
 
ELKONIN, D.B. Psicologia do Jogo. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
FRIEDMANN, Adriana. A arte de brincar: brincadeiras e jogos tradicionais. Petrópolis: Vozes, 2004. 
MARCELINO, Nelson C. Repertório de atividades de recreação e lazer nas várias fases de vida. Campinas: 
Papirus, 2005. 
OLIVEIRA, Paulo de S. Brinquedo e Indústria Cultural. Petrópolis: Vozes, 1986. 
VOLPATO, Gildo. Jogo, brincadeira e brinquedo: usos e significados no contexto escolar e familiar. 
Florianópolis: Cidade Futura, 2002.   
 

Nome do Professor: Ana Lúcia Cardoso 

 

16899 Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

2ª Fase 

Ementa: Aspectos históricos do conceito deficiência. Legislação e políticas de educação inclusiva. Construção das 
identidades e práticas pedagógicas: surdo, cego, deficiente intelectual, deficiente físico, deficiente múltiplo e as 
síndromes. 

Bibliografia Básica:  
CARNEIRO, Moaci Alves. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns: possibilidades e 
limitações. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ser ou estar, eis a questão: explicando o déficit intelectual. 3. ed Rio de Janeiro: 
WVA, 2004.  
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 5. ed São Paulo: 
Cortez, 2005. 

Bibliografia Complementar:  
Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educacionais especiais / 1994 - Livros - Acervo 
26678 COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CORDE.  
STAINBACK, Susan; STAINBACK, William; LOPES, Magda França. Inclusão: um guia para educadores. Porto 
Alegre: Artmed, 1999.  
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Saberes, imaginários e representações na educação especial: a problemática 
ética da "diferença" e da exclusão social. Petropolis, RJ: Vozes, 2004.  
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Compreendendo a deficiencia mental novos caminhos educacionais. São Paulo: Ed. 
Scipione, 1989. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. . Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: Moderna, 2007.  
 

Nome do Professor: Simone Nogueira Feltrin 

 

16901 Sociologia 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

2ª Fase 

Ementa: Contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia como ciência. Os clássicos da Sociologia. As 
instituições e as organizações da sociedade. Questões sociológicas na modernidade e os novos paradigmas. 

Bibliografia Básica:  
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral . 7 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Cortez, 1994    
OLIVEIRA, Pérsio S. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2001. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. 20 ed. São 
Paulo: Ática, 2005. 
FLORIANI, Dimas. Conhecimento, meio ambiente & globalização. Curitiba: Juruá, 2004.  
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1991. 

javascript:carrega_dados_acervo(%2226678%22);
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1 GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. 
IANNI, Octávio. A sociologia do mundo. In: Tempo Social/ Revista de Sociologia da USP, 1987. p. 07-27. 
 

Nome do Professor: João Alberto Ramos Batanolli 

 

3ª FASE 

 

16907 Psicologia da Aprendizagem 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

3ª Fase 

Ementa: Aspectos históricos do conceito deficiência. Legislação e políticas de educação inclusiva. Construção das 
identidades e práticas pedagógicas: surdo, cego, deficiente intelectual, deficiente físico, deficiente múltiplo e as 
síndromes. 

Bibliografia Básica:  
 
BECKER, Fernando. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. 7 ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1999. 
LA TAILLE. Yves e OLIVEIRA, M.K. e DANTAS, H., Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias Psicogenéticas em 
Discussão. São Paulo: Summus, Brasil. 1992. 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky. Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São Paulo: 
Scipione, 2002. 

Bibliografia Complementar:  
AQUINO. Julio Groppa (Org.), Autoridade e Autonomia na Escola: Alternativas Teóricas e Práticas. São Paulo: 
Summus, 1999. 
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2007. 
MOLL, Luis C. Vygotsky e a Educação. Implicações pedagógicas da psicologia sócio-histórica. Porto Alegre: Artes 
Médicas: 1996. 
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
______. Para onde vai a educação? 13 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1996. 
VIGOTSKY, Lev S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
______. Psicologia pedagógica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Nome do Professor: Samira Casagrande 

 

16902 Anatomofisiologia II 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

3ª Fase 

Ementa: Localização anatômica, morfologia e funcionalidade dos sistemas orgânicos: nervoso, endócrino, respiratório, 
cardiovascular e urogenital. 

Bibliografia Básica:  
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 2.ed. Rio de Janeiro : 
Atheneu, 2004.  
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 22.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. v.1 e 2. 
TORTORA, Gerard J. & GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar:  
AIRES, Margarida de Mello; CASTRUCCI, Ana Maria de Lauro (Et al.). Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.  
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1115 p. 
TORTORA, Gerard J. & GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 635 p. 
 NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 3.ed. Porto Algre: Artmed, 2004. 542 p. 

Nome do Professor: Josete Mazon 

 

16903 Metodologia dos Esportes de Raquete 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

3ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, organização e processo pedagógico de ensino dos esportes de raquete. Fundamentos 
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2 técnicos táticos. 

Bibliografia Básica: 
GONZÀLEZ, Fernando Jaime. Sistema de Classificação dos esportes. Revista digital. Ano 10, n. 71. Buenos Aires Abril 
de 2004. Publicado em  http://www.efdeportes.com 
FONTOURA, Fernando C. Tênis para todos. Canoas: Ed. ULBRA, 2003. 
www.badminton.org.br – Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DUARTE, Orlando. Todos os esportes do mundo. São Paulo; Makron Books, 1996. 
www.fcsquash.com.br – Federação Catarinense de Squash ( FCS) 
www.badminton.esp.br – Federação Catarinense de Badminton ( FCB) 
www.worldbadminton.net 
www.fcp.esp.br – Federação Catarinense de Pádel (FCP) 
 

Nome do Professor: Eduardo Von Borowski 

 

16904 Metodologia das Atividades Aquáticas I 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

3ª Fase 

Ementa: Contexto histórico. Princípios fundamentais. Adaptação ao meio aquático. Os quatro estilos oficiais de nados: 
processo pedagógico de ensino. Esportes e recreação no meio aquático. 

Bibliografia Básica: 
COUNSILMAN, James E. A natação ciência e técnica para a preparação de campeões. Rio de Janeiro: Paisagem, 
1984. 
DUARTE, Orlando. Todos os esportes do mundo, São Paulo: Macron, 1996. 
KLAR, Alberto Bernardo; MIRANDA JÚNIOR, Ednaldo H. 365 dias nadando diferente. São Paulo: Phorte, 2001. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CASTRO, Luiz Carlos Cardoso. Aprenda a nadar corretamente. Rio de Janeiro: Ouro, c1979. 
DURAN, Maurício. Aprendendo a nadar em ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005. 
DELUCA, Adolfo Humberto; FERNANDES, Ivani Regina C. Brincadeiras e jogos aquáticos: mais de 100 atividades 
na água. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
MACHADO, David. Natação teoria e prática, Rio de Janeiro: Sprint,1998. 
PALMER, Mervyn.  A Ciência do ensino da natação, São Paulo: Manole, 1990. 

Nome do Professor: Antônio José Grande 

 

16905 Cinesiologia I 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

3ª Fase 

Ementa: Conceitos e histórico. Eixos e planos corporais. Movimentos músculo-articulares e alavancas. Avaliação 
postural. 

Bibliografia Básica:  
 
CARNAVAL, Paulo. Cinesiologia: aplicada aos esportes. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  
HALL, S.: Biomecânica Básica. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2000.  
HAY, J.G.: Biomecânica das Técnicas Desportivas. Ed. Interamericana, Rio de Janeiro, 1981.  
  

Bibliografia Complementar:  
 
ACHOUR, J. A. Exercícios de Alongamento – Anatomia e Fisiologia. Editora Manole, São Paulo, 2006. 
FERNANDES, André; et al.. Cinesiologia do alongamento. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
FORNASARI, Carlos Alberto. Manual para estudo da cinesiologia. Barueri, SP: Manole, 2001. 
MIRANDA, Edalton. Bases de anatomia e cinesiologia. Rio de janeiro: Sprint, 2000.  
RASCH, P.J.; BURKE R.K.: Cinesiologia e anatomia aplicada. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1977. 

Nome do Professor: Bárbara Regina Alvarez  

 

16906 Atendimentos Primários de Urgência 

http://www.badminton.org.br/
http://www.fcsquash.com.br/
http://www.badminton.esp.br/
http://www.worldbadminton.net/
http://www.fcp.esp.br/
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3 
Educação Física Bacharelado 

2 créditos - 36h/a 

3ª Fase 

Ementa: Identificação e atendimentos primários em situações de emergências. 

Bibliografia Básica: 
GABRIELLI, carla. Anatomia sistêmica: uma abordagem direta para o estudante. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2010. 
MANTOVANI, Mário. Suporte básico e avançado de vida no trauma. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.  
SOBOTTA. Johannes: Atlas de anatomia humana. Volume 1 e 2. 21 ed Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 
2000.  

Bibliografia Complementar:  
BARROS, A.L.B.L  e Col. Anamnese e exame físico. Artmed: São Paulo, 2002. 
DUNCAN. B, SCHIMIDT, M.I.GIUGLIANI. E. Medicina ambulatorial. 3

a
 Ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

PERGOLA, Aline Maino  and  ARAUJO, Izilda Esmenia Muglia. Laypeople and basic life support. Rev. esc. enferm. 
USP [online]. 2009, vol.43, n.2, pp. 335-342. 
WHITAKER, I.Y.; GUTIERREZ, M.G.R. de  and  KOIZUMI, M.S.. Gravidade do trauma avaliada na fase pré-
hospitalar. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 1998, vol.44, n.2, pp. 111-119. ISSN 0104-4230. 
MENDES, Sandra Soares; FERREIRA, Luciane Ruiz Carmona  and  DE MARTINO, Milva Maria 
Figueiredo. Identificação dos níveis de stress em equipe de atendimento pré-hospitalar móvel . Estud. psicol. 
(Campinas) [online]. 2011, vol.28, n.2, pp. 199-208. ISSN 0103-166X. 
 

Nome do Professor: Karine Zimmermann 

 

4ª FASE 

 

16908 Cinesiologia II 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

4ª Fase 

Ementa: Bases da mecânica aplicadas ao movimento humano. Analises biomecânicas de atividades cotidianas e 
esportivas. 

Bibliografia Básica:  
 
CARNAVAL, Paulo. Cinesiologia : aplicada aos esportes. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  
HALL, S.: Biomecânica Básica. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2000.  
RASCH, P.J.; BURKE R.K.: Cinesiologia e anatomia aplicada. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1977.  

Bibliografia Complementar:  
 
ACHOUR, J. A. Exercícios de Alongamento – Anatomia e Fisiologia. Editora Manole, São Paulo, 2006. 
FERNANDES, André; et al.. Cinesiologia do alongamento. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
FORNASARI, Carlos Alberto. Manual para estudo da cinesiologia. Barueri, SP: Manole, 2001. 
Artigos: 
FORNASARI, Carlos Alberto. Repensando a clássica avaliação postural. Fisioterapia em Movimento, Curitiba , v.6, n.2 
, p.40-53, out./mar.1994. 
PASTRE, Carlos Marcelo. Alterações posturais no atletismo: estudo analítico da seleção brasileira nos Jogos Pan-
Americanos de Santo Domingo 2003= Postural changes in athletics: analytic study of Brazilian team in Santo Domingo 
Panamerican Games 2003. Fisioterapia Brasil, Rio de Janeiro , v.5, n.6 , p.457-461, nov./dez./2004. 

Nome do Professor: Barbara Regina Alvarez 

 

16909 Metodologia do Atletismo 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

4ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino do atletismo. 

Bibliografia Básica:  
COICEIRO, Geovana Alves. 1000 exercícios e jogos para o atletismo. Rio de Janeiro:sprint,2005.135p. 
 
BARROS. Nelson. Manual de Atletismo I, II, III. Leme. 1982 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Regras Oficiais de Atletismo 2002-2003. 213p 
         

Bibliografia Complementar:  
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4 KURGOGLIAN Alberto. Tênis de Mesa , técnica , regras , comentários e ilustrações.São Paulo. 
 
KIRSCH, Augusto; KOCK,Karl:ORO,ubirajara. Antologia do atletismo: Metodologia para iniciação em escolas 
e clubes. Rio de Janeiro: Ao livro  Técnico.1988.179 p (coleção educação física  série prática:16ª 
 
TILDEN Willian  T.  Tênis. Como Joga-lo Melhor 1º e 2º edição – São Paulo. 
 
VELHO, Aline Benedet. Psicologia do esporte: uma análise da incidência de sintomas depressivos em atletas 
de esporte coletivos e individuais -2010. Universidade do Extremo Sul catarinense, Criciúma 2010 disponível 
em : www.bib.unesc.net 
 

Nome do Professor: Roberto Carlos Bortolotto 

 

16910 Metodologia do Voleibol 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

4ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino do voleibol. 

Bibliografia Básica:  
SHONDELL, Donald S.; REYNAUD, Cecile. A bíblia do treinador de voleibol. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM. Coaching youth volleyball. Ensinando voleibol para jovens. 
2.ed. 
BOJIKIAN, João Crisóstomo Marcondes. Ensinando voleibol. 3. ed São Paulo: Phorte, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
CARVALHO, Oto Morávia de. Caderno Técnico Didático. 1982. 
BORSARI, José Roberto. Volibol – Fundamentos, Aulas, Circuitos, Exercícios e Adaptação. 1989. 
CARVALHO, Oto Morávia de. Voleibol, 1000 Exercícios. 1993 
FRASCINO, José. O jogador a Equipe. Hemus. 1985. 
MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo voleibol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004 

Nome do Professor: Joni Márcio de Farias 

 

16911 Metodologia da Aprendizagem dos Esportes 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

4ª Fase 

Ementa: Estudo da cultura esportiva. Processos didáticos e metodológicos para o ensino-aprendizagem do 
esporte. A organização e o planejamento no esporte. 

Bibliografia Básica:  

BAYER, Claude. O ensino dos desportos coletivos. Lisboa: Dinalivros, 1994. 

KROGER, Christian e ROTH, Klaus. Escola da Bola: Um ABC para iniciantes nos jogos esportivos. São Paulo: 
Phorte,2002. 
TENROLLER, Carlos Alberto e MERINO, Eduardo.Métodos e planos para o ensino dos esportes. São Paulo: 
Phorte,2006. 
 
 

Bibliografia Complementar:  
GARGANTA, J.; GRÉHAIGNE, J. F. Abordagem sistêmica do jogo de futebol: moda ou necessidade?. 
Movimento, Porto Alegre: v. 5, n. 10, p. 40-50, 
REZER, Ricardo; SAAD, Michel Angillo. . Futebol e futsal: possibilidades e limitações da prática pedagógica em 
escolinhas. Chapecó, SC: Argos, 2005. 
 KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógico do esporte. 4.ed Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2001 
MUTTI, Daniel. Da iniciação ao Alto Nível. 2ª Ed. São Paulo:Phorte, 2003  
 
GRECO, P.J.ROMERO,J.F. Manual de Handebol. São Paulo, São Paulo. Ed. Phorte.2012 
SANTINI, J;VOSER,R. Ensino dos Esportes Coletivos. Ed. ULBRA.2008 
 

Nome do Professor: Carlos Augusto Euzébio 
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5 16912 Metodologia das Atividades Aquáticas II 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

4ª Fase 

Ementa: Aprofundamentos dos estilos oficiais e hidroginástica. Organização de competições e Arbitragem em 
natação. 

Bibliografia Básica:  
 
COUNSILMAN, James E. A natação ciência e técnica para a preparação de campeões. Rio de Janeiro: Paisagem, 
1984. 
DUARTE, Orlando. Todos os esportes do mundo, São Paulo: Macron, 1996. 
KLAR, Alberto Bernardo; MIRANDA JÚNIOR, Ednaldo H. 365 dias nadando diferente. São Paulo: Phorte, 2001. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CASTRO, Luiz Carlos Cardoso. Aprenda a nadar corretamente. Rio de Janeiro: Ouro, c1979. 
DURAN, Maurício. Aprendendo a nadar em ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005. 
DELUCA, Adolfo Humberto; FERNANDES, Ivani Regina C. Brincadeiras e jogos aquáticos: mais de 100 
atividades na água. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
MACHADO, David. Natação teoria e prática, Rio de Janeiro: Sprint,1998. 
PALMER, Mervyn.  A Ciência do ensino da natação, São Paulo: Manole, 1990. 

Nome do Professor: Antônio Jose Grande 

 

16913 Atividade de Academia I 

Educação Física Bacharelado 
3 créditos - 54h/a 

4ª Fase 

Ementa: Conceitos, princípios básicos, técnicas e metodologias do ensino das aulas de ginástica de academia. 

Bibliografia Básica:  
 
PEREIRA, M. M. F. Academia: estrutura técnica e administrativa. Rio de Janeiro: Sprint, 1996. 
LEITE, J. A. Academias: estratégias para o sucesso. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 
AMANTEÁ M. Step Force: a verdadeira aula de step. São Paulo: Fontoura, 2003. 
COSTA, M. G. Ginástica Localizada. Rio de Janeiro: Sprint, 1996. 

Bibliografia Complementar:  
 
DELAVIER, F. Guia dos Movimentos de Musculação: abordagem anatômica. São Paulo: Manole, 2000. 
DRUCKER, Peter F. Introdução à Administração. 3ª . São Paulo: Editora Pioneira Thomson, 2002. 714p. 
ROCHE, F. P. Gestão Esportiva: planejamento estratégico nas organizações desportivas. Porto Alegre: Artimed, 
2002. 
SABA, F. A Prática do exercício físico em academias. São Paulo:  Manole, 2002. 
SABA, F. Aderência à prática de exercício físico em academias. São Paulo: Manole 2001. 

Nome do Professor:  

 

16914 Bioquímica Geral e do Exercício 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

4ª Fase 

Ementa: Estudo da célula animal, constituintes celulares citoplasmáticos e organelas. Reações moleculares, 
enzimáticas e de óxido-redução biológica. Metabolismo intermediário. Fontes e produção e utilização de energia 
durante o exercício físico. Alterações e adaptações bioquímicas ao exercício físico. 

Bibliografia Básica:  
Nelson DL, Cox MM. Lehninger: Princípios de Bioquímica. 3ª edição. São Paulo; Sarvier, 2000. 
Smith CM, Marks AD, Lieberman MA. Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach, 2ª ed. Baltimore: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 
 

Bibliografia Complementar:  
Champe C, Harvey RA. Bioquímica Ilustrada. 2ª edição. Porto Alegre; Artes Médicas, 2000. 
Voet D, Voet JG, Pratt CW. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre; Artmed, 2000. 
Harper. Bioquímica. 8ª edição. São Paulo; Atheneu, 1998. 

 

Nome do Professor: Ricardo Aurino de Pinho  
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5ª FASE 

 

16915 Estágio I 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

5ª Fase 

Ementa: Observação, planejamento e atuação na iniciação esportiva em esportes individuais, coletivos e atividades 
rítmicas. 

Bibliografia Básica:  
 
BAYER, Claude. La enseñanza de los juegos desportivos coletivos. Barcelona: Hispano Europa, 1986. 
GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed. Porto  Alegre: 2000. 
SOARES, Carmen Lúcia, ...[et al.]. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Ed. Cortez, 1992. 
Coleção magistério 2. grau. Série formação do professor. 
 

Bibliografia Complementar:  
CARVALHO, Gislene Teresinha Rocha Delgado de; ROCHA, Vera Helena Rosa. Formação de professores e 
estágios supervisionados: relatos e reflexões. São Paulo: Andross, 2004. 
BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de orientação estágio 
supervisionado. 2.ed São Paulo: Pioneira, 2002. 
PIMENTA, Selma Garrido,. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
 

Nome do Professor: Joel Modesto Casagrande e Bárbara Regina Alvarez 

 

16916 Fisiologia do Exercício 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

5ª Fase 

Ementa: Histórico, conceitos e aplicações da Fisiologia do Exercício. Princípios gerais do condicionamento físico. 
Alterações e adaptações dos sistemas orgânicos ao exercício físico em situações diversas. Fatores ambientais 
sobre a performance e recursos ergogênicos. 

Bibliografia Básica:  
 
ASTRAND, Per-Olof; RODAHL, Kaare. Tratado de fisiologia do exercicio. 2 ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 
1980. 617 p. 
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L; STRYER, Lubert. Bioquímica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2004. 
1059 p. 
CARPENTER, Carlos Sandro. Treinamento cardiorrespiratório. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 165 p. 
  

Bibliografia Complementar:  
 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
973 p. ISBN 8527707136 
HOUSTON, Michael E. Biochemistry primer for exercise science. 2.ed. Champaign: Human Kinetics, 2001. 205 p. 
HOWLEY, Edward T.; FRANKS, B. Don. Manual do instrutor de condicionamento físico para a saúde. 2.ed Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2000. 448 p. ISBN 85-7307-648-8 
JACK, R. Cecil. Basic biochemical laboratory procedures and computing. New York: Oxford University Press, 1995. 
362 p.  
LEHNINGER, Albert Lester. Princípios de bioquímica. 2.ed São Paulo: Sarvier, 2000. 839p.  

Nome do Professor: Antônio Jose Grande 

 

16917 Avaliação Morfofuncional 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

5ª Fase 

Ementa: Antropometria. Critérios para escolha de testes. Protocolos para avaliar a aptidão física e performance. 
Utilização de recursos tecnológicos para avaliação. 

Bibliografia Básica:  
 
MATHEWS, D.K. Medidas e Avaliação em Educação Física. Rio de Janeiro: Ed. Interamericana, 1980. 

javascript:assunto('Barper,%20Claude')
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7 NAHAS MARKUS V. Atividade Física Saúde e Qualidade de Vida. Londrina. Midiograf, 2003. 
PETROSKI, E. Antropometria, Técnicas e Padronizações. Florianópolis: Ed. Pallotti, 2009. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BÖHME, M. T. S. Cineantropometria – Componentes da composição corporal. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desenvolvimento Humano. V.2, n.1 – p. 72-79. Florianópolis: Imprensa Universitária, 2000. 
MICHELS, G. Aspecto histórico da cineantropometria – do mundo antigo ao renascimento. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desenvolvimento Humano. V.2, n.1 – p. 106- 110. Florianópolis: Imprensa Universitária, 
2000. 
PINTO, J. R.; FILHO, J. F. & DANTAS, E. M. Aptidão: qual? Para que? Revista Brasileira de Cineantropometria e 
Desenvolvimento Humano. V.2, n.1 – p. 80-88. Florianópolis: Imprensa Universitária, 2000. 
REIS, R. S.; PETROSK, E. L.; LOPES, A. S. Medidas da atividade física: revisão de método. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desenvolvimento Humano. V.2, n.1 – p. 89-96. Florianópolis: Imprensa Universitária, 2000. 

Nome do Professor: Bárbara Regina Alvarez 

 

16918 Metodologia do Futebol e Futsal 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

5ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino do futebol e futsal. 

Bibliografia Básica:  
 
BELLO; Nicolino, ALVES; Ubiratan Silva. Futsal - Conceitos Modernos. Phorte Editora, 2007.  
LUCENA, Ricardo. Futsal e a Iniciação. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Sprint. 2000. 
MELO, Rogério Silva de; MELO, Leonardo. Ensinando Futsal. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  
  

Bibliografia Complementar:  
 
ARAÚJO, Sebastião. O Futebol e seus Fundamentos. 10ª. Rio de Janeiro: imago Editorial Ltda. 2000. 
BARROS; Turíbio Leite de, GUERRA, Isabela. Ciência do Futebol. Editora Manole. 2004.  
Confederação Brasileira de Futebol. Regras de jogo de futebol de Campo. www.cbfnews.com.br  
Confederação Brasileira de Futsal. Regras Oficiais de Futsal. www.cbfs.com.br 
MUTTI, Daniel. Da iniciação ao Alto Nível. 2ª Ed. São Paulo:Phorte, 2003  
NAVARRO; Antonio Coppi, DE ALMEIDA; Roberto. FUTSAL.  Phorte Editora, 2008. 
WEINECK, Jürgen.  Futebol Total – Treinamento Físico no Futebol. Guarulhos, SP: Phorte, 2000. 

Nome do Professor: Tiago Lock Silveira 

 

16919 Atividade de Academia II 

Educação Física Bacharelado 
3 créditos - 54h/a 

5ª Fase 

Ementa: Princípios básicos da Ginástica localizada. Musculação: conceituação e tipos de sessão para a saúde e 
performance. 

Bibliografia Básica:  
 
DELAVIER, F. Guia dos movimentos de musculação: abordagem anatômica. São Paulo: Manole, 2000. 
FLECK, S. J. ; KRAEMER, W. Fundamentos Do Treinamento De Força Muscular. 2º ed., Artmed, 1999. 
FLECK, S.; SIMÃO, R. Força: princípios metodológicos para o treinamento. São Paulo. Phorte, 2008. 
 

Bibliografia Complementar:  
BARROSO, R.; TRICOLLI, V. UGRINOWITSCH, C. Adaptação Neurais e Morfológicas ao Treinamento de Força com 
Ações Excêntricas. In: Revista Brasileira de Ciências do Movimento. V. 13, n. 2, p. 111-122, 2005. 
RAMALHO, V. P., MARTINS JUNIOR, J. Influência da Periodização do Treinamento com Pesos na Massa Corporal 
Magra em Jovens Adultos do Sexo Masculino: um estudo de Caso. In: Revista da Educação Física/UEM. V. 14, n. 
2, p. 49-56, 2003.  
DANTAS, E H. M. A prática da preparação física. Rio de Janeiro: Shape, 1995. 

Nome do Professor: Victor Julierme Santos da Conceição 

 

16920 Metodologia do Basquetebol 

http://www.cbfs.com.br/
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Educação Física Bacharelado 

5 créditos - 90h/a 

5ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino do basquetebol. 

Bibliografia Básica:  
DAIUTO, Moacyr. Basquete. Metodologia do ensino. 6 ed. São Paulo: Hernus, 1991. 
Regras Oficiais de Basquetebol. 2001 – 2002. Rio de Janeiro: Sprint 2001. 
MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004 

Bibliografia Complementar:  
ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2001. 
ALMEIDA, Marcos Bezerra de. Basquetebol 1000 exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 
ALMEIDA, Marcos Bezerra de. Basquetebol: Iniciação. Rio de Janeiro: Sprint,1998. 
COUTINHO, Nilton. Basquetebol na Escola. Rio de Janeiro: Sprint, 2007 
RODRIGUES, Heitor. Basquetebol na Escola. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2010 
 

Nome do Professor: João Fabricio Guimara Somariva 

 

6ª FASE 

 

16921 Estágio II – 05 créditos 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

6ª Fase 

Ementa: Observação, planejamento e atuação na iniciação esportiva em esportes individuais, coletivos e atividades 
rítmicas. Observação, planejamento e atuação/co-atuação no rendimento esportivo em esportes individuais e 
coletivos, atividades rítmica ou ginástica de academia ou saúde coletiva. Construção de um projeto de iniciação 
esportiva. 

Bibliografia Básica:  
 
BARPER, Claude. La enseñanza de los juegos desportivos coletivos. Barcelona: Hispano Europa, 1986. 
GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed. Porto  Alegre: 2000. 
SOARES, Carmen Lúcia, ...[et al.]. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Ed. Cortez, 1992. 
Coleção magistério 2. grau. Série formação do professor. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CARVALHO, Gislene Teresinha Rocha Delgado de; ROCHA, Vera Helena Rosa. Formação de professores e estágios 
supervisionados: relatos e reflexões. São Paulo: Andros, 2004. 
BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de orientação estágio 
supervisionado. 2.ed São Paulo: Pioneira, 2002. 
 PIMENTA, Selma Garrido,. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 

Nome do Professor:  

 

16922 Nutrição Geral e do Exercício 

Educação Física Bacharelado 
3 créditos - 54h/a 

6ª Fase 

Ementa: Nutrientes: classificação, funções e fontes alimentares. Utilização de nutrientes no exercício físico. 
Recomendações nutricionais para a prática esportiva.  Hidratação. Suplementação no esporte. Controle do peso 
corporal e emagrecimento. 

Bibliografia Básica:  
 
BIESEK, S; ALVES, L.A.; GUERRA, I. Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. Barueri, SP: Manole, 
2005.  
GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Controle do peso corporal: composição corporal, atividade física e nutrição. 
2

a
.ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.  

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 11ª ed. São Paulo: Roca, 2005.  

Bibliografia Complementar:  
 

javascript:assunto('Barper,%20Claude')
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9 BROUNS, F. Fundamentos de Nutrição para os Desportos. Rio de Janeiro: Koogan Guanabara. 2005. 
DÂMASO, A. Nutrição e exercício na prevenção de doenças. Rio de Janeiro: MEDSI, 2001.  
MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Nutrição: para o desporto e exercício. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
TIRAPEGUI, J. Nutrição: fundamentos e aspectos atuais. São Paulo: Atheneu, 2002.  
HIRSCHBRUCH, M.D.; CARVALHO, J.R. Nutrição Esportiva: uma visão prática. São Paulo: Manole, 2002 

Nome do Professor:  

 

16923 Prescrição e Orientação do Exercício 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

6ª Fase 

Ementa: Objetivos da prescrição de exercício. Prescrição de exercício em situações normais. Utilização de métodos 
para prescrição na promoção e manutenção da saúde, reabilitação e performance. 

Bibliografia Básica:  
 
POLLOCK, Michael L.; WILMORE, Jack H. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1993. 718 p 
SIMÃO, Roberto. Fisiologia e prescrição de exercícios para grupos especiais. 3. ed São Paulo: Phorte, 2007. 
152 p. 
SHANKAR, Kamala. Prescrição de exercícios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 358 p 

Bibliografia Complementar:  
 
MONTEIRO, Walace David. Personal training manual para avaliação e prescrição de condicionamento físico. 
2.ed Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 264 p 
SKINNER, James S. Prova de esforço e prescrição de exercício para os casos específicos. Rio de Janeiro: 
Revinter, 1991  
MANUAL para teste de esforço e prescrição de exercício. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1996. 334 p 
MARINS, João Carlos Bouzas; GIANNICHI, Ronaldo Sérgio. Avaliação e prescrição de atividade de física guia 
prático. 2.ed Rio de Janeiro: Shape, 1998. 287 p. 
HEYWARD, Vivian H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 4. ed Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 319 p. (Biblioteca Artmed ) 
 

Nome do Professor: Joni Márcio de Farias 

 

16924 Alongamento e Flexibilidade 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

6ª Fase 

Ementa: Conceitos, objetivos, avaliação e sua aplicabilidade. Fatores determinantes da flexibilidade. Técnicas para 
manutenção e melhora da flexibilidade. 

Bibliografia Básica:  
 
ACHOUR JÚNIOR, A. Exercícios De Alongamento: Anatomia E Fisiologia. 1º ed. São Paulo: Manole, 2002. 
___________________. Bases para Exercícios de Alongamento. 2º ed. São Paulo: Phorte, 1999. 
___________________. A Flexibilidade: Teoria E Prática. Londrina, Miograf, 1998. 
ALTER, M. J. Ciência da flexibilidade. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
MONTEIRO, G. A. Treinamento Da Flexibilidade: Sua Aplicabilidade Para A Saúde. Londrina: Midiograf, 2006. 

Bibliografia Complementar:  
 
ACHOUR JÚNIOR, A. A Flexibilidade E Alongamento: Saúde E Bem- Estar. 1º ed. São Paulo: Manole, 2004. 
DENYS-STRUYF, G. Cadeias Musculares e Articulares: O Método G. D. São Paulo: Summus, 1995. 
VALE,R. G. S.; NOVAES, J. S.; DANTAS, E. H. M. Efeitos do Treinamento de Força e de flexibilidade Sobre a 
Autonomia de Mulheres Senescentes. In: Revista Brasileira de Ciências do Movimento. V. 13, n. 2, p. 33-40, 2005. 
NAHAS, M. Atividade Física, Saúde E Qualidade De Vida: Conceitos E Sugestões. 3º ed. Londrina: Modiograf, 
2003. 
QUEIROGA, M. R. Testes e Medidas para Avaliação da Aptidão Física Relacionada à Saúde em Adultos, 2005. 
p. 202. 

Nome do Professor: Victor Julierme Santos da Conceição 

 

16926 Epidemiologia e Saúde Coletiva 
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0 
Educação Física Bacharelado 

3 créditos - 54h/a 

6ª Fase 

Ementa: Introdução a epidemiologia e Saúde Coletiva. Fatores atuantes na Saúde Pública. Estudo sobre a ocorrência 
de doenças crônico-degenerativas em populações. Epidemiologia da ateroesclerose, obesidade, doenças 
cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Intervenções em saúde coletiva. 

Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. . Tratado de saúde coletiva. 2. ed São Paulo: Hucitec, 2008. 871 p. 
MEDRONHO, Roberto A. . Epidemiologia. 2. ed São Paulo: Atheneu, 2009. 685 p. 

Bibliografia Complementar:  
 
BACKES, M.T. et all. Conceitos de Saúde e Doença ao Longo da História 
Sob o Olhar Epidemiológico e Antropológico. Revista de Enfermagem/UERJ, Rio de Janeiro, 2009 jan/mar; 
17(1):111-7. 
BAPTISTA, T.W.F. História das Políticas de Saúde no Brasil: a trajetória do direito à saúde. Disponível em 
http://pt.scribd.com/doc/41576585/Historia-Politicas-Saude-Tatiana-Baptista. 
BONITA, R. BEAGLEHOLE, R. KJELLSTROM, T. Epidemiologia Básica. [tradução e revisão científica Juraci A. 
Cesar]. - 2.ed. - São Paulo, Santos. 2010. 213p. 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. 
Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 
2011-2022 / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. 
– Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 148 p. : il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) 

Nome do Professor:  

 

16927 Educação Física e Mídia 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

6ª Fase 

Ementa: Mídia: possibilidades de análise e intervenção na Educação física. 

Bibliografia Básica:  
 
BELLONI, Maria Luíza. O que é mídia-educação? Campinas: Autores Associados, 2001.  
CARDIA, Wesley. Marketing e patrocínio esportivo. São Paulo. Artmed, 2004. 
GUARESCHI. Pedrinho A. BIZ. Osvaldo. Mídia & democracia. Porto Alegre: P.G/ O.B, 2005 
NAPOLITANO, Marcos. Como Usar o Cinema na Sala de Aula. São Paulo:Contexto, 2011 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BETTI, Mauro. Janela de vidro: educação física, esporte e televisão. Campinas: Papirus, 1998. 
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1997 
FERRES, Joan. Televisão e educação. Porto Alegre: ARTMED, 1996. 
PIRES, Giovani de Lorenzi. Educação Física e o discurso midiático:abordagem crítico-emancipatório. Ed Unijuí, 2002 
TOLEDO, Eliana de. PIRES, Fernanda Regina. Sorria! Marketing e consumo dos programas de academia. Ver. Brás. 
Cienc. Esporte. Campinas, v.29.n.3, p.41-56, maio 2008. 

Nome do Professor:  

 

16928 Metodologia do Handebol 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

6ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino do handebol. 

Bibliografia Básica:  
 
EHRET, Arno et al.  Manual de Handebol: Treinamento de base para crianças e adolescentes.  São Paulo: Phorte 
editora, 2002. 
SIMÕES, Antonio Carlos. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos.  São Paulo: Phorte editora, 2002. 
TENROLLER, Carlos Alberto. Handebol: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CONTEÚDO DOS ENCONTROS NACIONAIS DE PROFESSORES DE HANDEBOL DAS INSTITUIÇÕES DE 

http://pt.scribd.com/doc/41576585/Historia-Politicas-Saude-Tatiana-Baptista
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1 ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS. Confederação Brasileira de Handebol, 2002 a 2010. 
GRECO, Pablo Juan. Caderno do Goleiro de Handebol. Belo Horizonte, (s. n.). 2002. 
Regras Oficiais de Handebol-Confederação Brasileira de Handebol. http://www.brasilhandebol.com.br/  
ZAMBERLAN, Elói. Handebol: escolar e de iniciação. Cambé: Imagem, 1999. 

Nome do Professor:  

 

7ª FASE 

 

16930 Treinamento Desportivo 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

7ª Fase 

Ementa: Terminologia básica do treinamento esportivo e a evolução histórica. Estruturação, sistemática, e 
planejamento de seções e periodização. 

Bibliografia Básica:  
 
BOMPA, Tudor. Treinando Atletas de Desporto Coletivo, Ed. Phorte. São Paulo. 2005 
ZAKHAROV, Andrei; GOMES, Antonio Carlos. Ciência do treinamento desportivo. 2. ed. atual e ampl. Rio de 
Janeiro: Grupo Palestra Sport, 2003. 338 p. ISBN 8572860053 
GOMES, Antonio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto Alegre: ArTmed, 2002. 205 
p.  

Bibliografia Complementar:  
 
ENOKA, Roger M. Bases neuromecânicas da cinesiologia. 2. ed São Paulo: Manole, 2000. 450 p.  
ESCALISSIO, Humberto. Condicionamento físico: 1000 exercicios. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 381 p. FORTEZA 
DE LA ROSA, Armando. Treinamento desportivo carga, estrutura e planejamento. São Paulo: Phorte Editora, 
2001. 140 p.  
PETERSON, Lars. Lesões do esporte: prevenção e tratamento. 3.ed São Paulo: Manole, 2002. 534 p.  
VOLKOV, Nicolai Ivanovich. Teoria e prática do treinamento intervalado no esporte. Campinas, SP: 
Multiesportes, 2002. 215 p. 
 

Nome do Professor: Joni Marcio de Farias 

 

16931 Pesquisa em Educação Física 

Educação Física Bacharelado 
4 créditos - 72h/a 

7ª Fase 

Ementa: Métodos e metodologias na pesquisa em educação física.  Linhas de pesquisa do curso. 

Bibliografia Básica:  
 
MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  
MOLINA NETO, Vicente. TRIVIÑOS, AUGUSTO N. S. (org.) A pesquisa qualitativa em Educação Física: 
alternativas metodológicas. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, 
pesquisa bibliográfica, projeto e relatorio, publicações e trabalhos científicos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995 

Bibliografia Complementar:  
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed São Paulo: 
Prentice Hall, 2007 
LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia da pesquisa na saúde. 2. ed. Florianópolis: UFSC/Pós graduação em 
enfermagem, 2002. 
LOMBARDI, José Claudinei. (org.) Pesquisa em Educação: história, filosofia e temas transversais. 2. ed. Campinas: 
Autores Associados: HISTEDBR, Caçador, 2000. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Informação e documentação – publicação periódica científica 
impressa.2003 

Nome do Professor: Victor Julierme Santos da Conceição 

 

16932 Deontologia e Ética Profissional 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

7ª Fase 

Ementa: Fundamentos legais da Educação Física, valores morais, princípios éticos do profissional de educação 

http://www.brasilhandebol.com.br/
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2 Física. 

Bibliografia Básica:  
 
BERESFORD, Heron,. A ética e a moral social através do esporte. Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 98 p. 
MOTTA, Nair de Souza. Ética e vida profissional. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1984 
SCHMITT, Paulo Marcos. CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA. Quartier Latin-São Paulo. 2006. 
 

Bibliografia Complementar:  
TOJAL, João Batista. ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA, Editora Shape, Rio de Janeiro, 2004. 
TUBINO, Manoel José Gomes. 500 anos de Legislação Esportiva Brasileira-do Brasil Colônia ao início do século 
XXI. Shape Editora-Rio de janeiro, 2002. 
Conselho Federal de Educação Física -  Código de Deontologia da Educação Física – Rio de Janeiro 
Conselho Federal de Educação Física – Código de Ética dos Profissionais de Educação Física – Rio de Janeiro 
(www.Confef.org.br) ( www.crefsc.org.br) 
Constituição da Republica Federativa do Brasil – Brasília – DF 
 

Nome do Professor: Joel Modesto Casagrande 

 

16933 Bioestatística 

Educação Física Bacharelado 
3 créditos - 542h/a 

7ª Fase 

Ementa: Introdução á estatística e a bioestatística. Bioestatística e sua aplicação em projetos de pesquisa em 
Educação Física. O tratamento estatístico, interpretação de dados e avaliação. 

Bibliografia Básica:  
 
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
MOTTA, Valter T.; WAGNER, Mário B. Bioestatística. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 
RIUS DÍAZ, Francisca; BARON LOPES, Francisco Javier. Bioestatística. São Paulo: Thomson, 2007. 

Bibliografia Complementar:  
 
ARANGO, HECTOR GUSTAVO. BIOESTATÍSTICA TEÓRICA E COMPUTACIONAL. RIO DE JANEIRO: 
GUANABARA KOOGAN, 2005. 
CRESPO, ANTONIO ARNOT. ESTATÍSTICA FÁCIL. SÃO PAULO: SARAIVA, 2002. 
DORIA FILHO, ULYSSES. INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA: PARA SIMPLES MORTAIS. SÃO PAULO: 
NEGÓCIO EDITORA, 1999. 
DOWNING, DOUGLAS; CLARK, JEFFREY. ESTATÍSTICA APLICADA. 2.ED. SÃO PAULO: SARAIVA, 2002.  
RODRIGUES, PEDRO CARVALHO. BIOESTATÍSTICA. NITERÓI: EDUFF, 2002. 
TRIOLA, MARIO F. INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA; TRAD. ALFREDO ALVES DE FARIAS. 7.ED. RIO DE 
JANEIRO: LTC – LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, 1999. 
 

Nome do Professor: Andrigo Rodrigues 

 

16921 Estágio III 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

7ª Fase 

Ementa: Observação, planejamento e atuação na iniciação esportiva em esportes individuais, coletivos e atividades 
rítmicas. Observação, planejamento e atuação/co-atuação no rendimento esportivo em esportes individuais e 
coletivos, atividades rítmica ou ginástica de academia ou saúde coletiva. Construção de um projeto de rendimento 
esportivo ou promoção da saúde 

Bibliografia Básica:  
 
CARVALHO, Alex Moreira. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os alunos de graduação. 
São Paulo: O Nome da Rosa, 2000. 125 p. 
HOWLEY, Edward T.; FRANKS, B. Don. Manual do instrutor de condicionamento físico para a saúde. 2.ed 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 448 p. 
MATOS, Oslei de. Atividades físicas em academia. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 188 p.  
 

Bibliografia Complementar:  
 

http://www.confef.org.br/
http://www.crefsc.org.br/
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3 BAECHLE, Thomas R. Treinamento de força: passos para o sucesso. Porto Alegre: Artmed, 2000. 190 p. 
WEINECK, Jurgen. Treinamento ideal. 9. ed. São Paulo: Ed. Manole, 2000.  
VERKHOSHANSKI, Yuri V. Treinamento desportivo: teoria e metodologia. Porto Alegre: Artmed, 2001. 215 p. 
NAHAS, Markus Vinícius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de 
vida ativo. 4. ed. rev. e atual Londrina: Madiograf, 2006. 282 
SILVEIRA NETO, Eduardo; NOVAES, Jefferson. Ginástica de academia teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 
1996. 

Nome do Professor: Joel Modesto Casagrande e Barbara Regina Alvarez 

 

16934 Ginástica Artística 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

7ª Fase 

Ementa: Métodos e metodologias na pesquisa em educação física.  Linhas de pesquisa do curso. 

Bibliografia Básica:  
 
ARAYA, Eduardo. Ginástica olímpica: solo. São Paulo: Esporte Educação, 1975. 
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da Dança / Roseli Aparecida Bregolato.  São Paulo: Ícone, 2000. 
(Coleção Educação Física Escolar: no princípio de totalidade e na concepção histórico – crítico – social; volume 1). 
CARRASCO, Roland; TURQUETTI, Beatriz Sydon. Ginástica olímpica pedagogia dos aparelhos. São Paulo: Ed. 
Manole, 1982.HAAS, Aline Nogueira. Ritmo e Dança / Aline Nogueira Haas, Ângela Garcia. – Canoas: Ed. ULBRA, 
2003. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
Metodologia do ensino de educação física / Coletivo de autores. São Paulo: Cortez, 1993 
SANTOS, José Carlos Eustáquio dos; ALBUQUERQUE FILHO, José Arruda de. Manual de ginastica olimpica. 2              
ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1986.  
Esporte Educação, 1975. ARAYA, Eduardo. Ginástica olímpica: solo. São Paulo: 
SANTOS, Cicero Rodrigues dos. Gymnica: 1000 exercícios: ginástica olímpica, trampolim acrobático, mini-
trampolim, acrobática. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

Nome do Professor: Francine Costa de Bom 

 

16935 Metodologias da Dança e das Atividades Rítmicas II 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

7ª Fase 

Ementa: Vivências teórico-práticas da dança de salão e dança popular. 

 

Bibliografia Básica:  
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Folclore. São Paulo. Ed. Brasiliense – 1982. 
BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da Dança / Roseli Aparecida Bregolato.  São Paulo: Ícone, 2000. 
(Coleção Educação Física Escolar: no princípio de totalidade e na concepção histórico – crítico – social; volume 1). 
DELLA, Mônica Laura. Manual do Folclore. Edart, 1983 2

a
 edição 

 

Bibliografia Complementar:  
 
Metodologia do ensino de educação física / Coletivo de autores. São Paulo: Cortez, 1993 
CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Ed. Tecnoprint AS. 
CLARO, Edson. Método – Dança – Educação Física. São Paulo: Robe, 1995. 
FAVERO, Osmar. Cultura Popular – Educação Popular. Graal, R.J. 
RIBEIRO, Maria de Lourdes Borges. Biblioteca Educação e Cultura. R.J. MEC – FENAME Bloch. 1980.              

Nome do Professor: Francine Costa de Bom 

 

16936 - Organização e Administração Desportiva 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

7ª Fase 

Ementa:  

Bibliografia Básica:  
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4 CONTURSI, Ernani B. Marketing esportivo. 2.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000 
KASZNAR, Istvan Karoly; GRAÇA FILHO, Ary S. O esporte como indústria: solução para criação de riqueza e  
emprego. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Confederação Brasileira de Voleibol, 2002. 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de eventos. Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 
Insular. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
DAIUTO, Moacir. Organização de Competições Esportivas. HEMUS. 1991.  
CAPINUSSÚ, José Maurício. Competições Esportivas. Organização e Esquemas. Coleção IBRASA. 1986. 
REZENDE, José Ricardo. Sistemas de Disputa para Competições Esportivas – Torneios e Campeonatos. Editora 
Phorte. São Paulo. 2007. 
POIT, Davi Rodrigues. Organização de eventos esportivos. 2.ed. Jundiaí: Do autor, 2000. 
Eventos e Cerimoniais: simplificando as ações. / org. Maria Lucia Bettega. Caxias do Sul: EDUCS, 2001. 141p.; 
19cm 
Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. Secretaria de Relações Públicas. Manual de eventos: ed., ver. – 
Brasília: Senado Federal, 2007 

Nome do Professor: Joel Modesto Casagrande 

 

8ª FASE 

 

16937 Estágio IV 

Educação Física Bacharelado 
5 créditos - 90h/a 

8ª Fase 

Ementa: Observação, planejamento e atuação na iniciação esportiva em esportes individuais, coletivos e atividades 
rítmicas. Observação, planejamento e atuação/co-atuação no rendimento esportivo em atividades rítmica ou ginástica 
de academia ou saúde coletiva. 

Bibliografia Básica:  
 
CARVALHO, Alex Moreira. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para os alunos de graduação. 
São Paulo: O Nome da Rosa, 2000. 125 p. 
HOWLEY, Edward T.; FRANKS, B. Don. Manual do instrutor de condicionamento físico para a saúde. 2.ed Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 448 p. 
NAHAS, Markus Vinícius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de 
vida ativo. 4. ed. rev. e atual Londrina: Madiograf, 2006. 282 
 

Bibliografia Complementar:  
 
BAECHLE, Thomas R. Treinamento de força: passos para o sucesso. Porto Alegre: Artmed, 2000. 190 p. 
WEINECK, Jurgen. Treinamento ideal. 9. ed. São Paulo: Ed. Manole, 2000.  
WEINECK, Jurgen. Atividade física e esporte: para quê?. Barueri, SP: Manole, 2003. 
SILVEIRA NETO, Eduardo; NOVAES, Jefferson. Ginástica de academia teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 
1996. 
VERKHOSHANSKI, Yuri V. Treinamento desportivo: teoria e metodologia. Porto Alegre: Artmed, 2001. 215 p. 

Nome do Professor: Victor Julierme Santos da Conceição e Eduardo Batista Von Borowski 

 

16938 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Educação Física Bacharelado 
12 créditos - 216h/a 

8ª Fase 

Ementa: Elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Bibliografia Básica:  
 
DESLANDES, Suely Ferreira; CRUZ NETO, Otavio; GOMES, Romeu. Maria Cecília de Souza Minayo (org.). 23. ed. 
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. documento sobre a Metodologia do 
Trabalho Científico: Diretrizes para elaboração de projetos de Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e 
Monografias. UNESC. Criciúma. 2000. Disponível em www.unesc.net. 
LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria: Palotti, 2001. NAHAS, Markus Vinícius. 
Resumos de monografias de especialização em educação física. 1995/97. Florianópolis:UFSC, 1997. v.3. Disponível 
em: http://www.bib.unesc.net/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1 

http://www.unesc.net/
http://www.bib.unesc.net/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1
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5 RESOLUÇÃO 40/2003/CONSEPE: Referente a regulamentação do TCC do Curso de Educação Física. Disponível 
em www.unesc.net. SANTOS, Antonio Raimundo. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio 
de janeiro: DP&A, 2004. 

Bibliografia Complementar:  
 

LOMBARDI, José Claudinei. (org.) Pesquisa em Educação: história, filosofia e temas transversais. 2. ed. 
Campinas: Autores Associados: HISTEDBR, Caçador, 2000.  
MOLINA NETO, Vicente. TRIVIÑOS, AUGUSTO N. S. (org.) A pesquisa qualitativa em Educação Física: 
alternativas metodológicas. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

[ 

 

Nome do Professor: Victor Julierme Santos da Conceição 

 

16939 Metodologia da Capoeira 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

8ª Fase 

Ementa: História, organização e normatização da capoeira. Fundamentos técnicos e expressão corporal. 
Procedimentos teórico-metodológicos. 

Bibliografia Básica: 
 
Campos, Helio, 1947- Capoeira Regional: a escola de Mestre Bimba/ Helio Campos ( Mestre Xaréu). - 
Salvador : EDUFBA, 2009. 
 
Capoeira, Nestor Capoeira: pequeno manual do jogador / Nestor Capoeira. - 8 ed. - Rio de Janeiro: record, 
2006 
 
CARTAXO, Carlos Alberto. Jogos de combate: atividades recreativas e psicomotoras : teoria e prática. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 279 p. 
 

Bibliografia Complementar:  
 
CAPOEIRA. Nestor, Capoeira: Os fundamentos da Malícia, Editora Record, Rio de Janeiro, RJ, 1992. 
 
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992 
 
DACOSTA, Lamartine Pereira. Atlas do esporte no Brasil : atlas do esporte, Educação Física e atividades 
físicas de saúde e lazer no Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005. 922 p. 
 
SILVA, Gladison de oliveira: do engenho a universidade/ Gladison de Oliveira Silva ? São Paulo: Phorte, 
2002. 
 
VIERIA, Luiz Renato, História da Capoeira. Revista CombatSport nº 18, ago, 1993 e na Revista Gambarê, 
Tóquio, Japão, nº 03, jul, 1996. 
 

Nome do Professor: Romulo Luiz da Graça  

 

16941 Empreendedorismo e Gestão em Educação Física 

Educação Física Bacharelado 
3 créditos - 54h/a 

8ª Fase 

Ementa: Conceitualização de empreendedorismo. Processo de empreender. Geração de idéias e identificação de 
oportunidades. Plano de negócios. Elaboração de plano de negócio. 

Bibliografia Básica:  
 
PITTS, Brenda G. Fundamentos de marketing esportivo. São Paulo: Phorte, 2002. 
SABA, Fábio. Liderança e gestão: para academia e clubes esportivos. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2012.  
SABA, Fábio. Aderência: a prática do exercício físico em academias. São Paulo: Manole, 2001. 
VENLIOLES, Fabio Motta. Manual do gestor de academia. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.  
 

Bibliografia Complementar:  
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6 CAPINUSSU, José Maurício; COSTA, Lamartine Pereira da. . Administração e marketing nas academias de 
ginástica. São Paulo: IBRASA, 1989. 
HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2004.  
LEITE, Jurandir Araguaia. Academias: estratégias para o sucesso. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 
SABA, Fabio; ANTUNES, Fabia. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros 
esportivos. Barueri, SP: Manole, 2004. 
WEINBERG, R. S; GOULD, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
 

Nome do Professor: Francine Costa de Bom 

 

16943 Atividades na Natureza       

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

8ª Fase 

Ementa: Noções de ambientalismo e conservacionismo. Atividades físicas, esportivas e de lazer no ambiente 
natural. 

Bibliografia Básica:  
Macia Paredes,David.Entrenamiento em escalada deportiva.Madrid,Desnível,2004.284 p. 
Nunes,Tino.100 perguntas e resposta sobre RAPPEL.Portugal,Desporto&Lazer a editora.2005.81 p. 
Munos,Jose Luiz.100 perguntas e resposta de iniciação à escalada.Desporto & Lazer a editora.2005.86p.  

Bibliografia Complementar:  
BRAGA,Benedito.T.AL.Introdução à engenharia ambiental.São Paulo.Prentice Hall,2002.305 p. 
SUNG,Jung mo.Silva,Josué Candido. Conversando sobre ética e sociedade.Editora vozes,Petrópolis,RJ,2000 

Nome do Professor: Jose Orion Bonotto 

 

16942 Metodologia dos Esportes Adaptados 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

8ª Fase 

Ementa: Contexto histórico, fundamentos técnicos e táticos, regulamentação básica e processo pedagógico de 
ensino dos esportes adaptados. 

Bibliografia Básica:  
 
GORGATTI MG, DA COSTA RF. Atividade física adaptada. São Paulo: Manole, 2005. 600 p. 

LORENZINI MV. Brincando a brincadeira com a criança deficiente. São Paulo: Manole, 2002. 146 p. 

MELLO MT. Paraolimpíadas Sydney 2000. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 324 p. 

 

Bibliografia Complementar:  
 
FARACO, Clair Tramontin Martinello. A integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 
social. Criciúma, SC: FUCRI, 1994. 49 p. 
GONZALES, Jane da Silva. Desporto adaptado a portadores de deficiência judô. Porto Alegre: UFRGS, 1996. 
24 p. 
GONZALES, Jane da Silva. Desporto adaptado a portadores de deficiência: natação. Porto Alegre: UFRGS, 
1996. 23 p. 
MOSQUERA C. Educação física para deficientes visuais. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  

WINNICK JP. Educação física e esportes adaptados.  São Paulo: Manole, 2003. 580 p. 

Nome do Professor: Romulo Luiz da Graça 

 
OPTATIVAS  

 

16945 Ergonomia 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Conceito e histórico. Posturas para o trabalho. Biomecânica ocupacional. Fatores humanos no trabalho. 
Metodologia de análise ergonômica do trabalho. 
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7   

16947 Esportes Radicais 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Contexto histórico, social e educacional. Estudo dos conteúdos e procedimentos metodológicos 
que levam a uma aprendizagem e aprimoramento dos esportes radicais. 

 

16946 Políticas Públicas Relacionadas à Educação Básica 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Fundamentos legais e regulamentação da Educação Física. Políticas públicas de esporte e lazer e saúde 
pública. 

 

16948 Inglês Instrumental 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Desenvolvimento da habilidade de leitura e interpretação de textos em língua inglesa. 

 

16949 Metodologia dos Jogos de Mesa 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Procedimentos metodológicos da aprendizagem de diferentes jogos de mesa e seu contexto sócio-cultural. 
Regras oficiais. 

 

16950 Dança  

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: História, metodologia do ensino no contexto sócio-cultural, concepções pedagógicas da dança. A 
exploração associativa da música, da percussão e do movimento corporal das diferentes linguagens da dança. 

 

16951 Atendimentos Primários em Programas de Reabilitação 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Atendimento pré-hospitalar a vítimas em situação de urgência e emergências. Medidas de biossegurança.  

 

16952 Libras 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Olhares que circulam a surdez. Os discursos sobre educação e a questão dos sujeitos surdos. Proposta de 
educação de surdos. Língua de sinais. 

 

16953 Atividade Física para Terceira Idade 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Demografia do envelhecimento populacional e políticas públicas. Efeitos do envelhecimento sobre as 
atividades funcionais. Princípios norteadores das práticas corporais para terceira idade. Avaliação funcional. 

 

16954 Ações Comunitárias em Educação Física 

Educação Física Bacharelado 
2 créditos - 36h/a 

Optativa 

Ementa: Sociologia da organização comunitária. Projetos de ação com a comunidade. 

 
 

 


