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CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Educação Física.  

Grau Conferido: Licenciado em Educação Física. 

Modalidade: Presencial. 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos e 

co-requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 200 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O Curso de Educação Física Licenciatura da IES tem como objetivo geral formar 

professores qualificados para intervir acadêmica e profissionalmente em instituições públicas 

e privadas, no componente curricular Educação Física de forma inclusiva na: Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio); Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e Educação Profissional. 

 

2.2.   Objetivos Específicos 

 

O Curso de Educação Física Licenciatura tem como objetivos específicos 

desenvolver COMPETÊNCIAS e HABILIDADES ESPECÍFICAS para uma intervenção profissional 

de excelência. Assim, seus estudantes, futuros egressos, ao final do curso deverão: 

a) Dominar e aplicar os conhecimentos, traduzidos em conceitos, procedimentos 

e atitudes, específicos da Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, norteados e 

orientados, sempre, por valores éticos, morais, sociais e estéticos, particulares ao Homem e 

próprios de uma sociedade plural e democrática; 

b) Articular a área de conhecimento da Educação Física com os demais 

componentes curriculares da Educação Básica e interagir e coordenar, equipes 

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas públicas e 

institucionais nos campos da educação, cultura, esporte dentre outros; 
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c) Conhecer e avaliar os efeitos e resultados da prescrição e aplicação de 

diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos, estratégias e metodologias 

para a produção de materiais pedagógicos para apoiar o processo ensinoaprendizagem na 

Educação Física através dos recursos da Tecnologia da Informação buscando diversificar as 

formas de difusão e interação dos conhecimentos específicos; 

d) Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física, da 

Educação e de áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada, com o 

propósito de contínua atualização e produção acadêmico-profissional; 

e) Compreender a relevância e o impacto sobre a saúde, a qualidade de vida, a 

formação cultural e a educação que a implantação de políticas públicas, sociais e ambientais, 

através da prática de atividades físicas, esportivas e recreativas podem promover. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O curso tem como proposta formar professores com competências profissionais 

generalistas, éticos, humanistas, autônomos, empreendedores, críticos e reflexivos sobre as 

práticas, desencadeado num (re) fazer pedagógico pautado na ética, na responsabilidade, na 

cidadania, na solidariedade e no espírito coletivo que devem transitar pelos princípios 

pedagógicos  que compreendam a Educação Física como Cultura Corporal de Movimento e 

estilo de vida ativo e saudável permeados pelos temas contemporâneos.  

 

3.1. Caracterização do perfil do egresso 

 

Na construção das competências profissionais, o processo AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO 

é operacionalização através de uma ação crítica-reflexiva sobre as práticas vivenciadas e 

sempre contextualizadas. Tal aspecto norteia a metodologia de ensino para a inter-relação 

TEORIA-PRÁTICA-TEORIA. Desta forma, o referencial teórico é experimentado, e vivido, nas 

aulas práticas e na futura intervenção acadêmico-profissional, através do contato direto com 

os espaços de vivência profissional, por intermédio da Prática como Componente Curricular, 

desde o início do curso, e do Estágio Supervisionado. 

A “conclusão” de todo este processo se dá num retorno ao (re) pensar a teoria, 

desencadeando num (re)fazer pedagógico, que consolidará a reflexão crítica sobre a própria 

prática vivida, idealizada a partir dos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da  

solidariedade e do espírito coletivo, características que devem transitar e, até mesmo,  
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transcender, qualquer projeto de formação de professores, consoante os princípios 

pedagógicos contidos no Projeto Pedagógico Institucional IES. 

Neste sentido, os atores e autores principais, GESTORES, PROFESSORES e 

ALUNOS, são co-responsáveis diretos na organização, desenvolvimento e análise crítica dos 

mecanismos elaborados na arquitetura do projeto pedagógico e suas ações estratégicas, 

especialmente, a matriz curricular, as atividades acadêmicas complementares, a prática como 

componente curricular, o estágio supervisionado, os projetos de responsabilidade social e o 

trabalho de conclusão de curso. 

Considerando o ensino como um processo de produção e análise crítica do próprio 

conhecimento produzido, inquietação, investigação e crítica são termos que assumem um 

papel ímpar no desenvolvimento do domínio acadêmico, científico e profissional, e respaldam 

a busca da autonomia profissional pretendida. 

Finalmente, o processo de ensino do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

IES direciona todas as suas ações para a vivência do fazer pedagógico, a partir das questões 

que emergem do cotidiano e que se (re) organizam na forma de teorias, experiências, 

habilidades, competências, valores e atitudes. Para tanto, estabelece como sustentáculo as 

relações humanas e o relacionamento interpessoal, eixo central no processo dessa formação 

profissional, de interferir “no outro”, a partir do seu referencial teórico, a relação ser humano-

movimento humano. 

Trata-se de um ato histórico o qual, Segundo Gramsci (1989:37), “(...) não pode 

deixar de ser realizado pelo homem coletivo (...). Ele pressupõe a obtenção de uma unidade 

cultural-social pela qual uma multiplicidade de vontades desagregadas, com fins heterogêneos, 

se solidifica na busca de um mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e comum concepção 

de mundo”. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de um curso, torna-se necessário contextualizar o 

ambiente profissional em que o egresso deverá se inserir, a partir do qual se torna possível 

estabelecer não só o perfil profissional pretendido como selecionar os conteúdos que comporão 

o currículo pleno do curso, traçando estratégias para o oferecimento de atividades acadêmicas 

que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a uma inserção 

qualitativa neste mercado. 

 

 



 

4 
 

 

Desta forma, configurando o cenário de inserção do Curso de Educação Física, deve-

se destacar que o compromisso da profissão de professor(a) de Educação Física tem grande 

responsabilidade na área escolar da educação básica. 

Ao se graduar, a (o) professora (o) deverá sempre aprofundar seus conhecimentos 

técnico-científicos em um processo de educação continuada; não se esquecendo, também, do 

exercício de sua cidadania. 

Para desenvolver ações de inserção dos acadêmicos no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com a Central de Estágios e 

Empregos que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, 

oferecendo atendimento Virtual e Presencial. 

Portal de Vagas de Estágios e Empregos acessado por meio de um sistema 

informatizado. A central de empregos mantém uma parceria com empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos 

estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são 

prestados gratuitamente. O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, 

coeficiente de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam 

ao perfil solicitado pela empresa são encaminhados. 

a) Plataforma Estácio Carreiras - ambiente online para alunos e graduados 

da Instituição, que aborda os temas de orientação de  carreira, dando dicas de como 

elaborar um bom currículo e de como potencializar as suas qualidades numa 

entrevista ou processo seletivo, tendo em vista: 

A Estácio São Luís também oferece o projeto ACREDITA, disponível no site 

<http://www.estacio.br/estacioacredita>, pelo qual acadêmicos do último período 

ganham um curso preparatório para desenvolverem as competências mais requisitadas pelo 

mercado de trabalho. Além disso, o currículo do formando é encaminhado para empresas 

parceiras e consultorias de RH. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente 

explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os acadêmicos fazem uso deles. 

Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos acadêmicos, 

com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. 
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Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do acadêmico, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. Para que 

se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo do 

acadêmico, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os acadêmicos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e 

suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos 

professores, por meio de observações e registros. 

A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho 

revelado pelos acadêmicos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades 

realizadas pelos acadêmicos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas 

e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes. 

A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, 

nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de 

avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados 

de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para 

a tomada de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil 

profissional desejado. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

acadêmico produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo 

avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e 

formas de registrar os resultados obtidos pelos acadêmicos. 

O desempenho dos acadêmicos nas diferentes atividades desenvolvidas é consolidado 

em notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Estácio São Luís, de 

acordo com as seguintes normas: 

O acadêmico é avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo atribuído 

a cada uma delas grau de 0,0 a 10,0 pontos. E para aprovação nas disciplinas o acadêmico 

deve atender às três condições a seguir: 

1. Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações; 

2. Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação AV1, AV2 e AV3. A média aritmética 

obtida é o grau final do acadêmico; 

3. Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 


