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Nome do Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA 

TÍTULO 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física – Bacharelado 

TIPO DE CURSO 

BACHARELADO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL 

INTEGRALIZAÇÃO 

Integralização e Dimensionamento da Carga Horária 

 

A carga horária do curso, com 3.376 horas, foi dimensionada de forma a atender aos pré-requisitos da formação do 

Profissional de Educação Física tendo por base a Resolução CNE/CES nº. 04/2009, que instituiu a Carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Educação Física, bacharelados, que 

preconiza um mínimo de 3.200 horas em, no mínimo, quatro anos. 

 

Dessa maneira, o Curso de Bacharelado em Educação Física da IES apresenta 47 disciplinas obrigatórias (43 mínimas e 4 

eletivas, no mínimo) distribuídas, equilibradamente, em oito (8) períodos, estando sua carga horária assim dividida: 

§  1.590 horas de carga teórica; 

§  630 horas de carga prática; 

§  408 horas relacionadas à prática profissional; 

§ 748 horas relacionadas às atividades estruturadas (prática como componente curricular); 

§  200 horas de atividades acadêmicas científico-culturais. 

 

Uma sólida fundamentação teórica (56,4%) é reforçada por uma significativa experimentação prática (19,9%), e 

contextualizada num forte espectro complementar (23,7%), que compreende vivências de campo, atividades estruturadas e 

atividades científico-culturais, distribuídas ao longo dos oito semestres do curso, considerando as particularidades e 

necessidades pertinentes aos conteúdos de cada Unidade de Conhecimento. 

REQUISITOS DE ACESSO 

O Centro Universitário Estácio de Brasília tem como Requisitos de Acesso: 
 
Vestibular tradicional - Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e uma Redação. São 
reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três pontos na redação. 
 
Processo Seletivo-Convênios - Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser escolhido ente duas opções. A nota 
mínima para aprovação é de 3 pontos. 
 
- Por MSV - Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio, 
mediante a apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da 
instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente 
que tiver a solicitação de matrícula deferida terá aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga 
horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo programático e da carga 
horária das disciplinas ministradas no Centro Universitário Estácio de Brasilia. 
 
- Por TE - Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos apresentam 
documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas 
solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são 
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aceitas solicitações de transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados 
da instituição de origem.  
 
- Por TI - Para entrar com requerimento de transferência interna, os alunos candidatos apresentam solicitação para 
migrarem de curso. Somente são aceitas solicitações de transferência para os cursos que compoem a grande área do 
conhecimento do curso inicial ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. As transferências para os cursos 
que compem outras áreas de conhecimento, o aluno deve solicitar a transferência via secretaria e após análise da 
coordenação do curso desejado, com isso o aluno poderá ter sua solicitação deferida. 
 
- Por Enem - Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a apresentação dos resultados obtidos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo com as vagas 
disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição. 
 
Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site do MEC, escolhendo a 
instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo 
apresenta a documentação na Estácio. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser 
inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO - REDAÇÃO. 
 
 

HISTÓRICO E MISSÃO DA IES 
 

          As ações do Centro Universitário Estácio de Brasília são pensadas como respostas às demandas das comunidades do 
seu entorno. Nas propostas e ações de interação, o Centro Universitário Estácio de Brasília, por um lado, faz intervir o 
conjunto de seu potencial humano (servidores, docentes, técnico-administrativos e estudantes) e, por outro, procura 
garantir essa resposta com agilidade e qualidade, com ideias e propostas inovadoras.  
          O presente documento tem por finalidade apresentar o Curso de Bacharelado em Administração do Centro 
Universitário Estácio de Brasilia. Neste inventário, serão tratados itens como história, características, concepção, perfil dos 
alunos, mercado de trabalho e outros que possam ser significativos. 
          Para facilitar a compreensão dos fatos históricos e entendermos o atual momento do Centro Universitário Estácio de 
Brasília iremos contextualizar os fatos ocorridos em ordem cronológica. Em 2.000 foi idealizado e criado o Instituto de 
Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, para ser o mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
FACITEC.  O IESST possuía sede no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, situado na QS 05, Rua 312, Lotes 08/12 - CEP: 
72.130-050, fones (061) 356-7072, 356-5043, 356-4982, 356-8250 e E-mail: facitec@facitec.br e site www.facitec.br. O 
presidente do IESST era o Administrador Hélio Felis Palazzo, idealizador do projeto FACITEC, empresário, radicado em 
Brasília a mais de 25 anos. Possui formação de nível superior, com bacharelado em Administração.   
        A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC é uma instituição de ensino superior, Credenciada pela 
Portaria MEC 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, página 72. Mantida pelo Instituto de Ensino 
Superior Social e Tecnológico - IESST, com Estatuto Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, Microfilmado 
sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e documentos e 
Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0, com sede na QS 
05, Rua 312, Lotes 08/12 - Taguatinga - DF 72.130-050 - DF (061) 356-7072/ 356-5043 / 356-4982 / 356-8150, Distrito 
Federal, tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios e modalidades, o ensino, a pesquisa e a extensão.  
          O primeiro Diretor-Geral da Instituição foi o Professor Ms. Abdon Soares de Miranda Júnior, Bacharel em Agronomia 
pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1977; Bacharel em Direito pelo Instituto Paraibano de Ensino Superior - IPÊ 
- PB, em 1988 e Magister Scientiae em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa - MG, em 1977 e foi designado 
pela Portaria Nº 002, de 02 de julho de 2.001. O segundo diretor da instituição foi o Senhor Bráulio Pereira Lins, brasileiro, 
casado, graduado em Administração de empresas pela Universidade Paraíba de Educação, Licenciado em Controle de 
Qualidade e Organização de Norma pela Universidade Paraíba de Educação.  
        Desde o princípio a FACITEC oferece instalações modernas aos acadêmicos, como Biblioteca com acervo atualizado em 
todos os cursos; diversos laboratórios de uso específico dos cursos e laboratórios de Informática, todos conectados em 
redes. 
         A FACITEC atende os padrões exigíveis, tendo sido edificada em conformidade com as determinações do MEC, 
oferecendo conforto e comodidade aos nossos acadêmicos. Os investimentos são contínuos, visando atender à demanda 
crescente de acadêmicos. Os dirigentes da FACITEC vêm acompanhando mudanças e tendências que ocorrem nos mercados 
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de trabalho dos egressos de seus cursos, procurando reformular os Currículos dos Cursos em funcionamento, respeitados as 
atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
        Já tendo consolidado vários cursos, define como meta fundamental, a transformação da FACITEC para Centro 
Universitário. No ano de 2013, no mês de abril,  o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, mantenedor da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC em atenção a orientação do Conselho Superior e Administrativo, 
bem como em consonância ao clamor da comunidade acadêmica e dos atores técnico-administrativos, embasados pelos 
resultados apresentados pela auditoria da Empresa especializada em análise e viabilidade financeira de empresas – HOPER; 
decidem que o cenário socioeconômico do Brasil era propício para disponibilizar a IES para outra mantenedora. Assim, a 
FACITEC nesse ano foi adquirida pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, que continua a investir na excelência acadêmica 
e no desenvolvimento da educação agregando valores à comunidade local e do entorno. Cumprindo com a sua missão de 
Educar para transformar.  
         O Centro Universitário Estácio de Brasília, está atualmente, localizado em uma região compreendida pelas seguintes 
cidades satélites: Taguatinga; Ceilândia; Samambaia; Recanto das Emas; Riacho Fundo I e II e Gama. Segundo dados da 
PDAD/2011 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) da CODEPLAN (Coordenação de Desenvolvimento do Planalto) 
essa região possui uma população de: 992.839 habitantes, que corresponde a cerca de 35% da população do Distrito 
Federal, que segundo o IBGE em 2014 era de: 2,85 milhões de habitantes. Com relação aos rendimentos temos que: 75,5% 
da população da região abrangida pelo Centro Universitário Estácio Brasília, possui rendimentos que a classificam como 
classes A, B e C.  
        A renda domiciliar nessa larga região, de acordo com a PDAD/2015 variou entre R$ 2.747,59 no Recanto das Emas a R$ 
5.138,70 em Taguatinga; o perfil de renda dessa população garante significativo poder de consumo, que pode ser 
observado pelo acesso a determinados serviços domiciliares, como a internet Banda larga. Nessa região, tomando a cidade 
satélite com os mais altos rendimentos que é Taguatinga, 70,6% dos domicílios com rendimentos A e B, possuíam internet e 
39,4% dos domicílios nas classes D e E, também possuíam, na cidade satélite com menor rendimento – Recanto das Emas – 
a internet banda larga estava presente em 58,5% dos domicílios das classes A e B e 14,9% nas classes D e E. Essa região tem 
um percentual elevado de moradores com nível superior completo, variando de: 18,24% em 2013, em Taguatinga a 5,52% 
no Recanto das Emas.  
       A região apresenta um elevado número de matrículas no ensino médio da rede pública de ensino, com 41.941 
matrículas em 2013, em 40 escolas públicas, sendo 1 escola de formação profissional; esse número de escolas públicas 
representa 43,5% do total de escolas públicas do DF nessa modalidade de ensino, a cobertura de rede de ensino é tão 
ampla que o percentual de moradores alfabetizados é quase de 100%, variando de 98,53% em Taguatinga a 96,42% em 
Ceilândia.  
        O Centro Universitário Estácio de Brasília, para atender às suas funções precípuas, busca implementar a formação de 
um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da 
realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação está 
orientado para o enfrentamento de uma realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a 
assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a partir de suas articulações com 
o contexto social. 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO – IESST 

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 
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DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

Nome: Pedro Thompson Landeira de Oliveira 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.023-500 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 30389706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC  

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (061) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

 

CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Cargo REITOR 

Nome: ADRIANO LUÍS FONSECA 

e-mail: adriano.fonseca@estacio.br 

Currículo 
Resumido 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ 
DO SUL – GOIANIA – 2005. Especialização em Gestão de Instituições de Ensino 
Superior – UNESA – Rio de Janeiro. Mestrado em Educação Física - UCB– 2010. 
Admitido na Estácio em 2006,Ocupou as seguintes funções na Estácio: Gerente 
Acadêmico na Faculdade Estácio de Sá de Goiania 2006 a 2011, Pro Reitor 
Acadêmico no Centro Universitário Estácio Radial – SP no período de 2011 a 
2012, .Reitor no Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo – SP no 
período de 2012 a 2014,  Transferido para o Centro Universitário Estácio de 
Brasilia em 2014 no exercio da função de Reitor. 

 

Cargo: Diretor Acadêmico 

Nome: ANDRE LUIZ MONSORES DE ASSUMPÇAO 

e-mail: andre.assumpcao@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1991) e mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa 
Úrsula (1995). Atualmente trabalha como Consultor Educacional e Pró-reitor 
de graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tendo experiência na 
área de Matemática e Pedagogia, tendo atuado principalmente nas seguintes 
áreas: cálculo, álgebra, estatística, geometria, educação matemática, gestão 
educacional e desenvolvimento de projetos educacionais. Na ESTÁCIO 
BRASÍLIA, também coordena o programa de nivelamento e formação 
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complementar, que objetiva disponibilizar em ambiente virtual de 
aprendizagem - Plataforma Moodle, materiais didáticos para dar suporte aos 
alunos nas atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas ao longo do curso de 
graduação. Além de ser autor de livros, também possuo grande experiência na 
área de gestão universitária. 

 

Cargo: Diretor Unidade - FACITEC 

Nome: ADRIANA LINHARES ÁPIO 

e-mail: adriana.apio@estacio.br 

Currículo 

Resumido 
Pedagoga, especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas e Gestão de 
Projetos. Trabalha na área de Educação Superior há mais de 20 anos. 

 

        

Cargo: Diretor Financeiro - FACITEC 

Nome: Murilo de Souza Pereira 

e-mail: Murilo.souza@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Economista – Universidade Federal de Viçosa – 2010. Mestrando em Economia 
– UCB. Admitido na Estácio em 2011, ocupou as seguintes funções: Trainee de 
Operações Financeiras 2011-2012, Gerente Adm/Fin Núcleo Barra da Tijuca 
2013-2014, Gerente Adm/Fin Núcleo Manaus 2014-2016 e Gerente Adm/Fin 
Núcleo Brasília 2016 até o momento. 

 

A tabela abaixo mostra a relação dos cursos de graduação em funcionamento na Centro Universitário Estácio de Brasilia, 

com suas respectivas vagas anuais, turnos e Portarias do MEC de autorização e reconhecimento. 

 

CURSOS AUTORIZAÇÃO  RECONHECIEMENTO Nº VAGAS AUTORIZADAS TURNO 
INÍCIO  

1ª TURMA 

ASG - MKT ADM-

1º/2007 not-

2º/2008 mat/not 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

Portaria nº 4375 de 

29/12/2004 DOU nº 

252 de 31/12/2004p. 

35 

300 anuais - Retificação DOU 

219 de 14/11/2007 p. 365 - 

150 anuais Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 p. 7 

Diurno e 

Noturno 
1º / 2001 

COS-JOR 
Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

Portaria nº 677 de 

27/09/2006 DOU nº 
160 anuais - Reconhecimento 

Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 
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242 de 20/12/2001 p. 

41 

187 de 28/09/2006 p. 

31/33 

COS-PUP 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 759 de 

13/10/2006 DOU nº 

198 de 16/10/2006 p. 

21 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

BSI 

Portaria nº 1044 de 

09/04/2002 DOU nº 

69 de 11/04/2002 p. 7 

Portaria nº 1134 de 

21/12/2006 DOU nº 

156 de 26/12/2009 p. 

156/157 

150 anuais - Aumento - 

Portaria nº 882 de 17/10/2007 

DOU nº 201 de 18/10/2007 - 

100 - Reconhecimento 

Noturno 2º / 2002 

DIR-1º/2004-mat 

-DOU nº 76 de 

22/04/2005 

Remanejameto-

Mat 

Portaria nº 129 de 

12/01/2004 DOU nº 

09 de 14/01/2004 p.1 

Portaria nº 653 de 

07/05/2009 DOU nº 86 

de 08/05/2009 p. 49 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2004 

NOS PED - 

2º/2006 

Portaria nº 2720 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria nº 1.168 de 

04/08/2009 DOU nº 

148 de 05/08/2009 p 

16 

200 anuais Portaria nº 506 de 

17/08/2006 DOU nº 159 de 

18/08/2006 p. 10 - 

transformação de NOS p/ PED  

Diurno e 

Noturno 
2º / 2004 

TUR 

Portaria nº 2719 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria n° 1.138, de  

25/08/2010 – DOU nº 

164 de 26/08/2010. 

100 anuais - Autorização Noturno 1º / 2005 

TRED 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007. -DOU nº 

71 de 13/04/2007 p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2007-

not 

TSIN 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007 - DOU nº 

71 de 13/04/2007 - p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

MAT 

Portaria nº 888 de 

18/10/2007 DOU nº 

202 de 19/10/2007 

p.9 

  

200 anuais - Autorização - 

Retificação DOU nº 204 de 

23/10/2007 p. 14 

Diurno e 

Noturno 
1º/2008 

ENG 

Portaria nº 1107 de 

19/12/2008 DOU nº 

248 de 22/12/2008 

p.120 

  120 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2009-

NOT 

TGT 

Portaria nº 556 de 

13/11/2007 DOU nº 

219 de 14/11/2007 p. 

365 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2008-

not 

CIC  
Portaria nº 337 de 

23/04/2007 DOU nº 
  200 anuais - Autorização 

Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 
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78 de 24/04/2007 p. 

32 

2º/2008 

mat-not 

ENF 

Resolução CONSUNI 

49/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

FISIO 

Resolução CONSUNI 

48/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED.FÍSICA (B) 

Resolução CONSUNI 

47/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED. FÍSICA (L) 

Resolução CONSUNI 

46/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG CIVIL 

Resolução CONSUNI 

16/2014 de 

09/07/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG. ELETRICA 

Resolução CONSUNI 

12/2016 de 

13/09/2016 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2017.1 

GRH 

Portaria 174 de 

17/04/2013 DOU Nº 

75 de 19/04/2013 

 160 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2014.2 

FACITEC 

CREDENCIAMENTO 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

AUTORIZAÇÃO DE 

MUDANÇA Portaria n° 

3459 - 05/10/2005  

REGIMENTO INTERNO 

UNIFICADO Portaria n° 146 de 

09/02/2007 

  

 

 

A FACITEC, a partir dos estudos feitos quanto à demanda e a sua inserção social na sua região de abrangência, prevê a 
expansão de novos cursos até 2015, conforme Plano de Metas Institucional. A escolha destes cursos, no período do PDI 
(2.011 a 2.015), visa a consolidar a área tecnológica, definida na missão da FACITEC e do futuro Centro Universitário.  Em 
2.006 a FACITEC, já estruturada envia ao MEC a solicitação de Credenciamento do Centro Universitário para IES previamente 
credenciada. 
 

CREDENCIAMENTO 
RECREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

Portaria nº 96 de 

30/01/2015 DOU nº 22 de 

02/02/2015 seção 1 
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CONTEXTO REGIONAL 

INSERÇÃO DO CURSO NA REGIÃO DE ATUAÇÃO DA ESTÁCIO/FACITEC 

Taguatinga é uma cidade satélite em franco desenvolvimento que se encontra com grande parte de sua infraestrutura já 

implantada. Contudo, nela se verificam os transtornos típicos das metrópoles contemporâneas, como o trânsito confuso e 

frequentemente congestionado, transportes urbanos deficientes e caóticos, principalmente nos momentos de pico, além de 

problemas nas áreas de segurança pública, atendimento à saúde e falta de compreensão coletiva quanto ao uso de espaços 

públicos, entre outros.  

 

O desafio que se apresenta é, pois, desenvolver, na comunidade, a consciência de seu papel como elemento transformador 

da comunidade de que faz parte, como uma alternativa possível para a solução destes e de outros problemas próprios dos 

grandes centros urbanos.  

 

A cidade satélite de Taguatinga foi escolhida para sediar a ESTÁCIO/FACITEC em virtude de apresentar um crescente 

desenvolvimento desde a criação do Distrito Federal, sendo a cidade satélite pioneira, fundada em 05 de junho de 1958. 

Taguatinga está localizada em um centro dinâmico do DF, fazendo divisa ao norte com as Regiões Administrativas do Plano 

Piloto e Brazlândia; ao sul, com a de Riacho Fundo; a leste com as do Guará e Núcleo Bandeirante e a oeste com as de 

Ceilândia e Samambaia, sendo que suas atividades produtivas interagem diretamente com as regiões citadas, bem como 

com outras que não fazem divisa com Taguatinga, tais como Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. 

 

Atualmente, a ESTÁCIO/FACITEC oferece à população dezesseis cursos de graduação: Administração, Comunicação Social, 

duas habilitações (Jornalismo e Publicidade e Propaganda); Direito; Bacharelado em Turismo; Licenciatura em Pedagogia e 

Matemática; Bacharelado em Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Tecnologia em redes de Computadores, 

Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Gestão de turismo, Engenharia de Produção, Tecnologia em Recursos 

Humanos, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Logística, além dos cursos de Pós-

graduação Lato Sensu: Direito Civil, Direito Militar, Docência do Ensino Superior, Educação de Surdos, Gestão de Pessoas, 

Matemática e Estatística, Produção Audiovisual, Direito Público, Pedagogia Empresarial, Assessoria de Comunicação, 

Engenharia de Software, Gestão de Projetos, Gestão e Consultoria Técnica de Processos. Vinte e seis cursos de extensão: 

Aprender a Estudar, Leitura e Produção de Texto, Libras Básico, Libras Intermediário, Contador de Histórias I, Alfabetização 

Digital, Contador de Histórias II, Marketing Pessoal, Marketing Político, Medicação e Arbitragem: Módulo I, Descobrindo 

Novas Regras Gramaticais, Estatística com uso de Excel, Informática Básica, Jogos matemáticos como técnicas de ensino, 

Gestão de Processos, Jornalismo cultural, Matemática Básica, Matemática Financeira, Pesquisa em Ação, Prática 

trabalhistas: Módulo I, Recursos: Módulo I, Segurança da Informação, Teorias e Prática na elaboração de seu Trabalho 

Acadêmico, Trabalhando as diferenças em sala de Aula, Concursos Públicos: Módulo: Direito Constitucional. 

 

Fator primordial para o alcance dos objetivos da ESTÁCIO/FACITEC é a disposição dos administradores se envolverem na 

busca de respostas às necessidades dos diversos setores. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão está consolidada 

em ações pontuais de grande relevância social, valorizada em projetos políticos-pedagógicos e solicitada por todos os 

segmentos da sociedade. 

A dinâmica das sociedades, neste início de século, aponta para algumas questões que marcarão o futuro. Destaca-se, entre 

elas, a crescente exigência de qualidade de vida, cuja concretização é possível somente com um desenvolvimento integral 

da sociedade com investimentos públicos e oportunidades concretas para a educação tecnológica. 

 

O Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada – IPEA, em julho de 2013, na publicação Radar N° 27 – Tecnologia, Produção e 

Comércio Exterior apresentou nesta edição resultados dos estudos sobre tema de interesse da sociedade brasileira, de seus 

acadêmicos e dos formuladores e gestores de políticas públicas, atingindo adicionalmente, nesta oportunidade, um público 

essencial ao futuro do país: os jovens que, em breve, serão o ativo mais precioso para o desenvolvimento nacional. Nesta 

edição, apresentou para esse público em linguagem clara, algumas contribuições que poderão subsidiar suas futuras 
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decisões profissionais, acerca das oportunidades de trabalho qualificado que requeiram formação especializada em nível 

médio e superior. 

 

Para este fim destaca como o mercado valoriza e valora diferentes profissões, desde a escolha privada de carreira como na 

decisão pública de conceder financiamento – no Programa de Financiamento Estudantil (Fies), no Programa Universidade 

para Todos (Prouni), ou, ainda, na abertura de faculdades e cursos, mesmo que nele esteja presente os investimentos 

privados à luz de uma política de retorno social. 

A contribuição percebida nos estudos do IPEA é apresentar a um público potencial e partes interessadas, os ganhos 

trabalhistas de diferentes carreiras universitárias. O modelo mais popular sobre impactos da educação são as equações 

mincerianas de salário. O foco consiste nas seguintes questões: quais os ganhos trabalhistas derivados de diferentes 

carreiras universitárias-  Mais especificamente: quanto ganha esses profissionais- Quantos conseguem trabalho- Quantas 

horas trabalham- Quantos conseguem proteção trabalhista- 

 

Na busca dessas respostas o IPEA avalia nos microdados do Censo Demográfico 2010, recém-disponibilizados, o impacto de 

48 cursos universitários no desempenho trabalhista observado a posteriori para pessoas com o mesmo background inicial – 

idade, gênero, estado e tamanho de cidade –, de forma a isolar os efeitos da escolha universitária.  

 

Comparou-se a performance trabalhista de pessoas iguais em alguns atributos, mas que seguiram diferentes carreiras 

universitárias. Os modelos utilizados foram traduzidos em simuladores interativos e amigáveis que podem ser acessados na 

internet em http://compaso.com.br/universidade/index.htm. Eles permitem ao jovem vestibulando que vai optar por uma 

carreira no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vislumbrar, entre suas vocações profissionais, o desempenho médio de 

pessoas com características similares às suas no mercado de trabalho. 

 

Como exemplo, um homem de 49 anos que mora na cidade de São Paulo. Os rankings de 48 carreiras universitárias revelam 

dados simples do tipo: 

 Quem, na média, ganha mais- Os profissionais da área de medicina, com R$ 8.459,00 mensais a preços de 

hoje, que embasa atualmente a proposta de remuneração do governo para o programa “Mais Médicos”.  

 E quem ganha menos- Os que atuam na área de religião, com R$ 2.175,00.  

 Quem trabalha mais- Os engenheiros mecânicos, com 42,9 horas semanas.  

 E menos- Os formados em física, com 34,6 horas semanais.  

 Qual é a carreira campeã de proteção trabalhista-  A militar, dado seu viés público, com 97% de cobertura 

previdenciária.  

 E os menos protegidos- São os que trabalham com serviços pessoais, como de estética (72% de cobertura), 

por seu viés contaproprista (empreendedor da atividade).  

 Quem, em idade ativa, tem mais chance de conseguir trabalho- Neste caso, são também os profissionais de 

medicina, com 97%, enquanto os últimos são aqueles formados em filosofia, com 89%. 

 

Na sequência, foi traçado um ranking geral normalizado envolvendo as quatro qualidades trabalhistas citadas, conferindo 

peso 2 a salário, e considerando alta jornada um problema. 

 

A carreira de medicina foi na média a vencedora, com um índice sintético 30% maior que a segunda colocada, odontologia. 

Seguem engenharia de transportes e Educação Física. Estas duas passaram por forte valorização na última década. No 

Distrito Federal esse perfil para a Educação Física é superior aos dados médios apresentados nos estudos com salários 

próximos a R$10.000,00 e jornada de 40 horas semanais (http://compaso.com.br/universidade/index.htm).  

 

Os anos 80 representam um período rico em transformações e questionamentos na Educação Física. A tentativa de 

superação da formação tecnicista em direção à orientação conceitual acadêmico-prática, fez emergir, no seio da 

comunidade acadêmica e nos intelectuais da área, uma profunda crise de identidade, particularmente, em relação ao papel 

http://compaso.com.br/universidade/index.htm
http://compaso.com.br/universidade/index.htm
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social da Educação Física, seus pressupostos teóricos, objeto de estudo e, consequentemente, status profissional. Esse 

quadro foi intensificado pela proliferação indiscriminada de cursos e habilitações que promoveram, em alguns casos, 

discrepâncias significativas entre a formação (estrutura curricular) e a certificação (diploma) oferecidas. 

 

Em contrapartida, a última década do século XX tornou-se marcante para a área. Nesse sentido, três ações regulatórias 

destacam-se: a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; o reconhecimento da Educação Física como profissão da área de Saúde, através da Resolução CNS nº 

218 de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e; a regulamentação da profissão por intermédio da  Lei 

nº 9.696/98, de 1º de setembro de 1998 (DOU, 02/09/98), com a consequente criação do Sistema CONFEF/CREFs, 

Conselho Federal de Educação Física e Conselhos Regionais de Educação Física. Para além do significado de marcos 

regulatórios, contribuíram significativamente para o encaminhamento, esclarecimento e amadurecimento de algumas das 

questões contraditórias vivenciadas na década anterior. 

 

A Resolução 218, reconheceu a Educação Física como área de conhecimento e intervenção acadêmico-profissional que tem, 

entre seus objetivos de estudo, as perspectivas da prevenção, proteção, promoção e reabilitação/recuperação da saúde, 

apontando na direção da quebra do paradigma vigente até então, quer seja, a formação do professor de Educação Física 

dedicado somente às questões isoladas do esporte, da recreação e da aptidão física. A perspectiva de intervenção para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, alcançou diferentes contextos e níveis, inclusive, na estrutura educacional 

formal, com o encaminhamento da necessidade de adoção de uma postura pedagógica em direção à materialização de 

metas e objetivos voltados à educação para a saúde, visando à incorporação de um estilo de vida mais ativo e saudável. 

 

Com a regulamentação da profissão, o Conselho Federal de Educação Física definiu as competências e campos de 

intervenção dos profissionais de Educação Física que, junto à inserção da profissão na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), em 2002, estabeleceram e consolidaram o status profissional da Educação Física, uma das lacunas identificadas na 

década de 80. Nessa direção, para além da Docência em Educação Física, foram compreendidos como especificidades de 

sua intervenção profissional, a Avaliação Física, a Preparação Física, a Orientação de Atividades Físicas, a Recreação em 

Atividade Física, o Treinamento Desportivo e a Gestão em Educação Física e Desporto, (Resolução nº46, CONFEF/2002). 

(Resolução nº46, CONFEF) 

 

De forma específica e complementar, a nova LDB impôs modificações no sistema universitário, com consequente 

publicação de novos pareceres e resoluções por parte do CNE. Uma de suas ações ocorreu em atendimento à reivindicação 

de educadores e estudiosos para que os cursos de licenciatura assumissem característica singular para a formação de 

professores da Educação Básica. Esse quadro estimulou a discussão profissionalizante de algumas áreas que compreendiam 

as duas habilitações (licenciatura e bacharelado), como a Educação Física. 

 

Decorrente de audiências públicas e de reuniões com a participação de diversas instituições e comissões representativas da 

área, especialmente, a Comissão de Especialistas em Educação Física (COESP-EF), o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE), o Conselho de Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em Educação Física do Brasil (CONDIESEF-BR) e, o 

Sistema CONFEF-CREFs, foi desencadeado um processo de discussão em torno das diretrizes curriculares nacionais (DCNs) 

para os cursos de graduação (bacharelado) em Educação Física. Nessa direção, a demarcação das competências e campos 

de intervenção dos profissionais de Educação Física por parte do Sistema CONFEF-CREFs, muito contribuiu para auxiliar na 

definição dos novos parâmetros que viriam nortear a formação superior do bacharelado em Educação Física, a Resolução 

CNE/CES nº. 07 de 31 de março de 2004. 

 

Todo esse cenário se configurou como pano de fundo para a criação e desenvolvimento do curso de Educação Física da 

Estácio/Facitec, influenciando diretamente sua trajetória. 

 

Autorizado internamente pela Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) nº 01, de 15 de maio de 1991, o curso iniciou 
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suas atividades no segundo semestre de 1992, tendo sido reconhecido pela Portaria Ministerial nº 100 de 02 de fevereiro 

de 1996, publicada no DOU em 05 de fevereiro de 1996, página 1.791. O curso foi estruturado sob o Sistema de Créditos, 

conforme a Lei nº 5.540 do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), de 28 de novembro de 1968 (publicada no DOU 

em 29 de novembro de 1968 e retificada no DOU em 03 de dezembro de 1968). Este sistema, muito comum aos cursos de 

graduação no Brasil, possui a vantagem de promover agilidade e a possibilidade de o aluno praticar a periodização proposta 

para a matriz curricular de forma a atender seu próprio ritmo. 

 

Tendo por base o Parecer nº 215 de 11 de março de 1987, bem como nas diretrizes legais constantes na Resolução nº 03 

de 16 de junho de 1987, do Conselho Federal de Educação (CFE) (atual Conselho Nacional de Educação - CNE), sua 

organização curricular visava oferecer uma formação generalista, tradicionalmente conhecida como “licenciatura 

ampliada”. Essa visava à habilitação em licenciatura plena, porém, abrangia a área de intervenção do bacharel, conforme 

reconhecido posteriormente pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), por Ato Administrativo que regulamentou 

a confecção da Cédula de Identidade Profissional. 

 

Por intermédio de um convênio com a Corpore Clube de Ginástica, o curso foi implantado inicialmente no Campus 

Rebouças com 60 vagas por semestre, oferecidas no turno da manhã. Essa parceria possibilitou oferecer uma infraestrutura 

física que, para além de abrigar as aulas práticas do curso, oportunizou o contato do aluno com o mercado de trabalho, 

num laboratório de vivências plurais, com crianças, jovens, adultos e idosos, atletas e não-atletas, com indivíduos saudáveis 

e com populações especiais. 

 

Nascido sob a perspectiva inovadora, à época, do fitness (aptidão física), o curso amadureceu e reafirmou o seu diferencial 

de formação para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem 

estar, especialmente a partir da publicação da Resolução CNS nº 218/1997 e da promulgação da Lei nº 9.696/98 pois, essas, 

impulsionaram uma forte expansão do mercado de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas para a saúde, 

qualidade de vida e o bem-estar – o contexto da promoção da saúde – experimentada até os dias atuais. 

 

Com a valorização da prática de atividades físicas pela sociedade, a atuação profissional em Educação Física expandiu-se 

para além do campo educativo formal, ampliando seu universo para novos campos, ambientes, serviços, clientelas, 

finalidades, meios e objetivos, tanto no setor público, quanto, especialmente, no privado. Todavia, mesmo não sendo a 

vocação inicial mais forte do curso, a docência em Educação Física ganhou espaço, se desenvolveu a adquiriu personalidade 

própria ao longo dos últimos anos. 

 

Em 2002, resultado da publicação do Parecer CNE/CP nº 09 de 8 de maio de 2001, Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, o curso 

convocou o seu Colegiado para (re)discutir sua proposta curricular à luz das novas diretrizes. Em paralelo a esse processo, a 

Estácio/Facitec organizou o Colegiado dos cursos de Licenciatura, visando discutir as referidas diretrizes e apontar caminhos 

institucionais. 

 

Em função da prorrogação do prazo de implantação das novas diretrizes nos cursos de licenciatura vigentes antes da 

mesma, os anos de 2004 e 2005 serviram de tempo suficiente para o curso de Educação Física discutir e amadurecer o 

projeto pedagógico desse curso/habilitação. Em 2006, foi implantado o curso de Licenciatura sob a égide da Resolução 

CNE/CP nº 01 de 18 de fevereiro de 2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

 

Num mundo onde os processos de educação são constantemente revistos e atualizados, a necessidade de autonomia para 

construção do conhecimento e velocidade na troca/aquisição de novas informações/conhecimentos é condição 

fundamental para a inserção e sucesso profissional, num cenário onde a educação transcende os espaços tradicionais já 

estabelecidos. 
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Assim, à prática docente (Professor de Educação Física da Educação Básica), foram incorporadas novas perspectivas em 

educação para a Educação Física, como: 

 Os programas educativos não formais na escola; 

 Os programas educativos formais e não formais nas comunidades e terceiro setor; 

 Os programas educativos não formais nos projetos e programas do poder público (Vilas Olímpicas e Centros 

Esportivos); 

 Os programas de educação à distância; 

 A participação em equipes para discussão de políticas públicas em educação e cidadania. 

 

Em Brasília, este cenário é representado por um espectro muito rico de oportunidades. De forma mais significativa, as 

escolas públicas e particulares, as ONGs (e similares), Vilas Olímpicas / Centro Esportivos e projetos e programas por todo o 

Distrito Federal. 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Histórico e Contextualização do Curso de Educação Física da IES (Universidade Estácio de Sá) (Informações regionais) 

 

A história do curso de Educação Física da Universidade Estácio Sá se confunde com a história da Educação Física nas últimas 

duas décadas do século XX até nossos dias e, com a proposta de descentralização geográfica e de democratização da 

educação superior, adotadas pela Universidade. 

 

Os anos 80 representam um período rico em transformações e questionamentos na Educação Física. A tentativa de 

superação da formação tecnicista em direção à orientação conceitual acadêmico-prática, fez emergir, no seio da 

comunidade acadêmica e nos intelectuais da área, uma profunda crise de identidade, particularmente, em relação ao papel 

social da Educação Física, seus pressupostos teóricos, objeto de estudo e, consequentemente, status profissional. Esse 

quadro foi intensificado pela proliferação indiscriminada de cursos e habilitações que promoveram, em alguns casos, 

discrepâncias significativas entre a formação (estrutura curricular) e a certificação (diploma) oferecidas. 

 

Em contrapartida, a última década do século XX tornou-se marcante para a área. Nesse sentido, três ações regulatórias 

destacam-se: a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; o reconhecimento da Educação Física como profissão da área de Saúde, através da Resolução CNS nº 

218 de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e; a regulamentação da profissão por intermédio da  Lei 

nº 9.696/98, de 1º de setembro de 1998 (DOU, 02/09/98), com a consequente criação do Sistema CONFEF/CREFs, 

Conselho Federal de Educação Física e Conselhos Regionais de Educação Física. Para além do significado de marcos 

regulatórios, contribuíram significativamente para o encaminhamento, esclarecimento e amadurecimento de algumas das 

questões contraditórias vivenciadas na década anterior. 

 

A Resolução 218, reconheceu a Educação Física como área de conhecimento e intervenção acadêmico-profissional que tem, 

entre seus objetivos de estudo, as perspectivas da prevenção, proteção, promoção e reabilitação/recuperação da saúde, 

apontando na direção da quebra do paradigma vigente até então, quer seja, a formação do professor de Educação Física 

dedicado somente às questões isoladas do esporte, da recreação e da aptidão física. A perspectiva de intervenção para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, alcançou diferentes contextos e níveis, inclusive, na estrutura educacional 

formal, com o encaminhamento da necessidade de adoção de uma postura pedagógica em direção à materialização de 

metas e objetivos voltados à educação para a saúde, visando à incorporação de um estilo de vida mais ativo e saudável. 

 

Com a regulamentação da profissão, o Conselho Federal de Educação Física definiu as competências e campos de 

intervenção dos profissionais de Educação Física que, junto à inserção da profissão na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), em 2002, estabeleceram e consolidaram o status profissional da Educação Física, uma das lacunas identificadas na 
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década de 80. Nessa direção, para além da Docência em Educação Física, foram compreendidos como especificidades de 

sua intervenção profissional, a Avaliação Física, a Preparação Física, a Orientação de Atividades Físicas, a Recreação em 

Atividade Física, o Treinamento Desportivo e a Gestão em Educação Física e Desporto, (Resolução nº46, CONFEF/2002). 

 

De forma específica e complementar, a nova LDB impôs modificações no sistema universitário, com consequente 

publicação de novos pareceres e resoluções por parte do CNE. Uma de suas ações ocorreu em atendimento à reivindicação 

de educadores e estudiosos para que os cursos de licenciatura assumissem característica singular para a formação de 

professores da Educação Básica. Esse quadro estimulou a discussão profissionalizante de algumas áreas que compreendiam 

as duas habilitações (licenciatura e bacharelado), como a Educação Física. 

 

Decorrente de audiências públicas e de reuniões com a participação de diversas instituições e comissões representativas da 

área, especialmente, a Comissão de Especialistas em Educação Física (COESP-EF), o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE), o Conselho de Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em Educação Física do Brasil (CONDIESEF-BR) e, o 

Sistema CONFEF-CREFs, foi desencadeado um processo de discussão em torno das diretrizes curriculares nacionais (DCNs) 

para os cursos de graduação (bacharelado) em Educação Física. Nessa direção, a demarcação das competências e campos 

de intervenção dos profissionais de Educação Física por parte do Sistema CONFEF-CREFs, muito contribuiu para auxiliar na 

definição dos novos parâmetros que viriam nortear a formação superior do bacharelado em Educação Física, a Resolução 

CNE/CES nº. 07 de 31 de março de 2004. 

 

Todo esse cenário se configurou como pano de fundo para a criação e desenvolvimento do curso de Educação Física da 

Universidade Estácio de Sá, influenciando diretamente sua trajetória. 

 

Autorizado internamente pela Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) nº 01, de 15 de maio de 1991, o curso iniciou 

suas atividades no segundo semestre de 1992, tendo sido reconhecido pela Portaria Ministerial nº 100 de 02 de fevereiro 

de 1996, publicada no DOU em 05 de fevereiro de 1996, página 1.791. O curso foi estruturado sob o Sistema de Créditos, 

conforme a Lei nº 5.540 do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), de 28 de novembro de 1968 (publicada no DOU 

em 29 de novembro de 1968 e retificada no DOU em 03 de dezembro de 1968). Este sistema, muito comum aos cursos de 

graduação no Brasil, possui a vantagem de promover agilidade e a possibilidade de o aluno praticar a periodização proposta 

para a matriz curricular de forma a atender seu próprio ritmo. 

 

Tendo por base o Parecer nº 215 de 11 de março de 1987, bem como nas diretrizes legais constantes na Resolução nº 03 

de 16 de junho de 1987, do Conselho Federal de Educação (CFE) (atual Conselho Nacional de Educação - CNE), sua 

organização curricular visava oferecer uma formação generalista, tradicionalmente conhecida como "licenciatura 

ampliada". Essa visava à habilitação em licenciatura plena, porém, abrangia a área de intervenção do bacharel, conforme 

reconhecido posteriormente pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), por Ato Administrativo que regulamentou 

a confecção da Cédula de Identidade Profissional. 

 

Por intermédio de um convênio com a Corpore Clube de Ginástica, o curso foi implantado inicialmente no Campus 

Rebouças com 60 vagas por semestre, oferecidas no turno da manhã. Essa parceria possibilitou oferecer uma infraestrutura 

física que, para além de abrigar as aulas práticas do curso, oportunizou o contato do aluno com o mercado de trabalho, 

num laboratório de vivências plurais, com crianças, jovens, adultos e idosos, atletas e não-atletas, com indivíduos saudáveis 

e com populações especiais. 

 

Nascido sob a perspectiva inovadora, à época, do fitness (aptidão física), o curso amadureceu e reafirmou o seu diferencial 

de formação para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem 

estar, especialmente a partir da publicação da Resolução CNS nº 218/1997 e da promulgação da Lei nº 9.696/98 pois,  essas, 

impulsionaram uma forte expansão do mercado de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas para a saúde, 

qualidade de vida e o bem-estar - o contexto da promoção da saúde - experimentada até os dias atuais. 
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Decorrente do hábito comum de reuniões realizadas com o corpo docente, característica comum a Estácio de Sá e ao curso 

de Educação Física, o Colegiado do Curso foi formalmente instituído em 1999. Por sua postura de democratização e 

acessibilidade ao ensino superior, a Instituição experimentou, a partir de 1999, uma expressiva expansão e, por 

conseqüência, o curso também, o que acabou por conferir-lhe uma característica multicampi. Dessa maneira, o curso de 

Educação Física estruturou seu "colegiado" sob três categorias: Colegiado Administrativo, formado pelo Diretor Geral do 

Curso e os Coordenadores de campus; Colegiado de Campus, formado pelo Coordenador e os docentes do mesmo, de um 

campus específico e; Colegiado do Curso, formado pelo Diretor Geral do curso, por todos os Coordenadores de campus e 

por todos os docentes de todos os campi do curso. Recentemente, conforme a Portaria nº 147 de 02 de fevereiro de 2007 

do MEC, art. 2, inciso IV, o curso adotou uma nova figura de colegiado, o Núcleo Docente Estruturante - NDE. 

 

Decorridos 18 anos de sua implantação e consolidação, o curso de Educação Física passou por algumas modificações na sua 

estrutura curricular, decorrentes do amadurecimento de seu corpo docente, discente e administrativo. Essas adequações 

ocorreram em função do contínuo movimento do curso em atendimento às diretrizes curriculares, aos anseios da 

comunidade acadêmica frente ao processo de constituição acadêmico-profissional da Educação Física e, à sua articulação e 

diálogo direto com o mercado de trabalho. 

 

Em sua trajetória, identificamos quatro grandes marcos conceituais estruturais: 

a.       1991 - 1998; implantação do curso de licenciatura "ampliada", todavia, com o diferencial de formação complementar 

voltado para o fitness (aptidão física), ou seja, para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas relacionadas à 

saúde e qualidade de vida; 

b.     1999 - 2005; consolidação da vocação do curso para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas à 

saúde e qualidade de vida e implantação do modelo multiprofissional e interdisciplinar, através de uma formação superior 

estabelecida no convívio e projetos comuns com outras formações superiores, especialmente nas áreas da Educação e 

Saúde; 

c.       2006 - 2009; implantação dos cursos de bacharelado e licenciatura com identidades próprias; o primeiro, sob a 

perspectiva da promoção, prevenção, proteção e reabilitação/recuperação da saúde e da educação para a cultura corporal 

e esportiva, na direção de melhor qualidade de vida e bem estar; o segundo, sob a perspectiva da formação educacional e 

cultural, da educação e reeducação motora e, da educação para a cultura corporal e esportiva e adoção de um estilo de vida 

ativo e saudável, na direção da construção da cidadania plena, da qualidade de vida e do bem estar; 

d.      2010 em diante; consolidação dos cursos com implantação de novas tecnologias e metodologias, com vista a uma 

melhor preparação para a realidade do mercado de trabalho e efetiva empregabilidade de seus egressos, ao estimular uma 

maior autonomia, versatilidade e autogerenciamento do conhecimento. 

 

Dessa maneira, o curso experimentou a transição e adaptação do modelo de licenciatura ampliada, que habilitava o futuro 

profissional tanto para a intervenção formal (escolar) quanto para a não formal (não escolar) para o modelo de Projetos e 

processos distintos, definidos para cada um dos campos de ação possíveis, com objetivos a assegurar a especificidade de 

sua formação (habilitação) em relação ao contexto de atuação profissional desejado. 

 

A cidade do Rio de Janeiro, apesar do seu bom desenvolvimento socioeconômico, fator determinante para maiores 

oportunidades no mercado de trabalho, apresenta as mesmas contradições que outras grandes metrópoles. Assim, nas 

zonas urbanas apresenta uma maior demanda e oferta dos postos de trabalho do que nas suas zonas menos desenvolvidas, 

estas últimas, acabam por depender das iniciativas do poder público. De forma geral, sua região colhe os benefícios 

decorrentes das transformações políticas e socioculturais experimentadas pela Educação Física nos últimos 20 anos, que 

estimularam o crescimento e diversificação das organizações esportivas, de suas ofertas e dos sistemas de prática? (BRASIL, 

2006, p. 17).  

 

Com a valorização da prática de atividades físicas pela sociedade, a atuação profissional em Educação Física expandiu-se 
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para além do campo educativo formal, ampliando seu universo para novos campos, ambientes, serviços, clientelas, 

finalidades, meios e objetivos, tanto no setor público, quanto, especialmente, no privado. 

 

Nesse contexto, houve a proliferação quantitativa e o crescimento qualitativo do segmento de prestação de serviços em 

atividades físicas, esportivas e recreativas. Assim, as demandas se diversificaram e apontaram para novas direções de 

serviços e postos de trabalho neste segmento, comumente, denominado não formal. Dessa maneira, ao treinamento 

esportivo para participação em competições esportivas e ao modelo estético associado ao fitness, somaram-se novas 

perspectivas, como: 

§  A promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e saudável, e seu desdobramento 

sobre os aspectos preventivo e recuperativo em relação às doenças e desordens relacionadas ao envelhecimento; 

§  O conceito de wellness (bem estar), praticado na direção da compensação do estresse diário, da melhoria da aptidão 

física e, na diversão e satisfação experimentada pela ocupação do tempo livre através do lazer ativo prazeroso, por 

intermédio da prática de atividades físicas, esportivas e recreativas;  

§  Os programas de Educação Física para a saúde do trabalhador por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas, de 

cunho educativo, preparatório, de pausa, recuperativo e social, praticado nas organizações corporativas; 

§  A educação e desenvolvimento da cidadania plena, por intermédio dos programas de esporte e lazer e; 

§  A atenção básica à saúde, em seus três níveis, através da inclusão da Educação Física nas unidades e programas de saúde, 

tanto pública quanto privada. 

 

No município do Rio de Janeiro, este cenário é representado por um espectro muito rico de oportunidades. De forma mais 

significativa, os centros de condicionamento físico e similares, os clubes sociais e esportivos, as organizações corporativas e 

os programas de esporte e lazer; em projeto, a ampliação e crescimento do programa de saúde da família (PSF) e a inserção 

dos Profissionais de Educação Física em clínicas e hospitais privados. 

 

Seguindo a expansão do curso de Educação Física da Estácio de Sá Rio de Janeiro, em 2015 iniciou-se o curso de 

Bacharelado em Educação Física no Centro Universitário Estácio Brasília – FACITEC. Assim como nas outras unidades do 

Brasil, houve significativa expansão de prestação de serviços em atividades físicas, esportes e educação na cidade de 

Taguatinga e em toda a cidade de Brasília, com um crescimento exponencial ao passar dos semestres do curso de Educação 

Física. 

 

Concepção do Curso de Bacharelado em Educação Física da IES 

 

Baseado na Lei 9.696 de 01 de setembro de 1998 e de acordo com a Resolução CONFEF nº 046 de 18 de fevereiro de 2002, 

"O Profissional de Educação Física é especialista em atividades físicas nas suas diversas manifestações (...) tendo como 

propósito prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde (...)". Enquanto área do 

conhecimento, no ensino superior, ela é entendida como (...) o conjunto de conceitos, teorias e procedimentos empregados 

para elucidar problemas teóricos e práticos, relacionados à esfera profissional e ao empreendimento científico, na área 

específica das atividades físicas, desportivas e similares, com responsabilidade social e ética. 

 

Diante do exposto, o PCC do Curso de Graduação em Educação Física da IES, comumente denominado Bacharelado, é 

balizado pelos seguintes documentos: 

1. Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDBEN), a qual assegura: liberdade, para as Instituições 

de Ensino Superior, na composição da carga horária para conclusão dos cursos e na especificação das unidades de estudo; 

indica a oportunidade do incentivo a uma sólida formação geral (a universalidade do saber), ao mesmo tempo em que 

permite diferentes tipos de aprofundamentos em um mesmo curso, fator preponderante num momento de agilidade na 

produção do conhecimento e; indica, ainda, campos de estudos que deverão compor a estrutura curricular, nessa área, 

evitando-se, ao máximo, a fixação de conteúdos específicos, com cargas-horárias pré-determinadas, para o 

estabelecimento de uma proposta curricular suficiente ao aluno, para que não haja, com isso, prolongamentos 
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desnecessários e sobreposição de conteúdos programáticos. 

Assim, a nova LDBEN aponta para a necessidade do aproveitamento de créditos acadêmicos mediante práticas de estudos 

independentes e de participação em projetos de pesquisa e, ainda, para a participação dos estudantes em projetos de 

estágios, monitorias, programas de iniciação científica e de extensão, como formas complementares para a sua 

qualificação. Esse espectro de atividades, ao fortalecer a unidade entre a teoria e prática, visa à superação do modelo 

tradicional de mera transmissão de informações, contribuindo para a formação do graduado enquanto pesquisador 

participante da realidade social. 

2. Pelo Parecer CNE/CES nº 58, de 18 de fevereiro de 2004 e pelas diretrizes constantes na Resolução CNE/CES nº 07, de 31 

de março de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em 

nível superior de graduação plena e; 

3. Pela Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009, que instituiu a Carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação em Educação Física, bacharelados. 

 

Levando-se em conta o aspecto contextual, o Curso de Bacharelado em Educação Física encontra-se situado no Centro de 

Conhecimento da Saúde. Tal situação não decorre de mera alocação setorial, conforme a Resolução CNS nº 218/97, mas, 

por sua inter-relação e integração direta com os outros cursos, manifestada pela concretização de projetos 

multiprofissionais e interdisciplinares, os quais apontam para a direção da necessidade do preparo para o convívio com 

profissionais de outras áreas, especialmente os da área da Saúde. 

Embora a formação profissional em Educação Física esteja inserida na área da Saúde, a pluralidade de expressões e 

manifestações culturais em torno do movimento humano aponta para a compreensão do seu próprio caráter 

multidisciplinar, pois, para além de possuir um corpo de conhecimentos próprio, utiliza-se de conhecimentos produzidos no 

contexto de outras ciências como: da saúde e biológicas, humanas e sociais, bem como, em conhecimentos da arte e da 

filosofia. 

 

Assim, mesmo que persista o interesse e a vontade de se construir, e/ou definir, um corpo de conhecimentos particular e 

comum às diversas abordagens teóricas e práticas da área, atualmente, a Educação Física, enquanto campo do 

conhecimento, ainda pode ser caracterizada como a reunião cumulativa de diversas ciências e áreas do saber, mediadas 

pela interdependência dialética entre especialização-integração. 

 

Se, por um lado, a argumentação de que esse trânsito em diferentes áreas do saber possa insinuar um mascaramento de 

sua identidade, por outro, possivelmente proporcione para que a mesma estruture-se, privilegiando seu indiscutível mérito, 

voltado para o desenvolvimento do binômio saúde-educação. Dessa forma, destacam-se as possibilidades de contribuição 

tanto na prevenção, proteção, promoção e recuperação da saúde, quanto na formação cultural e educacional; tanto do 

ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, com a sua participação em equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares. 

 

Historicamente, a formação superior em Educação Física tem sido objeto de um amplo processo de discussão. Observando 

o resgate histórico contido nos últimos pareceres para a área, tais como: Parecer nº 215/87 do extinto CFE (atual CNE) e 

Parecer nº 58/2004 do CNE, percebe-se, claramente, o momento de amadurecimento e transição pelo qual a profissão e, 

consequentemente, a formação superior em Educação Física, vêm experimentando há, quase, três décadas. Ficam 

transparentes, os avanços decorrentes da Resolução nº 03/87, em relação à Resolução nº 69/69, assim como, os da 

Resolução nº 01/2002 e da Resolução nº 07/2004, em relação às Resoluções anteriormente citadas. 

 

Nestes documentos, fica evidente, ainda, a preocupação de uma Educação Física que se manifeste como um importante 

fenômeno social, de marcante universalidade, no quadro de uma educação permanente e objetiva, capaz de contribuir para 

o desenvolvimento integral do homem, enquanto indivíduo autônomo, crítico e livre para decidir. Fenômeno esse, o qual 

deva ser trabalhado pelo profissional de Educação Física, na direção da conquista da tão decantada qualidade de vida, com 

propostas que, sem abandonar a idéia da autosuperação e da competição com outros seres humanos, possam desenvolver, 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

da mesma forma, outros valores exigidos, hoje, pela sociedade contemporânea. 

 

Ora, com o desdobramento de uma Educação Física acessível a todos, sem discriminações, inclusiva nos diferentes domínios 

e níveis da pirâmide social, nos quadros da saúde pública e da educação e, consequentemente, com reflexos voltados para a 

saúde, qualidade de vida e bem estar das pessoas, grupos e comunidades, isso ficou, cada vez mais, marcante. 

 

Atualmente, considerando-se as dimensões que a caracteriza, a Educação Física é concebida como área de conhecimento e 

de intervenção profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o MOVIMENTO HUMANO. Independentemente 

das tendências teóricas dominantes sobre o movimento humano ou sobre as manifestações da cultura do movimento 

humano - [Ciências do(s) Esporte(s); Ciência do Movimento Humano; Ciência da Motricidade Humana; Ciência das 

Atividades Físicas; Cultura Corporal] -, todas apontam para diferentes formas e modalidades de atuação, tais como: 

exercício físico, ginástica, jogo, recreação, esporte, luta/arte marcial, dança, ergonomia, ginástica laboral, dentre outros, nas 

perspectivas de: prevenção; promoção; proteção e; reabilitação/recuperação da saúde; formação cultural e educacional; 

educação e reeducação motora; rendimento físico-esportivo; lazer; gestão de empreendimentos relacionados às atividades 

físicas; recreativas, esportivas e de lazer; além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de 

atividades físicas, esportivas e recreativas. 

 

Por exemplo, a Portaria do Ministério da Saúde nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que instituiu os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) ampliou, ainda mais, a responsabilidade de intervenção social do Profissional da Educação Física, 

ao determinar que, assim como os demais profissionais da saúde, o mesmo deverá saber atuar em equipes 

multiprofissionais, junto a comunidades, com os seguintes objetivos: 

§     Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; 

§     Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a 

produção do autocuidado; 

§     Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 

comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 

§     Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as 

Equipes de Saúde da Família (ESF), sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e 

demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 

§     Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 

setores da administração pública;  

§     Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 

inclusão social e combate à violência; 

§     Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 

corporais, em conjunto com as ESF. 

 

Diante do que foi apresentado acima, significa dizer que o Bacharel em Educação Física, para atuar no mercado de trabalho 

deverá: 

(...) além do perfil geral apresentado, estar capacitado para o pleno exercício profissional nos campos de intervenção em 

diferentes instâncias sociais onde as múltiplas manifestações do movimento humano se fazem presentes, tais como 

treinamento desportivo, preparação e avaliação física, saúde e qualidade de vida, recreação e lazer e orientação, gestão em 

atividade física e desporto(...). (BRASIL, 2004 - PORTARIA Nº 115, DE 6 DE AGOSTO DE 2004). 

 

Este quadro aponta na direção da ampliação de sua ação em direção à promoção da saúde e prevenção contra o 

adoecimento como pressupostos básicos para o trabalho de um profissional que, dominando o conhecimento de sua área, 

possa empreender estudos, pesquisas e propostas de intervenção e investigação no meio onde está inserido considerando, 

além de outros, os dois grandes fenômenos sociais da modernidade: o esporte e o aumento do tempo disponível de não 

trabalho/lazer. 
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Assim, diante da apreensão clara dessas concepções, coletivamente, iniciou-se a construção deste Projeto Pedagógico do 

Curso de Educação Física da IES (PPC), utilizando-se como princípio estruturante o diálogo constante entre seus atores e 

autores/alunos, professores e gestores. Este foi praticado por intermédio de reuniões com colegiados do curso e Núcleo 

Docente Estruturante - NDE, este (PPC) é retroalimentado por: dados e relatórios decorrentes da avaliação institucional (há 

muito praticada na Instituição pela CPA), da avaliação das condições de ensino (in loco) pela Comissão de Especialistas do 

MEC e, do exame nacional de desempenho dos estudantes (ENADE). 

 

Considerando a sua função precípua de formação em nível superior, o Curso de Educação Física da IES tem por finalidade o 

desenvolvimento de competências específicas visando à empregabilidade e à intervenção profissional com excelência, 

preparando o indivíduo para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. Isto significa dotá-lo de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir hipóteses, estabelecer relações, fazer 

comparações, detectar contradições, decidir, organizar, trabalhar em equipe e administrar conflitos, como elementos 

básicos para o enfrentamento ao mundo do trabalho e aos processos de produção existentes nessa área específica do 

conhecimento. 

 

Mundo, esse, que exige competências que extrapolam ao contexto dos saberes, traduzidas por habilidades e atitudes que 

proporcionam ao futuro profissional a possibilidade de adaptação e agilidade frente às demandas emergentes e às rápidas 

transformações ocorridas no cotidiano, na busca contínua de desenvolvimento pessoal, profissional e social dos seus 

estudantes e futuros egressos (bacharéis). 

 

Levando-se em conta esses fatores, o curso de Educação Física da IES adota como suporte, para seus egressos os seguintes 

aspectos: 

§     A valorização do ser humano, buscando estimular o alto desempenho, o trabalho em equipe, o espírito empreendedor, 

o senso de urgência, a capacidade de realização, a flexibilidade e a integridade. 

§     A valorização do mérito pessoal, procurando proporcionar oportunidades para que seus alunos se desenvolvam, 

conforme seus próprios ritmos e capacidades, seus talentos, esforços e reconhecendo seus resultados. 

§     A busca pela qualidade, ao estimular seus alunos direcionando-os para a perseguição contínua do desenvolvimento, do 

aperfeiçoamento pessoal, profissional e da qualidade por excelência. 

§     O preparo para a inovação, estimulando o equilíbrio entre adaptabilidade e ousadia, na busca permanente de 

oportunidades para a empregabilidade e sucesso profissional. 

§     A valorização da ética, da simplicidade e da responsabilidade social, na direção de uma conduta respeitosa, verdadeira, 

ágil e transparente em todas as relações estabelecidas. 

 

Assim, a IES apresenta à sociedade e, consequentemente, ao mercado de trabalho, concepções de um PPC direcionado para 

uma formação profissional que tenha construído mais do que uma sólida formação acadêmica, baseada no conhecimento 

científico, mas, principalmente, para um profissional que vivencie, apreende e reflete criticamente sobre o aprender a 

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e, o aprender a conviver (DELORS, 1998), apontando na direção de uma 

concepção de aprendizagem, que ultrapassa a visão de uma educação exclusivamente instrumental. Assim, para além da 

cultura e do saber cognitivo, as relações intrapessoais e interpessoais, conforme as intenções contidas em diversos 

documentos nacionais (Constituição da República Federativa do Brasil/1988; Plano Nacional de Educação/2000; nova 

LDB/1996), complementam os pilares que asseguram uma capacitação de profissionais com autonomia e discernimento 

para o enfrentamento de um mercado de trabalho muito competitivo e, às vezes, até mesmo injusto. 

 

Diante dessas especificidades é que o Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da IES tem por foco principal 

estimular o interesse e a busca constante na produção de conhecimentos e da aquisição de habilidades e atitudes, capazes 

de proporcionar condições para o exercício da cidadania plena. Para tanto, os conhecimentos produzidos são 

disponibilizados para a sociedade utilizando-se como eixos norteadores a pesquisa, a extensão e a formação qualificada de 
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cidadãos. Do mesmo modo, que como profissionais críticos e autônomos, possam intervir na transformação social e 

questionar as transformações científicas, tecnológicas, políticas, culturais e econômicas ocorridas no contexto mundial, 

favorecendo para que o seu desenvolvimento intelectual sirva de alicerce para a sua participação ativa na construção de 

uma sociedade mais justa, inclusiva e sem qualquer tipo de discriminação. 

 

Para o desenvolvimento desse perfil, o curso tem por objetivo estimular, também, o estudante a ter atitudes 

comportamentais que encontrem suportes nos princípios da indissociabilidade teoria-prática, na transversalidade e na 

interdisciplinaridade do conhecimento adquirido/produzido. Dessa maneira, o curso tem por objetivo estimular o discente 

na direção de um comportamento baseado na busca permanente do bem comum, da qualidade, do empreendedorismo 

criativo, corporativamente responsável e socialmente inclusivo, pois, somente assim, esse discente poderá inserir-se no 

contexto sócioeconômico e político do país, sendo capaz de, como cidadão, estar comprometido com os interesses e 

desafios que emanam da sociedade, estabelecendo-se como centro de referência e excelência nesta área. 

Pautado na busca permanente da crítica, da prática social transformadora, da construção da cidadania plena para uma 

sociedade verdadeiramente democrática, foi possível estabelecer não só o perfil profissional pretendido, mas, também, 

considerar a natureza político-pedagógica para compor o currículo do curso de Bacharelado em Educação Física, traçando 

estratégias para o oferecimento de atividades acadêmicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e 

competências específicas necessárias à sua inserção qualitativa na Educação e Saúde. 

 

A formação educacional, mediante o processo ensino-aprendizagem, tem por objetivo, além da construção da cidadania, 

proporcionar a autonomia para a vida do Homem, SER holístico, único, indivisível, e que, em sua unidade, é HUMANO. 

Nesse Homem uno e total, o movimento humano é compreendido como capacidade expressiva, relacionando-se com a 

globalidade de seus movimentos, por meio de atitudes posturais e gestuais, como a fala, o choro, o riso, dentre outros. 

Enfim tudo isso faz parte de expressões da própria existência humana. Ora, se na educação o movimento humano é 

intencional e se distingue dos demais movimentos, logo, o mesmo proporciona para que o homem se torne, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto desse processo educacional e das relações humanas. 

 

A partir desta perspectiva socioantropológica, podemos observar e compreender que todo o sistema de relações humanas 

constitui-se pela presença do homem. Dentro de uma visão etnocêntrica, o fundamento da presença humana ou do 

fenômeno humano acontece de forma significante e expressiva em direção ao outro, com características subjetivas e 

intersubjetivas, não apenas como meros gestos significativos, mas, tendo o gesto e a palavra entendidos como 

amplificadores do universo significativo, ou seja, do próprio universo humano. Diante disso, os movimentos corporais 

estarão sempre no centro de toda e qualquer manifestação e possibilidade expressiva, comunicando, formando opiniões, 

influenciando e sendo influenciado, dentro de seu contexto social. 

 

Assim sendo, o foco central deve apontar para as discussões pertinentes à interrelação entre ser humano-movimento 

humano e à intencionalidade do movimento humano. Consequentemente, direcionando-se para o Educar Para e Pelo 

Movimento humano, enquanto meio e fim desse processo dialógico. 

 

Este universo plural de atividades e modalidades do movimento humano é que fundamenta e oferece suporte à dupla 

concepção que cerca a intervenção profissional do Bacharel em Educação Física, assumindo uma ambivalência ímpar, quase 

que particular, ao contemplar direta e objetivamente critérios relativos às ciências da saúde, da mesma forma que os 

aspectos de proteção, promoção, prevenção contra o adoecimento, manutenção e reabilitação da saúde atravessam, com a 

mesma magnitude e importância, a formação do Profissional de Educação Física, fazendo com que valores, atitudes, 

conhecimentos, capacidades e qualidades sejam desenvolvidas e potencializadas durante toda a consecução do curso. 

 

Esses pressupostos teóricos fazem emergir a necessidade de um constante (re)descobrir o Homem, na concretude de sua 

história e em toda a sua complexidade, integridade biológica, motora, social, intelectual, psíquica e espiritual, 

fundamentadas em concepções fundamentais para esse tipo de formação profissional, como: 
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§  Dimensões sócioantropológicas do movimento humano: Conhecimentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e 

históricos que enfocam aspectos éticos, culturais, estéticos e epistemológicos.  

§  Dimensões da pedagogia do movimento humano: Conhecimentos dos princípios gerais e específicos de gestão e 

organização das diversas possibilidades de intervenção do profissional no campo de trabalho e de formação. 

§  Dimensões científico-tecnológicas do movimento humano: conhecimento sobre técnicas, estudos e pesquisas; 

§  Dimensões das manifestações da cultura do movimento humano: Conhecimentos das diferentes manifestações e 

expressões da cultura do movimento humano nas suas formas de jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, lazer, recreação 

e outros.  

§  Dimensões técnico-funcionais aplicadas ao movimento humano: conhecimentos articuladores dos fundamentos teórico-

metodológicos e a intervenção profissional no âmbito das diferentes manifestações e expressões do movimento humano. 

§  Dimensões biodinâmicas do movimento humano: Conhecimentos sobre o ser humano nos aspectos morfológicos, 

fisiológicos e biomecânicos.  

§   Dimensões comportamentais do movimento humano: conhecimentos sobre mecanismos e processos do 

desenvolvimento humano, contemplando, entre outros, aspectos motores, aquisição de habilidades e fatores psicológicos 

intervenientes. 

 

Dessa maneira, o aluno deve estar preparado para ser capaz de contribuir para um processo educacional transformador 

com um olhar de ser criativo, inovador e pesquisador, em função do ambiente físico, social, econômico e político imediato. 

Deve preparar-se para toda a vida, principalmente, a partir da tomada de consciência da necessidade do processo de 

educação continuada. 

 

Isto posto, o Curso de Bacharelado em Educação Física da IES, objetivando atender às demandas geradas por instituições, 

setores de produção e mão-de-obra, busca formar profissionais qualificados para atuar nos diferentes segmentos humanos 

e sociais; analisar criticamente suas próprias práticas; de romper com preconceitos biologicistas e;  entender a promoção da 

saúde e a educação para um estilo de vida ativo e saudável como uma forma de política de saúde, em favor da aquisição da 

autonomia e emancipação do cidadão pela apropriação de uma cultura corporal e esportiva. 

 

Sendo assim, as inúmeras modalidades de expressão cultural do movimento humano, (como o exercício físico, a ginástica, o 

jogo, o esporte, a luta/arte marcial e a dança), em suas diversas perspectivas (prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação/recuperação da saúde; formação cultural; educação e reeducação motora; rendimento físico-esportivo; lazer; 

gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, esportivas e recreativas; além de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas), compõem o espectro 

principal de intervenção do bacharel em Educação Física. 

 

Portanto, de acordo com as concepções acima discriminadas, a dinâmica da estrutura curricular do Curso de Bacharelado 

em Educação Física da IES, compõe um universo rico, diversificado e plural, cujos objetivos visam consolidar a integração 

desse profissional, em sua realidade contextual, à luz da ciência e da consciência crítico-reflexiva em suas ações 

profissionais. 

 

Missão do Curso de Bacharelado em Educação Física 

 

O Curso de Bacharelado em Educação Física da IES busca preencher uma importante lacuna na sociedade ao formar um 

Profissional de Educação Física generalista, ético, humanista, autônomo, empreendedor, crítico e reflexivo, para atuar com 

excelência, individualmente e em equipes multiprofissionais e interdisciplinares, na produção e difusão de conhecimentos 

nas seguintes áreas: saúde, educação, trabalho, esporte e lazer. 

 

O curso foi estruturado com o objetivo de desenvolver as competências técnicas específicas do profissional de Educação 

Física, como também, os recursos cognitivos (conhecimentos), habilidades, valores e atitudes do relacionamento 
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interpessoal necessários, considerando o contexto social, político, econômico e cultural em que atua. 

 

Sua missão, portanto, é tornar-se referência na formação de profissionais para atuar nos diferentes segmentos humanos e 

sociais, considerando a atividade física e promoção da saúde sob as seguintes perspectivas: 

§  Promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e saudável; tanto sobre os aspectos 

preventivos e recuperativos, em relação às doenças e desordens relacionadas às diferentes fases da vida, quanto sobre a 

melhoria da qualidade de vida e bem estar nas atividades da vida diária (AVDs); 

§  Desenvolvimento da aptidão física; tanto para fins estéticos (o conceito de fitness) quanto para elevação da autoestima e 

do autoconceito, proporcionando melhoras nas relações intra e interpessoais; 

§  Promoção do bem estar e qualidade de vida (conceito de wellness); tanto na direção da compensação do estresse diário 

quanto na diversão e satisfação experimentada através do lazer ativo, por intermédio da prática de atividades físicas, 

esportivas e recreativas; 

§  Treinamento esportivo; na direção da melhoria do condicionamento físico visando à prática esportiva competitiva e/ou 

recreativa; 

§  Saúde do trabalhador; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas, de caráter educativo (preparatória, de 

pausa, compensatória e social), praticadas nas organizações corporativas; 

§  Educação e desenvolvimento da cidadania; por intermédio dos programas sociais na área de educação física, esporte e 

lazer; 

§  Inclusão social; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas com pessoas com deficiência e; 

§  Atenção à saúde; em seus três níveis de complexidade (primário, secundário e terciário), através da inclusão da Educação 

Física nas unidades e programas de saúde, tanto pública quanto privada. 

 

Dessa maneira, o curso tem por objetivo atender tanto aos espaços considerados como tradicionais, como os centros de 

condicionamento físico (Academias de Ginástica; Estúdios e Clínicas de atividades físicas e treinamento personalizado; 

Centros de Treinamento físico-esportivo), Clubes sociais e esportivos; quanto, preencher os espaços considerados 

emergentes, como por exemplo: as unidades e programas de saúde (Hospitais, Clínicas, Postos de Saúde, Programa de 

Saúde da Família PSF); Instituições e Centros de Referência para pessoas com deficiência; Organizações Corporativas; 

Organizações Não Governamentais (ONGs e similares); Condomínios; Hotéis, Spas e similares e; Vilas Olímpicas, Centros 

Comunitários e áreas/programas de Educação Física, Esporte e Lazer; sejam de iniciativa pública ou privada. 

 

Pressupostos e Princípios Pedagógicos 

 

As ações desenvolvidas pelo Curso de Educação Física da IES, no que se referem à sua organização didático-pedagógica, são 

resultado da implementação de seus: Programa de Desenvolvimento Institucional, Planejamento Pedagógico Institucional e 

Projeto Pedagógico do Curso, os quais preconizam, em sua proposta de ensino, aspectos ligados ao contexto histórico e 

sociocultural, além da compreensão de fundamentos filosóficos, históricos, políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos 

e antropológicos, considerados como extremamente necessários para a reflexão crítica na formação do bacharel em 

Educação Física. 

 

Dentro dessas perspectivas, busca-se retratar o posicionamento institucional, diante da realidade e do desenvolvimento da 

área de conhecimento da Educação Física, para o entendimento, a interpretação, a preservação, o reforço, o fomento e a 

difusão de culturas, em um contexto recheado de pluralismo e diversidade cultural. 

 

Tratam-se, na verdade, de elementos políticos de organização acadêmica permanente, interdisciplinar, transdisciplinar, 

voltados para o processo de uma educação continuada e vinculados a uma formação plural, dinâmica e multicultural, 

baseado na compreensão da inter-relação SER HUMANO-MOVIMENTO HUMANO como referencial teórico da formação 

profissional do seu futuro egresso, o Profissional de Educação Física. 
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Considerando que o movimento humano assume o papel de meio e fim, ou seja, as diferentes formas e modalidades das 

atividades físicas, esportivas e recreativas transcendem o restrito significado de meras técnicas para serem entendidas 

como ciência, com o objetivo de promover a educação, a saúde, o bem estar e a qualidade de vida das pessoas e 

comunidades, por intermédio dele, movimento, ou para benefício do mesmo. 

 

Assim, as perspectivas da prevenção, promoção, proteção e recuperação/reabilitação da saúde, da formação cultural e 

educacional, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 

empreendimentos relacionados às atividades físicas, esportivas e recreativas, além de outros campos que oportunizem ou 

venham a oportunizar a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, são desenvolvidas em atendimento às 

condições básicas de Educação e Saúde do Homem. 

 

O processo formativo é orientado sob a perspectiva de pensar a Educação Física em suas diversas ações, finalidades e 

terminalidades, como um fenômeno social universal, no quadro de uma educação permanente, com objetivos claros, 

capazes de contribuir para o desenvolvimento integral de indivíduos autônomos, críticos e participantes e, com capacidade 

de decidir. 

 

Conforme ficou evidenciado, esse projeto original procurou estar sintonizado com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, a qual assegura liberdade para as Instituições de Ensino Superior, de composição da carga 

horária para conclusão dos cursos e, na especificação das unidades de estudo, indicando a oportunidade do incentivo a uma 

sólida formação geral e, ao mesmo tempo, permite diferentes tipos de aprofundamentos em um mesmo curso, fator 

preponderante num momento de agilidade na produção do conhecimento. 

Indica, ainda, campos de estudos que deverão compor a estrutura curricular, nessa área, evitando-se, ao máximo, a fixação 

de conteúdos específicos, com cargas-horárias pré-determinadas, para o estabelecimento de uma proposta curricular 

suficiente ao aluno, para que não haja, com isso, prolongamentos desnecessários e sobreposição de conteúdos 

programáticos. 

 

Aponta da mesma forma, a necessidade do aproveitamento de créditos acadêmicos, mediante práticas de estudos 

independentes, de participação em projetos de pesquisa, evitando-se a tradicional situação de mera transmissão de 

informações, procurando-se fortalecer a unidade entre a teoria e a prática. 

 

Desta maneira, seus eixos estruturantes perpassam pelos seguintes aspectos: 

§  A formação inicial do curso de Graduação em Educação Física (Bacharelado) visa desenvolver conhecimentos ampliados 

sobre o homem e a sociedade e, conhecimentos específicos sobre a profissão, visando tanto à inserção profissional quanto 

à sua intervenção de excelência; 

§  Articulação entre os conhecimentos de formação ampliada e formação específica, demonstrando a necessidade da inter-

relação entre conhecimentos gerais e específicos durante sua futura intervenção profissional; 

§  Desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar do conhecimento, visando superar o paradigma de ?grade? 

curricular rígida, aprisionada, evoluindo para assumir o formato de matriz curricular, ou seja, um núcleo gerador de 

conhecimentos comuns; 

§  Indissociabilidade teoria-prática, ou seja, a busca constante de vinculação do conhecimento adquirido com a aplicação 

prática do mesmo, matriz essencial do curso de Educação Física, que incorpora os ?espaços obrigatórios?, como a Prática 

Profissional e Prática como Componente Curricular, e as vivências internas propostas no currículo; 

§  Ação investigativa, crítico-reflexiva e (re)construtiva do conhecimento, gerando a produção de conhecimentos científicos, 

a serem disponibilizados para a sociedade com consciência e responsabilidade; 

§  Formação norteada pelos princípios de ética e cidadania, pessoal e profissional, na direção de um comportamento 

baseado na busca do bem comum e da responsabilidade social. 

 

Na construção das competências profissionais, o processo AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO é operacionalizado através de uma ação 
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crítico-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 da Prática Profissional. 

 

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, transcender, qualquer 

projeto de formação profissional, 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 Graduação (Bacharelado) em Educação Física da IES direciona todas as suas 

ações para a vivência do labor, a partir das questões que emergem do cotidiano e que se (re)organizam na forma de teorias, 

experiências, habilidades, 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. 

 

Compreendido como o instrumento balizador do fazer universitário, o presente Projeto Pedagógico é resultado da 

construção coletiva e participativa dos seus atores: coordenadores, professores, alunos e seus colegiados. Neste, 

encontram-se expressas todas as ações e práticas pedagógicas que dão direção à gestão e que oferecem suporte às 

atividades educacionais previstas para a formação do licenciado em Educação Física da Estácio de Sá. 

 

Partindo do entendimento de que todo projeto pedagógico é Político por natureza por sua ação transformadora sobre o 

indivíduo (cidadão) e sobre o grupo ao qual pertence (comunidade) este deve estar sintonizado com a nova visão de mundo, 

expressa nesse novo paradigma de sociedade e de educação, garantindo formação global e crítica para todos os envolvidos 

no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade, 

com respostas para os grandes problemas contemporâneos (ForGRAD, 2002). 

 

Dessa maneira, enquanto produto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é também processo, pois se encontra em contínua 

construção, avaliação e revisão, na direção da consolidação de sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para 

além de seguir Resoluções e Pareceres, são processuais, resultando da dinâmica dialógica entre a subjetividade, e a 

objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo continuamente, visando adequar o ensino ao contexto vigente. 

 

Em essência, pensar a construção de sua identidade implica na análise de sua trajetória histórica e das direções intencionais 

que são assumidas, levando-se em consideração sua vocação, contextualização e os valores incorporados do Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), que se desdobrarão em suas particularidades e singularidade. 
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Configurando o cenário de inserção do curso de Educação Física, deve-se assinalar que o presente projeto pedagógico 

apresenta orientações filosóficas e pragmáticas às condições que constituem sua estrutura e organização curricular, na 

direção de superar o antigo paradigma da simples transmissão de conhecimentos, contribuindo efetivamente para a 

formação acadêmica discente. 

 

A história do curso de Educação Física da Universidade Estácio Sá se confunde com a história da Educação Física nas últimas 

duas décadas do século XX até nossos dias e, com a proposta de descentralização geográfica e de democratização da 

educação superior, adotadas pela Universidade. 

 

Os anos 80 representam um período rico em transformações e questionamentos na Educação Física. A tentativa de 

superação da formação tecnicista em direção à orientação conceitual acadêmico-prática, fez emergir, no seio da 

comunidade acadêmica e nos intelectuais da área, uma profunda crise de identidade, particularmente, em relação ao papel 

social da Educação Física, seus pressupostos teóricos, objeto de estudo e, conseqüentemente, status profissional. Esse 

quadro foi intensificado pela proliferação indiscriminada de cursos e habilitações que promoveram, em alguns casos, 

discrepâncias significativas entre a formação (estrutura curricular) e a certificação (diploma) oferecidas. 

 

Em contrapartida, a última década do século XX tornou-se marcante para a área. Nesse sentido, três ações regulatórias 

destacam-se: a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases  da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; o reconhecimento da Educação Física como profissão da área de Saúde, através da Resolução CNS nº 

218 de 06 de março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e; a regulamentação da profissão por intermédio da  Lei 

nº 9.696/98, de 1º de setembro de 1998 (DOU, 02/09/98), com a conseqüente criação do Sistema CONFEF/CREFs, 

Conselho Federal de Educação Física e Conselhos Regionais de Educação Física. Para além do significado de marcos 

regulatórios, contribuíram significativamente para o encaminhamento, esclarecimento e amadurecimento de algumas das 

questões contraditórias vivenciadas na década anterior. 

 

A Resolução 218, reconheceu a Educação Física como área de conhecimento e intervenção acadêmico-profissional que tem, 

entre seus objetivos de estudo, as perspectivas da prevenção, proteção, promoção e reabilitação/recuperação da saúde, 

apontando na direção da quebra do paradigma vigente até então, quer seja, a formação do professor de Educação Física 

dedicado somente às questões isoladas do esporte, da recreação e da aptidão física. A perspectiva de intervenção para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, alcançou diferentes contextos e níveis, inclusive, na estrutura educacional 

formal, com o encaminhamento da necessidade de adoção de uma postura pedagógica em direção à materialização de 

metas e objetivos voltados à educação para a saúde, visando à incorporação de um estilo de vida mais ativo e saudável. 

 

Com a regulamentação da profissão, o Conselho Federal de Educação Física definiu as competências e campos de 

intervenção dos profissionais de Educação Física que, junto à inserção da profissão na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), em 2002, estabeleceram e consolidaram o status profissional da Educação Física, uma das lacunas identificadas na 

década de 80. Nessa direção, para além da Docência em Educação Física, foram compreendidos como especificidades de 

sua intervenção profissional, a Avaliação Física, a Preparação Física, a Orientação de Atividades Físicas, a Recreação em 

Atividade Física, o Treinamento Desportivo e a Gestão em Educação Física e Desporto, (Resolução nº46, CONFEF/2002). 

 

De forma específica e complementar, a nova LDB impôs modificações no sistema universitário, com conseqüente 

publicação de novos pareceres e resoluções por parte do CNE. Uma de suas ações ocorreu em atendimento à reivindicação 

de educadores e estudiosos para que os cursos de licenciatura assumissem característica singular para a formação de 

professores da Educação Básica. Esse quadro estimulou a discussão profissionalizante de algumas áreas que compreendiam 

as duas habilitações (licenciatura e bacharelado), como a Educação Física. 

 

Decorrente de audiências públicas e de reuniões com a participação de diversas instituições e comissões representativas da 
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área, especialmente, a Comissão de Especialistas em Educação Física (COESP-EF), o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CBCE), o Conselho de Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em Educação Física do Brasil (CONDIESEF-BR) e, o 

Sistema CONFEF-CREFs, foi desencadeado um processo de discussão em torno das diretrizes curriculares nacionais (DCNs) 

para os cursos de graduação (bacharelado) em Educação Física. Nessa direção, a demarcação das competências e campos 

de intervenção dos profissionais de Educação Física por parte do Sistema CONFEF-CREFs, muito contribuiu para auxiliar na 

definição dos novos parâmetros que viriam nortear a formação superior do bacharelado em Educação Física, a Resolução 

CNE/CES nº. 07 de 31 de março de 2004. 

 

Todo esse cenário se configurou como pano de fundo para a criação e desenvolvimento do curso de Educação Física da 

Universidade Estácio de Sá, influenciando diretamente sua trajetória. 

 

Autorizado internamente pela Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) nº 01, de 15 de maio de 1991, o curso iniciou 

suas atividades no segundo semestre de 1992, tendo sido reconhecido pela Portaria Ministerial nº 100 de 02 de fevereiro 

de 1996, publicada no DOU em 05 de fevereiro de 1996, página 1.791. O curso foi estruturado sob o Sistema de Créditos, 

conforme a Lei nº 5.540 do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), de 28 de novembro de 1968 (publicada no DOU 

em 29 de novembro de 1968 e retificada no DOU em 03 de dezembro de 1968). Este sistema, muito comum aos cursos de 

graduação no Brasil, possui a vantagem de promover agilidade e a possibilidade de o aluno praticar a periodização proposta 

para a matriz curricular de forma a atender seu próprio ritmo. 

 

Tendo por base o Parecer nº 215 de 11 de março de 1987, bem como nas diretrizes legais constantes na Resolução nº 03 

de 16 de junho de 1987, do Conselho Federal de Educação (CFE) (atual Conselho Nacional de Educação - CNE), sua 

organização curricular visava oferecer uma formação generalista, tradicionalmente conhecida como "licenciatura 

ampliada". Essa visava à habilitação em licenciatura plena, porém, abrangia a área de intervenção do bacharel, conforme 

reconhecido posteriormente pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), por Ato Administrativo que regulamentou 

a confecção da Cédula de Identidade Profissional. 

 

Por intermédio de um convênio com a Corpore Clube de Ginástica, o curso foi implantado inicialmente no Campus 

Rebouças com 60 vagas por semestre, oferecidas no turno da manhã. Essa parceria possibilitou oferecer uma infra-

estrutura física que, para além de abrigar as aulas práticas do curso, oportunizou o contato do aluno com o mercado de 

trabalho, num laboratório de vivências plurais, com crianças, jovens, adultos e idosos, atletas e não-atletas, com indivíduos 

saudáveis e com populações especiais. 

 

Nascido sob a perspectiva inovadora, à época, do fitness (aptidão física), o curso amadureceu e reafirmou o seu diferencial 

de formação para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem 

estar, especialmente a partir da publicação da Resolução CNS nº 218/1997 e da promulgação da Lei nº 9.696/98 pois, essas, 

impulsionaram uma forte expansão do mercado de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas para a saúde, 

qualidade de vida e o bem-estar - o contexto da promoção da saúde - experimentada até os dias atuais. 

 

Decorrente do hábito comum de reuniões realizadas com o corpo docente, característica comum a Estácio de Sá e ao curso 

de Educação Física, o Colegiado do Curso foi formalmente instituído em 1999. Por sua postura de democratização e 

acessibilidade ao ensino superior, a Instituição experimentou, a partir de 1999, uma expressiva expansão e, por 

conseqüência, o curso também, o que acabou por conferir-lhe uma característica multicampi. Dessa maneira, o curso de 

Educação Física estruturou seu "colegiado" sob três categorias: Colegiado Administrativo, formado pelo Coordenador Geral 

do Curso e os Coordenadores de campus; Colegiado de Campus, formado pelo Coordenador e os docentes do mesmo (de 

um campus/unidade específico) e; Colegiado do Curso, formado pelo Coordenador Geral do curso, por todos os 

Coordenadores de campus e por todos os docentes de todos os campi do curso. Recentemente, conforme a Portaria nº 147 

de 02 de fevereiro de 2007 do MEC, art. 2, inciso IV, o curso adotou uma nova figura de colegiado, o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE. 
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Decorridos 18 anos de sua implantação e consolidação, o curso de Educação Física passou por algumas modificações na sua 

estrutura curricular, decorrentes do amadurecimento de seu corpo docente, discente e administrativo. Essas adequações 

ocorreram em função do contínuo movimento do curso em atendimento às diretrizes curriculares, aos anseios da 

comunidade acadêmica frente ao processo de constituição acadêmico-profissional da Educação Física e, à sua articulação e 

diálogo direto com o mercado de trabalho. 

 

Em sua trajetória, identificamos quatro grandes marcos conceituais estruturais: 

a.       1991 - 1998; implantação do curso de licenciatura ampliada, todavia, com o diferencial de formação complementar 

voltado para o fitness (aptidão física), ou seja, para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas relacionadas à 

saúde e qualidade de vida; 

b.      1999 - 2005; consolidação da vocação do curso para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas à 

saúde e qualidade de vida e implantação do modelo multiprofissional e interdisciplinar, através de uma formação superior 

estabelecida no convívio e projetos comuns com outras formações superiores, especialmente nas áreas da Educação e 

Saúde; 

c.       2006 - 2009; implantação dos cursos de bacharelado e licenciatura com identidades próprias; o primeiro, sob a 

perspectiva da promoção, prevenção, proteção e reabilitação/recuperação da saúde e da educação para a cultura corporal 

e esportiva, na direção de melhor qualidade de vida e bem estar; o segundo, sob a perspectiva da formação educacional e 

cultural, da educação e reeducação motora e, da educação para a cultura corporal e esportiva e adoção de um estilo de vida 

ativo e saudável, na direção da construção da cidadania plena, da qualidade de vida e do bem estar; 

d.      2010 em diante; consolidação dos cursos com implantação de novas tecnologias e metodologias, com vista a uma 

melhor preparação para a realidade do mercado de trabalho e efetiva empregabilidade de seus egressos, ao estimular uma 

maior autonomia, versatilidade e autogerenciamento do conhecimento. 

 

Dessa maneira, o curso experimentou a transição e adaptação do modelo de licenciatura "ampliada", que habilitava o 

futuro profissional tanto para a intervenção formal (escolar) quanto para a não formal (não escolar) para o modelo de 

Projetos e processos distintos, definidos para cada um dos campos de ação possíveis, com objetivos a assegurar a 

especificidade de sua formação (habilitação) em relação ao contexto de atuação profissional desejado. 

 

A cidade do Rio de Janeiro, apesar do seu bom desenvolvimento socioeconômico, fator determinante para maiores 

oportunidades no mercado de trabalho, apresenta as mesmas contradições que outras grandes metrópoles. Assim, nas 

zonas urbanas apresenta uma maior demanda e oferta dos postos de trabalho do que nas suas zonas menos desenvolvidas, 

estas últimas, acabam por depender das iniciativas do poder público. De forma geral, sua região colhe os benefícios 

decorrentes das transformações políticas e socioculturais experimentadas pela Educação Física nos últimos 20 anos, que 

estimularam o "crescimento e diversificação das organizações esportivas, de suas ofertas e dos sistemas de prática" 

(BRASIL, 2006, p. 17 - A Trajetória dos cursos de graduação na Saúde) 

 

Com a valorização da prática de atividades físicas pela sociedade, a atuação profissional em Educação Física expandiu-se 

para além do campo educativo formal, ampliando seu universo para novos campos, ambientes, serviços, clientelas, 

finalidades, meios e objetivos, tanto no setor público, quanto, especialmente, no privado. 

 

Nesse contexto, houve a proliferação quantitativa e o crescimento qualitativo do segmento de prestação de serviços em 

atividades físicas, esportivas e recreativas. Assim, as demandas se diversificaram e apontaram para novas direções de 

serviços e postos de trabalho neste segmento, comumente, denominado não formal. Dessa maneira, ao treinamento 

esportivo para participação em competições esportivas e ao modelo estético associado ao fitness, somaram-se novas 

perspectivas, como: 

 A promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e saudável, e seu 

desdobramento sobre os aspectos preventivo e recuperativo em relação às doenças e desordens relacionadas ao 
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envelhecimento; 

 O conceito de wellness (bem estar), praticado na direção da compensação do estresse diário, da melhoria da 

aptidão física e, na diversão e satisfação experimentada pela ocupação do tempo livre através do lazer ativo 

prazeroso, por intermédio da prática de atividades físicas, esportivas e recreativas; 

 Os programas de Educação Física para a saúde do trabalhador por meio das atividades físicas, esportivas e 

recreativas, de cunho educativo, preparatório, de pausa, recuperativo e social, praticado nas organizações 

corporativas; 

 A educação e desenvolvimento da cidadania plena, por intermédio dos programas de esporte e lazer e; 

 A atenção básica à saúde, em seus três níveis, através da inclusão da Educação Física nas unidades e programas de 

saúde, tanto pública quanto privada. 

 

No município do Rio de Janeiro, este cenário é representado por um espectro muito rico de oportunidades. De forma mais 

significativa, os centros de condicionamento físico e similares, os clubes sociais e esportivos, as organizações corporativas e 

os programas de esporte e lazer; em projeto, a ampliação e crescimento do programa de saúde da família (PSF) e a inserção 

dos Profissionais de Educação Física em clínicas e hospitais privados. 

 

Missão do Curso 

 

O Curso de Bacharelado em Educação Física da IES busca preencher uma importante lacuna na sociedade ao formar um 

Profissional de Educação Física generalista, ético, humanista, autônomo, empreendedor, crítico e reflexivo, para atuar com 

excelência, individualmente e em equipes multiprofissionais e interdisciplinares, na produção e difusão de conhecimentos 

nas seguintes áreas: saúde, educação, trabalho, esporte e lazer. 

 

O curso foi estruturado com o objetivo de desenvolver as competências técnicas específicas do profissional de Educação 

Física, como também, os recursos cognitivos (conhecimentos), habilidades, valores e atitudes do relacionamento inter-

pessoal necessários, considerando o contexto social, político, econômico e cultural em que atua. 

 

Sua missão, portanto, é tornar-se referência na formação de profissionais para atuar nos diferentes segmentos humanos e 

sociais, considerando a atividade física e promoção da saúde sob as seguintes perspectivas: 

 Promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e saudável; tanto sobre os 

aspectos preventivos e recuperativos, em relação às doenças e desordens relacionadas às diferentes fases da vida, 

quanto sobre a melhoria da qualidade de vida e bem estar nas atividades da vida diária (AVDs); 

 Desenvolvimento da aptidão física; tanto para fins estéticos (o conceito de fitness) quanto para elevação da 

autoestima e do autoconceito, proporcionando melhoras nas relações intra e interpessoais; 

 Promoção do bem estar e qualidade de vida (conceito de wellness); tanto na direção da compensação do estresse 

diário quanto na diversão e satisfação experimentada através do lazer ativo, por intermédio da prática de atividades 

físicas, esportivas e recreativas; 

 Treinamento esportivo; na direção da melhoria do condicionamento físico visando à prática esportiva competitiva 

e/ou recreativa; 

 Saúde do trabalhador; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas, de caráter educativo (preparatória, 

de pausa, compensatória e social), praticadas nas organizações corporativas; 

 Educação e desenvolvimento da cidadania; por intermédio dos programas sociais na área de educação física, 

esporte e lazer; 

 Inclusão social; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas com pessoas com deficiência e; 

 Atenção à saúde; em seus três níveis de complexidade (primário, secundário e terciário), através da inclusão da 

Educação Física nas unidades e programas de saúde, tanto pública quanto privada. 

 

Dessa maneira, o curso tem por objetivo atender tanto aos espaços considerados como tradicionais, como os centros de 
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condicionamento físico (Academias de Ginástica; Estúdios e Clínicas de atividades físicas e treinamento personalizado; 

Centros de Treinamento físico-esportivo), Clubes sociais e esportivos; quanto, preencher os espaços considerados 

emergentes, como por exemplo: as unidades e programas de saúde (Hospitais, Clínicas, Postos de Saúde, Programa de 

Saúde da Família - PSF); Instituições e Centros de Referência para pessoas com deficiência; Organizações Corporativas; 

Organizações Não Governamentais (ONGs e similares); Condomínios; Hotéis, Spas e similares e; Vilas Olímpicas, Centros 

Comunitários e áreas/programas de Educação Física, Esporte e Lazer; sejam de iniciativa pública ou privada. 

 

OBJETIVO GERAL 

O Curso de Graduação (Bacharelado) em Educação Física da IES tem como objetivos gerais: 

A.      Formar profissionais qualificados para intervir acadêmica e profissionalmente em instituições públicas e privadas, para 

o desenvolvimento de uma cultura corporal e esportiva e conseqüente adoção de um estilo de vida ativo e saudável por 

meio da prática de atividades físicas, esportivas e recreativas com diferentes manifestações e expressões do movimento 

humano; 

B.      Proporcionar a apreensão e produção de conhecimentos teórico-práticos que visem à avaliação, diagnóstico, 

planejamento, organização, desenvolvimento, prescrição, controle, acompanhamento, supervisão, coordenação e direção 

de atividades físicas, no âmbito político, filosófico, técnico, ético, pedagógico, científico e lúdico, com atitude crítica, visão 

empreendedora e responsabilidade social; 

C.      Promover a formação de profissionais capazes de intervir como agentes de transformação social na Saúde Coletiva, 

por intermédio da cultura corporal e esportiva, nas perspectivas da promoção, prevenção, proteção e 

recuperação/reabilitação da saúde; da formação cultural; da educação e reeducação motora; do rendimento físico-

esportivo; do lazer e; da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, esportivas e recreativas; 

D.       Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e profissionalmente, sob os princípios éticos e 

na perspectiva da inclusão, com as responsabilidades que norteiam a intervenção do Profissional de Educação Física; 

E.       Possibilitar a formação de um profissional capaz de identificar, administrar e resolver as situações-problema em seu 

ambiente de trabalho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O Curso de Graduação (Bacharelado) em Educação Física da IES 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.       Conhecer as diferentes manifestações do movimento humano necessários para promoção e a reabilitação da saúde  e 

para o desempenho físico-esportivo; 

b.       Gerenciar empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas no âmbito formal ou não 

formal; 

c.        Selecionar e aplicar instrumentos, métodos e técnicas para as diferentes modalidades do exercício físico, da ginástica, 

do jogo, da luta/arte marcial e da dança. 

d.       Identificar e analisar o impacto dos diferentes tipos de exercícios físicos no ser humano;  

e.        Desenvolver projetos de atividades físicas que visem à promoção da saúde e a prevenção de doenças; 

f.        Atuar em equipes multiprofissional de instituições públicas e privadas no âmbito da educação, saúde, do lazer, do 

esporte e do trabalho. 

PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do Curso de Bacharelado em Educação Física da IES deverá apresentar um domínio do conhecimento da área da 

Educação Física reconhecendo-a como área interdisciplinar, constituída a partir de fundamentos científicos do campo das 

ciências biológicas e da saúde, exatas e humanas, não hierarquizados entre si. 

 

O domínio do Conhecimento da Educação Física deverá, portanto, fornecer sólidas bases para pensar a área, dialogar 

cientificamente e criar novas formas de atuação profissional. Deverá, também, permitir a compreensão das diferenças 
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existentes no que concerne ao conhecimento aplicado na prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, 

compreendendo as diferenças não como desigualdades, mas sim, como riqueza de possibilidades de trabalho, pesquisa e 

ensino da e na Educação Física. 

 

Enquanto profissional, encontrar-se-á apto para, através da análise crítica da realidade social, intervir acadêmica e 

profissionalmente por intermédio das diferentes manifestações e expressões culturais do movimento humano, traduzido 

pelas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, da dança, das lutas e do esporte. Com isso, 

buscará a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas com vistas à promoção da saúde e da cultura corporal e 

esportiva, por intermédio da adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável, tornando-o um direito inalienável de 

todo (a) cidadão (ã). 

 

Com base em conhecimentos científicos (técnicos, teóricos e práticos) sobre o movimento humano, irá atuar como 

educador, consultor e gestor de atividades físicas, esportivas e recreativas nas seguintes perspectivas: proteção, promoção, 

prevenção e recuperação/reabilitação da saúde; educação e reeducação motora; formação cultural e educacional e; cultura 

corporal e esportiva; contribuindo assim para a saúde, qualidade de vida e bem estar das pessoas, famílias, grupos e 

comunidades. 

 

Desta maneira, o curso aponta para a perspectiva de um profissional que contribua para o processo de transformação 

social, quer seja, como um agente de transformação. Para tanto, este deverá estar comprometido com as amplas questões 

relacionadas à saúde e educação brasileira, como as políticas públicas, a legislação e o atendimento à população, assim 

como, de forma específica, com a promoção de um estilo de vida ativo e saudável, para, através das atividades físicas, 

esportivas e recreativas, contribuir para a qualidade de vida e, para o desenvolvimento permanente do pensamento crítico, 

da construção da cidadania plena e de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária. 

 

Visando atender às expectativas e demandas sócio-culturais e às políticas públicas de saúde e educação este profissional 

deverá, também, possuir características como: autonomia; empreendedorismo; pró-atividade; criatividade; liderança; 

espírito de grupo; perseverança; consciência crítica; competência técnica; atitude ética e; responsabilidade e solidariedade 

social, na busca permanente do bem comum, da qualidade, do empreendedorismo criativo, corporativamente responsável 

e socialmente inclusivo, quesitos que traduzem uma intervenção profissional com excelência. 

 

O Profissional de Educação Física deverá compreender a auto-avaliação como parte integrante do seu processo de 

formação, possibilitando o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, identificando as mudanças de 

percurso eventualmente necessárias, contribuindo para sua educação continuada. 

METODOLOGIA 

Metodologia e Técnicas Didático-Pedagógicas 

 

As metodologias e técnicas didático-pedagógicas são fundamentais, pois, para além de favorecer o processo ensino-

aprendizagem, materializam o alcance dos objetivos e perfil do egresso pretendidos no presente PPC. 

 

Na direção da formação de professores generalistas, éticos, humanistas, autônomos, empreendedores, críticos e reflexivos, 

a metodologia de ensino-aprendizagem abraça, especialmente, as seguintes estratégias didáticas: aulas expositivas 

dialogadas; aulas práticas dirigidas e interativas; seminários de leitura, interpretação e discussão de textos e artigos 

científicos; estudos de caso; estudos dirigidos; apresentação de filmes (vídeos) com debate; seminários de discussão; 

atividades estruturadas (prática como componente curricular - PCC); EAD e; atividades de nivelamento. Este universo tem 

por objetivo a discussão do seu referencial teórico específico, a interrelação Ser Humano-Movimento Humano, sob uma 

perspectiva crítica-reflexiva, sob a matriz de vivência teoria - prática - teoria. 
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As aulas expositivas dialogadas têm como principal finalidade a apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, 

estimulando a participação e envolvimento do acadêmico de forma ativa na aquisição e construção do conhecimento. Essa 

estratégia permite a "troca", a interação constante entre professores e alunos. 

 

As aulas práticas são desenvolvidas visando à experimentação e vivência prática nas modalidades e conteúdos específicos 

da educação física, proporcionando o repensar, que, junto às vivências profissionais, reorganizam as teorias e proporcionam 

a construção/consolidação de (novos) conhecimentos, habilidades e atitudes. 

 

A apresentação de filmes (vídeos) e, leitura, produção e interpretação de textos, associada aos seminários de debate e aos 

estudos de caso, permitem ao acadêmico a interação e o enfrentamento a posições, concepções e escolhas diferenciadas às 

suas, exigindo capacidade de análise, comunicação e fundamentação dos argumentos defendidos. 

 

Os estudos dirigidos, as atividades estruturadas (descritas detalhadamente no item 11.2 - Prática como Componente 

Curricular - PCC) e as disciplinas desenvolvidas em EAD, impulsionam o acadêmico na direção do autoaprendizado, da 

autonomia na aquisição e construção de conhecimentos. Essas estratégias sinalizam aos estudantes a necessidade de 

adoção de uma postura de busca e desenvolvimento contínuo em direção ao conhecimento e, consequentemente, ao 

processo de educação continuada. 

MATERIAL DIDÁTICO 

O material didático utiliza-se de livros clássicos e atualizados individualizado por disciplinas, além dos livros escritos e 

disponibilizados pela própria Estácio de Sá 

CONCEPÇÃO CURRICULAR 

Estrutura Curricular 

 

O Curso de Graduação em Educação Física da IES segue às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e se encontra organizado 

de modo a oferecer, ao aluno, referenciais teórico-práticos que contribuam para a aquisição, construção, e 

aperfeiçoamento de competências cognitivas (conhecimentos), habilidades e atitudes que promovam o seu pleno 

desenvolvimento como pessoa, como cidadão, qualificando-o para o trabalho. 

 

Tendo como objeto a intervenção profissional crítica e transformadora na direção da promoção, proteção, prevenção e 

recuperação da saúde, na educação esportiva e, na educação e reeducação motora, o currículo é concebido como uma 

realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração entre teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes. 

 

Processo Evolutivo das Alterações na Matriz Curricular  

 

O histórico do Curso de Educação Física da Universidade Estácio Sá é bastante similar ao da própria formação superior em 

Educação Física no Brasil, se confundindo tanto com a História e Regulamentação da Profissão como com a proposta de 

descentralização geográfica e de democratização da educação superior, adotadas pela Universidade. 

 

Ao analisar sua trajetória, identificamos quatro grandes marcos conceituais: de 1991 a 1998; de 1999 a 2005; de 2006 a 

2009 e; de 2010 em diante. Dentre esses, o ano de 2006 representa uma forte mudança de marco conceitual na formação 

superior em Educação Física promovida pela Estácio, pois, decorrente da legislação vigente, neste período, modificou sua 

característica inicial de licenciatura ampliada para uma formação dividida em duas habilitações diferentes: Licenciatura 

Plena em Educação Física e Graduação Plena em Educação Física (Bacharelado). 

 

Concebido, em 1991, sob uma perspectiva inovadora, à época, apresentava em sua matriz curricular, disciplinas como 

Ginástica de Academia, Metodologia da Musculação, Nutrição Aplicada à Saúde e à Performance, Medidas e Avaliação em 
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Educação Física e, Prevenção e Recuperação de Lesões, voltadas para os diversos aspectos de saúde, assim como, Novas 

Tecnologias Educacionais, Organização de Eventos Esportivos e Educacionais, Educação Física para Comunidades Carentes, 

Ecologia, Marketing Aplicado à Educação Física e Administração, que indicavam a preocupação com uma visão 

empreendedora e de responsabilidade social. 

 

Este seu primeiro Currículo (291) caracterizou-se pela proposta de formação de um profissional generalista, com ampla 

vivência na área esportiva, voltada, mais especificamente, para o esporte ou desporto escolar, tendência dominante à 

época. Todavia, sustentado por uma boa fundamentação biológica, com uma carga horária total de 3.735 horas-aula (h/a), 

concebeu o contato com conhecimentos voltados para a prática de atividades físicas nos centros de condicionamento físico 

(clubes, academias de ginástica, condomínios, clínicas, entre outros), onde essa fatia de mercado de nossa intervenção 

profissional amadurecia a passos largos. 

 

Em 1994, ocorreu a sua primeira atualização (Currículo 194). Nessa, apesar do perfil generalista de intervenção ainda 

predominar, procurou concentrar um pouco mais suas áreas de interesse, apontando seu foco, mais precisamente, para a 

prática escolar e para o lazer. Todavia, não abdicou da intenção de preparar seus futuros professores para a prática de 

atividades físicas (citada no final do parágrafo anterior) que, à época, recebia a denominação do termo em inglês Fitness. 

Esta primeira reformulação demandou uma diminuição em sua carga horária total para 3.180h/a. 

 

Três anos mais tarde, através do Currículo 197 (com 2.970h/a de integralização), promoveu alguns ajustes, muito mais 

próximos de uma modificação de nomenclaturas, e de um redimensionamento da carga horária de algumas disciplinas, do 

que de uma reestruturação de concepção de sua matriz curricular. Assim, não modificou significativamente sua filosofia, 

voltada, ainda, para a prática escolar e para o esporte, porém, fortaleceu um pouco mais os conteúdos voltados para o 

denominado mercado de Fitness, o das atividades físicas relacionadas à saúde e à qualidade de vida.  

 

Em 1998, foi lapidado o currículo supracitado, com poucas alterações do ponto de vista da concepção filosófica da 

formação profissional e da organização curricular (Currículo 198, integralizado em 2.940h/a). Com o desenvolvimento e 

amadurecimento de sua proposta pedagógica, o curso foi consolidando suas tendências. Desta maneira, mais 

destacadamente, o curso concentrou seus esforços na formação para a educação física escolar e para a prática de 

atividades físicas, esportivas e recreativas, nos campos da saúde, do esporte e do lazer, e na gestão de empreendimentos. 

 

Todavia, este período (1996-1999) representou, exatamente, uma etapa de questionamentos em relação à própria 

Educação Física, desde o seu significado até mesmo sua própria identidade (O que é Educação Física? Profissão? Disciplina 

escolar? Ou Prática de Atividades físicas?). Tal debate das discussões de diversos fóruns debate em relação à Educação 

Física, perpassou pela Resolução CFE nº 03/87 e pela Resolução CNS nº 218/97, e culminou com o reconhecimento da 

profissão, através da Lei 9.696/98, como citado anteriormente. 

 

Este processo desencadeou a oportunidade de grande discussão e enriquecimento nesta área de intervenção profissional, 

gerando modificações em seu entendimento que promoveram alterações na própria "natureza" de suas ações. Assim, a 

Educação Física iniciou um processo de consolidação de sua posição na área da saúde. Neste sentido, houve uma expansão 

do mercado de atividades físicas, esportivas e recreativas voltadas para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação/reabilitação da saúde, para a qualidade de vida e, para o bem-estar das pessoas, grupos e comunidades. 

 

Em decorrência deste processo, surge a atualização referente ao Currículo 199. Partindo da premissa do reconhecimento da 

Profissão, e de sua definição como profissão da Área da Saúde, esta modificação foi mais significativa, demandando uma 

proposta baseada em uma formação biológica mais abrangente, mais consistente. Como argumento de sustentação, o fato 

da necessidade de maior e melhor compreensão do organismo humano, visando proporcionar, ao futuro Profissional de 

Educação Física, maior segurança em sua intervenção profissional e, assim, a sua efetiva contribuição social, por intermédio 

da prática esportiva, de atividades físicas e/ou recreativas. Para tanto, houve expressivo aumento da carga horária do curso, 
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integralizada com uma carga horária de 3.820h/a. Em função de um pequeno ajuste neste, em consequência da 

reordenação de algumas disciplinas, evoluiu para o Currículo 299, com carga horária integral de 3.760h/a. 

 

No ano de 2001, a filosofia e concepção de formação do currículo supracitado, em função do próprio processo de 

amadurecimento que a profissão experimentou, desencadeou pequenas alterações com a intenção de aperfeiçoamento da 

formação profissional conferida (Currículo 201). Tratou-se, muito mais, de nova denominação para algumas disciplinas e 

atualização do conhecimento científico, do que, propriamente, mudança na concepção teórica do curso. Tal fato também 

ocorreu à própria carga horária para sua integralização (3.740h/a). 

A partir de então, o curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá aperfeiçoou a sua estrutura curricular em 

consonância com as transformações ocorridas no âmbito da Educação Física, integrando um corpo de conhecimentos 

pertinentes às referidas mudanças. Essas encontraram suporte no próprio perfil e características de seu corpo docente, 

adaptando-se às novas demandas do mercado de trabalho e às características, interesses e necessidades das comunidades 

nas quais se encontrava inserido. 

 

Em 2004, resultado de ampla discussão dos seus Colegiados, a partir dos indicadores decorrentes dos estudos da Comissão 

de Especialistas em Educação Física (Portaria nº 1.985 - DOU de 21/07/2002), surgiu o Currículo 104 (integralizado com 

3.720h/a). Apesar de ter sido atualizado em 18 de dezembro de 2003, ou seja, antes da entrada em vigência das diretrizes 

atuais (ocorrida em 31 de março de 2004), promoveu modificações significativas em sua essência. Dessa maneira, mesmo 

fundamentado na Resolução nº 03/87, avançou em direção à Resolução nº 07/2004, preparando-se para uma Licenciatura 

e uma Graduação (Bacharelado) de identidades próprias. 

Neste currículo (104), em 2006, fruto de uma postura de constante atualização, característica particular do curso de 

Educação Física da Universidade Estácio de Sá, foram introduzidas pequenas modificações, do ponto de vista da 

denominação de algumas disciplinas, tendo, o mesmo, assumido nova denominação (currículo 106-0). 

 

Todavia, em paralelo às discussões supracitadas, desde 2003, organizou grupo de trabalho visando discutir, analisar e 

refletir sobre as novas Diretrizes publicadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)  em 2002, a Resolução CNE/CP nº 01 

(Licenciaturas) e, posteriormente, em 2004, a Resolução CNE/CES nº 07 (Graduação/Bacharelado em Educação Física). 

Como resultado, no primeiro semestre de 2006, inaugurou a "divisão" proposta pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

quer seja, a de dois cursos de identidades próprias, Licenciatura em Educação Física (currículo 106-1) e Graduação em 

Educação Física (currículo 106-2). 

 

Integralizado em 3.680h/a, o Bacharelado em Educação Física (106-2) deu continuidade à íntima relação com os contextos 

da prática de atividades físicas relacionadas à saúde e à qualidade de vida, e do esporte, marcas registradas do Curso de 

Graduação em Educação Física da Universidade Estácio de Sá. 

 

Sua organicidade, com disciplinas obrigatórias (mínimas) e optativas, viabilizava que se considerassem as expectativas e as 

necessidades da clientela local, buscando oferecer atividades acadêmicas de pesquisa, de extensão e o Programa de 

Treinamento Profissional, assim como, os estágios curriculares e as vivências profissionais, conforme a demanda de cada 

região. 

Sendo assim, as principais alterações que originaram o Currículo 106-2 foram as seguintes: 

§  Caracterização do curso de bacharelado em Educação Física com identidade própria; 

§  Valorização do perfil profissional voltado para a promoção da saúde, qualidade de vida e bem estar. 

 

Decorrente da participação ativa e contínua de seu Colegiado, buscando, sempre, o desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), este experimentou algumas atualizações curriculares (206-2; 107.2; 108-2) até chegar ao seu 

formato atual. Com relação aos currículos 206.2, integralizado em 3.540h/a, e currículo 107.2, integralizado em 3.440h/a, 

os colegiados do curso ampliaram as discussões referentes às estratégias e ações que complementam a matriz curricular, na 

direção da contínua construção e consolidação do novo PPC do curso de bacharelado (com identidade própria), praticando 
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uma pequena reorganização de conteúdos/disciplinas, porém, sem modificação em sua concepção. 

 

Em 2008, fruto da publicação da Resolução CNE/CES nº 03, de 02 de julho de 2007, que versou sobre procedimentos a 

serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, a reestruturação curricular (currículo 108.2) teve como princípio 

norteador a revisão da quantidade de horas-aula praticadas pelo curso, em atendimento à carga horária total preconizada 

para o mesmo (mínimo de 3.200 horas), que viria ser, posteriormente, confirmada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de 

abril de 2009, que instituiu a ?Carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação em Educação Física, bacharelados?. Assim, houve aumento substancial na carga horária do curso de 

bacharelado, que contabilizou 4.180h/a, perfazendo 3.220 horas-relógio (gregorianas). 

 

Em 2009, resultado da expansão do Grupo Estácio, com diversas Unidades distribuídas em todo o território brasileiro, foi 

desencadeado um debate nacional visando integrar, discutir e estabelecer o perfil do profissional de Educação Física da 

Estácio, sem com isso descaracterizar as especificidades e identidades regionais. Um processo muito rico, que envolveu a 

participação de Coordenadores de Curso e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), apoiados regionalmente pelos fóruns de 

discussão realizados em cada Unidade, com a participação de professores (corpo docente) e alunos (corpo discente). 

 

O resultado desse processo deu-se na construção da nova proposta curricular, que hora se apresenta. Nesse currículo 

(110.2), a concepção da Educação Física como uma profissão da saúde foi ampliada e aprofundada, sem abdicar das 

vocações naturais dessa intervenção, voltadas para o aprendizado e a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas. 

Assim, na direção do atendimento à saúde, qualidade de vida e bem-estar das pessoas, famílias, grupos e comunidades, o 

curso apontou para as seguintes concepções: atividade física e promoção da saúde, em todas as suas perspectivas 

(promoção, prevenção, proteção e recuperação/reabilitação da saúde; iniciação/educação esportiva e; educação e 

reeducação motora. Para tanto, foi organizado com uma carga horária de 3.288 horas em, no mínimo, quatro anos. 

 

Em atendimento às novas diretrizes legais e demandas sociais, em 2012.2, a matriz curricular (currículo 212) absorveu 

novos núcleos de conhecimentos fundamentais à formação profissional e cidadã, com impacto na revisão do projeto para 

melhor atender às (novas) concepções transversais de conhecimentos: Educação das Relações Étnicoraciais; Educação 

Ambiental e; Educação em Direitos Humanos. 

Tal conduta gerou uma pequena alteração na carga horária, de 3.288 horas para 3.324 horas, bem como, a reestruturação e 

articulação desses três eixos transversais de conhecimento ao longo do curso - atividades articuladas ao ensino. 

 

Em 2015.1, a matriz curricular formaliza-se um novo currículo, 115, com impacto na revisão do projeto para melhor atender 

às (novas) concepções transversais de conhecimentos. E em 2016.1 foi incorporado ao 115 alterações que deixaram mais 

completo, criando-se o 116, que é utilizado até hoje com 3.376 horas em oito semestres. 

. 

Matriz Curricular (currículo 116) 

 

Período Cod. 
Disciplina 

Nome da Disciplina 

1 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA 

1 SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA 

1 SDE0024 BIOQUÍMICA 

1 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E 
SUCESSO PROFISSIONAL 

1 SDE0906 BIOLOGIA CELULAR 

1 SDE3479 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

2 SDE3480 TEORIA E PRÁTICA DA RECREAÇÃO E 
LAZER 
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2 SDE3488 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E 
DA APRENDIZAGEM 

2 SDE0097 FISIOLOGIA HUMANA 

2 SDE0022 ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR 

2 SDE0020 TEORIA E PRÁTICA DA GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 

2 CEL0028 HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO 
MUNDO CONTEMP. 

3 CEL0040 RACIOCÍNIO LÓGICO 

3 SDE0036 TEORIA E PRÁTICA DA NATAÇÃO 

3 SDE0037 TEORIA E PRÁTICA DO ATLETISMO 

3 SDE0044 ANATOMIA PALPATÓRIA 

3 SDE0045 APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR 

3 SDE0057 CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

3 SDE0121 MEDIDA E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

3 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

4 SDE0047 ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE 
DE VIDA 

4 SDE0048 AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL 

4 SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE 

4 SDE0096 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

4 SDE0062 CORPOREIDADE E MOTRICIDADE 

4 CEL0061 DIDÁTICA 

4 CEL0066 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4 CCA0083 ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 
CONTEMPORÂNEA 

4 CEL0032 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 
AFRO-DESCENDENTES 

5 CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 
INCLUSÃO 

5 SDE0362 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA 
GRUPOS ESPECIAIS 

5 CEL0204 TEORIA E PRÁTICA DO FOLCLORE E 
DANÇA 

5 CEL0203 TEORIA E PRÁTICA DOS ESPORTES DE 
LUTA 

5 SDE0363 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

5 CEL0201 ESPORTES DE AVENTURA E ATIVIDADE 
FÍSICA NA NATUREZ 

5 SDE0115 GESTÃO DE NEGÓCIOS E PROJETOS EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

5 SDE0143 PRÁTICA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA I 

5 SDE3489 METODOLOGIA DO ENSINO DO 
FUTEBOL E FUTSAL 

5 SDE3490 METODOLOGIA DO ENSINO DO 
HANDEBOL 

6 SDE3491 METODOLOGIA DO ENSINO DO 
VOLEIBOL 

6 SDE3492 METODOLOGIA DO ENSINO DO 
BASQUETEBOL 
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6 SDE0144 PRÁTICA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA II 

6 SDE0275 EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES E 
PROGRAMAS DE SAÚDE 

6 SDE0364 EDUCAÇÃO FÍSICA TERAPÊUTICA 

6 CEL0202 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

6 SDE0365 PSICOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE 
FÍSICA E AO ESPORT 

6 SDE0183 TEORIA E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ADAPTADA 

7 SDE0366 ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL 

7 SDE0367 NUTRIÇÃO APLICADA À ATIVIDADE 
FÍSICA E AO ESPORTE 

7 SDE0368 PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS 

7 SDE0841 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

7 SDE0288 ATIVIDADE FÍSICA E ENVELHECIMENTO 

7 SDE0145 PRÁTICA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA III 

7 SDE0124 METODOLOGIA DA MUSCULAÇÃO 

7 SDE0129 METODOLOGIA DO TREINAMENTO 
FÍSICO-ESPORTIVO 

7 SDE0142 PRÁTICA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

8 SDE0146 PRÁTICA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA IV 

8 SDE0179 SOCORROS E URGÊNCIAS EM 
ATIVIDADES FÍSICAS 

8 SDE0223 TCC EM EDUCAÇÃO FÍSICA - 
BACHARELADO 

8 SDE0122 METODOLOGIA DA GINÁSTICA DE 
ACADEMIA 

8 SDE0123 METODOLOGIA DA HIDROGINÁSTICA 

8 SDE0369 RECUPERAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA 

8 SDE0370 TREINAMENTO ESPORTIVO PARA O 
ALTO RENDIMENTO 

 

A matriz curricular segue às orientações contidas na Resolução CNE/CES nº 07, de 31 de março de 2004. Esta propõe que a 

formação seja estruturada em duas unidades de conhecimento: UNIDADE DE CONHECIMENTO FORMAÇÃO AMPLIADA e 

UNIDADE DE CONHECIMENTO FORMAÇÃO ESPECÍFICA. A Formação Ampliada encontra-se fundamentada em torno da 

complexidade e da integridade, biológica, motora, social, intelectual e psíquica do Homem sob a perspectiva de um 

ambiente concreto e historicamente situado. O núcleo de Formação Específica abrange os conhecimentos identificadores 

da Educação Física, e fundamenta-se na utilização de métodos e técnicas que estimulem a aquisição do conhecimento 

(crítico-reflexivo) sobre o movimento humano. 

 

Considerando o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) como um dos maiores instrumentos de avaliação e 

retroalimentação do processo de formação na Educação Superior, a congregação do curso optou por utilizar as dimensões 

de avaliação do seu componente específico, estabelecidas na Portaria nº 142 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 07 de agosto de 2007, como referência para as unidades de conhecimento 

supracitadas, assim distribuídas: Dimensões sócio-antropológicas do movimento humano; Pedagogia do movimento 

humano; Dimensões científico-tecnológicas do movimento humano; Manifestações da cultura do movimento humano; 
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Dimensões técnico-funcionais aplicadas ao movimento humano; Dimensões biodinâmicas do movimento humano; 

Dimensões comportamentais do movimento humano. 

 

A carga horária do curso, com 3.376 horas, foi dimensionada de forma a atender aos pré-requisitos da formação do 

Profissional de Educação Física tendo por base a Resolução CNE/CES nº. 04/2009, que instituiu a Carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Educação Física, bacharelados?, que 

preconiza um mínimo de 3.200 horas em, no mínimo, quatro anos. 

 

O curso possui um rol de disciplinas eletivas e optativas com o objetivo de atender às demandas regionais, assim como, aos 

interesses pessoais de cada aluno. 

 

Assim, as atividades são organizadas de forma a favorecer a construção de competências, a aquisição de habilidades e o 

fortalecimento de valores e atitudes. Para tanto, a organização do currículo obedece aos princípios da interdisciplinaridade 

flexibilização e contextualização, assim como, atende aos importantes temas de conhecimentos transversais, ora exigidos 

pelo MEC: Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação 

Ambiental e Educação em Direitos Humanos. 

 

Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo integrado entre os vários campos do conhecimento. Visa superar uma organização 

curricular tradicional que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas, e dificulta a apropriação 

do conhecimento pelo aluno, buscando uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade. 

 

A integração entre as disciplinas do currículo propicia condições para a pesquisa e para a criação de modelos explicativos, 

que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade, assim como, para a reorganização e a recomposição dos 

diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 

 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreensão da relevância e do significado 

dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa 

ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a 

imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza. 

 

A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma comunicação reduzida entre as 

disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a 

depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as 

disciplinas. 

 

A interdisciplinaridade foi o princípio básico estruturador do currículo, uma vez que os contextos e os procedimentos 

planejados para os alunos foram organizados em torno de unidades mais globais, agregando estruturas de conceitos e 

metodologias articuladas por várias disciplinas. Essa premissa por objetivo preparar os alunos para enfrentar problemas que 

transcendem os limites de uma disciplina em particular, detectando, analisando e solucionando novas questões, a partir de 

transferências das aprendizagens adquiridas para os vários contextos profissionais. 

 

Neste contexto, as disciplinas do Curso de Graduação em Educação Física foram organizadas de forma a, até a primeira 

metade do curso, estruturar de forma inter-relacionada os conhecimentos biológicos, motores, sociais, intelectuais e 

psíquicos do Homem/Sociedade/Movimento Humano para, na segunda metade do curso, consolidar os conhecimentos 

relacionados à organização, avaliação, planejamento, prescrição, controle e gestão de atividades físicas, esportivas e 

recreativas. 
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Esta rede integrada de inter-relações tem como objetivo possibilitar a organização das seguintes áreas do conhecimento:  

a.       Formação Ampliada - composta por disciplinas voltadas para a relação Ser Humano-Sociedade, para a estrutura 

Biológica do Corpo Humano e, para a Produção do Conhecimento Científico e Tecnológico; 

b.      Formação Específica -composta por disciplinas voltadas para os aspectos Culturais do Movimento Humano, Didático-

Pedagógicos e, Técnico-Instrumentais. 

 

O projeto de integração disciplinar teve, também, como referência a possibilidade de viabilizar a estruturação de conceitos 

que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa 

em seu projeto pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes científicos. 

 

Essa integração teve como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente de conteúdos temáticos que compõem 

os vários campos do saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes 

campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma 

visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação profissional. 

 

Na esteira desse processo foi constituído um grupo de trabalho com a participação de coordenadores e professores, para 

definir quais disciplinas deveriam ser integradas e, seus respectivos conteúdos/conhecimentos. O resultado desse trabalho 

constituiu uma proposta de integração de disciplinas que favoreceu a definição de matrizes curriculares que, a um só 

tempo, integram saberes, mas que não desconsideram a especificidade e a identidade dos diferentes cursos. 

 

Considerando que a graduação plena em Educação Física, além de possuir um corpo de conhecimentos próprio, utiliza-se de 

conhecimentos produzidos no contexto de outras ciências (biológicas, humanas e sociais), bem como, em conhecimentos 

da arte e da filosofia, seu espectro de integração é, múltiplo, diversificado e rico, possibilitando as seguintes integrações: 

§     Com os cursos da Área da Saúde: Anatomia Sistêmica, Biologia Celular, Anatomia do Aparelho Locomotor, Fundamentos 

da Bioquímica, Fisiologia Humana, Fisiologia do Exercício, Cinesiologia e Biomecânica, Ética na Saúde e, Estudos de Exames 

por Imagem. 

§     Com os cursos de Licenciatura, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e, Didática. 

§     Com todos os cursos de graduação da Universidade: Análise Textual e Metodologia Científica. 

§     Com as áreas da Saúde, Humanas e Tecnológica, uma diversidade de disciplinas optativas complementares à formação 

e aos interesses particulares do aluno, por exemplo: Tópicos em Libras, História da Cultura e da Sociedade no Mundo 

Contemporâneo, Estética e História da Arte Contemporânea, Anatomia Palpatória e, Raciocínio Lógico. 

 

Flexibilização 

 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o seu desenvolvimento, permitindo ao 

aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, 

habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela 

verticalidade, quanto pela horizontalidade. 

 

Acredita-se que a flexibilização curricular é uma possibilidade de desamarrar a estrutura rígida da condução do curso, de 

favorecer ao aluno a opção de imprimir ritmo e direção de seu curso e, de utilizar, mais e melhor, os mecanismos que a 

Universidade já oferece em termos de escolha de atividades acadêmicas na estruturação do (seu) currículo. Assim sendo, 

além das disciplinas optativas que lhe são ofertadas, é concreta a possibilidade deste (aluno) cursar disciplinas em outros 

cursos de sua área (Saúde), assim como, de outras áreas (Humanas e Tecnológica). 

 

Esta concepção é considerada tão importante na IES que as disciplinas de conhecimentos comuns a outros cursos de 

graduação são desenvolvidas sob esta perspectiva plural, evitando-se as inevitáveis abordagens reduzidas do saber 
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considerado, com uma lógica reducionista. 

 

Tal aspecto é verificado, por exemplo, no núcleo da Área da Saúde, área esta que, cada vez mais, solicita, exige uma postura 

interativa e interrelacional entre os diversos segmentos profissionais que a compõem, caracterizadas nas Unidades Básicas 

de Saúde e Programas Institucionais (públicos e privados) como equipes multiprofissionais. 

 

A ampliação do conceito de currículo exige, também, possibilitar ao aluno o aproveitamento, para fins de integralização do 

curso, de várias atividades acadêmicas complementares, que compõem o cenário da flexibilização curricular horizontal. 

Essas atividades, atualmente, são tão importantes para a formação do aluno que devem constituir o pilar de apoio para a 

diversidade, para a pluralidade, proporcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas 

alternativas de percurso e contribuição curricular.  

 

Assim, a IES incentiva os cursos a desenvolverem atividades diversificadas articuladas ao ensino. O objetivo maior é a 

formação de um profissional de característica abrangente, humanista e crítica. 

 

Dessa maneira, a flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas científico-culturais 

articuladas à formação, planejadas pela Coordenação de Curso e, apoiadas e disponibilizadas pela Coordenação de 

Atividades Acadêmicas Complementares, que cria as condições para a realização de atividades como: seminários, 

congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, workshops, exposições, cursos de curta duração, cursos 

online, entre outras. 

 

No curso de bacharelado em Educação Física, destacadamente, as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) visam à 

ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, proporcionando uma melhor compreensão 

das relações existentes entre: a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria-prática, a integração 

universidade-sociedade e, o desenvolvimento das competências profissionais previstas para o próprio curso, orientando os 

alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. Dessa maneira, a aula magna, 

os seminários científicos, as semanas científicas, a semana da Educação Física, as palestras e cursos de extensão, as visitas 

técnicas (internas e externas), a exibição de vídeos, as oficinas práticas e, o trabalho voluntário e aluno voluntário, formam 

seu espectro básico de atividades diversificadas. 

 

Adicionalmente, a participação dos estudantes nos Congressos, no Programa de Iniciação Científica, nos Projetos de 

Extensão e no Programa de Monitoria, também contabilizam as chamadas horas de Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC), registradas através de um formulário denominado Relatório de Atividades Complementares (RAC), 

a partir do qual, a atividade cumprida, e as horas decorrentes da mesma, são lançadas no Histórico Escolar do aluno, 

constituindo-se em um diferencial na formação de nosso alunado. 

 

Por intermédio do Sistema de Informação Acadêmica - SIA, o aluno tem acesso à programação de seu curso em seu campus 

e em toda a Universidade, promovendo flexibilidade na organização de suas atividades e integração com alunos de outros 

cursos/campi. Independentemente de ter cumprido sua carga horária, e do período em que cumpriu, o aluno poderá 

continuar contabilizando horas de AAC até o último período.  

 

Cabe destacar, ainda, a forte interação existente entre a Iniciação Científica, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e os 

Projetos de Responsabilidade Social, que se consolida num modelo integrado para a flexibilização curricular horizontal, com 

característica de investigação e intervenção crítica-reflexiva sobre a realidade social, e deverá ser realizada em cenários 

diferenciados, dentro e fora da Universidade, em atividades organizadas semestre a semestre. 

 

O resultado desta interação se dá no estímulo à produção acadêmica. Em consequência, os trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos são divulgados em diversos meios, tais como congressos, revistas científicas, seminários, a ainda nos Eventos 
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internos da (Congressos e Seminários de Educação Física da IES).  

 

Outra importante estratégia para a flexibilização curricular horizontal é a existência da disciplina Tópicos Especiais em 

Educação Física. Esta é organizada em forma de seminários, sendo os temas de discussão escolhidos pelos próprios alunos 

matriculados, conforme seus interesses. Cabe ressaltar que estas atividades também são oferecidas para os alunos dos 

outros períodos, disponibilizadas na forma de AAC 

 

Contextualização 

 

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente 

socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto 

social. Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e regional, 

articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 

 

De forma particular, o curso de Educação Física, na busca dessa contextualização, desenvolve suas abordagens pedagógicas 

influenciadas pela realidade regional/local. Essa orientação encontra sustentação nos relacionamentos de convívio e 

convênios, dos alunos e curso, respectivamente, aproximando os primeiros, desde o início do curso, à sua futura realidade 

profissional. Este processo é concluído por intermédio do estágio supervisionado, vivenciado no Curso de Graduação em 

Educação Física através das disciplinas Prática Profissional em Educação Física I, II, III e IV. 

 

Desta maneira, o curso direciona e (re)posiciona seu fazer pedagógico para as especificidades regionais/locais, procurando, 

com isso, favorecer a própria inserção de seus futuros egressos no mercado de trabalho profissional da região/localidade. 

Busca-se, ainda, desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma 

aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa 

perspectiva, as práticas curriculares implantadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos 

alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua identidade. 

 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, como uma ampla rede de significações, e 

não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma 

relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez 

que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

 

Com base nesses três princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, com a intenção de promover a produção e 

construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva 

criativa, multidisciplinar e interdisciplinar. 

 

Eixos Temáticos 

 

Na sua proposta e consequente organização curricular, dentre as inúmeras possibilidades de segmentos/campos de 

intervenção de sua área, o curso foca a formação superior em Educação Física nas seguintes perspectivas: 

 

ATIVIDADE FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

 

·         Promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e saudável; tanto sobre os 

aspectos preventivos e recuperativos, em relação às doenças e desordens relacionadas às diferentes fases da vida, quanto 

sobre a melhoria da qualidade de vida e bem estar nas atividades da vida diária (AVDs); 

·         Desenvolvimento da aptidão física; tanto para fins estéticos (o conceito de fitness) quanto para elevação da 

autoestima e do autoconceito, proporcionando melhoras nas relações intra e interpessoais; 
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·         Promoção do bem estar e qualidade de vida (conceito de wellness); tanto na direção da compensação do estresse 

diário quanto na diversão e satisfação experimentada através do lazer ativo, por intermédio da prática de atividades físicas, 

esportivas e recreativas; 

·         Saúde do trabalhador; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas, de caráter educativo (preparatória, de 

pausa, compensatória e social), praticadas nas organizações corporativas; 

·         Atenção à saúde; em seus três níveis de complexidade (primário, secundário e terciário), através da inclusão da 

Educação Física nas unidades e programas de saúde, tanto pública quanto privada. 

 

INCLUSÃO, INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO: 

 

·         Treinamento esportivo; na direção da melhoria do condicionamento físico visando à prática esportiva competitiva 

e/ou recreativa; 

·         Educação e desenvolvimento da cidadania; por intermédio dos programas sociais na área de educação física, esporte 

e lazer; 

·         Inclusão social; por meio das atividades físicas, esportivas e recreativas com pessoas com deficiência. 

 

Eixos Transversais 

 

Na busca de uma formação superior consistente e comprometida com a cidadania e o desenvolvimento social inclusivo e 

sustentável, o Ministério da Educação (MEC) vem, continuamente, estimulando discussões em áreas do conhecimento que 

transcendem as especificidades dos cursos, caracterizando-se como abordagens transversais fundamentais. 

 

Nessa Direção, três temas emergem: 

·         Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei Federal nº 

11.645, de 10 de março de 2008 e, Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004); 

·         Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre ?a educação ambiental, 

instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental?, o Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta a 

referida lei e, a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental); 

·         Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012). 

 

Essa conduta encontra apoio no presente Projeto Pedagógico onde, um dos seus objetivos gerais assim versa: 

- Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e profissionalmente, sob os princípios éticos e na 

perspectiva da inclusão, com as responsabilidades que norteiam a intervenção do Profissional de Educação Física. 

 

Assim, o conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes fundamentais a essas temáticas foram organizados e 

distribuídos nas diversas possibilidades estratégicas de ensino admitidas: conteúdos disciplinares e, atividades acadêmicas 

articuladas ao ensino. 

 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, em seu Art. 2º, As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se de 

orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover 

a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações 

étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

 

Nessa direção, as ações do curso encontram-se organizadas da seguinte forma: 
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Conteúdos Disciplinares 

Análise Textual - por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões socioculturais importantes. 

Didática - considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir de cenários multi e interculturais e do direito 

inalienável à educação. 

História dos Povos Indígenas e AfroDescendentes - abordagem sobre as questões históricas que estimularam o racismo e a 

discriminação dos modelos que não são considerados exemplares, do Brasil Colônia até os dias atuais. 

Prática Profissional em Educação Física IV - abordagem multi, inter e transdisciplinar por intermédio de temas transversais 

definidos para os componentes de Formação Geral do ENADE, conforme Portaria Portaria INEP nº 216, de 13 de julho de 

2010: ecologia; biodiversidade; arte, cultura e filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos; globalização; políticas 

públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; redes sociais e 

responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e 

minorias; relações de gênero; vida urbana e rural; democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; 

inclusão/exclusão digital; relações de trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; mídias e tratamento da informação. 

 

Educação Ambiental 

 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, em seu Art. 2º, ?A Educação Ambiental é uma dimensão da 

educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em 

sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade 

de torná-la plena de prática social e de ética. 

Nessa direção, as ações do curso encontram-se organizadas da seguinte forma: 

 

Conteúdos Disciplinares 

Análise Textual - por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões socioculturais importantes. 

Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida - discute a compreensão do impacto das escolhas pessoais e socioambientais 

na saúde, qualidade de vida e bem estar. 

Didática - considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir de cenários multi e interculturais e do direito 

inalienável à educação. 

Educação Ambiental - Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise 

crítica das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros Brasileiros de Educação 

Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o Currículo Escolar e 

desenvolvimento de projetos em EA. 

Prática Profissional em Educação Física IV - abordagem multi, inter e transdisciplinar por intermédio de temas transversais 

definidos para os componentes de Formação Geral do ENADE, conforme Portaria Portaria INEP nº 216, de 13 de julho de 

2010: ecologia; biodiversidade; arte, cultura e filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos; globalização; políticas 

públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; redes sociais e 

responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e 

minorias; relações de gênero; vida urbana e rural; democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; 

inclusão/exclusão digital; relações de trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; mídias e tratamento da informação. 

 

Educação em Direitos Humanos 

 

Conforme a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, em seu Art. 2º, ?A Educação em Direitos Humanos, um dos 

eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos 

e de responsabilidades individuais e coletivas. 
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Nessa direção, as ações do curso foram da seguinte forma: 

 

Conteúdos Disciplinares 

Análise Textual - por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões socioculturais importantes. 

Didática - considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir de cenários multi e interculturais e do direito 

inalienável à educação. 

História dos Povos Indígenas e AfroDescendentes - aborda questões históricas que estimularam o racismo e a 

discriminação dos modelos que não são considerados exemplares, do Brasil Colônia até os dias atuais. 

Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida - discute a compreensão do impacto das escolhas pessoais e socioambientais 

na saúde, qualidade de vida e bem estar. 

Educação Ambiental - Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise 

crítica das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros Brasileiros de Educação 

Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o Currículo Escolar e 

desenvolvimento de projetos em EA. 

Prática Profissional em Educação Física IV - abordagem multi, inter e transdisciplinar por intermédio de temas transversais 

definidos para os componentes de Formação Geral do ENADE, conforme Portaria Portaria INEP nº 216, de 13 de julho de 

2010: ecologia; biodiversidade; arte, cultura e filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos; globalização; políticas 

públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; redes sociais e 

responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e 

minorias; relações de gênero; vida urbana e rural; democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; 

inclusão/exclusão digital; relações de trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; mídias e tratamento da informação. 

 

Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino e AAC 

 

I Workshop de Voleibol do Centro Universitário Estácio Brasília; I Jornada Acadêmica do curso de Educação Física do Centro 

Universitário Estácio Brasília; Preparação de trabalhos para serem apresentados em eventos científicos; Palestras; Mini 

cursos; Torneios esportivos; Atividades externas. 

 

Pesquisa e Iniciação Científica  

 

Grupo de Estudos em Educação Física e Esportes (GEEFE), com pesquisas nas diversas áreas da Educação Física, com foco 

principal nas Ciências do Esporte (Cognição no Esporte), destacando-se a modalidade voleibol. 

 

Projetos/Atividades de Extensão e Responsabilidade Social  

Recreação e Lazer nas escolas próximas à IES; participação no Trote Solidário; Torneios esportivos com inscrições com 

doações. 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino 

 

A IES incentiva os cursos a desenvolverem atividades diversificadas articuladas ao ensino. O objetivo maior é a formação de 

um profissional de característica abrangente, humanista e crítica. 

 

Além das importantes Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), a Prática como Componente Curricular (PCC), o 

Estágio Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a Iniciação Científica (IC), as Atividades de Extensão e o 

Programa de Monitoria, são ações que a IES e o Colegiado do Curso entendem como fundamentais ao processo de 
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formação profissional e educação superior. 

 

Atividades Acadêmicas Complementares 

 

As atividades acadêmicas científico-culturais, denominadas internamente como Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC), visam à ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, proporcionando uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria-prática, a integração 

universidade-sociedade e, o desenvolvimento das competências profissionais previstas para a intervenção profissional em 

Educação Física, desde o 1º período do curso.  

 

No curso de bacharelado em Educação Física, as AAC são compartilhadas e amplamente apoiadas pela Coordenação de 

Atividades Acadêmicas Complementares em parceria com a Coordenação de Curso. A aula magna, os seminários científicos, 

as semanas científicas, semanas de Educação Física, palestras e cursos de extensão, visitas técnicas (internas e externas), 

exibição de vídeos, oficinas práticas, trabalho voluntário e aluno voluntário, formam seu espectro de atividades mais 

comum. 

 

A participação em Congressos, no Programa de Iniciação Científica, nos Projetos de Extensão e Responsabilidade Social e, 

no Programa de Monitoria, também contabilizam as chamadas horas de AAC, registradas através de um formulário 

denominado Relatório de Atividades Complementares (RAC), a partir do qual, a atividade cumprida, e as horas decorrentes 

da mesma (horas RAC), são lançadas no Histórico Escolar do aluno, constituindo-se em um diferencial na formação de nosso 

alunado. 

 

Prática como Componente Curricular 

 

A Prática como Componente Curricular (PCC), denominada internamente como Atividades Estruturadas (AE), ação 

obrigatória prevista pela Resolução CNE/CP nº 02/2002 (para os cursos de licenciatura) e indicada pela Resolução CNE/CES 

nº 07/2004, encontra suporte, também, no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007. Esses 

documentos apontam para a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente e de sua 

aproximação com a vivência/prática profissional. A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria 

e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado 

na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do 

aluno. 

 

A PCC/AE é um componente do currículo organizado na forma de atividades extra-classe (fora da sala de aula e do horário 

do ambiente de formação profissional, quer seja, a Universidade), no âmbito do ensino, que propiciem compreender e 

atuar em situações da prática profissional e da profissão. 

 

Sendo assim, a PCC objetiva desenvolver observações realizadas no campo profissional, e a resolução de situações-

problema, características do cotidiano profissional, em ambientes diversos que podem transcender a sala de aula, tais 

como: órgãos normativos e executivos dos sistemas, agências educacionais não-escolares, entidades de representação 

profissional, escolas, etc. 

 

Para além do contato e observação direta, estas atividades poderão admitir a aproximação da prática contextualizada até a 

escola de formação por meio das tecnologias de informação (como computador e vídeo), de narrativas orais e escritas de 

professores, de produções dos alunos, das situações simuladas, de levantamento de dados e, de estudo de casos. 

 

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a 

promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de 
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competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino 

por competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção 

de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. (PERRENOUD) Para tanto, as atividades 

devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, 

sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios 

que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino 

fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e 

transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão 

pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de 

produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 

minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas 

aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004) 

 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações, mas sim, a investigação e compreensão dos 

problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999) 

 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para contemplar uma prática pedagógica 

que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino 

tradicionais, mas de retomá-las com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em 

um novo paradigma. (BEHRENS, 2006) 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, além de serem 

imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser 

assimilado. 

 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, 

empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir 

ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com 

base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. 

Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno compare, diferencie, classifique, 

busque causas e conseqüências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e 

técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas  visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, 

integrando sociedade ? ensino ? trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio 

cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a 

diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, 

especialmente, de aprender a aprender.                                                 

 

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no mesmo sentido, de acordo 

com Davini (1999): 

PRÁTICA/REALIDADE ª REFLEXÃO ª TEORIA ª SELEÇÃO DE PRINCÍPIOS E MÉTODOS PARA AÇÃO FUTURA ª NOVA PRÁTICA / 

TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

 

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, alguns passos 

devem ser trilhados: 
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1.    Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias; 

2.    Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de tais conjuntos de 

conteúdos/competências; 

3.    Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior; 

4.    Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas pedagógicas dinâmicas 

orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado; 

5.    Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas supervisionadas. Obs: 

As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas. 

6.    Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho 

profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 

contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas em que o professor é o 

principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc.; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das 

disciplinas a que se referem e; as que não têm caráter significativo. 

 

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, enquanto as atividades 

complementares referem-se ao curso como um todo e à formação geral do aluno. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Apesar da não obrigatoriedade respaldada pela Resolução nº 07/2004, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um 

componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em Educação Física, desenvolvido na modalidade de Artigo 

Científico, com regulamentação própria aprovada pelo Colegiado do Curso. 

 

O curso entende que o TCC favorece o desenvolvimento do pensamento e da autonomia intelectual, aprofundando o 

espírito crítico e propiciando o diálogo com a realidade. 

 

Ao longo de todo o curso e, especialmente, a partir da disciplina“Metodologia Científica”, oferecida no 3º período, os 

alunos vão construindo uma postura investigativa sobre o cotidiano da Educação Física. Tal postura é estimulada, ainda, 

durante os períodos letivos subseqüentes, através de trabalhos e estudos desenvolvidos nas disciplinas que compõem a 

matriz curricular e, da interrelação existente entre a iniciação científica e os projetos de responsabilidade social. 

 

De forma mais específica, as disciplinas Prática de Pesquisa em Educação Física (7º período) e Trabalho de Conclusão de 

Curso (8º período) constituem um espaço sistemático nesta direção. Na primeira, os discentes iniciam o processo de 

construção de saberes sobre o conhecimento científico e as diversas abordagens de pesquisa, culminando com a elaboração 

do seu Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Na última, os discentes procedem à elaboração final e produção do 

referido artigo científico, com apresentação e defesa pública frente a uma Banca Examinadora. 

 

Suas reflexões e conclusões são examinadas pela supracitada banca, composta por três (3) docentes, sendo: o professor 

orientador e mais dois professores do curso, podendo ainda, um deles, ser professor de outro curso ou, até mesmo, de 

outra instituição de ensino superior. Caso ocorram observações pertinentes por parte desta Banca Examinadora, o discente 

procede à correção e alteração do que for solicitado. 

 

O TCC, após ser entregue, é catalogado e arquivado pelo Setor de Biblioteca para, num futuro breve, ser disponibilizado 

digitalizado na Biblioteca Virtual. 
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O professor orientador é o responsável pela disciplina e pela orientação deste trabalho acadêmico, podendo o aluno 

receber co-orientação voluntária por parte de outro professor, especialista no tema. Na escolha do co-orientador, leva-se 

em consideração a afinidade com a linha de pesquisa e o tema de seu estudo. A pesquisa pode ser desenvolvida junto às 

linhas de pesquisa definidas para os diversos Laboratórios da Instituição, por exemplo, Fisiologia do Exercício, Medidas e 

Avaliação; Biomecânica; Práticas Pedagógicas; Comportamento Motor; interagindo, portanto, com as atividades de 

Pesquisa e Iniciação Científica propostas pelo curso, assim como, com os Projetos de Responsabilidade Social, quando 

vinculados a estes. 

 

O TCC do curso de Bacharelado em Educação Física possui Regulamento próprio, conforme o Anexo xxxxxxx. 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO/ PRÁTICA PROFISSIONAL 

Estágio Curricular Supervisionado 

 

Para o curso de Bacharelado em Educação Física da IES, o estágio curricular transcende o reduzido significado de exigência 

legal. Este é entendido como uma atividade que assume uma função pedagógica precípua: uma oportunidade singular para 

aplicação supervisionada dos conhecimentos adquiridos, produzidos e construídos durante a formação superior, 

propiciando ao estudante o feedback e a realimentação do processo ensino-aprendizagem, assim como, a sua vinculação ao 

mundo do trabalho. 

 

Neste sentido, a Prática Profissional, denominação adotada pelo estágio curricular do Curso de Graduação (Bacharelado) 

em Educação Física, foi estruturada com o objetivo de proporcionar, frente à vivência profissional, a aplicabilidade do 

conhecimento sob uma perspectiva crítico-reflexiva. Assim, valorizando os aspectos qualitativos que envolvem este 

importante momento de experimentação e consolidação da formação profissional, os principais objetivos da Prática 

Profissional são: 

§  Proporcionar vivências de observação, co-participação e participação na área não escolar (ensino não formal); 

§  Contribuir para consolidar a integração da fundamentação teórica com a experimentação prática; 

§  Desenvolver e oportunizar a vivência da conduta ética e profissional; 

§  Refletir criticamente sobre e desenvolver as competências pessoais e profissionais necessárias a uma intervenção com 

excelência, adequando os conhecimentos adquiridos, construídos e produzidos à realidade social em que se encontra 

inserido; 

§  Compreender a dinâmica e os processos básicos de gestão e operação da organização; 

§  Proporcionar estudo e vivência dos aspectos que possam gerar sugestões para a resolução de problemas; 

§  Estimular o desenvolvimento de trabalhos científicos e; 

§  Contribuir para a formação de um profissional consciente em relação à educação, saúde, bem-estar e qualidade de vida 

das pessoas e grupos. 

 

Para tanto, a Prática Profissional foi estrutura em quatro disciplinas (I, II, III e IV) distribuídas do 5º ao 8º períodos, e 

organizada sob as seguintes perspectivas temáticas: 

§     Prática Profissional em Educação Física I - 102 horas 

Ética Profissional em Educação Física: Observação, Co-Participação e Participação na Educação Física não formal; 

Responsabilidade e Ética Profissional e intervenção profissional em Educação Física; Habilidades e Competências 

pertinentes ao Profissional de Educação Física. 

§     Prática Profissional em Educação Física II - 102 horas 

Desenvolvimento das Competências Pessoais e Profissionais: Observação, Co-Participação e Participação na Educação 

Física não formal; Desenvolvimento e aplicação das Competências Pessoais e Profissionais inerentes ao exercício 

profissional em Educação Física: Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) demandadas pelo mercado de 

trabalho; Desenvolvimento do pensamento e ações empreendedoras nas diferentes possibilidades de atuação do 

Profissional de Educação Física. 
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§     Prática Profissional em Educação Física III - 102 horas 

Noções Básicas de Gestão: Observação, Co-Participação e Participação na Educação Física não formal; Desenvolvimento e 

aplicação dos Conhecimentos Essenciais relacionados à Prática da Gestão nos diferentes segmentos do mercado de 

trabalho em Educação Física: Competências inerentes ao Planejamento, Organização, Execução, Controle e Avaliação dos 

processos de gestão nos diferentes tipos de organizações (públicas, privadas, governamentais, ONGs, filantrópicas, 

nacionais e multinacionais). 

§     Prática Profissional em Educação Física IV - 102 horas 

Temas Contemporâneos: Observação, Co-Participação e Participação na Educação Física não formal; Cultura geral e 

transversal: Perspectivas críticas, integradoras e construtivas de conhecimentos e temas importantes para a realidade 

contemporânea; Temas que transcendem o próprio ambiente e conteúdo específico da formação. 

 

Entendemos o estágio como uma dimensão prática do conhecimento, como um componente curricular fundamental para a 

reflexão da prática profissional no momento em que se exercita a própria atividade profissional. Assim, os temas foram 

organizados de forma a nortear e potencializar as discussões decorrentes das experiências vivenciadas no estágio, 

estimulando o estudante na busca constante do desenvolvimento, do contínuo aperfeiçoamento e, da aplicação dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais à futura intervenção profissional em Educação Física. 

 

A Prática Profissional é operacionalmente organizada da seguinte maneira: 

·         Professor-Orientador - ministra os conteúdos e, orienta e supervisiona o desempenho dos alunos nas atividades de 

estágio durante as aulas da disciplina Prática Profissional (I, II, III e IV); 

·         Supervisor/Preceptor de Estágio - visita, supervisiona e orienta os estudantes em suas atividades de estágio in loco, 

quer seja, nas instituições conveniadas; 

·         Relação Aluno-Professor - no máximo, 20 alunos para cada professor-orientador. 

 

Através do Sistema de Informação Acadêmica (SIA), caso seja do seu interesse, o aluno tem acesso às vagas de estágio 

disponibilizadas pela Diretoria de Relações Empresariais (DIREM), setor responsável, inclusive, pelos procedimentos de 

regularização dos documentos do estágio. 

 

O processo de avaliação da Prática Profissional, de característica eminentemente qualitativa, compreende o 

acompanhamento ao cumprimento das atividades de estágio, aos seminários de discussão durante as aulas e ao Relatório 

Final de Estágio, pré-requisito fundamental para sua aprovação. 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Procedimentos de Avaliação 

 

Avaliação da Aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio a verificação do aprendizado e aquisição das competências pretendidas, 

da capacidade de construir e consolidar conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos e gerenciais e, habilidades e 

atitudes, 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 alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, 

uma reorientação nas estratégias de ensino-aprendizagem e no próprio processo de formação dos alunos. 

 

Outro aspecto relevante é o princípio da auto-avaliação como instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de 

percepção do crescimento do aluno, 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 aluno, são utilizadas 
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três modalidades de avaliação: 

§  A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos 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, através de observações e registros. 

§  A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas diferentes 

disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos alunos 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 a cerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. 

 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa refletir sobre o 

melhor caminho a ser construído durante a formação profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A 

avaliação é vista como um processo indispensável para o (re)planejamento das ações educativas. 

 

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

 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou outros 

trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de 

todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, 

sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, 

além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 

20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.    Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo 

consideradas, apenas, as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média 

aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.    Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.    Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de avaliação das disciplinas 

presenciais. 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído grau único para 

a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Avaliação Institucional - Comissão Própria de Avaliação 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação 
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institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em 

subsídios capazes de promover mudanças.  

 

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as 

exigências atuais do processo de avaliação.   

 

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, 

estabelecendo autonomia administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um 

Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático de idéias e 

projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e 

serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a 

comunidade acadêmica e a interrelação das dez dimensões definidas na legislação. 

 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos os alunos, professores 

e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA - Sistema de Informações Acadêmicas -, todos os 

gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica referente ao 

desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura, inclusive acervo 

bibliográfico.  

 

No desenvolvimento do processo de auto-avaliação cabe, portanto, aos coordenadores: 

a)    Sensibilizar alunos e professores; 

b)   Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna; 

c)    Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto de superação, quando couber; 

d)   Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de Curso; 

e)   Propor e implementar ações de melhoria; 

f)     Divulgar as ações decorrentes da avaliação. 

 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos 

resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria 

voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de 

capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

 

Avaliação Externa (Informações regionais) 

Curso ainda não realizou ENADE e não recebeu a visita do MEC. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Atividades de Extensão e Responsabilidade Social 

 

A IES tem valorizado as atividades de extensão e responsabilidade social. Estas atividades contribuem para ampliar o 

diálogo com a sociedade (comunidades interna e externa), constituindo-se como fórum privilegiado para o estreitamento 

da relação teoria-prática, permitindo aos alunos da graduação um contato direto com a realidade social que os cerca, 

estabelecendo oportunidades para aprender a intervir sob uma perspectiva transformadora, favorecendo, inclusive, a 

vivência de algumas dificuldades pertinentes à própria intervenção profissional. Neste sentido, ambos se beneficiam: a 

sociedade, ao receber a prestação de um serviço específico, e os alunos envolvidos, pela possibilidade de vivência reflexão e 

análise crítica. 

 

Assim, o ensino e a pesquisa amparam e se integram aos projetos de extensão, norteando o universo de vivências e 
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experiências desejáveis e a investigação objetiva das mesmas, respectivamente. 

 

Assim, o trabalho voluntário, ações comunitárias, ações no Terceiro Setor e outros, propiciam a integração da IES à 

sociedade, numa perspectiva de atuação direta que, conseqüentemente, propicia o crescimento e desenvolvimento 

humano e profissional da comunidade acadêmica como um todo e, em particular, para cada um dos seus atores. 

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Informações regionais) 

 

O principal apoio Institucional da IES à pesquisa tem ocorrido através do seu Programa de Iniciação Científica (PIC). Iniciado 

em 1996, vinculado ao CNPq através do projeto PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), desde o 

início, incluiu o Curso de Educação Física. 

 

Embora a parceria com o CNPq tenha sido descontinuada, a Vice-Reitoria de Graduação continuou destinando ao Curso de 

Educação Física uma carga horária fixa para pesquisa, administrada diretamente pelo curso, obedecendo aos princípios 

definidos pelo PIBIC: voltado para o aluno de graduação, servindo de incentivo à formação, privilegiando a participação 

ativa dos alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e, com orientação adequada, 

individual e, continuada. Culmina com um trabalho final avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao aluno, com 

vistas à continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação. 

 

O empenho da IES em estimular projetos de pesquisa e iniciação científica com um elevado padrão de excelência e conduta 

ética, culminou com a formação de seu Comitê de Ética em Pesquisa, cujo Regimento Interno e relatores são aprovados e 

credenciados no CONEP (Conselho Nacional de Ética em Pesquisa), conforme correspondência de 16 de junho de 1999 do 

Ministério da Saúde. 

 

O Curso de Educação Física da IES obedece à filosofia e aos princípios definidos e adotados pelo PIBIC, porém com uma 

estrutura particular em sua organização, onde o Coordenador de Pesquisa é responsável pelos Professores Pesquisadores 

de cada campus, pela avaliação e aprovação dos Projetos de Pesquisa enviados pelo Corpo Docente e, especialmente, pelo 

acompanhamento do cumprimento das normas estabelecidas pelo Departamento de Iniciação Científica, conforme Anexo 

específico. 

 

Os trabalhos científicos podem utilizam-se dos Laboratórios do curso, vinculando-se às Linhas de Pesquisa estabelecidas 

pelo mesmo. Cabe ressaltar que os monitores, estagiários e/ou alunos de iniciação científica, contribuem para a integração 

do PIC com as atividades de extensão, com o Programa de Treinamento Profissional em suas atividades complementares e, 

com os Programas de Responsabilidade Social, participando do processo de coleta de dados e pesquisa, principalmente, nas 

comunidades de baixa renda. 

MONITORIA 

Atividades de Monitoria  

 

A Monitoria é uma atividade exercida por alunos regularmente inscritos no Curso de Educação Física. A atividade de 

Monitoria é regida por Norma específica emanada da Vice-Reitoria de Graduação, com a denominação Norma Geral do 

Programa de Monitoria Circular Interna nº 002/2005/VRG. 

 

A monitoria é uma atividade de auxílio à docência considerada como um fator importante para o crescimento do aluno. 

Com base nesta compreensão, a Universidade Estácio de Sá tem investido permanentemente na Monitoria. O Programa de 

Monitoria é mais um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação. Sua principal finalidade é o 

aperfeiçoamento do processo profissional e da melhoria da qualidade de ensino, através da ação dos monitores nos 
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processos pedagógicos, criando, também, condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas às atividades docentes. 

 

O curso de Educação Física oferece vagas para monitoria preferencialmente nas disciplinas de caráter prático, sobretudo, 

nos Laboratórios de Anatomia, Fisiologia do Exercício, Mediadas e Avaliação e Biomecânica. 

 

Para que o aluno possa se inscrever no Concurso de Seleção é necessário que ele já tenha cursado a disciplina na qual 

pretende atuar e ter obtido média final maior ou igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior 

ou igual a sete (7.0). Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos, e as vagas são preenchidas de acordo 

com o resultado dessa avaliação, cuja nota não poderá ser inferior a oito (8.0). 

 

Ao longo da monitoria, o aluno desenvolve uma série de atividades orientadas pelo professor responsável pela disciplina. 

Ao término do período da monitoria, os alunos monitores apresentam um relatório das atividades desenvolvidas ao 

professor responsável, que o encaminhará à Coordenação do Curso. 

ATENDIMENTO AO ALUNO 

Atendimento ao Discente 

 

O Curso de Educação Física segue as políticas e diretrizes institucionais adotadas pela Estácio para efetivar o apoio 

pedagógico aos seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica é 

necessário associar, à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante. 

 

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Estácio perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao 

estudante os meios necessários ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e 

integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada. 

 

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos com distintas finalidades: 

sistema de informação acadêmica (SIA), assistência ao discente, atividades de nivelamento, inserção no mercado de 

trabalho (DIREM) e acompanhamento ao egresso. 

 

Sistema de Informação Acadêmica 

 

O Sistema de Informação de Acadêmica - SIA é uma ferramenta eficaz de relacionamento dos discentes (e também 

docentes) com a IES. Por intermédio desse, o aluno tem acesso a todas as informações da Instituição, do seu Curso e de sua 

vida acadêmica, durante toda a formação superior. O SIA promove flexibilidade na organização de suas atividades (diárias e 

acadêmicas), além de proporcionar acesso ao conhecimento, com material didático postado pelos docentes. 

 

Inserção no Mercado de Trabalho - Diretoria de Relações Empresariais 

 

ESTÁGIOS E EMPREGOS 

 

A IES, através de um serviço gratuito e informatizado integrado ao mercado de trabalho, oferece estágios e empregos a 

seus estudantes e egressos por meio de um banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De 

acordo com a legislação em vigor foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando processos e 

atendimentos. 

 

Funções principais: 

§  Incentivar o acesso de alunos e egressos à prática profissional; 
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§  Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as expectativas do mercado; 

§  Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos graduandos e graduados. 

 

O acesso para cadastro, tanto para o graduando e/ou graduado quanto para as empresas, deve ser feito pela Internet, 

bastando para tanto, inserir login e senha. 

 

O processamento de avaliação é realizado através do Sistema, preenchido pelo estudante e validado pelo Coordenador do 

Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) dias. 

 

Educação à Distância 

 

De acordo com a identidade da instituição de ensino superior (IES) e seu conceito de sociedade, ser humano e educação, a 

concepção de Educação a Distância incorpora o rompimento dos paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias de 

informação e comunicação e uma proposta pedagógica alicerçada na concepção do sujeito sócio-histórico de Vygotsky 

(1984)[1], que considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos em contextos  sócio-técnicos específicos 

(LÉVY, 1993)[2] e objetiva um processo de aprendizagem no qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos e 

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

 

A Educação a Distância, integrada ao cotidiano da IES no ensino presencial, atende às novas exigências de formação dos 

estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante 

movimento. Além disso, agrega um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas 

pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente visto que todos (professores e alunos) 

ensinam e aprendem em uma construção coletiva. 

 

Aprender e ensinar nos entornos educativos a distância da Estácio, constituídos de atores humanos e tecnológicos 

organizados em rede (LATOUR, 1992)[3], nos quais é necessário aprender permanentemente em contínuas trocas de 

conhecimento, exige uma nova forma de educar que carece de novas estratégias para aprender e ensinar, de forma 

cooperativa. 

 

Os pressupostos metodológicos que baseiam a listagem das etapas para o design didático-instrucional estão relacionados 

com os conceitos de interação social, zona de desenvolvimento proximal, abordados por Vygotsky e com o conceito de 

mediação de Lévy (1998) - mediação digital. 

 

Vygotsky enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o efeito da interação social, da linguagem e da cultura, sobre o 

processo de aprendizagem. Desta forma, há interiorização do conhecimento ou a transformação dos conceitos espontâneos 

em científicos. Isso acontece na zona de desenvolvimento proximal, o que Vygotsky definiu como espaço onde atua o 

processo de aprendizagem, por meio de atividades realizadas com a ajuda do (outro significativo) mais capaz naquele 

aspecto. 

 

O processo de aprender em rede, na Estácio, inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre no âmbito de uma situação 

interativa, na qual o professor on-line atua como guia e facilitador, provocando e estimulando novos descobrimentos, 

propondo estratégias em uma prática pedagógica que deve levar o aluno a produzir e refletir, com autonomia, 

experimentando e registrando o resultado de suas observações. O papel reservado ao professor on-line é, sobretudo, o de 

orientar e não mais o de ser o único detentor do saber. Não lhe cabe somente saber as respostas para as perguntas dos 

alunos, mas também saber problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo.  A EAD na Estácio valoriza o professor 

orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos ao trabalho cooperativo e colaborativo. O professor que potencializa o 

diálogo, a troca de conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes. 

 

file:///C:/Users/adriana.apio/Users/user/AppData/marcelo.costa/Documents/PPC/PPC%20212/PPC%20212%20-%20Bacharelado%20-%20completo.doc
file:///C:/Users/adriana.apio/Users/user/AppData/marcelo.costa/Documents/PPC/PPC%20212/PPC%20212%20-%20Bacharelado%20-%20completo.doc
file:///C:/Users/adriana.apio/Users/user/AppData/marcelo.costa/Documents/PPC/PPC%20212/PPC%20212%20-%20Bacharelado%20-%20completo.doc


 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

[1] VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

[2] LÉVY, P. As novas tecnologias da inteligência e o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Editora 34, 

1993. 

[3] LATOUR, B. (1992). One More Turn after the Social Turn. In: MCMULLIN, Ernan (ed.). The Social Dimensions of Science. 

Notre Dame: University of Notre Dame Press.  

CORPO DOCENTE 

Corpo Docente 

 

Critérios de Seleção  

 

Os critérios de admissão e de progressão na carreira encontram-se no Plano de Carreira Docente para os Cursos de 

Graduação da Universidade Estácio de Sá, de acordo com o Regimento Interno da Instituição. 

 

No Curso de Educação Física, durante o processo de seleção docente, considera-se fundamental não somente a titulação e a 

experiência mo magistério superior, mas também a experiência profissional, tão importante para a adequada formação do 

profissional de Educação Física. 

 

Composição  

 

O Curso de Educação Física tem hoje um corpo de docentes qualificados para ministrar as disciplinas da matriz curricular. 

Seguindo o requisito da titulação formal, o corpo docente é composto por especialistas, mestres e doutores. Tendo em vista 

que, apesar de fundamental, nem sempre a titulação formal reflete a qualidade e o potencial docente, a grande maioria 

atua ainda, de forma específica, no mercado de trabalho, exercendo atividades vinculadas às disciplinas que leciona, o que 

garante forte consolidação dos referenciais teóricos com a vivência e aplicação prática destes. 

 

Em adendo, os professores participam em outras atividades acadêmicas como publicações de livros e artigos científicos, 

cursos ministrados em atividades de extensão universitária, eventos com apresentação de trabalhos científicos, assim como 

desempenham funções acadêmicas em cargos específicos e possuem ampla experiência profissional. 

 

A relação entre a formação dos docentes e a adequação para ministrar as disciplinas constantes da estrutura curricular é 

uma das prioridades do curso. Portanto, quase que a totalidade do corpo docente possui formação específica na área da 

disciplina que leciona. 

 

 

Capacitação Docente 

 

Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas relacionados à compreensão dos processos 

de ensino e aprendizagem eficazes. Sua aplicação, no entanto, exige uma mudança no papel do professor, advinda de uma 

nova percepção da função social do ensino e das finalidades educativas. Em outras palavras, provêm do perfil profissional 

do aluno que pretendemos formar e que resulta, por sua vez, do tipo de sociedade a que aspiramos. É urgente a adoção de 

uma educação voltada à formação integral da pessoa em todas as suas capacidades, entre elas também as profissionais. A 

finalidade é formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do saber (conteúdos conceituais), 

devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, as técnicas e as estratégias, ou seja, o saber fazer (habilidades 

e competências), a formação em valores, o saber ser e o saber viver (aspecto relacional). 

 

Ensinar implica dominar habilidades, técnicas e estratégias de ensino, isto é o domínio de determinados procedimentos 

capazes de assegurar os resultados pretendidos. Temos a certeza de que não é suficiente o conhecimento teórico sobre 

file:///C:/Users/adriana.apio/Users/user/AppData/marcelo.costa/Documents/PPC/PPC%20212/PPC%20212%20-%20Bacharelado%20-%20completo.doc
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estes processos, para isto é preciso que a formação dos professores esteja estreitamente relacionada à prática real da sala 

de aula em um processo sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a fundamentação sobre suas 

características, a análise de seu funcionamento, a sua revisão e a sua adequação às características do contexto, dos alunos e 

do próprio professor. 

 

Para oferecer suporte adequado a nossos docentes foi criado o Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), que se 

constitui em diversos  espaços de interlocução com os professores que atuam em cada curso , para fomentar a troca de 

experiências, permitindo que o docente encontre na relação, no diálogo com o colega, uma reflexão conjunta e partilhada 

que lhe permita superar os desafios enfrentados cotidianamente. 

 

O PIQ inclui ações que enfatizam a formação continuada com vistas ao aprimoramento acadêmico elaborado em dois eixos 

fundamentais: 

1.    O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica nos quais serão discutidos os temas: 

Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade 

em sala de aula e que se destinam a todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e 

Pós Graduação, nas modalidades presencial e a distância. 

2.    O segundo eixo está centrado na formação pedagógica específica, e, portanto, numa perspectiva estratégica, na qual 

serão oferecidos módulos criados para atender a demandas geradas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como exemplo, 

o módulo Formação de Professor em Docência online, tendo em vista a expansão da EAD.  

 

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam a metodologia de ensino à distância, 

quer na modalidade on line, quer na teletransmissão. Para tanto, a Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se como 

parceira e norteadora das melhores práticas nesse sentido, garantindo a qualidade e o acesso de todos os docentes ao 

Programa. 

 

Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente nacionalmente, que poderá cursá-los a 

qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As inscrições serão realizadas on line, pelo sistema de informações 

acadêmicas - SIA, no limite das vagas disponibilizadas por turma. Os professores contam com a orientação de um tutor da 

área de Educação que orientam e incentivam o aprofundamento dos temas. 

BIBLIOTECA 

Biblioteca 

 

ACERVO, INFORMATIZAÇÃO E SERVIÇOS 

 

ACERVO 

O acervo do Curso de Educação Física disponibilizado nas bibliotecas é composto por livros básicos e complementares, de 

acordo com o conteúdo programático das disciplinas do Curso, livros clássicos, periódicos impressos  e  on-line, Bases de 

Dados, vídeos e DVD´s. 

A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador conectado à Internet e permite a consulta por 

autor, título e assunto. 

 

SISTEMA INFORMATIZADO DE BIBLIOTECAS - SIB 

 

O SIB é responsável pelo gerenciamento informatizado das bibliotecas no que se refere à consulta ao acervo local e on-line, 

aos recursos de pesquisa informatizada, empréstimo domiciliar, reserva e  renovação de empréstimos local e on-line. 

O acesso através da Internet é realizado pelo site http://biblioteca.br/online.asp. 

 

http://biblioteca.br/online.asp
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SERVIÇOS 

 

SERVIÇO DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - COMUT 

Importante instrumento para a incrementação de pesquisas e trabalhos acadêmicos o COMUT permite aos pesquisadores o 

recebimento de cópia de artigos publicados  em periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes  nas 

melhores bibliotecas do país. 

 

BASE DE DADOS 

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo site http://biblioteca.estacio.br ou pelo 

endereço www.portaldapesquisa.com.br. 

 

FICHAS CATALOGRÁFICAS 

 

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas catalográficas com o intuito de colaborar com 

a normatização dos trabalhos de final de curso. 

 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, as Bibliotecas dão acessibilidade aos usuários com 

necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. 

 

Auditiva 

 

As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

 

Visual 

 

O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de voz, está disponível nas Bibliotecas viabilizando, deste 

modo, o uso do computador. 

LABORATÓRIO 

Infraestrutura do Curso 

 

Espaços Físicos e Laboratórios do Curso 

 

O Curso de Bacharelado em Educação Física possui uma sólida estrutura de Laboratórios para atendimento às atividades 

pedagógicas  aulas práticas, estudos dirigidos, monitorias, projetos de pesquisa e de iniciação científica. Para que estas 

ocorram de forma adequada, professores, pesquisadores e corpo técnico-administrativo possuem responsabilidades 

específicas obedecendo, todavia, às normas gerais para utilização dos mesmos. 

 

Os seguintes espaços compõem o espectro necessário ao desenvolvimento dos estudos e vivência fundamentais à formação 

superior em Educação Física: Salas de Aula; Auditório; Biblioteca; Laboratório de Informática; Laboratório de Anatomia; 

Laboratório Multiuso; Laboratório de Biomecânica; Laboratório de Fisiologia do Exercício e, Medidas e Avaliação; 

Laboratório de Práticas Pedagógicas e Comportamento Motor; Brinquedoteca; Sala de Ginástica e Dança; Sala/Ginásio de 

Luta; Ginásio Poliesportivo; Sala de Ginástica Artística; Piscina. 

 

Equipamentos e Recursos Materiais 

 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp
http://www.portaldapesquisa.com.br/
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A estrutura de equipamentos e recursos materiais necessários ao curso de Educação Física é bem extensa e diversificada. 

Esta listagem inclui desde os materiais esportivos, como bolas, cordas, bastões, tatames, bambolês, entre outros, até os 

equipamentos de laboratório, como eletromiógrafos, câmeras digitais, ergoespirômetros, compassos de dobra cutânea, 

entre outros, passando por materiais de consumo, como reagentes, fitas de lactato, álcool, algodão, entre tantos. Todos 

estes recursos são fundamentais para execução do Projeto Pedagógico. 

 

Corpo Técnico-Administrativo 

 

Para que este projeto seja exeqüível, não apenas alunos, professores, espaços físicos e recursos materiais são necessários. 

Com relação aos recursos humanos, além dos decentes, um corpo técnico-administrativo especializado e atencioso faz-se 

fundamental. A organização e cuidado dos espaços físicos, equipamentos e recursos materiais fica a cargo destes 

profissionais, que atendem às salas de ginástica, de dança, de luta, ao ginásio e/ou quadra poliesportiva, à piscina, enfim, a 

todos os espaços e necessidades do curso. 

 

Para tanto, Técnicos de Laboratório (Anatômico, Fisiologia do Exercício, Medidas e Avaliação, Biomecânica, Bioquímica, 

Comportamento Motor, Informática e Piscina), Supervisores e Coordenadores de Pesquisa, apoiados por Estagiários e 

Monitores, administram conjuntamente todas as atividades desenvolvidas pelo curso. 
 

 

 

 
 


