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DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Data de início de atividades, denominação e localização
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição pública e
gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia e teve o
início de suas atividades em 31 de maio de 1976.
O Campus Universitário situa-se na Av. Transnordestina, S/N, bairro Novo
Horizonte, CEP 44.036.900, Feira de Santana, Bahia, Brasil. A instituição congrega ainda
o PóloUAB em Pintadas e o Campus Avançado da Chapada Diamantina, em Lençóis,
ambos no estado da Bahia, e outros prédios (Centro Universitário de Cultura e Arte CUCA, Observatório Astronômico Antares; Horto Florestal; Clínicas Odontológicas;
Chácara Xavante, Biblioteca Monteiro Lobato, Serviço de Assistência Jurídica (SAJ),
situado no Fórum Felinto Bastos, o Prédio dos Ex-Combatentes e CSU – Centro Social
Urbano), localizados em diferentes bairros de Feira de Santana, onde funcionam, além de
atividades de ensino, atividades de pesquisa e de extensão.

Trajetória político-constitucional com atos legais que a consolidaram
institucionalmente
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi criada pela Lei 2.784 de
24 de janeiro de 1970, sendo autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 7.7496 de 27
de maio de 1976, e instalada em 31 de maio de 1976. A UEFS teve sua origem a partir da
Faculdade Estadual de Educação de Feira de Santana, na década de 70, criada sob a
denominação de Fundação Universidade de Feira de Santana (FUFS), posteriormente
transformada em autarquia através da Lei Delegada Nº. 12, de 30 de dezembro de 1980,
passando à atual denominação.
Ela foi reconhecida através da Portaria Ministerial de Nº 874, de 19 de dezembro
de 1986. Posteriormente, foi recredenciada pelo Decreto Estadual de Nº 9.271, de 14 de
dezembro de 2004, embasado no parecer CEE 312, de 8 de dezembro de 2004. A UEFS
foi recredenciada em 2016 através do Decreto nº 17.228 de 26 de novembro de 2016, por
mais 8 anos.
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Contexto geoeducacional e social em que se insere
A UEFS localiza-se em um ponto significativamente estratégico de convergência
migratória, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se destaca por ser um importante
entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste brasileiro. O município de Feira de Santana
está localizado a 108 km a noroeste da capital baiana, Salvador. Feira, como é apelidada,
é a segunda cidade mais populosa do Estado e a maior cidade do interior do NorteNordeste em população. É também a sexta maior cidade do interior do país, com uma
população superior a de oito capitais brasileiras. Tem como região prioritária de atuação
o semi-árido, onde desenvolve seus projetos e programas acadêmicos, culturais e sociais,
contribuindo estrategicamente para o desenvolvimento nacional e a elevação da qualidade
de vida da população.
Na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é sede da maior região
metropolitana do interior nordestino, a Região Metropolitana de Feira de Santana, que
concentra cerca de 757.036 habitantes em 2.265.426 km. Segundo o IBGE1, a população
do município em 2010 era de 556.642 habitantes, em 2017, a população estimada chega
a 627.477 habitantes e sua unidade territorial conta com 1.337,993 km2. Feira de Santana
pertence ao Território de Identidade Portal do Sertão, que abarca uma população de
856.252 habitantes num conjunto de 17 municípios2.
Feira de Santana possui duas universidades públicas, a Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB) e a UEFS, sendo esta a mais antiga e única estadual, que
possui, na sua oferta regular 28 cursos, 12 licenciaturas, 13 bacharelados e 3 cursos com
dupla modalidade. Ainda no ensino superior, a cidade conta também com instituições de
educação tecnológica como o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o Centro de Educação
Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), além de várias faculdades particulares, que
também recebem alunos das cidades vizinhas. No campo profissionalizante, conta
também com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
O Município possui, vinculados à educação, os seguintes Conselhos: Municipal
de Educação, Municipal de Acompanhamento do FUNDEB e de Alimentação Escolar.

1

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dados obtidos no link
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=2910800, em 30/11/2017;
2
Compõem o território, além de Feira de Santana, os municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera,
Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa
Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra
Nova). Dados obtidos na FAEB (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia), através do link
http://www.faeb.org.br/perfil-de-territorios/portal-do-sertao.html (acessado em 04/08/2015).
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Há em Feira, uma rede de ensino que possui 223 escolas que ministram ensino PréEscolar, 443 de Ensino Fundamental e 38 de Ensino Médio. Em 2012, segundo o IBGE,
Feira contava com 83.202 matriculas e 4.000 docentes no Ensino Fundamental, e 21.105
matriculas e 1.588 docentes no Ensino Médio.
Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município
em 2012 era de R$15.199,91, totalizando R$8.635.051.000,00, composto de valor
adicionado na agropecuária de R$39.780,00, de valor adicionado na indústria de
R$1.840.038,00 e de valor adicionado nos serviços de R$5.367.869,00.
Quanto aos índices sociais, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano3,
Feira de Santana possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,712
em 2010, vindo de 0,460 em 1991, passando para 0,585 em 2000, demonstrando clara
evolução, sendo o 5º melhor do estado. Na composição deste IDH, também houve
modificações nos subíndices que o compõem: de 2000 para 2010, o IDH - Educação
passou de 0,44 para 0,619; o IDH - Longevidade, de 0,716 para 0,820, e o IDH - Renda,
de 0,634 para 0,710. Portanto, todos os três subitens evoluíram. Nesse ínterim,
salientamos que desde a sua criação, a UEFS vem contribuindo com a transformação da
realidade de Feira de Santana e região, através das suas diversas linhas de atuação. Na
condição de universidade pública, tem assumido o compromisso de apresentar soluções
para os problemas sociais através de programas de integração com a comunidade que
englobam diversas linhas de ação, em áreas como: educação, saúde, artes e cultura.
Tendo como responsabilidade social, o compromisso de formar profissionaiscidadãos, a UEFS conta com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), que
busca o constante aperfeiçoamento da formação inicial, estimulando um ambiente crítico
de produção do conhecimento e de comprometimento social.
A PROGRAD atua direta ou indiretamente em programas, ações e processos
acadêmicos, formativos ou regulatórios, pertinentes ao desenvolvimento acadêmico da
instituição. Orienta, assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento
ou reformulação de projetos pedagógicos dos cursos de graduação, implementa a criação
de cursos/turmas de oferta especial, gerencia o Programa de Viagens de Campo e o
Sistema Acadêmico, além de propor e coordenar programas de qualificação da formação
profissional discente, a exemplo do PIBID/CAPES, PET Saúde, Pró Saúde e a Monitoria.

3

Atlas
do
Desenvolvimento
Humano
no
Brasil
em 2013,
<http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/feira-de-santana_ba#idh>, em 30/11/2017.

obtido

no

link
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID contempla os
cursos de Licenciatura da UEFS com o intuito de contribuir para a elevação da qualidade
da escola pública. Atualmente, o PIBID/UEFS conta com o total de 603 Bolsistas de
Iniciação à Docência, 86 Bolsistas Supervisores, 36 Coordenadores de Área, 1
Coordenadores de Gestão de Processos Educacionais e 1 Coordenador Institucional e
desenvolve atividades de iniciação à docência em 41 escolas parceiras no município de
Feira de Santana.
O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró
Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde)foram criados
através da parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Esses
programas têm como pressupostos a consolidação da integração ensino-serviçocomunidade e a educação pelo trabalho. Os Cursos de Graduação da Área de Saúde
envolvidos nos Programas na UEFS são: Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia,
Educação Física, Ciências Biológicas e Psicologia.
O Programa Bolsa Monitoria disponibiliza um total de 100 vagas que contemplam
estudantes com bolsas oriundas de projetos de professores orientadores, lotados nos nove
departamentos da UEFS. Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de um
curso, permitindo, assim, a atuação desses monitores em outros cursos, que não
exclusivamente o seu, favorecendo, dessa forma, a ampliação para um olhar
multidisciplinar desses estudantes.
Além disso, tramitam pela PROGRAD os vários processos relativos à vida
acadêmico-institucional dos docentes e discentes e a responsabilidade pelo processo
seletivo para ingresso ao ensino superior – ProSel e pelos processos estudantis de
transferência, reintegração, matrícula diplomado e matrícula especial em disciplinas
isoladas. A UEFS através PROGRAD mantém o controle do ProSel, através do
acompanhamento da empresa executora definida no âmbito de licitação pública.
É preocupação da PROGRAD ainda, a formação docente com caráter contínuo,
dialógico e formativo, visando um amplo e diversificado processo de aperfeiçoamento
com vistas à aprendizagem coletiva e à melhoria na qualidade de vida dos docentes e
discentes da UEFS. Nesse sentido, a PROGRAD, através do PROFACE – Programa de
Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais, investe em
ações que fomentam a pedagogia universitária em prol do fortalecimento das práticas
pedagógicas e das relações interpessoais no ambiente acadêmico
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Com a finalidade de acompanhar a implantação e implementação de ações
relacionadas à Política Institucional de Educação Inclusiva, aprovada pelo CONSEPE
(2012), o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (NAU)
foi criado em abril, pela Portaria Nº 629/2017. É constituído por profissionais vinculados
a diversas instâncias da universidade, para assegurar a interação propositiva e
participativa no planejamento, execução e avaliação das propostas.
Dentre as várias ações previstas na Política Institucional de Educação Inclusiva, o
NAU objetiva tornar a universidade acessível, visando a remoção de barreiras físicas,
arquitetônicas e atitudinais. Propõe-se a atuar no âmbito da formação acadêmica dos
estudantes e dos docentes, para possibilitar participação e aprendizado a todos os
estudantes, como os que possuem deficiência ou outras necessidades educacionais
especiais.
O NAU pretende contribuir para a formação humana dos estudantes e
profissionais da UEFS, por meio de processos educacionais orientados por valores
democráticos, solidariedade, compaixão e sensibilidade, para a convivência com a
diversidade/diferenças humanas sem que estas sejam motivo de preconceito e
discriminação.
A PROGRAD promove ainda o desenvolvimento de ações que consolidam a
UEFS como espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e
socialmente relevante, estimulando e apoiando metodologias que priorizem a atuação do
estudante na investigação de problemas locais e regionais em conexão com o quadro
nacional ou internacional. Nesse âmbito, insere-se o esforço de definição de políticas de
qualificação dos cursos de graduação, através das diversas propostas e ações que denotam
políticas articuladas de apoio ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Para a sistematização e execução de ações extensionistas, a UEFS pode contar
com a atuação da PROEX – Pró Reitoria de Extensão. De acordo com o conceito
construído pelo Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, a Extensão Universitária
“sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”.
Na Universidade Estadual de Feira de Santana, a principal função da Extensão é
identificar as potencialidades externas e internas e estabelecer uma interface social,
assumindo o papel de parceria nas diversas atividades do seu entorno.
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O compromisso social da UEFS tem sido fortalecido pelas ações extensionistas
articulando o ensino e a pesquisa, possibilitando uma relação dialógica e transformadora
entre todos os envolvidos nestas ações. É importante ressaltar o princípio educativo da
extensão quando se propõe a sair dos muros da universidade estabelecendo uma relação
de troca de saberes com a sociedade, o que implica na apreensão da realidade e em uma
real intervenção. Neste contexto a curricularização da extensão tem lugar privilegiado
como ação fundante na garantia da indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a
pesquisa.
Através dos programas de extensão e cultura a Instituição tem interferido
propositivamente na realidade dos municípios contemplados, principalmente nas áreas de
saúde, educação, meio ambiente e qualificação profissional, especialmente dos
professores do semiárido, o que tem contribuído para a melhoria da qualidade da
educação em seus níveis e modalidades. Além disso, essas ações fomentam a preservação
do saber e das tradições regionais.
A extensão permite identificar o que deve ser pesquisado e ensinado, e para quais
fins e interesses se buscam novos conhecimentos, dentro da dinâmica de criação e
recriação em vista das transformações sociais. As ações extensionistas são desenvolvidas
no formato de programas, projetos e cursos de extensão, além de eventos institucionais e
interinstitucionais.
Nos últimos anos a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e Programas
de Extensão (sendo em 2017 mais de 130 projetos e mais de 40 programas), com
importante participação no edital PROEXT/MEC, resultando no alargamento da
participação de estudantes, que se reflete na ampliação do número de bolsas de iniciação
extensionista demandadas e ofertadas (atualmente 150) e na crescente adesão ao
programa de voluntariado da Instituição.
Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira
Idade, pela sua especificidade e grande abrangência, que em 8 de agosto de 2017
completou 25 anos de existência, atendendo a uma média de 950 idosos anualmente.
Essas ações envolvem todos os cursos da UEFS, somando esforços dos corpos docente e
discente no atendimento à comunidade, além do vínculo da Universidade com outros
segmentos sociais.
Dentre os vários eventos realizados pela PROEX ou com seu apoio, é relevante
destacar a Feira do Livro – Festival Literário e Cultural – realizado anualmente e de
abrangência regional, que atingiu um público de aproximadamente setenta mil pessoas
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no ano de 2016, com superação desse público no ano de 2017, quando ocorreu sua 10ª
edição.
A Feira do Semiárido é um evento realizado a cada dois anos dentro do campus
da UEFS em parceria com a UFRB, a UNEB, Governos Estadual e Municipal, além de
representantes dos movimentos sociais e tem como objetivo problematizar o semiárido
em seus aspectos econômicos, sociais e culturais, contribuindo para a geração e troca de
conhecimentos.
A Semana de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento nacional, realizado
anualmente pela PROEX com o apoio da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e
Ministério de Ciência e Tecnologia. No ano de 2017, foi realizada pela PROGRAD, como
parte da SNCT, a I Feira de Graduação da UEFS, com o objetivo de divulgar os Cursos
de Graduação, suas principais atividades, o perfil profissional, áreas de atuação, além das
políticas de acesso e permanência, programas de bolsas acadêmicas e programa de
internacionalização.
A Pró-Reitoria de Extensão também desenvolve dois projetos de extensão em
parceria com a Secretaria de Educação do Estado: O Projeto Universidade para Todos
(UPT), curso pré-vestibular gratuito, oferecido através da UEFS e da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia e trata-se de uma ação afirmativa que busca preparar alunos
para o ingresso no ensino superior. O Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) é um
programa de Alfabetização de Jovens e Adultos que na região de abrangência da UEFS
atinge a 25 municípios baianos. A relação da UEFS com estes projetos governamentais
não é apenas de reprodução da proposta apresentada pela SEC/BA, mas apresenta
contribuições com o objetivo de garantir maior qualidade das ações implementadas.
Assim, pretende-se consolidar o conceito da Extensão desvinculada do caráter
assistencialista, tornando-a um momento privilegiado de produção e troca de
conhecimentos entre a Universidade e a sociedade onde está inserida.
Outro aspecto da UEFS que tem ganhado destaque no cenário nacional, diz
respeito ao campo da pesquisa, fomentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, que tem como missão gerir as políticas institucionais de pesquisa, Pósgraduação e inovação tecnológica e dar apoio às atividades que são desenvolvidas nessas
áreas pelos membros da comunidade universitária. A missão da PPPG é gerir as políticas
institucionais de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação tecnológica e dar apoio às
atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos membros da comunidade
universitária. Em acordo com os Departamentos, Colegiados, Núcleos e Grupos de
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Pesquisa, a PPPG supervisiona, coordena, planeja, executa, acompanha e avalia as
atividades relacionadas à pesquisa, à produção científica e à pós-graduação. É sua tarefa
também estabelecer relações com outras universidades, institutos de pesquisa e órgãos de
fomento, sempre que o tema é a pós-graduação, a pesquisa e a inovação.
Pesquisa e Pós-graduação são áreas em que a UEFS tem crescido muito nos
últimos anos. O primeiro programa de pós-graduação stricto sensu foi implantado em
1997, quando a universidade tinha 21 anos, mas desde então a expansão e a qualificação
são constantes e hoje nossos programas abrangem todas as grandes áreas do
conhecimento. São, atualmente, 18 programas próprios de pós-graduação stricto sensu,
dos quais 14 acadêmicos (dez cursos de mestrado e quatro de mestrado e doutorado) e
quatro mestrados profissionais. Há ainda outros três mestrados profissionais em rede e
quatro programas interinstitucionais (um mestrado, um doutorado e dois programas com
mestrado e doutorado).
A pesquisa também se tornou uma prática arraigada em todos os departamentos.
Existem (dezembro de 2016) 566 projetos de pesquisa cadastrados na UEFS, dois quais
47,5% captaram recursos através de editais no ano de 2016. Tais pesquisas envolvem não
apenas docentes, mas também analistas universitários e estudantes. A esses projetos estão
associadas 408 bolsas de iniciação científica4, a maior parte custeada por agências de
fomento (CNPq e FAPESB).
O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT é o setor responsável pela gestão da
política de inovação, da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sua missão
é promover e cuidar da propriedade intelectual e da transferência do conhecimento gerado
no âmbito da UEFS, fortalecendo a integração entre universidade, órgãos do governo,
setor produtivo e sociedade. O NIT também acompanha as incubadoras tecnológicas e
empresas júnior criadas na UEFS.
Outro campo de atuação da PPPG é a captação de recursos para investimento em
infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Coordenando equipes de pesquisadores de
todos os departamentos, a PPPG tem conseguido inscrever projetos da UEFS em editais
de agências como a FINEP e, através deles, tem obtido recursos que dificilmente
poderiam ser conseguidos de outras fontes. Com tais recursos foi possível construir e
ampliar prédios e instalações físicas para laboratórios e ambientes de pesquisa, espaços
físicos para os cursos de pós-graduação e adquirir equipamentos de alto custo.

4

O número se refere ao total de bolsas disponibilizadas em editais no ano de 2016.
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Para cumprir com sua missão a PPPG dispõe de uma equipe técnica estruturada
em coordenações (de Iniciação Científica, de Pesquisa, de Pós-graduação e o Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT), além de secretaria e o gabinete do pró-reitor. Mas a equipe
da PPPG não atua sozinha. Muitos de seus processos decisórios ocorrem em espaços
coletivos de avaliação e deliberação, como o Comitê de Iniciação Científica, o Fórum de
Coordenadores de Pós-graduação e a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa.
A Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI tem como objetivo
principal contribuir para que uma das dimensões da missão da UEFS, que é a inserção
internacional da Universidade, seja efetivada com qualidade.
Criada em 1997 e reestruturada em 2007, a Assessoria dissemina ações junto à
comunidade universitária que contribuam para o fortalecimento da Política de
Internacionalização da Instituição, baseada nos seguintes eixos:

1. Mobilidade Estudantil na/da Graduação e Pós-Graduação;
2. Integração em Redes Internacionais;
3. Ampliação de Pesquisas num âmbito interinstitucional;
4. Captação de Recursos para a Cooperação Internacional.

Atualmente a UEFS integra importantes Redes e Organismos, como a Agência
Universitária de Francofonia (AUF), o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras
(GCUB), a Associação dos Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos
Internacionais (FAUBAI) e a ABRUEM – Câmara de Internacionalização.
Mantém, também, parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES na
Argentina, Áustria, Bélgica, Benin Canadá, República do Congo, República Democrática
do Congo, Moldávia, Marrocos, Bolívia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Itália,
México, Portugal, Romênia e Uruguai, com as quais desenvolve atividades de pesquisas
e eventos conjuntos, mobilidade discente na graduação e pós-graduação.
O desenvolvimento da internacionalização da UEFS tem sido pautado numa
perspectiva proativa, buscando sempre novas oportunidades, no intuito da melhoria da
qualidade e excelência acadêmica, delineado por um processo contínuo e em permanente
mudança, que tem em conta o papel do ensino superior para o desenvolvimento da
sociedade, sua finalidade, interesses, as motivações institucionais e, por conseguinte,
capacidade dos egressos de competir no mercado de trabalho. No momento, essa ação é
fomentada por Programas como:
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✓ Programa Institucional Bolsa Intercâmbio (UEFS).
✓ Programa de Mobilidade Nacional
✓ Programa Brasil – Colômbia BRACOL (Grupo Coimbra).
✓ Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação - PAEC
(OEA/GCUB).
✓ Programa de Estudantes Brasil – México – BRAMEX (GCUB).
✓ Programa de Pós-Graduação em Pecuária e Agricultura Tropicais
BRASIL/MÈXICO (PROPAT)
✓ Programa Be_a_doc (GCUB).

Avançou-se ao longo desse período de 02 (dois) para quase 600 (seiscentos)
estudantes da UEFS que realizaram intercâmbio; mais de 80 estudantes internacionais
cursaram graduação ou pós-graduação da UEFS; ações de internacionalização foram
realizadas em torno de 30 instituições não parceiras em 12 países como Colômbia,
Irlanda, Holanda, Austrália, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Hungria, através de
Programas como Ciência sem Fronteiras, IBrasil e BRACOL.
Atividades como o Workshop de Internacionalização Universitária, em sua nona
edição; Café Palestra em sua 13ª edição; Seminário Cultural, com apresentações sobre a
cultura dos países dos estudantes internacionais; AERI Mundus, exposição de trabalhos
de ex-intercambistas; Summer Class, curso de férias de estudantes internacionais; Chat
Weel, conversação entre estudantes internacionais e comunidade acadêmica e o AERI
Buddy Program, seleção de estudantes para acolhimento aos estudantes internacionais;
configuram-se como estratégias de difusão da prática da internacionalização que
oportuniza a diferenciação de currículo e a troca de experiências no aspecto pessoal e
profissional.
A AERI compreende a equidade educativa como uma busca coletiva, para qual a
internacionalização do Ensino Superior deve e pode contribuir. Neste sentido, já se
encontra como eixo temático do PDI 2017-2021, conferindo o alinhamento da
universidade com as novas necessidades que o mundo globalizado apresenta.
Em se tratando de publicações produzidas na instituição, ganha destaque a UEFS
Editora, criada em 2002, pelo Conselho Administrativo da UEFS, como um órgão
suplementar da Reitoria, a UEFS Editora só havia publicado, até novembro de 2010, três
livros. Faltavam-lhe condições mínimas para funcionar efetivamente como editora
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universitária, o que foi providenciado em fins de 2009: espaço físico, equipamentos, um
editor (funcionário da Secult, à disposição, sem ônus para a UEFS), uma secretária. Já em
2010, passou a contar também com um designer gráfico e uma assistente editorial
(funcionária da EGBA, à disposição, sem ônus para a UEFS), além de adotar novo
logotipo, cujo desenho a sintetiza melhor, nos traços leves e sugestivos de um livro aberto,
e vinculou-se à ABEU (Associação Brasileira das Editoras Universitárias). Seu Conselho
Editorial, integrado por nove membros, que são professores indicados para a função por
seus respectivos departamentos, começou a cumprir o papel que lhe compete. Um desses
professores exerce o cargo (não remunerado) de diretor da editora.
Ainda em fins de 2009, a UEFS firmou convênio de cooperação cultural com a
Fundação Pedro Calmon, órgão da Secretaria de Cultura do Estado, que possibilitou a
criação de uma coleção, Obras Raras da Cultura Baiana, no âmbito da qual foram
publicados em fac-símile quatro livros e um periódico há muito esgotados. A partir de
2011, a UEFS Editora publicou obras em regime de coedição com duas editoras
universitárias baianas — a Edufba e a Eduneb — e três editoras comerciais — 7Letras
(RJ), Anablume (SP) e Geração Editorial (SP); vem participando das Bienais do Livro da
Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tornou-se então conhecida nacionalmente,
para o que tem sido relevante o trabalho de sua Livraria Interuniversitária, ligada ao PIDL
(Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro), criada em 1985 e que veio a se
dinamizar com o crescimento da produção editorial aqui referida.
Dispõe atualmente de apenas um designer gráfico, servidor da UEFS. Está
instalada, em sala maior e melhor, no CAU III, para onde se transferiu em março de 2015.
A UEFS Editora prioriza a publicação de obras originais de caráter técnicocientífico e cultural, fruto de trabalho de pesquisa docente, e obras de ficção (contos,
novelas, romances), de poesia e infanto-juvenis. Serão aceitos para publicação os
originais que, apresentados de acordo com as normas do Manual do Autor, inscritos em
edital que se realiza periodicamente, divulgado no portal da Universidade e no site da
UEFS Editora, forem aprovados por pareceristas externos à UEFS escolhidos pela Editora
entre pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, residentes no país.
Publicou, até o momento, 131 livros em todas as áreas do conhecimento, 128 dos
quais nos últimos quatro anos e meio, dois deles reeditados, um da área de Biologia e
outro da área de História. Esses livros, em sua expressiva maioria, são originalmente fruto
de trabalhos de pesquisa. Sua publicação é viabilizada mediante dois procedimentos: por
editais (realiza-se um a cada ano), quando o custo é coberto com recursos do orçamento
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da UEFS, e por fluxo contínuo, quando o custo fica às expensas de recursos captados
pelos autores.
Dez exemplares de cada obra publicada são enviados para a Biblioteca Central
Julieta Carteado para catalogação no acervo. Dois de seus bibliotecários têm sido
responsáveis pela imprescindível normalização bibliográfica das obras editadas, o que
inclui a elaboração das respectivas fichas catalográficas.
Ressalte-se, ainda, que um exemplar também é enviado para a Biblioteca nacional
para fins de Depósito Legal.

Dimensão da atuação: cursos, professores, alunos, funcionários
A Universidade Estadual de Feira de Santana oferta regularmente 28 (vinte e oito)
cursos de graduação distribuídos em 04 (quatro) áreas do conhecimento em regime
semestral ou anual (Quadro 1). Dentre as vagas padrão ofertadas em cada curso, 50% são
reservadas, pelo sistema de cotas, a candidatos oriundos da escola pública, sendo 80%
destas, reservadas para candidatos que se declararem negros, conforme dispõe a
Resolução CONSU nº 034/2006. A mesma Resolução estabelece ainda, para cada curso,
o acréscimo de duas Vagas Especiais, exclusivas para candidatos oriundos de
comunidades indígenas e quilombolas.

Quadro 1. Descrição geral dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Feira
de Santana.
ÁREA

CURSOS

Engenharia Civil
TECNOLOGIA Engenharia da Computação
Licenciatura em Matemática
E
CIÊNCIAS
Lic. e Bacharelado em Física
EXATAS
Engenharia de Alimentos
Licenciatura em Química

CIÊNCIAS
HUMANAS E
FILOSOFIAS

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Lic. e Bacharelado em Filosofia
Licenciatura em História
Lic. e Bacharelado em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
Direito
Bacharelado em Psicologia

VAGAS POR TURNO
DIURNO
40
40
40
40
40
40
40
40
30

NOTURNO
30
40
40
40
40
40
-

TEMPO DE
INTEGRALIZAÇÃO

OFERTA

10 semestres
10 semestres
8 semestres
8/9 semestres
10 semestres
9 semestres

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

10 semestres
8 semestres
10 semestres
8 semestres
8 semestres
8 semestres
8 semestres
10 semestres
10 semestres

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
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LETRAS
E ARTES

Licenciatura em Letras Vernáculas
Licenciatura em Letras c/ Inglês
Licenciatura em Letras c/ Francês
Licenciatura em Letras c/ Espanhol
Licenciatura em Música

Lic. em Ciências Biológicas
Bach. em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
CIÊNCIAS
NATURAIS E Enfermagem
DA
Odontologia
SAÚDE
Farmácia
Medicina
Agronomia
Total de Vagas
Vagas Especiais
Total Geral
Fonte: PROGRAD/UEFS

40
20
15
20
20

-

8 semestres
8 semestres
8 semestres
8 semestres
8 semestres

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual

25
20
40
40
30
30
30
40

-

9 semestres
9 semestres
8 semestres
10 semestres
10 semestres
10 semestres
12 semestres
10 semestres

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral

950
56
1006

A UEFS, através da PROGRAD, implementa, ainda, vários cursos/turmas de
oferta especial através do Programa de Formação de Professores em Serviço (PARFOR);
dois cursos experimentais de Educação a Distância (UAB/EaD) e uma turma de Direito,
para beneficiários da Reforma Agrária (Convenio com o PRONERA).
O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica
(PARFOR) é resultado da ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), de
Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos
Estados e Municípios, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação
(PDE) que estabeleceu no país um novo regime de colaboração da União com os estados
e municípios, respeitando a autonomia dos entes federados. A partir de 2007, com a
adesão ao PDE, os estados e municípios elaboraram seus respectivos Planos de Ações
Articuladas (PAR), onde puderam refletir suas necessidades e aspirações, em termos de
ações, demandas, prioridades e metodologias, visando assegurar a formação exigida na
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para todos os professores que atuam na educação básica.
Os planejamentos estratégicos foram aprimorados com o Decreto 6.755, de janeiro de
2009, que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, com a finalidade de organizar a formação inicial e continuada desses
profissionais. Em 2017, é estabelecido o Programa de Formação Inicial e Continuada para
Professores da Educação Básica (PROFIC), uma atualização do PARFOR, que além de
continuar ofertando Licenciaturas, irá oferecer CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
lato sensu aos docentes.
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O PARFOR/PROFIC é destinado aos professores em exercício das escolas
públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB. O ingresso nesse
programa é realizado por meio de inscrição dos professores na Plataforma Freire e
validada pela Secretaria de Educação do Município, com vistas a oportunizar que esses
profissionais desenvolvam conhecimentos científicos pedagógicos com ética e
compromisso em suas atividades, para construção de uma sociedade justa e igualitária.
A Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS está inserida nesse
Programa por meio do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Feira de Santana (duas
turmas) e os demais cursos no Campus Avançado da Chapada Diamantina, no município
de Lençóis: Licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática, Geografia e Letras –
Inglês.
No âmbito da UAB, em 2011, foi aprovado no CONSEPE a oferta do Programa
Piloto dos Cursos de Licenciatura (Letras/Português e Pedagogia), em parceria com o
Polo de Apoio Presencial do Município de Pintadas-BA, Município sede do Território de
Identidade da Bacia do Jacuípe, território composto por 17 municípios. Foram ofertadas
100 vagas para cada curso e os professores em sua maioria eram da educação básica,
oriundos de vários municípios da Bacia do Jacuípe. Visando capacitar o corpo docente
técnico administrativo da UEFS e representantes do pólo presencial de Pintadas para a
oferta do Curso Piloto, a PROGRAD/ Coordenação da UAB/UEFS, promoveu um Curso
de Aperfeiçoamento em EaD (novembro/2010 a março/2011), com carga horária de 154
horas, com 91 inscritos.
No mês de junho de 2012, teve início o segundo curso de aperfeiçoamento na
modalidade semi-presencial da UEFS intitulado Interações Midiáticas na Educação
com aula inaugural prevista para 14 de junho de 2012 e finalização no dia 10 de abril de
2013. No mesmo ano participou de Edital para a oferta de Plano Anual de capacitação
Continuada – PACC, intitulado Práticas Educativas em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, no valor de 130.927,08 (Cento e trinta mil novecentos e vinte e sete reais
e oito centavos). Em 2013 participamos de outro Edital na mesma modalidade, intitulado:
Projetos pedagógicos e processos avaliativos no ensino a distância, no valor de
143.552,08 (Cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito
centavos). Esses dois últimos projetos foram aprovados pela CAPES, mas só poderiam
ser executados após o final do curso Interações Midiáticas em Educação, em abril de
2013. Quando finalmente solicitamos recursos para a execução dos dois cursos pela
UEFS, a CAPES suspendeu a verba de execução.
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Em maio de 2013 foi publicado Edital para a realização do Processo Seletivo de
Acesso ao Ensino Superior na modalidade de Educação a Distância (ProSel/EaD) para os
Cursos de Letras/Português e Pedagogia EaD (200 vagas) ofertados através do Polo de
Apoio Presencial de Pintadas-BA. Ao longo do mesmo ano uma série de chamadas
públicas foi realizada para compor a Equipe multidisciplinar da UAB: Professores,
Tutores (presencial e on line), Designer Instrucional e Diagramador, para atuar nos
Cursos de Letras/Português e Pedagogia EaD (Chamadas Públicas 01/2013; 02/2013;
03/2013; 04/2013; 01/2014; 02/2014. No segundo semestre de 2014 o Núcleo
UAB/UEFS foi estruturado em novo espaço institucional (Prédio dos Programas
Especiais de Formação Docente) com secretaria geral e de coordenação dos cursos. Desde
a oferta dos cursos no segundo semestre a UEFS utiliza o seu próprio Ambiente Virtual
de Aprendizagem (moodle) instalado em servidor adquirido com recursos do governo
federal para a UAB/UEFS.
Em março de 2015 a Coordenação da UAB/UEFS concorreu ao edital nº 03/2015
- Fomento à inovação para o desenvolvimento e aplicação de Tecnologias de Informação
e Comunicação em Educação, no âmbito do Sistema UAB, concorreu com o projeto
intitulado: Laboratório de Educação Digital e Inovações Tecnológicas – LEDIT. O
projeto foi aprovado e o financiamento era no valor de R$ 148.00,00 (Cento e quarenta e
oito mil reais), mas por conta do contingenciamento das verbas orçamentárias do governo
federal, o repasse foi suspenso.
No entanto, as ações para a difusão de uma educação digital continuam no âmbito
da PROGRAD em articulação com a UAB. Inicialmente em torno da proposta de
implantação de um programa com vistas à universalização de uma cultura acadêmica
digital a partir do Núcleo de Educação Digital e Inovação Tecnológica – NEDIT, atual
denominação do Núcleo de Educação Superior por meio de Tecnologias da Informação e
da Comunicação – NESTIC. A implantação do seu Laboratório objetiva difundir a cultura
Digital tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos a distância. Em seguida mediante
a atuação do Comitê de Educação a Distância/Tecnologias da Informação e Comunicação
– CEAD / TIC da UEFS com intuito de regulamentar a portaria federal nº 1.134, de 10 de
outubro de 2016, que revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e
estabelece nova redação para o tema da educação a distância. O Comitê elaborou, em
outubro de 2017, uma minuta de regulamentação do uso dos 20% de ensino a distância
nos cursos de graduação presenciais que encontra-se em tramitação na Universidade e
será pauta da Câmara de Pós-Graduação para avaliação e posterior aprovação.
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Atualmente, os cursos de EaD Pedagogia e Letras/Português, ofertados pela UEFS
no Município de Pintadas estão finalizando o sétimo semestre. Em dezembro de 2017 o
de Letras/Português será concluído e o de Pedagogia em julho de 2018. Cada curso conta
com 75 alunos ativos no seu corpo discente. Após a finalização dos cursos daremos início
ao repercurso: oferta de disciplinas para os alunos que foram reprovados ao longo dos
cursos.
O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE, constitui um
espaço de uso comum das licenciaturas nas dependências da UEFS, destinado a promover
a interação entre diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar o
desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas; a
elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; o uso de tecnologias da
informação e comunicação (TIC's) e a articulação entre os Programas Institucionais de
Formação - PROINFOR da UEFS.
O LIFE-UEFS ao promover a interação entre diferentes cursos de formação de
professores tem como desafio maior a contribuição aos professores em formação inicial
nas licenciaturas, bem como interagir e socializar conhecimentos com aqueles que já se
encontram em exercício profissional. Dessa forma, o LIFE-UEFS busca viabilizar um
espaço-tempo de formação entre diferentes cursos de formação de professores de modo a
incentivar o desenvolvimento de metodologias voltadas para a Inovação das práticas
pedagógicas; formação de caráter interdisciplinar a estudantes de licenciatura; elaboração
de materiais didáticos e o uso das tecnologias da informação e comunicação
(TIC's).Assim, estaremos contribuindo para uma melhor preparação de professores diante
dos complexos desafios do mundo atual.
A docência requer formação profissional para seu exercício, e isso vale
principalmente para a docência no ensino superior. Entendendo a formação como um
processo inerente à condição humana, assume-se que ela se constitui durante toda a vida
e é afetada pelas ocorrências das itinerâncias, em um caminho orientado por princípios
que organizam a prática que se renova a cada novo momento de tomada de decisão.
A Pró-Reitoria de Graduação de Ensino tem estado em sintonia com essa
compreensão sobre a formação profissional dos seus professores e os reflexos na
universidade, valorizado a necessidade de promover a construção de um gradativo
processo de fortalecimento de política e de ações voltadas à valorização do ensino de
graduação. Nesse contexto, encontra-se em implantação do Programa de Formação
Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais – ProFACE, que, orientado
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pelas diretrizes de valorização do ensino de graduação e tem por objetivo promover ações
que buscam investir nos professores e gestores institucionais, propiciando espaços para
ampliar as possibilidades de sua formação pedagógica e para o desenvolvimento
profissional docente.
O ProFACE é direcionado por um conjunto de princípios norteadores e
referenciais, objetivos e estrutura, que apontam necessidade formativas específicas do ser
professor universitário. Dentre as suas ações, destacam-se:
Encontros de Formação – tem caráter teórico-prático de média duração, que
propõe partilhas e trocas de experiências por meio da problematização das práticas
instituídas entre os docentes de diferentes áreas de conhecimento, sobre temas como
avaliação da aprendizagem, metodologias de ensino, leitura e produção na universidade,
entre outros.
Oficinas Pedagógicas - atividades de curta duração que visam socializar estudos,
experiências didáticas, conhecimentos e metodologias utilizadas pelos docentes da
instituição, sobre temáticas diversas.
Seminário Pedagogia do Ensino Superior – dar visibilidade às estratégias de
ensino e aprendizagem desenvolvidas pelos docentes da instituição e partilhá-las com os
pares e público interno e externo.
Acolhimento aos Novos Docentes - auxiliar o novo docente em sua inserção na
vida acadêmica e institucional, informar sobre a estrutura geral da universidade e serviços
disponíveis, carreira, benefícios, entre outras informações necessárias.
Em relação aos Recursos Humanos, a UEFS conta, neste momento, com 1.056
docentes e 792 servidores técnico-administrativos, distribuídos de acordo com o Quadro
2 e Quadro 3, a seguir:
Quadro 2.Quantitativo de docentes por carga horária em 2017.

CLASSE

REGIME DE
TRABALHO

TOTAL

20H

40H

DE

AUXILIAR

3

82

21

106

ASSISTENTE

3

119

164

286

ADJUNTO

10

50

184

244

TITULAR

2

16

107

125

PLENO

1

2

53

56

SUBSTITUTOS

0

135

0

135

VISITANTES

1

0

2

3

20

404

531

955

TOTAL
Fonte: PGDP/UEFS.
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Quadro 3.Quantitativo dos servidores técnico-administrativos da UEFS em 2017.
NÍVEL DE INSTRUÇÃO

TOTAL

5 Ano Completo Ensino Fundamental

1

6 a 9 Ano Incomp. Ensino Fundamental

4

Curso Técnico (Completo)

42

Ensino Fundamental Completo

2

Ensino Médio Completo

108

Ensino Médio/Tecn.Incompleto

7

Superior com Doutorado

18

Superior com Especialização

168

Superior com Mestrado

60

Superior Completo

182

Superior Incompleto

90
TOTAL

682

Fonte: PGDP/UEFS.

Quanto ao número de discentes, a UEFS conta hoje com 8.902 ativos na
Universidade5. Para melhor atendimento e desenvolvimento desses discentes, a UEFS
estimula e desenvolve políticas de ações afirmativas através da a Pró-Reitoria de Políticas
Afirmativas e Assuntos Estudantis – PROPAAE foi criada pela Resolução CONSAD nº
065/2013, instalada em 24 de outubro de 2014 e tem por finalidade propor, planejar e
acompanhar as Políticas de Ações Afirmativas no âmbito da Universidade Estadual de
Feira de Santana visando atender a comunidade universitária e planejar, implementar,
coordenar, e consolidar Programas de Assistência Estudantil que visem ampliar
condições para a permanência dos estudantes de graduação em situação de
vulnerabilidade social e/ou integrante de comunidades tradicionais historicamente
excluídos do ensino superior com vistas a contribuir para a promoção da inclusão social
pela educação.
A estrutura administrativa da PROPAAE é composta pelo Pró-Reitor,
Coordenação Geral, Secretaria, Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE,
Coordenação de Políticas Afirmativas - CPAFIR, Núcleo de Apoio Psicossocial e
Psicopedagógico – NAPP e Núcleo de Alimentação no Campus – NAC.

5

Fonte: DAA (Divisão de Assuntos Acadêmicos)/UEFS.
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A Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE gerencia os processos relativos
aos Auxílios que integram o Programa de Assistência Estudantil da UEFS, além de
acolher, encaminhar e acompanhar as demandas das Residências Universitárias e das
entidades estudantis. As Residências Universitárias estão localizadas no Campus da
UEFS, a residência tradicional tem capacidade para 176 estudantes e a residência indígena
para 20 estudantes. As Entidades Estudantis são DCE, DA’s, Empresas Juniores e
Associação Atlética.
A Coordenação de Políticas Afirmativas - CPAFIR propõe, orienta, avalia,
acompanha e divulga as Políticas e Programas de Ações Afirmativas, articula parcerias
com os setores da universidade e instituições externas em prol do fortalecimento da
política afirmativa e assistência estudantil da UEFS, incentiva e apoia núcleos de
discussão na UEFS sobre as temáticas de gênero, assistência estudantil, raça e etnia,
diversidade sexual, inclusão de pessoas com deficiência em educação, articula parcerias
com órgãos governamentais e não governamentais, apoia programas e grupos de
pesquisa, de estudos e de ações extensionistas voltados para a promoção da diversidade
étnico-racial, cultural, de gênero e diversidade sexual e pessoas com deficiência,
encaminha demandas relativas às Políticas Afirmativas e coopera com a execução das
Políticas de Assistência Estudantil.
O Núcleo de Atenção Psicossocial e Pedagógico – NAPP se constituiu em um
espaço de escuta, acolhimento, reflexão, orientação e de encaminhamento das questões
relacionadas aos processos educacionais. Tem por objetivo geral atender as necessidades
da comunidade estudantil, tanto individuais como coletivas no que se refere à prevenção,
intervenção, avaliação, acompanhamento e orientação no âmbito dos diversos aspectos
do processo psico-sócio-educativo. Para tanto se propõe a assessorar, organizar,
acompanhar e/ou implementar ações e iniciativas de aperfeiçoamento do processo ensinoaprendizagem na UEFS.
O Núcleo de Alimentação no Campus (NAC) gerencia e fiscaliza os contratos de
cantinas e do restaurante universitário, monitora as condições higiênico-sanitárias dos
serviços de alimentação prestados no Campus da UEFS conforme legislação específica e
promove capacitação em Boas Práticas de Fabricação de Alimentos aos funcionários das
cantinas e do restaurante universitário. No Campus da UEFS existem quatro Cantinas,
duas em modalidade de licitação e duas em modalidade de economia solidária por projeto
de extensão. O Restaurante Universitário, situado no CAU II no Campus Universitário,
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serve três refeições por dia (café, almoço e jantar) com concessão de subsídios integrais
e parciais aos estudantes cadastrados no NAC.

Sistemática de Avaliação Institucional
O processo de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil está
subordinado ao SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que foi
instituído pela Lei 10.861 (14/04/2004) e que tem por objetivo realizar o processo
nacional de avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos
estudantes. Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisionados pela
CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que dentre outras
ações, estabelece a criação do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes).
O MEC prevê ainda, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 e através da
Portaria 2.051/04 (09/07/2004), a criação de Comissões Permanentes de Avaliação
(CPA), nas Universidades, com o intuito de conduzir os processos de avaliação internos
da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No caso das Instituições Estaduais, estamos submetidos aos processos de
avaliação definidos pelo Conselho Estadual de Educação da Bahia.

Comissão Própria de Avaliação da UEFS
A UEFS implantou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) no dia 19 de
novembro de 2008 para estabelecer normatização e implantação do processo de avaliação
interna da Universidade, de acordo com a Resolução CONSU/UEFS Nº 47/2006 (Anexo
A). A CPA6 iniciou efetivamente suas atividades a partir de 2009, com atividades como
a discussão dos documentos legais, confecção do regimento interno e realização de
Seminário Interno. A partir de então, desenvolveu debate com a comunidade, confecção
de projeto de autoavaliação, elaboração de metodologia de autoavaliação e ações mais
efetivas de comunicação, incluindo a elaboração de página eletrônica institucional. Em
2013, o reitor assinou Resolução CONSEPE/UEFSNº 103/2013 (Anexo B), que
regulamenta a criação das Comissões Permanentes de Avaliação dos Cursos de
6

Dados obtidos na página produzida pela Comissão. Link http://www2.uefs.br/cpa/ em 18/09/2017.
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Graduação – CPAC (Licenciatura e Bacharelado), processo em desenvolvimento pelos
Colegiados de Cursos da UEFS.
Após este percurso de discussões e alinhamento de ações, a CPA-UEFS realizou
coleta de dados mediante questionários eletrônicos disponibilizados na plataforma limesurvey, divididos nos diversos setores da universidade: professores, estudantes,
funcionários, departamentos, colegiados, etc... Nesse momento se encontra iniciada a
consolidação e análise dos dados para a construção do 1º Relatório de auto avaliação
Institucional da UEFS. Quando o processo de auto avaliação for concluído, o resultado
deverá ser amplamente divulgado a todos os setores da Universidade, sob forma impressa
e eletrônica.

Resultados no ENADE
Os resultados da participação dos cursos de graduação da UEFS no Exame
Nacional de Cursos (ENADE) estão dispostos no Quadro 4. O curso de Lic. emEducação
Física participou das avaliações nos anos de 2004, 2007, 2011 e 2014. O melhor conceito
obtido foi 4, no ano de 2004. Nas avaliações seguintes, o curso obteve conceitos variando
entre 1 e 2.

Condições do Campus
A Universidade Estadual de Feira de Santana constitui-se em um patrimônio de
grande relevância para a sociedade. O Campus da UEFS possui uma área total de
1.096.741,67m2, com 84.158,13m2 de área construída. Já as unidades extra-campus,
possuem uma área construída estimada em 10.509,30m2.
Em sua estrutura coexistem 07(sete) unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão,
cada unidade composta por um Módulo Administrativo (MA), 01 Módulo Teórico (MT)
e 01 Módulo Prático (MP). Possui 07(sete) Pavilhões de Aulas Teóricas PAT´s com
capacidade total de 65 salas e mais 14 salas de Aulas no Centro de Convivência. Possui
ainda o Prédio da Administração Central, a Biblioteca Central Julieta Carteado, a
Assessoria de Informática e um complexo com prédios equipados para abrigar os
laboratórios e salas especiais.
Estão situados ainda no Campus da UEFS, o Museu Casa do Sertão, a Creche, a
Escola Básica, o Parque Esportivo, a Residência Universitária, a Residência Indígena, o
prédio onde se desenvolvem os Estudos de Educação Ambiental – EEA, a Estação
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Climatológica, o Centro Administrativo Universitário – CAU I, II e III (três edificações
compostas por várias unidades a exemplo do Restaurante Universitário e da Imprensa
Universitária), o Galpão do Almoxarifado Central e Patrimônio, Galpão dos Bancos,
Prédio do Núcleo Integrado dos Programas da PROGRAD (NIPP), Clínica Odontológica,
Prédio de História e Filosofia, Museu de Zoologia, Prédio da Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, Oficina de Física, Galpão da Garagem e Manutenção.
Como estrutura de acessibilidade, o Campus dispõe de rampas de acesso na grande
maioria dos prédios administrativos e da biblioteca, em todos os PAT´S, na entrada dos
módulos, no Parque Esportivo e na Brinquedoteca. Recentemente foram recuperadas as
passarelas entre os módulos e os passeios dos módulos I ao VII e pavimentadas diversas
ruas a exemplo da Av. dos Laboratórios, Av. em frente a Reitoria, Biblioteca, Rua de
acesso a creche, bem como, construído banheiros adaptados para as pessoas com
necessidades especiais.

Quadro 4. Distribuição dos Conceitos no ENADE por Curso de Graduação ofertado pela
UEFS 2004-2015.
CURSO

Conceito
2004
5
SC
5
3
4

Conceito
2007
4
SC
4
2
1

Conceito
2010
2
3
3
1
-

Conceito
2013
4
SC
3
1
-

Conceito
2006
5
2
3
5
Conceito
2005

Conceito
2009
5
3
3
3
Conceito
2008

Conceito
2012
4
2
1
2
Conceito
2011

Conceito
2015

3

2

1

3
SC

1
4

1
3

Engenharia de Alimentos

1

2

3

Física

1

3

1

SC
2
5

1
1
3

1
1
1

Odontologia
Medicina
Farmácia
Enfermagem
Ed. Física
CURSO
Administração
Direito
Ciências Econômicas
Ciências Contábeis
CURSO
Biologia
Engenharia Civil
Engenharia da Computação

Geografia
História
Letras

Conceito
2014
Bach.: 1
Lic.: 1
3
3

3
Bach.: 2
Lic.: 1
2
1
4

OBS

O Curso foi avaliado
em 2011 e 2014

Unidade com cursos
não reconhecidos até
31/12/2014
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Letras com Francês
Letras com Inglês
Letras Espanhol
Matemática

1
1
3

3

1

Não fez
3
3
2

Química

SC

Filosofia

2

Pedagogia
Pedagogia – Hab. Séries do
Ens. Fundamental

4

3

3
3

4

CURSO

Conceito
2005

Conceito
2008

Conceito
2011
1

Conceito
2014
2
3

Educação Física
Música

Fonte: PROGRAD/UEFS.

Unidade com cursos
não reconhecidos até
31/12/2014
Unidade com cursos
não reconhecidos até
31/12/2014

Unidade com cursos
não reconhecidos até
31/12/2014
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Contextualização histórica e o papel social do curso
O primeiro passo dado para a implantação do curso de Educação Física na
Universidade Estadual de Feira de Santana foi a constituição de uma Comissão, por meio
da Portaria do Gabinete da Reitoria Nº 687/1995, com o objetivo de organizar estudos
para a implantação do referido curso. A finalidade de se implantar o curso era atender às
demandas da comunidade feirense e de toda a microrregião em que a UEFS se insere,
finalidade alinhada com a política desenhada para expansão dos cursos de Graduação da
UEFS nesse período.
Procedendo, conforme pensado, a Comissão de estudos para a Implantação do
Curso de Licenciatura em Educação Física, organizou momentos de ampliação dos
referenciais e acúmulo de informações para a elaboração de uma proposta de Projeto de
Curso a ser implantado na UEFS. Como resultado do trabalho, o Conselho Universitário
(CONSU) criou, através da Resolução CONSU/UEFS Nº07/96 (Anexo C), o Curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS.
O Projeto do curso, datado de 1996, trazia umamatriz curricular sustentada na
Resolução do Conselho Federal de Educação Nº 03 de 16 de junho de 1987 (BRASIL,
1987), que dispunha, até a ocasião da abertura do Curso, acerca das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Formação Profissional em Educação Física, Licenciatura e
Bacharelado.
Outro documento levado em conta na elaboração do projeto do curso de Educação
Física da UEFS foi a Carta de Belo Horizonte, que indicava a necessidade da construção
de um projeto de formação em Educação Física a partir de um currículo aberto às
experiências e aos projetos especiais.
O Curso teve início no ano de 1997, após a aprovação do projeto, por meio da
Resolução CONSEPE/UEFS Nº 028 de 04 de setembro de 1996 (Anexo D), (currículo
523), tendo obtido seu reconhecimento conforme o Decreto 9.150 de 28 de julho de 2004,
na forma do Parecer CEE/BANº 198/2004 (Anexo E), publicado no Diário Oficial do
Estado de 13.07.2004.
Entre o período de abertura e o Reconhecimento do Curso, a matriz curricular
(currículo 523) passou por duas alterações: uma mais simples, consubstanciada pela
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Resolução CONSEPE/UEFS Nº 28/96, de 04 de setembro de 1996, que alterou a carga
horária inicialmente proposta de 2.880 horas para 3.090 horas; a outra mudança, mais
complexa, ocorreu em atendimento às disposições das Resoluções CNE/CP No 01
(BRASIL, 2002a) e CNE/CP No 02 de 2002 (BRASIL, 2002b) do Conselho Nacional de
Educação, deflagrando o primeiro processo de reformulação da matriz curricular do
Curso.
Através do Parecer CEE/CES Nº 165/2002 (Anexo F), o Colegiado de Educação
Física encaminhou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEFS, uma proposta
de Reforma Curricular, com importantes modificações curriculares e que elevou a carga
horária total do Curso para 3.230 horas (currículo 528). Essa matriz curricular foi
aprovada em 01 de Julho de 2004.
O novo currículo de Educação Física também passou por uma adequação, no ano
de 2009, com relação à inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como
componente curricular obrigatório para a cursos de formação de professores, em
conformidade com o Decreto Federal da Presidência da República Nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) e de acordo com a Resolução CONSEPE/UEFS Nº
031/2009 (Anexo G).

Características da primeira matriz curricular de Educação Física da UEFS e as demandas
para a qualificação da formação
Por estar vinculado ao Departamento de Saúde da UEFS e por não haver nenhuma
restrição à atuação profissional do licenciado em Educação Física nos ambientes não
escolares, o currículo inicial do Curso foi elaborado com vistas a formar profissionais
para atuarem nas escolas de ensino fundamental e médio, Academias, Instituições
Universitárias e em outros campos de trabalho em expansão, tais como Lazer, Saúde,
Comunicação e Esporte Competitivo, articulando assim a formação universitária com os
campos de trabalho em que atua o professor de Educação Física.
O curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira
de Santana, em seu projeto original, datado de 1996, foi implantado em 1997, a fim de
atender à demanda expressa com base em dados da DIREC 02 que indicava, na época, a
carência de professores de educação física, com curso superior, nas diferentes escolas de
Feira de Santana e Região, bem como, nos ambientes não escolares, como academias de
ginástica, clubes e comunidades de uma forma geral.
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O Curso foi concebido inicialmente com uma matriz curricular que abrangia
aproximadamente 43 disciplinas, reunindo os conhecimentos das áreas das ciências
biológicas e naturais, das ciências humanas, dos conhecimentos didático-pedagógicos e
dos conhecimentos específicos, principalmente as práticas esportivas. Embora fosse um
currículo que contemplasse várias áreas disciplinares do conhecimento humano e da
cultura, apresentava resquícios de uma concepção de Educação Física esportivizante,
desarticulada com a pesquisa e com uma restrita dimensão pedagógica, características de
cursos que os principais debates espalhados pelo Brasil sobre a formação profissional
buscavam superar.
Além desse aspecto, o currículo apresentava um grande número de pré-requisitos
dentro de sua matriz curricular o que passava uma lógica linear na construção do
conhecimento dos alunos e não apresentava qualquer flexibilidade para a formação
oferecida aos discentes, como passou a sugerir a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) para a
formação universitária. Além disso, as novas diretrizes curriculares para a formação do
professor para atuar na Educação Básica, expressas nas Resoluções CNE/CP nº 01
(BRASIL, 2002a) e CNE/CP nº 02 (BRASIL, 2002b), ambas de 2002, apontavam para
uma formação do professor como profissional da educação que tivesse como referência a
unidade teoria e prática, o conhecimento interdisciplinar e uma base sólida na formação
didático-pedagógica, tendo em vista construção de uma nova identidade para os
professores.
Outro elemento que chamava a atenção era o fato do curso ter que estar atento às
rápidas transformações do mundo do trabalho e, notadamente, às exigências de qualidade
profissional, para que a formação oferecida aos alunos não ficasse orientada pelo mercado
de trabalho, mas que também, não estivesse dele desvinculado. Nessa perspectiva, foi
necessário intensificar a renovação dos seus conteúdos (clássicos e contemporâneos),
métodos que valorizassem o saber dos alunos, mas também o conhecimento científico,
práticas e meios de transmissão do saber e de construção do conhecimento, entendendo
que os alunos precisavam ter uma base sólida em sua formação inicial e serem aguçados
a buscar a formação continuada, na qual devem ser reforçados, cada vez mais, os vínculos
entre o ensino superior, o mundo do trabalho e os diversos setores da sociedade.
Essas novas orientações, assim como as avaliações que vinham sendo feitas no
interior do curso, conclamavam a todos os seus atores (docentes, discentes e também
funcionários), para que iniciassem o desafio de construir uma reforma curricular e um
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novo projeto para a formação do Professor-Profissional de Educação Física, da
Universidade Estadual de Feira de Santana.
Portanto, em face às perspectivas abertas pelos documentos legais em relação ao
processo de discussão/avaliação do curso de Educação Física, foi constituída uma
comissão para dar forma à Reforma do Curso de Licenciatura em Educação Física e como
resultado desse trabalho foi elaborado um projeto de curso com pressupostos teóricos, de
ordenamento legal e, principalmente, com uma base filosófica clara para a formação
profissional em Educação Física.
Esses pressupostos, definidos através do trabalho coletivo de professores e alunos,
reunidos por meio do Colegiado e Área de Educação Física, orientaram a proposição de
uma nova organização curricular e de uma proposta político-pedagógica para uma nova
formação.

A matriz curricular 528: novas bases para a qualificação da formação em Educação Física
na UEFS
A partir das análises e discussões com relação às características da formação
proporcionada pelo currículo inicial do curso de Educação Física da UEFS (currículo 523)
e, diante das novas exigências expressas pelo Ministério da Educação para a formação de
professores, nos termos da Resolução CNE/CP Nº 01 de 2002(BRASIL, 2002a) e
Resolução CNE/CP Nº02 de 2002 (BRASIL, 2002b), buscou-se qualificar a formação
dos profissionais de educação física egressos da UEFS, alinhando-se a formação,
também, às novas exigências da contemporaneidade que apontavam para a necessidade
de não se restringir o fazer docente à simples transmissão dos conteúdos.
Portanto, em face das perspectivas abertas pelos documentos legais em relação ao
processo de discussão/avaliação do curso de educação física, alguns princípios foram
definidos, tendo como base a concepção filosófica do Curso.
A construção da nova proposta teórico-metodológica para a formação profissional
em Educação Física precisou articular-se à época momento com quatro temáticas: a) os
movimentos renovadores na Educação Física e na formação do professor de Educação
Física, o que exigiu a identificação de um objeto de estudo; b) o ordenamento legal para
a formação em Educação Física e para a formação do professor para atuar na Educação
Básica; c) as transformações na nossa sociedade, no mundo do trabalho e na produção do
conhecimento; e d) as políticas historicamente construídas de valorização do magistério
e da profissionalização do trabalho docente.
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Ao mencionar os movimentos renovadores na Educação Física e na Formação do
Licenciado em Educação Física, deve-se destacar que historicamente, desde a criação da
Escola Nacional de Educação Física e Desporto, os cursos de Educação Física sempre
foram formatados por decretos e pareceres onde se determinavam “os conteúdos mínimos
e o mínimo de duração” por todo o país (SOUSA, 1987, p. 250).
A Resolução Nº 03/87, do Conselho Federal de Educação, que balizou a
implantação do curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS, já representou um
importante avanço ao romper com esse modelo impositivo, dando às Instituições de
Ensino Superior (IES) a autonomia para a implantação dos seus próprios cursos de
formação.
Desde os apontamentos feitos pela supracitada Resolução em 1987, a dinâmica
social foi demonstrando os seus limites e possibilidades, o que levou os diferentes cursos
de formação de professores de Educação Física no Brasil a buscarem reformar os seus
currículos. Dessa forma, afastando a formação de modelos tradicionais higiênicomilitaristas, biologicistas ou esportivizantes e de elementos que fragmentavam a
formação do professor: teoria versus prática, bacharelado versus licenciatura, saberes
disciplinarizados sem eixos temáticos, entre outros.
Para Sousa (1997, p. 244),
Currículo é o conjunto de vivências organizadas sistematicamente em uma
realidade concreta historicamente situada, para a formação de determinado
tipo de profissional que, dependendo da consciência que possui da situação,
poderá intervir nessa realidade no sentido de aceitá-la, rejeitá-la ou transformála.

Diante disto, percebeu-se que a reforma curricular é um movimento coletivo de
ordem teleológica. Movimento, por saber-se provisório (histórico). Coletivo, por ser
social (relações sociais) e, de ordem teleológica porque aponta para uma direção, um alvo.
No que diz respeito à formação humana, essa direção é sempre orientada por
projetos políticos em confronto, cujo ideário delimita a intenção de conservar ou
transformar a realidade/contexto onde o processo de formação torna-se concreto, enfim,
diz respeito a uma determinada concepção filosófica.
Tomando como base Sousa (1997), diferentes concepções filosóficas estão
presentes no cotidiano da Educação Física. Estas vão desde o senso-comum, que entende
a Educação Física como prática de atividades corporais até o enfoque sociológico que
entende que a Educação Física “precisa ser compreendida histórica e dialeticamente a
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partir da práxis, fundada, pois, em um contexto concreto que determina a produção e a
relevância dos conteúdos” (SOUSA, 1997, p. 244).
De acordo com Abbagnano (1998, p. 442),
filosofia é o uso do saber em proveito do homem, [implicando] posse ou
aquisição de um conhecimento que seja, ao mesmo tempo, o mais válido e o
mais amplo possível e [que o] uso desses conhecimentos [deve estar
direcionado] em benefício do homem.

Assim, o primeiro aspecto em referência à concepção filosófica que deu base à
nova formação do Licenciado em Educação Física (currículo 528)trouxe em seu bojo a
compreensão da Educação Física como uma área de intervenção historicamente
construída, com eixo epistemológico de estudo nos elementos da Cultura Corporal de
Movimento.
Ao considerar a Cultura Corporal de Movimento como eixo epistemológico do
curso, defendeu-se que tal matriz teórica se constitui como totalidade formada pela
interação de distintas práticas sociais da atividade humana, tais como a dança, o jogo, a
ginástica, as lutas, a capoeira e o esporte, que, por sua vez, ganham forma através das
práticas corporais. Como práticas sociais, refletem a atividade produtiva humana de
buscar respostas às suas necessidades. Compete assim à Educação Física, dar tratamento
pedagógico, na escola ou em outros espaços educativos, aos temas da Cultura Corporal
de Movimento, reconhecendo-os como dotados de significado e sentido, portanto
construídos historicamente, tendo, dessa forma, como objeto de estudo a expressão
corporal como linguagem.
A elaboraçãodessa proposta político pedagógica para a formação em Licenciatura
em Educação Física na UEFS levou em consideração toda a discussão acumulada ao
longo dos anos acerca da dicotomia “Licenciatura versus Bacharelado”, as Diretrizes
Curriculares para a Educação Física através da Resolução CFE N° 03/87 (BRASIL,
1987), como também as proposições para as Reformas curriculares nos cursos de
Educação Física expressas através da Comissão de Especialistas montada pela
SESU/MEC em 1996, a qual se manteve até o início do ano 2000.
Durante os debates, que envolveram professores, alunos (abertos a toda a
comunidade), discutiu-se sobre qual deveria ser a formação e o campo de intervenção
profissional de cada um dos profissionais a serem formados em Educação Física pela
UEFS, tomando, ainda, como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação do Professor de Educação Física, postas na Resolução CNE/CES nº 07, de 31
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de março de 2004 (BRASIL, 2004), que propõe a formação do graduado com licenciatura
e do graduado com bacharelado. Parte dos debates travados, apesar de terem começado
na década de 1980 entre a comunidade da Educação Física brasileira, permaneceram, uma
vez que as novas Diretrizes da Educação Física apontavam para formação e campos de
atuações diferentes.
Entretanto, não havia efetivamente – e ainda não há – nenhum aspecto claro na
formação, exceto no campo de atuação, que diferencie a identificação do profissional, do
objeto de estudo da Educação Física ou mesmo dos saberes que deverão ser mobilizados
quando necessários à prática desses profissionais. Isso posto, não existia à época – e ainda
não existe – uma distinção clara entre quem é o licenciado e o bacharel em educação
física. Existe apenas uma intenção de reserva de mercado para um ou para o outro.
Dessa forma, pensou-se em uma formação em Educação Física na UEFS que
estivesse relacionada ao mercado de trabalho, com uma necessária empregabilidade para
o egresso, mas sem restringi-los do acesso ao mesmo. Ao mesmo tempo, a principal
preocupação era oferecer aos discentes uma formação sólida, capaz de lhes
instrumentalizar a intervirem nos distintos campos em que a Educação Física se insere,
reconhecendo que o que unifica a atuação nos diversos espaços é o trabalho docente.
Em 01 de Julho de 2004, conforme a Resolução CONSEPE nº 26/2004 (Anexo
H), foi aprovada a proposta curricular reformulada para o Curso de Licenciatura em
Educação Física (currículo 528), que passou a vigorar a partir do segundo semestre desse
mesmo ano. A partir dessa data, a UEFS passou a oferecer um curso de Graduação em
Licenciatura em Educação Física, regido pelas normas da Resolução CNE/CP nº
01/2002(BRASIL, 2002a) e CNE/CP nº 02/2002 (BRASIL, 2002b), as quais tratavam das
Diretrizes para a Formação do Professor na Educação Básica. Além disso, essa nova
proposta curricular levou em consideração as disposições da Resolução CNE/CES nº 07,
de 31 de março de 2004 (BRASIL, 2004), sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Profissional em Educação Física.
Esse currículo foi um marco de profundas transformações acadêmicas na
formação do professor no curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS, já que
incorporou

definitivamente

a

pesquisa,

a

formação

didático-pedagógica,

os

conhecimentos advindos da experiência com a prática profissional e uma estrutura
curricular mais flexível na formação profissional dos discentes, aproximando assim os
vínculos entre a produção do conhecimento, o ensino superior, o mundo do trabalho e os
diversos setores da sociedade.
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Foi proposta, assim, a formação do Licenciado em Educação Física, com vistas o
fortalecimento de sua formação humanista, técnica, ética e política. Um Licenciado em
Educação Física, para atuar, através da atividade docente, nos diversos espaços de
inserção dessa área de conhecimento, e que pudesse no âmbito da sua formação inicial –
e também na formação continuada – constituir-se como um educador, com a identidade e
o dever próprio de um professor-profissional, com requisitos técnicos, pedagógicos e
científicos capazes de qualificar a sua intervenção profissional.
Nessa proposta curricular (currículo 528) as orientações normativas da Resolução
CNE/CP nº 01/2002 (BRASIL, 2002a) diziam o seguinte:
Tendo em vista o disposto no Art. 9º, parágrafo 2º, alínea “C” da Lei 4.024, de
20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro
de 1995, e com fundamento nos pareceres CNE/CP 09/2001 e 27/2001, peças
indispensáveis do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais
homologados pelo Senhor Ministro da Educação em 17 de janeiro de 2002 que
resolve:
“ Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e
procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de
cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades
da educação básica.
Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras
formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as
quais o preparo para:
I – o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II – o acolhimento e o trato da diversidade;
III – o exercício de atividades de enriquecimento cultural;
IV – o aprimoramento em práticas investigativas;
V – a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos
conteúdos curriculares;
VI – o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores;
VII – o desenvolvimento de hábitos de colocação e de trabalho em equipe.

As orientações normativas apontaram para uma perspectiva de valorização dos
aspectos sócio educacionais, importantes para o enfrentamento dos desafios encontrados
no mundo trabalho contemporâneo.
Para tanto, eis, a seguir, alguns princípios de intencionalidade para fundamentar a
formação docente (CALDEIRA, 2001):
1. Princípio da intencionalidade do trabalho docente
2. Articulação teoria e prática
3. Trabalho coletivo
4. Reconhecimento do caráter subjetivo e social do trabalho docente
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A intencionalidade é a essência do ato pedagógico, que é político, intencional e
defende um determinado projeto de sociedade.
Em função de o ensino ser um processo intencional que provoca determinados
resultados, movendo-se necessariamente no território incerto dos valores, das opções
éticas e políticas, é fundamental que os docentes reflitam e explicitem a intencionalidade
de sua ação. Agir por intencionalidade significa que nossa ação é política e, portanto,
comprometida com a construção de um determinado projeto de homem e de sociedade,
não existindo ação humana neutra (CALDEIRA, 2001).
Diante do exposto, o privilégio do “como fazer”, enfatizado no processo de ensino
deve dar lugar à pergunta “para que ensinar?”.
Na formação docente inicial e contínua, portanto, deve-se ter presente esse
princípio, possibilitando aos professores a consciência da intencionalidade de seu
trabalho e da responsabilidade na definição de sua direção. É importante que o
professorado reflita sobre questões como: para que educar? Que alunos se quer formar?
Qual a função da escola? O que é ensinar? O que é aprender? O que é conhecimento? E,
no caso específico da Educação Física: qual é o seu papel na educação escolar e não
escolar?
O segundo princípio diz respeito à articulação teoria e prática. Ao longo da história
da Educação Física, a fragmentação deste segundo princípio tem sido uma constante e se
apresenta tanto na formação inicial do docente como, também, na formação continuada.
Essa fragmentação, não obstante, faz com que o professor encontre
dificuldade para refletir, com seus colegas, sua prática (...). Dessa forma,
muitas experiências pedagógicas, realizadas por eles, têm se perdido. Isso
ocorre porque os professores, como profissionais práticos, não produzem
saberes só com a prática. A teoria tem um importante papel nesse processo e,
sem trabalho de reflexão (teórica), é impossível avançar a análise da prática
(CALDEIRA, 2001, p. 91).

A reflexão então emana a partir da prática e busca, nos elementos teóricos,
instrumentos de compreensão da realidade. Esta, para ser compreendida na sua
complexidade, deve transcender o meramente observável.
Nesse sentido, Caldeira (2001, p.92) coloca como imperativo:

incluir momentos de reflexão nos projetos de formação do professorado uma
vez que a reflexão não se dá de maneira espontânea, nem exclusivamente com
o referencial da própria prática. O referencial teórico é fundamental nesse
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processo. Daí a importância de garantir, na formação inicial, uma proposta
curricular que permita ao futuro docente aprender a refletir sobre o seu
processo de aprendizagem, a analisar práticas escolares concretas. E, na
formação em serviço, garantir um espaço/tempo para o docente aprender,
coletivamente, a refletir sua prática cotidiana.

Sendo assim, reforça-se a ideia de pensar a prática, a partir da reflexão crítica,
cruzando as múltiplas referências possíveis para compreendermos a realidade. Portanto,
a reflexão vai além do simples diagnóstico do cotidiano, apresentando possibilidades de
mudança da realidade e de sistematização do conhecimento produzido.
O ser humano se desenvolve em sociedade e a sua identidade pessoal e
profissional se constitui na interação com o outro. Essa capacidade de realizar trabalho
coletivamente constitui-se enquanto elemento fundamental para a formação acadêmica,
haja vista que o professor – profissional deve atuar numa perspectiva interdisciplinar, na
qual, as ações docentes de cada área de conhecimento precisam estar articuladas com o
projeto macro institucional.
O trabalho coletivo dos professores também é condição indispensável para que as
atividades de sala de aula sejam devidamente planejadas e avaliadas, tendo em vista a
direção comum que se pretende imprimir ao processo de ensino-aprendizagem.
Entende-se, pois, por trabalho coletivo, as reuniões coletivas e sistemáticas
visando o estudo, a troca de experiências, a reflexão sobre os problemas encontrados na
prática cotidiana na sala de aula entre outros.
Cabe ao coletivo de professores, questionar sua própria prática, revisá-la e refletir
sobre o que está fazendo e por que fazê-lo dessa maneira e não de outra.
Finalmente, o trabalho coletivo exige compromisso, participação, cooperação,
respeito mútuo e crítica.
Segundo Tardif (2014, p. 115),

para compreender a natureza do ensino, é absolutamente necessário levar em
conta a subjetividade dos atores em atividade, isto é, a subjetividade dos
próprios professores. Ora, um professor de profissão não é somente alguém
que aplica conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido, forte do termo, isto
é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo
lhe dá, um sujeito que possui conhecimento e um saber-fazer proveniente de
sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta.

Certamente esses princípios, associados às dinâmicas sociais, impunham – e ainda
o fazem – novas demandas de formação do professor de Educação Física.
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A Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE),
por exemplo, analisa a questão da formação de professores como inserida na crise
educacional brasileira, resultado das desigualdades econômicas, políticas e sociais, que
tem assumido índices cada vez mais alarmantes em nosso país.
Nesse sentido, apontou-se para um perfil de formação humanística, pautada na
busca por uma base teórica sólida, tendo a pesquisa como eixo curricular e a gestão
democrática como elementos qualificadores da formação. Trata-se de uma formação que
guarda profunda sintonia com uma pedagogia progressista e crítica.
A formação do novo professor de Educação Física da UEFS, a partir da matriz
curricular 528, tomou como base os princípios supracitados, concomitante com o
desenvolvimento de competências para dar aos alunos condições de responder aos
desafios da contemporaneidade e isto se coloca como central no novo currículo
implantado.
Entre as principais distinções da segunda matriz curricular do curso de licenciatura
em Educação Física da UEFS (currículo 528) com relação à proposta inicial de formação
(currículo 523) destacam-se:
✓ Superação da característica esportivizante, pelo agrupamento das inúmeras
disciplinas de esporte existentes nas metodologias de ensino.
✓ Privilégio da prática como edificadora de saberes, pela incorporação de 400 horas
de prática como componente curricular.
✓ Incentivo à formação científica, pela adição de mais um componente curricular
neste eixo formativo (SAU 156 Seminário de Projeto de Pesquisa).
✓ Superação do caráter terminalista do estágio curricular e ampliação da carga
horária de 165 para 400 horas, cumpridas exclusivamente na escola.
✓ Inclusão de disciplinas curriculares com foco em manifestações da cultura
corporal de movimento advindas da cultura afro-brasileira e indígena.

No ano de 2010, foi iniciado o processo para a primeira renovação do
reconhecimentodo Curso. E, após avaliação de equipe enviada pelo Conselho Estadual de
Educação, o curso teve seu reconhecimento renovado por mais seis anos, conforme
Parecer do Conselho Estadual de Educação nº 137/2011, publicado no Diário Oficial do
Estado de 25 de maio de 2011 (Anexo I).
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Conforme o relatório da Comissão de Verificação, o curso apresentava no
período,uma adequada organização didático-pedagógica. Entretanto, destacou-se a
necessidade do uso de estratégias de flexibilização curricular, uma vez que fora observada
na nomenclatura de disciplinas uma distinção epistemológica que parecia compreender
teoria e prática como ações distintas. Além disso, não foram observadas quaisquer ações
instituídas referentes à execução de planejamento e ações em função dos resultados do
ENADE. Por fim, a referida Comissão concluiu que:
Analisados os diversos aspectos, observou-se que um plano de qualificação
stricto - sensu para os professores da área específica atenderia aos preceitos
legais e ampliaria a consolidação do Curso. Entretanto, tendo sido constatado
condições excelentes, especialmente, quanto á atuação dos professores, a infraestrutura física, e a adequação do Projeto Político Pedagógico às Diretrizes
Curriculares vigente na oferta do Curso entendem-se como efetivas as
condições para que ocorra a Renovação do Reconhecimento do Curso de
Licenciatura em Educação Física, oferecido pela UEFS (SEC/CEE, 2011, p.
18).

No ano de 2016, foi deflagrado novo processo de renovação do reconhecimento
Curso, mas,o Conselho Estadual de Educação não nomeou, até o presente momento, uma
comissão de avaliação para dar seguimento ao processo.
No Quadro 5, a seguir, estão destacados alguns dos marcos históricos do Curso
de Licenciatura em Educação Física da UEFS.

Quadro 5. Identificação de marcos históricos do Curso de Educação Física da UEFS.
MARCO HISTÓRICO
Ato de Autorização do
Curso: 1995

REFERÊNCIAS
Portaria nº 921/95, em 22 de agosto de 1995 em complementação
a Portaria 687/95, cria o curso de Licenciatura em Educação
Física da UEFS.

Resolução 07/96 do CONSU que autoriza a criação do Curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS.
Início do Curso: 1997
Primeiro semestre de 1997 com carga horária total de 2880 horas.
Duração do Curso:
4,5 anos – 9 semestres letivos
Alteração na Carga Horária Resolução do CONSEPE 28/96, altera a carga horária do curso
do Curso: 1996
de 2.880 horas para 3.090 horas.
Nova Matriz Curricular:
2004

Ato de Reconhecimento:
2004

O Colegiado de Educação Física encaminhou ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UEFS, uma proposta de Reforma
Curricular.
Resolução do CONSEPE nº 26/2004 altera o currículo do curso
de Educação Física.
Parecer nº 198/2004, do Conselho Estadual de Educação do
Estado da Bahia, em 05 de julho de 2004 e do Decreto nº 9.150,
de 28 de julho de 2004, do Governador do Estado da Bahia,
publicado no Diário Oficial da União 29 de julho de 2004.
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Título Concedido
Início do Curso Novo
Currículo:
Duração atual do Curso
Ato de Renovação do
Reconhecimento: 2011
Ato de Renovação do
Reconhecimento: 2016

Graduação em Licenciatura Plena
2004
Duração - 4 anos - 8 semestres letivos
Parecer CEE nº 137/2011, publicado no Diário Oficial do Estado
de 25.05.2011
Parecer do CEE não publicado

Fonte: Colegiado de Educação Física.

Nova matriz curricular proposta
O novo processo de reformulação curricular no Curso de Graduação em
Licenciatura em Educação Física da UEFS foi deflagrado no ano de 2017, considerando
as orientações das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica,
Resolução CNE/CP Nº02/2015 (Anexo J)
Nas novas DCNs destaca-se o propósito do fortalecimento da formação de
professores, a partir da garantia de um padrão de qualidade dos cursos formadores,
estabelecendo a Base Nacional Comum Curricular como eixo da formação inicial para o
magistério.
Como princípios formativos, o documento estabeleceu a articulação entre a
graduação e pós-graduação, e entre a pesquisa e a extensão como princípio pedagógico
essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do magistério e da prática
educativa. Além disso, instituiu a docência como ação educativa e processo pedagógico
intencional e metódico, abrangendo saberes específicos, interdisciplinares e pedagógicos.
Entre as estratégias de fortalecimento da formação de professores incluídas nas
novas DCNs, destacam-se:
✓ ampliação da carga horária mínima dos cursos de licenciatura de 2.880 horas
(Resolução CNE/CP Nº 01/2002, BRASIL, 2002a) para 3.200 horas, com duração
mínima de oito semestres letivos, ou quatro anos;
✓ estabelecimento de 1/5 (ou 20%) da carga horária total do curso
abrangendo,minimamente, componentes curriculares do campo educacional
✓ garantia de uma sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
✓ oferta dos conhecimentos dos fundamentos da educação e dos conhecimentos
pedagógicos, da Didática, das Metodologias e das Práticas de Ensino;
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✓ uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o aprimoramento
da prática pedagógica;
✓ ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade
comunicativa;
✓ inclusão nos currículos das questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas
à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e
sociocultural como princípios de equidade;
✓ articulação entre graduação e pós-graduação, e entre pesquisa e extensão como
princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do
magistério e da prática educativa;
✓ articulação entre a Educação Básica e a Universidade;
✓ inclusão de conteúdos com a finalidade de capacitar o professor-gestor.

As novas DCNs (BRASIL, 2015) estabeleceram que os currículos dos cursos de
formação de professores devem ser estruturados com base em três eixos formativos, a
saber:
I.

Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e
do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas
realidades educacionais.

II.

Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação
profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo
projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que,
atendendo às demandas sociais.

III.

III - Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular.

Como resposta à demanda de adequação dos cursos de licenciatura em função da
Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015), a Universidade Estadual de Feira de
Santana constituiu o Fórum das Licenciaturas (FORLIC), reunindo os representantes de
todos os cursos de formação de professores da instituição em torno dos debates
necessários à cunha de uma unidade identitária para os cursos da UEFS (Portaria do
Gabinete da Reitoria Nº630/2018, AnexoK).
Nesse sentido, o Departamento de Educação da UEFS (DEDU) se encarregou de
dar forma a um Projeto Institucional de Formação de Professores que estabeleceu que o
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mínimo de 1/5 (ou 20%) da carga horária total do curso em componentes do campo
educacional, isto é, correspondendo a 640 horas em uma matriz curricular com 3.200
horas. Na UEFS, 495 horas das 640 horas incluem uma lista única de disciplinas
obrigatórias a todas as licenciaturas e que são ofertadas pelo DEDU. As 145 horas
restantes incluem disciplinas pedagógicas obrigatórias com a especificidade de cada área
de formação e, portanto, sua definição fica a critério dos Colegiados dos Cursos.
No bojo das atividades do FORLIC, o Colegiado de Educação Física da UEFS
constituiu, em Fevereiro de 2017, uma comissão para criar um cronograma de atividades
referentes às ações necessárias à reformulação de sua matriz curricular. Esta comissão
encerrou suas atividades em Março de 2018 (após um ano), com a entrega do cronograma.
Nesse momento, uma comissão especial de reformulação curricular foi constituída, para
em conjunto com um coletivo de docentes e discentes, proceder às adequações
curriculares mandatórias com relação às exigências da Resolução CNE/CP Nº 02/2015
(BRASIL, 2015) e as orientações feitas no FORLIC.
Sendo assim, com base nas orientações das novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do
Magistério para a Educação Básica, Resolução CNE/CP Nº02/2015 (BRASIL, 2015),
propõe-se a formação do Licenciado em Educação Física, com vistas ao fortalecimento
de sua formação humanista, técnica, ética e política. Um Licenciado em Educação Física
que deverá atuar, através da atividade docente, nos diversos espaços educativos de
inserção dessa área de conhecimento e que possa, no âmbito da sua formação inicial – e
também na formação continuada – constituir-se como um educador com identidade e
dever próprio de um professor-profissional, com requisitos técnicos, pedagógicos e
científicos capazes de qualificar a sua intervenção profissional.
A formação do professor de Educação Física da UEFS, a partir da nova matriz
curricular aqui proposta, toma como base todos os princípios adotados pelo currículo 528
e sua estrutura essencial, propondo formar professores de Educação Física para o
exercício do magistério.
Em sua estrutura, o currículo proposto incorpora os dispositivos da Resolução
CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a, Anexo J) e Parecer CNE/CP Nº 02/2015
(BRASIL, 2015b, Anexo L). No que diz respeito à especificidade da área da Educação
Física, incorpora, ainda, os dispositivos da Resolução CNE/CES Nº 07/2004 (BRASIL,
2004, Anexo M).
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em
Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica:
[...] aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas respectivas
modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial,
Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola), nas
diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo
abranger um campo específico e/ou interdisciplinar (Art. 2º da Resolução
CNE/CP Nº 02/2015, BRASIL, 2015a).

Além disso, nas novas diretrizes para a formação de professores:
[...] Compreende-se a docência como ação educativa e como processo
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos,
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação
que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos,
linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação
científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de
conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de
mundo (§ 1º do Art. 2º da Resolução CNE/CP Nº 02/2015, BRASIL, 2015a).

E, de maneira complementar, entende-se que:
[...] No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e
estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de
conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações,
contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse profissional (§ 2º do Art.
2º da Resolução CNE/CP2 Nº 02/2015, BRASIL, 2015a).

Com relação à elaboração do projeto de formação, a Resolução CNE/CP N°
02/2015 (BRASIL, 2015ª) ressalta a necessidade da articulação entre a instituição de
educação superior formadora e o sistema de educação básica, devendo abranger:
“I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;
II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação
básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;
III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;
IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses
contextos;
V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da
formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais
(Libras);
VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural
como princípios de equidade.” (§6º do Art. 3º da Resolução CNE/CP Nº
02/2015).
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Com relação às especificidades da área da Educação Física, adotam-se as
orientações da Resolução CNE/CES Nº 07/2004 (BRASIL, 2004, Anexo M), com relação
à articulação das unidades de conhecimento de formação específica e ampliada (Art. 7º
da Resolução CNE/CES N° 07/2004, BRASIL, 2004). Conforme o documento:
Art. 7º Caberá à Instituição de Ensino Superior, na organização curricular do
curso de graduação em Educação Física, articular as unidades de conhecimento
de formação específica e ampliada, definindo as respectivas denominações,
ementas e cargas horárias em coerência com o marco conceitual e as
competências e habilidades almejadas para o profissional que pretende formar.
§ 1º A Formação Ampliada deve abranger as seguintes dimensões do
conhecimento:
a) Relação ser humano-sociedade
b) Biológica do corpo humano
c) Produção do conhecimento científico e tecnológico
§ 2º A Formação Específica, que abrange os conhecimentos
identificadores da Educação Física, deve contemplar as seguintes dimensões:
a) Culturais do movimento humano
b) Técnico-instrumental
c) Didático-pedagógico” (Resolução CNE/CES Nº 07/2004,
BRASIL, 2004).

Além disso, é importante destacar que no Art. 8º da Resolução CNE/CES Nº
07/2004 (BRASIL, 2004), para o Curso de Formação de Professores da Educação Básica,
licenciatura plena em Educação Física, as unidades de conhecimento específico que
compõem o objeto de ensino do componente curricular Educação Física serão aquelas
que versamsobre as dimensões biológicas, sociais, culturais, didático-pedagógicas,
técnico-instrumentais do movimento humano.

Objetivos gerais do curso
O Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física da Universidade
Estadual de Feira de Santana objetiva a preparação e o desenvolvimento de profissionais
de educação física para funções de magistério na educação básica em suas etapas –
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de
jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível médio,
educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação
à distância – e nos espaços educativos não-escolares (Organizações Não-Governamentais,
Brinquedotecas, Projetos de Formação Esportiva e outros), a partir de compreensão ampla
e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão
dos conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento e a participação na elaboração e
implementação do projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir,
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com qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão
democrática e a avaliação institucional.

Competências e habilidades
O egresso do curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física deve
desenvolver as competências que estão listadas na Resolução CNE/CP nº 02/2015
(BRASIL, 2015a), relativas à Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de
Profissionais do Magistério para a Educação Básica, e na Resolução CNE/CES nº
07/2004 (BRASIL, 2004), relativas à formação de profissionais de Educação Física em
Nível Superior.
As competências a serem desenvolvidas pelo Licenciado em Educação Física
estão organizadas nas dimensões formativas entrelaçadas que devem ser contempladas
para a formação de um professor que se constitua sujeito de transformação: a dimensão
pedagógica, a técnica, a política, e a tecnológica (VASCONCELLOS, 2001).
Considerando tais dimensões, o egresso do curso de Licenciatura em Educação Física da
UEFS deve ser capaz de:

Na dimensão pedagógica:
● Compreender a escola como espaço de socialização dos conhecimentos
produzidos histórica e socialmente pela humanidade e conhecer a instituição
educativa como organização complexa na função de promover a educação para e
na cidadania.
● Analisar a escola, também, como espaço de produção cultural.
● Planejar, executar e avaliar sua intervenção, de maneira sistemática e intencional,
a partir dos dados da realidade.
● Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teóricometodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano.
● Identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de
contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas,
culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras.
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● Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família
e a comunidade

Na dimensão técnica:
● Compreender a Educação Física enquanto área com caráter de intervenção social
sistemática e intencional, que trata da Cultura Corporal de Movimento,
compreendida como uma forma de linguagem através da qual o ser humano
comunica-se com o mundo.
● Articular a Cultura Corporal de Movimento com outras disciplinas e áreas de
conhecimento sem perder a especificidade e os objetivos da Educação Física.
● Realizar transposição didática dos temas da Cultura Corporal de Movimento,
considerando a relevância social, a contemporaneidade e as capacidades sócio
cognoscitivas dos sujeitos com os quais trabalha.
● Realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua
realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes
meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do
trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros.
● Utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão
e disseminação desses conhecimentos.

● Trabalhar em equipe – sejam equipes monodisciplinares ou interdisciplinares.
● Planejar, executar e avaliar sua intervenção a partir de uma perspectiva dialógica.
● Atuar no ensino, na gestão de processos educativos e na organização e gestão de
instituições de educação básica.
● Gerir a própria formação inicial e continuada, participando de seminários,
congressos e outros, eventos acadêmico-científicos.

Na dimensão política:
● Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa,
equânime, igualitária.
● Compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir
de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e
desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de
escolarização na idade própria.
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● Trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em
diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de
educação básica.
● Promover momentos de reflexão individual e coletiva que possibilitem uma práxis
transformadora da realidade social
● Refletir sistematicamente sobre a sua atuação profissional, problematizando-a,
assim como os fatores que a determinam no âmbito estrutural e superestrutural.
● Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes
sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras.
● Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de
áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito
de contínua atualização e produção acadêmico-profissional.
Na dimensão tecnológica:
● Utilizar, de maneira competente, as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação
cultural.
● Conceber as tecnologias enquanto linguagens que precisam ser dominadas e
estudadas na sociedade contemporânea.
● Relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para o desenvolvimento da aprendizagem.

Para formar profissionais com o perfil desejado, o curso de Graduação em
Licenciatura em Educação Física terá como objetivo desenvolver nos seus alunos as
seguintes habilidades:
● Pensamento heurístico competente: capacidade de encaminhar solução de
problemas e explorar situações, fazer relações, conjecturar, argumentar e avaliar.
Capacidade de formular problemas.
● Domínio do raciocínio científico de modo a poder argumentar com clareza e
objetividade dentro dos contextos da educação física, esporte, lazer.
● Capacidade de construir, contextualizar e interrelacionar conceitos, bem como de
utilizá-los na solução de problemas e em aplicações variadas. Em especial, poder
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interpretar os fenômenos da Cultura Corporal de Movimento de forma sócio
histórica;
● Visão histórico-crítica da Educação Física, tanto no seu estado atual como nas
várias fases da sua evolução que lhe permita tomar decisões nos campos da
educação escolar, políticas públicas de esporte e lazer, e de promoção da saúde,
dentre outros.
● Domínio dos conteúdos básicos do campo educacional, das ciências biológicas e
naturais, das ciências da saúde, Pedagogia, linguagens, ciências humanas e
Filosofia, e dos fundamentos e metodologias da educação física, esporte e lazer.
● Compreensão das relações do homem com a natureza, com os outros homens e
consigo mesmo, tratando o conhecimento numa perspectiva interdisciplinar,
resultante das necessidades humanas frente a uma sociedade complexa e
contraditória, ainda marcada pela exclusão da maioria das pessoas do acesso aos
bens historicamente produzidos – entre eles a Cultura Corporal de Movimento;
● Compreensão da unidade competência técnica + compromisso político, estando
ciente e se responsabilizando pelo fato de estar sendo formado numa instituição
pública no Nordeste do Brasil.

Perfil profissiográfico do egresso
A definição da concepção do Curso Graduação em Licenciatura em Educação
Física da UEFS, e do perfil do profissional a ser formado, está articulada com três
demandas principais, com relação à organização do trabalho pedagógico do professor de
Educação Física e os desafios da atuação profissional no contexto da sociedade
contemporânea, quer seja na formação cultural dos seus alunos, na educação em saúde,
na educação para e pelo lazer, nas práticas esportivas, físicas e de lazer, ou em outras.
A primeira delas relaciona o papel do professor de um campo de conhecimento
em profundas transformações; a segunda refere-se ao professor inserido numa sociedade
aprendente, contexto no qual é preciso se adaptar sempre a situações novas e emergentes,
visando à progressiva autonomia profissional com condições para contribuir na produção
de conhecimentos; e, a terceira e última demanda, traz à baila a necessidade de esclarecer
o que orienta sua ação, com uma concepção clara de sociedade, homem e educação.
A primeira marca do curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física da
UEFS é a formação de professores pesquisadores competentes, críticos e criativos,
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instrumentalizados a ter autonomia na organização de suas atividades de estudo e na
superação de novos desafios, visto que a Educação Física se situa em um campo de
conhecimento em permanente transformação. Assim, sua atividade profissional deve
objetivar-se em ações também transformadoras, tendo em conta a dinâmica e as
exigências dos processos educativos nos quais irá se inserir no mundo do trabalho.
A segunda marca parte da constatação de que não existe teoria da educação ou
proposta de formação de professores que não defenda expressamente a reflexão na prática
do professor. Dessa maneira, o graduado em Licenciatura em Educação Física da UEFS
deverá ser capaz de refletir, assim como de atribuir sentido à sua reflexão, pois diante dos
desafios da sociedade aprendente e da sociedade da informação ele deverá ser capaz de
aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser, transformando informações em
conhecimentos a serem mobilizados em sua prática docente.
Esse mesmo profissional deverá compreender o trabalho como dimensão política
e social e, com autonomia e competência intelectual, ser capaz de promover inovações e
mudanças, visando superar os desafios colocados pelas demandas sociais, tecnológicas e
científicas de seu tempo.
Portanto, o currículo do curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física
da UEFS, como qualquer outro que se propõe a desenvolver a melhoria das capacidades
e competências dos graduandos, pauta-se nos conteúdos que levarão os futuros
profissionais a:
● Atuar no magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos,
educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação
escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação à
distância e nos espaços educativos não-escolares (Organizações NãoGovernamentais, Brinquedotecas, Projetos de Formação Esportiva e outros), com
competência técnica, autonomia intelectual e compromisso político.
● Dominar os conhecimentos específicos mobilizados pela área da Educação Física
e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, morais,
éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática, e tendo em
conta suas origens e inserção cultural, os sentidos atribuídos a esses
conhecimentos e suas aplicações.
● Compreender a realidade econômica, política e sociocultural brasileira, para situar
a sua ação educativa de forma contextualizada.
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● Ser capaz de trabalhar de forma integrada com os profissionais de sua área e de
outras, inserindo-se em equipes interdisciplinares, para contribuir efetivamente
com a proposta pedagógica da escola, na educação em saúde e em políticas
públicas para a educação, esporte e lazer de Feira de Santana e região.
● Produzir, socializar e estimular a produção de conhecimentos científicos e
tecnológicos na área da Educação Física, tendo a capacidade de utilizar-se dos
métodos científicos nas atividades de resolução de problemas significativos.
● Engajar-se num processo de contínuo aprimoramento profissional, procurando
sempre atualizar seus conhecimentos com abertura para a incorporação do uso de
novas tecnologias e para adaptar o seu trabalho às novas demandas socioculturais
e dos alunos.

Concepção de educação, ensino, aprendizagem e relação pedagógica
De maneira geral, educação subscreve a ideia de transmissão e aprendizado da
cultura, por meio da qual sociedades humanas satisfazem às suas necessidades de
trabalhar em conjunto e de proteção contra agressões do ambiente físico e biológico. Uma
sociedade não poderia sobreviver sem a transmissão de sua cultura entre as gerações. A
educação reúne as formas de se garantir e de realizar essa transmissão (ABBAGNANO,
2007).
Em sociedades primitivas, cabe aos processos educativos a manutenção da
imutabilidade das técnicas culturais. Entretanto, nas chamadas sociedades civilizadas –
aparelhadas para enfrentar situações novas ou em processo de transformação – a educação
se encarrega não apenas de transmitir técnicas culturais, mas de formar indivíduos
capazes de corrigi-las e aperfeiçoá-las (ABBAGNANO, 2007).
Sendo assim, a educação pode ser encarada como processo de humanização, no
que diz respeito ao homem tanto em sua individualidade quanto nas relações sociais. Se
é processo, entende-se constante. Se se encarrega da formação de indivíduos capazes de
corrigir e aperfeiçoar as técnicas culturais, entende-se como processo de criação do
conhecimento e de busca da transformação da realidade por meio da ação-reflexão
(FREIRE, 2003).
A educação, nessa perspectiva, deve buscar a consciência crítica da realidade e a
postura ativa de professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, por meio do
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estímulo à curiosidade e à experimentação. O professor, portanto, deve atuar como
problematizador, estabelecendo o diálogo e a escuta como principais ferramentas de
ensino.
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Carga horária das atividades formativas (matriz curricular) e da
integralização do curso
O Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física da UEFS forma
professores que devem estar capacitados ao exercício do magistério, que dominem os
conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento, os conhecimentos necessários à
organização do trabalho docente e ao exercício da docência, que esteja instrumentalizado
a desenvolver trabalhos científicos, habilitado para o desenvolvimento de pesquisas na
área, estando assim, apto para atuar em diferentes contextos em que se insere a atividade
docente em Educação Física.
Esses aspectos pressupõem que os profissionais formados no Curso de Graduação
em Licenciatura em Educação Física da UEFS, deverão ter pleno domínio da natureza do
conhecimento da Cultura Corporal de Movimento e de sua produção e difusão, para suprir
demandas sociais relativas ao seu campo de conhecimento (magistério em todos os níveis,
entidades públicas e privadas nos setores educativos e culturais, artísticos, turísticos, em
atividade de educação e educação em saúde, lazer, dentre outros), uma vez que a formação
do professor de Educação Física se fundamenta no exercício da pesquisa e da docência.
O Curso está estruturado em 08 (oito) semestres letivos, com componentes
curriculares no formato de disciplinas, ofertadas no turno matutino e vespertino (diurno)
– havendo a possibilidade do oferecimento de disciplinas no turno noturno – ou seja, de
oferta integral. A oferta de turmas iniciais ocorre semestralmente desde o início do curso,
em 1997.O aluno deverá completar a integralização de seu curso em no mínimo quatro
anos e no máximo seis anos. Para o cumprimento de integralização do curso num período
maior ou menor ao estabelecido, o discente deverá impetrar requerimento ao Colegiado
do curso que fará vistas ao processo e emitirá parecer, em conformidade com o Regimento
Geral da instituição.
A carga horária total do curso é de 3.410 horas, das quais,2.190 horas integram os
componentes curriculares obrigatórios ofertados como disciplinas.A carga horária
destinada à Prática como Componente Curricular é de 420 horas, ofertadas do primeiro
ao quarto semestre, antecedendoàs atividades de Estágio Curricular Obrigatório.O
Estágio Curricular Obrigatório compõe outras 420horas, tendo início a partir da segunda
metade do curso, com atividades realizadas exclusivamente no interior da escola,
abrangendo a observação, a coparticipação e a regência, em cumprimento às exigências
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da Resolução CNE/CP nº 02/2015. Por fim, 200 horas são destinadas às Atividades
Complementares (AC) e 180 horas às disciplinas curriculares optativas.

Tabela 1. Síntese da matriz curricular.
Componentes curriculares
Componentes curriculares obrigatórios
Componentes curriculares optativos
Prática como Componente Curricular
Estágio Curricular Obrigatório
Atividades Complementares (AC)
Total

CH
2.190
180
420
420
200
3.410

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de
Educação Física da UEFS.

O Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física tem como local de
funcionamento o Campus Universitário da Universidade Estadual de Feira de Santana7.
O Curso está lotado no Departamento de Saúde, mas por sua natureza interdisciplinar
mantém diálogo também com o Departamento de Educação, Departamento de Ciências
Biológicas e Departamento de Letras.
As aulas são realizadas, preferencialmente, no Parque Esportivo da Universidade.
Além do Parque Esportivo, salas de aula, laboratórios e outros espaços acadêmicos do
campus são utilizados para as atividades didático-pedagógicas.
O Curso oferece, desde 2006, oitenta vagas anuais, com entrada em dois
momentos, no início e meio do ano. A forma de ingresso até o presente momento se dá
por meio do Processo Seletivo da UEFS (UEFS, 2008). A partir do semestre letivo
2019.1, se dará através do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação
(SISU/MEC) e as vagas serão ofertadas aos candidatos participantes do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) (Resolução CONSEPE/UEFS Nº 004/2018, (Anexo N). A
transferência interna, a transferência externa, o reingresso e o ingresso de portadores de
diploma são organizados de acordo com o calendário acadêmico da Universidade e em
conformidade com a Resolução CONSEPE Nº 54/2003 (Anexo O) e Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 75/2003 (AnexoP).
Durante os últimos Processos Seletivos, conforme dados da Coordenação de
Seleção e Admissão da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), no período
entre os vestibulares de 1997.1 e 2008.1, a relação candidato-vaga para o curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS variou de 8,4 a 20,3, com média de 14,9 e
7

Avenida Transnordestina s/n, Bairro Novo Horizonte, Cep: 44036-900, Feira de Santana, Bahia.

62

desvio padrão de 3,6 candidatos por vaga. No vestibular de janeiro de 2006, o número de
vagas oferecidas aumentou de 30 para 40, resultando em uma redução na média da relação
candidato-vaga para 13,4.A partir do ProSel de 2009.1 notou-se uma queda significativa
da procura pelo curso de Educação Física da UEFS, com a relação candidato-vaga
variando de 1,37 a 9,0, com média de menos de 3,0 candidatos-vaga em um período de
sete anos. A Figura 1 apresenta a relação candidato-vaga nos ProSel para Educação Física
entre 2004 e 2016.

Figura 1.Relação candidato-vaga nos ProSel para Educação Física entre 2004 e 2016.

O currículo do curso desenvolve conteúdos, habilidades, posturas e hábitos que
propiciem ao graduando a integração e interação necessária à sua formação integral, não
se restringindo apenas a uma das áreas da Educação Física. Tendo como premissa a
grande necessidade de profissionais na área de educação, o aluno terá condições de atuar
tanto na Educação Básica como na Educação Superior bem como, nos diferentes
espaços/contextos próprios da cultura corporal de movimento.
A formação, nas disciplinas optativas – com carga horária de 180 horas – abrange
conhecimentos em áreas específicas da Educação Física e interdisciplinares,
compreendidas pelo núcleo formativo dos estudos de formação geral, e na observância
dos dispositivos da Resolução CONSEPE/UEFS N° 07/2005 (Anexo Q) e Resolução
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CONSEPE/UEFS Nº 084/2009 (Anexo R), que dispõem, de maneira complementar, que
qualquer disciplina ofertada pelos cursos de Graduação da UEFS poderá ser convalidada
como disciplina optativa no curso de Licenciatura em Educação Física, exceto as próprias
disciplinas obrigatórias do currículo.

Conteúdos Curriculares
Os conteúdos curriculares (componentes curriculares ofertados na forma de
disciplinas ou outras atividades curriculares) a seguir relacionados estão abrangidos pelos
núcleos formativos especificados na Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a),
quais sejam:
I.
II.

Núcleo de formação geral
Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação
profissional

III.

Núcleo dos estudos integradores para enriquecimento curricular

A distribuição da carga horária pode ser observada na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2.Distribuição da carga horária por núcleos formativos (Resolução CNE/CP nº
02/2015, BRASIL, 2015a).
Núcleos formativos

CH

% da Carga
horária total
do Curso

I - Núcleo de estudos de formação geral ‡
1695
II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de
675
atuação profissional‡
III - Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular
1040
Total
3410

50,0%
20,0%
30,0%
100%

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação Física da
UEFS.‡ Cargas horárias somadas correspondem a 2.370h.

As horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos I e II,
definidos no Art.12° da Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a), correspondem
ao mínimo exigido por esta Resolução, que é de 2.200h. No Curso de Graduação em
Licenciatura em Educação Física da UEFS, contudo, correspondem a 2.370h.
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Os conteúdos curriculares estão articulados para possibilitar o desenvolvimento
do perfil, das habilidades e das competências definidos para o egresso do curso de
Graduação em Licenciatura em Educação Física da UEFS e, devidamente interrelacionados, para que o aluno desenvolva uma visão integrada dos mesmos, tanto os de
formação básica, como os fundamentos e metodologias da Educação Física, esporte e
lazer, os conhecimentos do campo educacional e os conhecimentos das áreas específicas
e interdisciplinares do currículo – incluindo conhecimentos das ciências biológicas e
naturais, da saúde, das linguagens, da cultura, dos conhecimentos técnicos e tecnológicos;
quanto aqueles de formação aplicada, incluindo a prática como componente curricular e
os estágios curriculares.
Tais conteúdos, seja na sua especificidade, como também de forma articulada,
contribuem tanto para a formação do educador, quanto para a formação do pesquisador
na área de Educação Física. Nessa perspectiva, os conteúdos curriculares que compõem
os núcleos formativos do currículo do curso de Graduação em Licenciatura em Educação
Física da UEFS são os seguintes:

I. Núcleo formativo dos estudos de formação geral
I.a. Áreas específicas e interdisciplinares
Neste eixo, a partir de um ponto de vista mais básico, discute-se inicialmente a
formação do corpo humano e sua complexidade, tendo como objetivos a revisão crítica
da biologia e bioquímica humana, e a contextualização destes conteúdos com a fisiologia
e a anatomia, de forma a entender as bases biológicas do movimento, das atividades
físicas e esportivas e, do exercício.
Em adição, o eixo articula os conhecimentos no campo da saúde e políticas
públicas de promoção da saúde, incluindo ações no âmbito da escola e comunidade; trata
de elementos técnicos do planejamento para a aquisição de habilidades esportivas e
capacidades físicas relacionadas à saúde e dos testes e medidas de desempenho físico;
circunscreve a formação científica, tendo a pesquisa como eixo articulador; abrange
estudos sobre as principais manifestações culturais brasileiras, sobretudo no âmbito da
Cultura Corporal de Movimento; e trata da ampliação e do aperfeiçoamento da
capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos
professores.
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Os componentes optativos incluídos nesse eixo formativo correspondem a cerca
de 5% da carga horária total do Curso, para que o licenciando tenha autonomia para optar
por qual conhecimento – ou conjunto de conhecimentos – será agregado à sua formação
geral.

Tabela 3.Componentes curriculares e respectivas cargas horárias das áreas de
conhecimento específicas e interdisciplinares (Resolução CNE/CP nº 02/2015, BRASIL,
2015a).
Componente Curricular

CH

Biologia Humana
75
Anatomia Humana
60
Fisiologia Humana
60
Fisiologia do Exercício
60
Introdução ao Trabalho Científico em Educação Física
60
Seminário de Projeto
60
Trabalho de Conclusão de Curso
30
Educação Física e Saúde Coletiva
75
Primeiros Socorros
60
Metodologia das Manifestações Culturais
60
Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em Educação
60
Física, Esporte e Lazer
Medidas e Avaliação em Educação Física
60
Treinamento Desportivo
60
OPTATIVA 1
60
OPTATIVA 2
60
OPTATIVA 3
60
LIBRAS
45
Total
1005

Tipo/natureza
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Optativa
Optativa
Optativa
Obrigatória

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação
Física da UEFS.

O componente LIBRAS completa os componentes curriculares das áreas de
conhecimento específicas e interdisciplinares, ao considerar o Decreto Federal nº 5.626
de 22 de dezembro de 2005 (Anexo S), que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril
de 2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e dispõe, entre outros
aspectos, sobre a inclusão da Língua Brasileira de sinais (LIBRAS) como componente
curricular obrigatório; bem como a Resolução CONSEPE/UEFS nº 031/2009 (Anexo G)
que estabelece a oferta do componente curricular LIBRAS na UEFS.
As disciplinas curriculares, ofertadas como componentes optativos, e que tratam
de conhecimentos específicos da área da Educação Física, esporte e lazer podem ser
observadas na tabela abaixo.

66

Tabela 4.Componentes curriculares optativos e respectivas cargas horárias.
Componente Curricular

CH

Lazer e cidade
Biologia aplicada à educação física
Futebol
Vivências corporais e ritmos
Atividades Físicas e academias
Cinema e Corpo
Musculação
Voleibol
Handebol
Basquetebol
Futsal
Atletismo
Polo Aquático
Metodologia das práticas corporais de aventura
Metodologia do ensino do esporte paralímpico
Epidemiologia da Atividade Física
Saúde e Espiritualidade
Terapias Corporais
Bioquímica aplicada a educação física
Cinesiologia
Cultura Corporal e a periodização do desenvolvimento
humano
Práticas integrativas e complementares para diferentes
contextos socioculturais
Cultura corporal e infância
Educação física e saúde mental
Corpo, currículo e descolonização
Danças Circulares
Hidroginástica
Práticas Lúdicas na Infância
Análise Sócio antropológica da Educação Física, Esporte e
Lazer
Atividades Aquáticas para Grupos Especiais

60
60
75
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
75
60
60

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do
Curso de Educação Física da UEFS.

I.b. Fundamentos e Metodologias
Este eixo formativo inclui o processo sócio histórico de constituição da
Educação Física brasileira e pretende que o aluno tenha um contato sistemático com as
diferentes práticas corporais entendendo-as também como fenômenos sócio históricosque
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influenciam e sofrem interferência do meio. Os objetivos fundamentais dizem respeito
aos aspectos metodológicos de ensino em relação às diferentes teorias educacionais e
diferentes abordagens pedagógicas da Educação Física, e ao entendimento das práticas
corporais como conhecimento e não como mera atividade prática.

Tabela5. Componentes curriculares e respectivas cargas horárias de fundamentos e
metodologias (Resolução CNE/CP nº 02/2015, BRASIL, 2015a).
Componente Curricular
História da Educação Física, Esporte e Lazer
Introdução aos Estudos do Lazer e Saúde para Educação
Metodologiada Ginástica
Metodologia da Capoeira
Metodologia do Esporte I
Metodologia do Esporte II
Metodologia das Atividades Aquáticas
Metodologia do Jogo
Metodologia da Dança
Metodologia das Lutas
Metodologia da Educação Física e do Esporte Adaptado
Total

CH
60
60
60
60
75
75
60
60
60
60
60
690

Tipo/natureza
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de
Educação Física da UEFS.

II. Núcleo formativo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação
profissional
II.a. Campo educacional
Este eixo é constituído pelos conhecimentos essenciais à formação para o
magistério, abrangendo todos os componentes curriculares do campo educacional. Além
disso, inclui elementospara a consolidação da educação inclusiva através do respeito às
diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional, entre outras, a partir de debates em que o corpo é eixo
articulador. Os componentes curriculares do campo educacional correspondem a 20%da
carga horária total do Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física da UEFS.
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Tabela6. Componentes curriculares e respectivas cargas horárias do campo
educacional (Resolução CNE/CP nº 02/2015, BRASIL, 2015a).
Componente Curricular

CH Tipo/natureza

Teorias da educação
Didática
Filosofia da Educação
Educação Especial e Políticas Educacionais Inclusivas
Psicologia e Educação
Aprendizagem e Desenvolvimento Humano
Teoria e Metodologia da Educação Física
Política e Gestão Educacional
Educação e Lazer
Corpo e Diversidade
Relações Étnico-Raciais na Escola
Total

60
60
60
60
75
60
60
60
60
60
60
675†

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de
Educação Física da UEFS. †Representam 20% da carga horária total do curo.

III. Núcleo formativo dos estudos integradores para enriquecimento curricular
Estão incluídos neste núcleo os componentes da prática curricular, do estágio
curricular e as atividades complementares. As atividades complementares, cuja carga
horária é especificada na Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a),
correspondem a cerca de 6%. Dessa maneira, atende às demandas do Conselho Nacional
de Educação, obedece à regulamentação da UEFS expressa na Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 54/2001 (Anexo T), que exige que àquelas atividades se atribua uma
fração entre 5% e 10% da carga horária total de cada curso. Nesta mesma Resolução se
encontra a lista de atividades complementares que a UEFS reconhece como legítima.
Ademais, reconhece-se também como atividade complementar a participação dos
acadêmicos no Projeto “MESÁRIO VOLUNTÁRIO”, conforme disposto na Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 049/2008 (Anexo U).
Em conjunto, o núcleo dos estudos integradores para enriquecimento curricular,
corresponde a 30% da carga horária do Curso de Licenciatura em Educação Física da
UEFS.

III.a. Prática como Componente Curricular
A Prática como Componente Curricular abrange o conjunto de atividades
formativas que promovem experiências de aplicação de conhecimentos ou de
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desenvolvimento de procedimentos inerentes à docência. Através dessas atividades, são
colocados em uso no âmbito do ensino, conhecimentos, competências e habilidades
adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem o currículo. Essas atividades
podem ser desenvolvidas como núcleos ou podem integrar outras disciplinas ou
componentes curriculares, incluindo disciplinas de caráter prático no âmbito da formação
pedagógica, excetuadas, todavia, aquelas que abordam fundamentos técnico-científicos
em dada área do conhecimento (Parecer CNE/CP nº15/2005, Anexo L).
A Prática como Componente Curricular trata do conhecimento e análise de
situações pedagógicas, por meio de estratégias, tais como: situações simuladas, estudos
de caso, produção de material didático, entre outras. A Prática Curricular é, portanto,
espaço-tempo para a experimentação do fazer pedagógico e para que os licenciandos
construam os saberes pedagógicos dos conteúdos da educação física na educação básica.
Atualmente, a Prática Curricular no Curso de Lic. em Educação Física da UEFS
segue o regulamento da Resolução CONSEPE/UEFS Nº 014/2010 (Anexo V). No novo
currículo proposto por ocasião desta reforma curricular, a Prática Curricular deverá
atender ao regulamento da Minuta de Regulamento(Apêndice A) que modifica os
dispositivos da Resolução CONSEPE/UEFS Nº 014/2010 e abrange uma carga horária
de 420 horas, ofertadas na forma de disciplinas, nos quatro primeiros semestres da oferta
regular, período que antecede aos Estágios Curriculares Obrigatórios. A Prática
Curricular deve, portanto, vir a atender aos seguintes pressupostos de natureza formativa:
I.

a formação profissional para a docência na educação básica e a constituição da
identidade do professor;

II.

a construção dos saberes pedagógicos dos conteúdos da educação física na
educação básica, por meio da articulação entre os conteúdos do ciclo formativo;

III.

a inclusão da curricularização da extensão, por meio das experiências de ensino e
em ações de extensão universitária;

IV.

a aproximação com as características da atuação da educação física nas etapas e
modalidades da educação básica, e na gestão de processos educativos e
organização e gestão de instituições de ensino, e em espaços educativos nãoescolares.

V.
VI.

a reflexão sobre o objeto de ensino da educação física na educação básica
a reflexão sobre os saberes curriculares, pedagógicos e vivenciais na organização
do trabalho docente.
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O conhecimento, na perspectiva desses pressupostos, é desenvolvido em um
processo histórico-cultural, por meio de aproximações sucessivas dos sujeitos com a
realidade em que se inserem. Os espaços de vivência e de reflexões sobre a prática
potencializam as oportunidades de aprendizagem e provocam processos de
desenvolvimento nos alunos que ampliam seu olhar sobre seu objeto de ensino. Os eixos
temáticos que circunscrevem a Prática Curricular no curso de Licenciatura em Educação
Física da UEFS, abrangem o trato do conhecimento e a análise de situações pedagógicas,
por meio de estratégias, tais como: situações simuladas, estudos de caso, produção de
material didático entre outras (experimentos pedagógicos) para o ensino da educação
física.

Tabela7. Componentes curriculares e respectivas cargas horárias da Prática como
Componente Curricular (Resolução CNE/CP nº 02/2015, BRASIL, 2015a).
Componente Curricular
Prática Curricular em Educação
Física I
Prática Curricular em Educação
Física II
Prática Curricular em Educação
Física III
Prática Curricular em Educação
Física IV
Total

CH

Semestre

Tipo/natureza

105

1º

Prática como Componente Curricular

105

2º

Prática como Componente Curricular

105

3º

Prática como Componente Curricular

105

4º

Prática como Componente Curricular

420

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação Física da
UEFS.

III.b. Estágio Curricular Obrigatório
Os componentes curriculares de estágio supervisionado continuam atendendo às
Resoluções CNE/CP Nº 01/2002, Resolução CNE/CP Nº 02/2002 (BRASIL, 2002b) e
Parecer CEE nº 163/2002 (Anexo W), mas, também, aos dispositivos da Resolução
CNE/CP Nº 02/2015, contemplando 420 horas, incluídas as fases de observação,
coparticipação e regência divididas respectivamente nos quatro estágios previstos no
curso, sendo:
✓ o Estágio Curricular em Educação Física I, correspondente à
observação, coparticipação, ao planejamento, à regência e à avaliação na
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, isto é, do
primeiro ao quinto ano.
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✓ o Estágio Curricular em Educação Física II, correspondente à
observação, coparticipação, ao planejamento, à regência e à avaliação nas
séries finais do ensino fundamental, isto é, do sexto ao nono ano.
✓ o Estágio Curricular em Educação Física III, correspondente à
observação, coparticipação, ao planejamento, à regência e à avaliação no
ensino médio; ouna educação profissional e técnica de nível médio.
✓ o Estágio Curricular em Educação Física IV, correspondente à
observação, coparticipação, ao planejamento, à regência e à avaliação no
âmbito da gestão escolar.

Tabela8. Componentes curriculares e respectivas cargas horárias do Estágio Curricular
Obrigatório (Resolução CNE/CP nº 02/2015, BRASIL, 2015a).
Componente Curricular
Estágio Curricular
Física I
Estágio Curricular
Física II
Estágio Curricular
Física III
Estágio Curricular
Física IV
Total

em Educação
em Educação
em Educação
em Educação

CH Semestre

Tipo/natureza

120

5º

Estágio Curricular Obrigatório

105

6º

Estágio Curricular Obrigatório

105

7º

Estágio Curricular Obrigatório

90

8º

Estágio Curricular Obrigatório

420

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação Física da
UEFS.

A tabela 9, a seguir, apresenta todos os componentes curriculares do Curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS, incluindo dados sobre período letivo de
oferta, natureza e carga horária.

Tabela9. Componentes curriculares do Curso de Licenciatura em Educação Física,
distribuídos por semestre de oferta.
Componente curricular

CH

Período letivo
de oferta

Atividades complementares

200

-

Biologia Humana
Metodologia da Ginástica
História da Educação Física, Esporte e Lazer
Introdução ao Trabalho Científico em Educação
Física
Corpo e Diversidade

75
60
60

1º
1º
1º

Atividades
Complementares
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória

60

1º

Obrigatória

60

1º

Obrigatória

Natureza
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Prática Curricular em Educação Física I

105

1º

Prática como
Componente
Curricular

Anatomia Humana
Introdução aos Estudos do Lazer e Saúde para
Educação
Metodologia do Jogo
Filosofia da Educação
Educação Especial e Políticas Educacionais
Inclusivas

60

2º

Obrigatória

60

2º

Obrigatória

60
60

2º
2º

Obrigatória
Obrigatória

60

2º

Obrigatória

Prática Curricular em Educação Física II

105

2º

Prática como
Componente
Curricular

Metodologia do Esporte I
Fisiologia Humana
Primeiros Socorros
Teorias da Educação
Didática

75
60
60
60
60

3º
3º
3º
3º
3º

Prática Curricular em Educação Física III

105

3º

Metodologia do Esporte II
Medidas e Avaliação em Educação Física
Fisiologia do Exercício
Psicologia e Educação
Teoria e Metodologia da Educação Física

75
60
60
75
60

4º
4º
4º
4º
4º

Prática Curricular em Educação Física IV

105

4º

60

5º

Obrigatória

75
60
45
60

5º
5º
5º
5º

Estágio Curricular em Educação Física I

120

5º

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Estágio
Curricular
Obrigatório

Metodologia da Capoeira
Seminário de Projeto
Treinamento Desportivo
Metodologia das Lutas
Relações Étnico-Raciais na Escola

60
60
60
60
60

6º
6º
6º
6º
6º

Metodologia da Educação Física e do Esporte
Adaptado
Educação Física e Saúde Coletiva
Metodologia das Manifestações Culturais
LIBRAS
Aprendizagem e Desenvolvimento humano

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Prática como
Componente
Curricular
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Prática como
Componente
Curricular

Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
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Estágio
Curricular
Obrigatório

Estágio Curricular em Educação Física II

105

6º

Metodologia das Atividades Aquáticas
OPTATIVA 1
Metodologia da Dança
Política e Gestão Educacional
Educação e Lazer

60
60
60
60
60

7º
7º
7º
7º
7º

Estágio Curricular em Educação Física III

105

7º

OPTATIVA 2
OPTATIVA 3
Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em
Educação Física, Esporte e Lazer
Trabalho de Conclusão de Curso

60
60

8º
8º

Optativa
Optativa

60

8º

Obrigatória

30

8º

Estágio Curricular em Educação Física IV

90

8º

Obrigatória
Estágio
Curricular
Obrigatório

Total

Obrigatória
Optativa
Obrigatória
Obrigatória
Obrigatória
Estágio
Curricular
Obrigatório

3410h

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação Física da
UEFS.
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Fluxograma do Curso
1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

4º Semestre

5º Semestre

6º Semestre

7º Semestre

8º Semestre

Biologia Humana

Anatomia Humana

Fisiologia Humana

Fisiologia do
Exercício

Metod. da Educ.
Física e do Esp.
Adaptado

Metodologia da
Capoeira

Educação e Lazer

Polític. Públ. Gestão
em Educ. Física, Esp.
e Lazer

75

60

60

60

60

60

60

60

Metodologia da
Ginástica

Metodologia do Jogo

Metodologia do
Esporte I

Metodologia do
Esporte II

Metodologia das
Manifestações
Cultutrais

Relações Étnico
Raciais na escola

Metodologia das
Atividades Aquáticas

Trabalho de
Conclusão de Curso

60

60

75

75

60

60

60

30

História da Educ.
Física Esp. e Lazer

Educ. Especial e
Políticas Educ.
Inclusivas

Primeiros S ocorros

Medidas e Avaliação
em Educação Física

Educação Física e
S aúde Coletiva

Metodologia das
Lutas

Metodologia da Dança

OPTATIVA 2

60

60

60

60

75

60

60

60

Introdução ao
Trabalho Científico

Introd. aos Estudos
do Lazer para S aúde
e Educ.

Teorias da Educação

Teoria e Metodologia
da Educação Física

Aprend. e Desenvolv.
Humano

S eminário de Projeto

Política e Gestão
Educacional

OPTATIVA 3

60

60

60

60

60

60

60

60

Corpo e Diversidade

Filosofia da Educação

Didática

Psicologia e
Educação

LIBRAS

Treinamento
Desportivo

OPTATIVA 1

Estágio Curricular
em Educação Física
IV

90

60

60

60

75

45

60

60

Prática Curricular
em Educação Física I

Prática Curricular
em Educação Física II

Prática Curricular
em Educação Física
III

Prática Curricular
em Educação Física
IV

Estágio Curricular
em Educação Física I

Estágio Curricular
em Educação Física II

Estágio Curricular
em Educação Física III

105

105

105

105

120

105

105

420h

405h

420h

435h

420h

405h

405h

300h
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Metodologia
A formação inicial de professores traz à tona a necessidade de refletir
intensamente sobre o processo de aprendizado, dadas as características dos alunos, que
se constituem na complexidade de receptores ativos de conhecimentos a serem
assimilados. Sendo assim, é necessário que se formulem estratégias de ensino e de relação
aluno/professor capazes de realizar e concretizar as potencialidades de cada um. Sugerese que as estratégias sejam amparadas em princípios que sejam materializados em
procedimentos que objetivem estabelecer estruturas igualitárias e não-hierárquicas no
interior da turma, quais sejam:
a) estimulação do aluno no sentido de coletivizar seus conhecimentos e
experiências;
b) assimilação e incorporação desta bagagem cognitiva e existencial ao acervo total
de recursos do grupo;
c) utilização desta bagagem coletiva como ponto de partida e base para a produção
de novos conhecimentos.
Nesse sentido, as seguintes metas parecem coerentes com estratégias articuladas
a esses princípios:
a) estimular a participação ativa do aluno na produção e ampliação de
conhecimentos do grupo
b) concretizar e detalhar os programas de ensino em conjunto e em colaboração com
a turma (dentro dos limites postos, naturalmente, pelas exigências curriculares e
programáticas obrigatórias)
c) estimular os alunos a propor materiais de estudo e a realizar pesquisas autônomas
para suprir e suplementar o material utilizado pelo professor
d) preferencialmente, usar formas participativas e coletivas de desenvolvimento do
programa – tais como seminários, trabalhos em equipe, etc. – visando quebrar a
rigidez e os potenciais de confronto inerentes à relação de autoridade simbólica
entre o professor – enquanto sujeito ativo, detentor e ministrador de
conhecimento autorizado – e o aluno individual – enquanto objeto passivo,
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receptor do conhecimento ministrado – com o objetivo de estabelecer na classe
relações múltiplas e, portanto, mais igualitárias.
e) estimular o aluno a incorporar seus conhecimentos e experiências prévias no
processo de ensino e aprendizagem, estabelecendo linhas de referência e
comparação que tornem os novos conhecimentos mais relevantes e lhes dê uma
conotação pessoal.
f) preferencialmente, usar formas participativas e coletivas de avaliação dos
resultados do processo de aprendizagem, tais como apresentações orais e
trabalhos escritos em equipe.
g) dar ênfase ao processo de aprendizagem, relativizando o resultado e colocando
sempre este resultado concreto, seja qual for, não como final mas como um
momento no processo de aquisição de novos conhecimentos. Isto se fará
proporcionando a cada aluno, previamente, orientações detalhadas para os
trabalhos a serem realizados e, tanto durante o processo quanto após a conclusão
do trabalho (seja este oral ou escrito) fazendo uma crítica rigorosa, mas
construtiva, dos resultados alcançados, voltada para o aperfeiçoamento dos
resultados futuros.
h) dar ênfase, no processo de aprendizagem, ao treinamento em processos e técnicas
que possam levar à aquisição autônoma e independente de conhecimentos
também no futuro, após a conclusão do curso, tais como pesquisa bibliográfica e
pesquisa na Internet.
i) estimular a construção do conhecimento advindo da prática.
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Formas de realização da interdisciplinaridade
A abordagem sobre interdisciplinaridade no Brasil teve influência na legislação e
nas propostas curriculares, a partir da Lei Nº 5.692/71, que fixa as Diretrizes e Bases para
o ensino de 1° e 2º graus (BRASIL, 1971), sendo consolidada posteriormente com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e com os
Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais. A partir de então, desenvolver um
trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento
que valorize o processo ensino-aprendizagem torna-se desafiador para todo cenário
educacional do país.
Nesse sentido, o Curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS defende a
importância da interdisciplinaridade na organização do trabalho pedagógico dos(as)
professores(as). Para tanto, há necessidade de mudança de postura e atitude diante do
conhecimento, das disciplinas, da prática docente e do processo formativo. Ou seja, o
processo de ensino deve prever conhecimentos de diferentes formas organizativas
(princípios, diretrizes, métodos, procedimentos, dentre outras) para que haja integração
entre os saberes que convergem na reflexão e enfrentamento de temas comuns, bem como,
o trabalho articulado e direcionado que implique na aprendizagem significativa e
compreensão ampliada da complexa realidade em que estamos inseridos.
Ao longo da história do Curso de Licenciatura da UEFS registram-se diversas
ações de disciplinas que foram articuladas para o desenvolvimento de uma atividade final
de semestre, participação integrada em eventos ou culminância das ações num único
evento articulado, como foi o caso do I Festival de Práticas Corporais, realizado em 2010.
Na perspectiva da continuidade do princípio e reconhecimento da importância da
interdisciplinaridade, este novo projeto organiza a matriz curricular refletindo sobre as
possibilidades de trabalho integrado entre os saberes organizados nos componentes
curriculares, a partir de sucessivas aproximações entre os conhecimentos, do primeiro ao
último semestre.
Para melhor compreensão, podem ser citadas as aproximações já realizadas no
currículo atual como a Feira Práticas Corporais e Saúde. Nesta proposta, estudantes
matriculados no componente Atividade Física e Saúde Coletiva planejaram ações
articuladas com profissionais inseridos na Rede Pública de Saúde, em que conhecimentos
adquiridos em outros componentes, tais como medidas e avaliação em educação física,
primeiros socorros, necessários ao desenvolvimento das ações.
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Nesta perspectiva, o projeto atual traz em sua matriz curricular aproximações que
possibilitam aos docentes, principalmente os que ministram componentes no mesmo
período letivo, articularem seus planos de ensino para desenvolvimento de ações
interdisciplinares.
Para que a proposta seja de fato uma realidade é preciso que ensino, pesquisa e
extensão dialoguem na perspectiva das competências e habilidades, significados e
sentidos docente, identidade docente, ética e estética. Organizar o conhecimento para que
juntos possam identificar um fenômeno e tratá-los de forma articulada. Podemos na
contemporaneidade eleger, a exemplo, questões voltadas para o debate sobre “Gênero e
Sexualidade”. É necessário possibilitar aos discentes a problematização do referido tema,
bem como, a apropriação de teorias, conceitos, metodologias e senso crítico para uma
atuação profissional que almeja, portanto, uma reflexão sobre o acesso de todos à
cidadania, nos limites da ética e dos direitos humanos. As diferenças devem ser
respeitadas e, sobretudo, promovidas, mas não utilizadas como critério de exclusão social
e política.
O tema sugerido, por exemplo, pode ser contemplado por todas as áreas de
conhecimento inseridas nos componentes curriculares do curso. Cada docente, por sua
vez, poderá tratá-lo à luz das suas especificidades, sem perder de vista o eixo integrador.
A proposta não é trabalhar de maneira fragmentada, mas potencializar a relevância de
cada conhecimento na compreensão integral e contextualizada da temática. Um dos
grandes desafios é se desvencilhar do modelo tradicional e compartimentado da
organização de disciplinas nos currículos de formação. Para que a interdisciplinaridade
se materialize de maneira eficaz, portanto, é necessário que a articulação das ações seja
efetivamente orgânica e se estabeleça em todas as etapas, a citar: planejamento,
desenvolvimento e avaliação da ação integrada.
Sendo assim, compreendendo que o contexto em que se localiza a instituição e o
perfil majoritário da população discente, é compromisso dos docentes a flexibilização do
conhecimento e seus métodos. A realidade que temos é de estudantes oriundos de uma
escolarização bastante fragmentada, daí a necessidade de iniciarmos desde o ingresso à
universidade uma formação que considere essas particularidades, afim de promover
melhores processos de aprendizagem, que possibilitem aos mesmos conscientização e
participação de forma ampla na construção do conhecimento e compreensão da realidade
complexa. O estudante chega à universidade com seus ideais de ascensão e
profissionalização e acabam se deparando com muitas disciplinas compartimentadas, sem
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que identifique como esses conteúdos distintos poderão ser utilizados em sua prática
profissional. A proposta para superar este obstáculo, portanto, é o trabalho
interdisciplinar, ressaltando-se que não se trata de uma técnica ou fórmula a ser
reproduzida, mas algo que deverá ser construído dentro da realidade de cada IES
(CAGGY; FISCHER, 2014).
É desafio de todos que compõem o corpo acadêmico, portanto, identificar e lutar
contra a precarização do ensino superior e fragmentação do conhecimento, ampliando
compreensão da realidade complexa e potencializando as possibilidades de intervenções
integradas que busquem a transformação da sociedade.
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Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Curso de Educação
Física
O perfil de egresso a ser formado no Curso de Licenciatura em Educação Física
exige do projeto de formação uma postura inclusiva, para a formação de professores e
para o acolhimento das diferenças e dificuldades apresentadas pelos alunos. Essa
condição leva o Projeto Pedagógico do Curso a orientar as práticas pedagógicas
inclusivas, entre elas, o Atendimento Educacional Especializado, para os que dele
necessitam.
É importante mencionar que diversos dispositivos legais, tais como Constituição
Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9. 394/96 (BRASIL, 1996)
vêm auxiliando a garantia de acesso à educação das pessoas com deficiência em todos os
níveis de ensino. A legislação prevê o Atendimento Educacional Especializado (AEE),
de forma transversalizada, para as pessoas com as mais distintas deficiências.
Nas Instituições de Ensino Superior, o AEE também surge como necessidade,
sendo contemplado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) na Política de
Inclusão Institucional e nos projetos pedagógicos dos cursos a proposta orientadora das
ações do AEE.
Neste aspecto é preconizado pelo o artigo 28 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015c, Anexo X) a institucionalização desse
Atendimento, conforme pode ser visto abaixo:
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para
atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno
acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o
exercício de sua autonomia;

No cenário da UEFS, a mesma dispõe no PDI a Política Institucional de Educação
Inclusiva que objetiva promover o acesso, a permanência, a participação e o
desenvolvimento pessoal e acadêmico dos discentes com deficiência, doenças crônicas e
degenerativas, transtornos mentais,incluídos também os transtornos específicos de
aprendizagem.
No PDI, as diretrizes da política institucional na perspectiva da educação inclusiva
são contempladas a partir de linhas orientadoras que devem ser atentadas pela
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administração, departamentos e colegiados, são elas: equidade (de acesso e permanência),
qualidade (de ensino aprendizagem) e condições estruturais (acessibilidade arquitetônica
e tecnologias assistivas).
É importante destacar também que, de acordo com o Decreto 7.611/2011
(BRASIL, 2011, Anexo Y), o AEE é compreendido como o conjunto de atividades, de
recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados institucional e continuamente,
prestados de forma complementar à formação dos alunos com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência
dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou prestado de forma suplementar à
formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.
Diante desse contexto, cabe citar aqui algumas das possibilidades do AEE que o
curso de Licenciatura em Educação Física poderá oferecer para melhorar o processo de
ensino e aprendizagem dos discentes com deficiências e/ou necessidades específicas:
✓ Incentivar a formação continuada dos docentes com base nos conhecimentos
específicos da área.
✓ Possibilitar adequações aos materiais didáticos e pedagógicos de forma a tornarem
acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas dos discentes.
✓ Adequações nos critérios de avaliação para atender às especificidades.
✓ Em caso de deficiência visual fazer impressão em Braille, já que a UEFS dispõe
de impressora Braille que se encontra na NUEG.
✓ Solicitar ampliação de acervo de livros em Braille e livros sonoros.

Vale ressaltar que todas as adequações para atender aos discentes com deficiência
serão sistematizadas a partir das demandas que também forem surgindo no curso. A UEFS
possui ações inclusivas a serem implantadas a longo, médio e curto prazo que trará
benefícios aos acadêmicos de todos os cursos e para que essas ações possam ser
concretizadas foi implantação do Núcleo de Acessibilidade da UEFS (NAU), de acordo
com a Portaria nº 629/2017, Art. 1º, que tem como finalidade: “Definir o Núcleo de
Acessibilidade da UEFS com vistas à implementação de ações estratégicas relacionadas
à Política Institucional de Educação Inclusiva da UEFS”. É importante ressaltar que três
professores do curso de Licenciatura compõem a comissão do NAU, como representantes
do Departamento de Saúde.
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Ademais, na UEFS existe o Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado
(NEFEA) implantado e coordenado pelo professor do Curso de Educação Física,
Admilson Santos, e que conta com a participação de outrosdocentes e pesquisadores da
área da educação inclusiva, o que facilita melhor articulação do curso com as demandas
do AEE.
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Material didático
O Curso de Licenciatura em Educação Física conta com um laboratório, o
LABORATÓRIO DE ATIVIDADE FÍSICA – LAF, com aproximadamente 200 m²,
revestido com piso paviflex, adequado para a prática de atividade física, sendo o mesmo
climatizado por 4 aparelhos de ar-condicionado, com a potência de 30.000 Btus cada.
Anexado ao LAF, existe uma sala de avaliação física, com 9,0 m², onde estão localizados
armários, balanças, dinamômetros, mesa e computador. Como equipamentos de
segurança, existem dois extintores de incêndio no recinto.
É importante o registro de que os materiais se encontram em perfeita condição de
uso e em bom estado. Alguns foram adquiridos recentemente e ainda não foram
utilizados, portanto,estão novos, o que facilita e qualifica a utilização dos mesmos em
aulas que exijam a sua aplicação.
Os materiais de uso didático disponibilizados para atividades de ensino e extensão
do curso de Educação Física podem ser conferidos no Apêndice B.

Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem
Os processos avaliativos das disciplinas no curso de formação para professores de
Educação Física da UEFS deverão respeitar as disposições da Resolução CONSU nº
46/2006 (Anexo Z), que altera a Seção V do Regimento Geral da UEFS, que trata da
Verificação da Aprendizagem. Esta Resolução dispõe que a avaliação do aprendizado é
compreendido como:

uma prática pedagógica processual, contínua, reflexiva e multidimensional,
que alimenta o processo de ensino-aprendizagem, objetivando o êxito do
trabalho de professores e estudantes na construção e reconstrução permanente
do conhecimento, das habilidades e das competências estabelecidas no Plano
de Ensino dos componentes curriculares (RESOLUÇÃO CONSU/UEFS nº
046/2006, Art. 52).

A avaliação do curso de Educação Física da UEFS será viabilizada mediante a
criação de uma comissão permanente de avaliação, composta por professores, alunos e
Direção do Departamento. Esta avaliação deverá estar coerente com a Resolução CNE/CP
nº 01/2002 (BRASIL, 2002a), respeitando, ainda, as normas e cláusulas de disposições
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legais específicas. Esse processo e avaliação deve ser periódico e com procedimentos
diversificados.
O curso também deve operacionalizar um sistema de auto avaliação. Em
consonância com o Projeto Pedagógico, o Curso deve viabilizar um planejamento e
avaliação das atividades acadêmicas, através da criação de Comissões Pedagógicas,
compostas por professores, alunos e Direção do Departamento. Isso deverá acontecer
periodicamente no Âmbito da Unidade de ensino. Diante disso, preconiza-se um processo
de reconstrução do Projeto Pedagógico em vista dos diversos momentos de realização das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, permitindo identificar diferentes nuances do
objeto avaliado e sugerir os ajustes necessários.
Por fim, serão consideradas as contribuições referenciais da Comissão Própria de
Avaliação Institucional da UEFS, criada através da Resolução CONSU/UEFSNº
047/2006 (Anexo A).

85

Modos de integração entre graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação
Ao considerar a indissociabilidade prevista entre ensino, pesquisa e extensão na
instituição universitária brasileira, Artigo 207 da Constituição (BRASIL, 2016) no seu
fazer autônomo, científico e ético; e a defesa da Universidade como locus apropriado para
a formação de professores, assume-se neste Projeto Pedagógico de Curso (PPC) o desafio
de induzir práticas curriculares e pedagógicas junto à formação, inicial e continuadas, de
licenciados em Educação Física que valorizem e articulem no projeto de formação as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, mesmo reconhecendo as
dificuldades históricas com a superação da hipervalorização de uma destas dimensões
e/ou das dualidades criadas, e ainda aqueles referentes à organização do trabalho
universitário e as próprias de sua estrutura institucional.
O parecer CNE/CP 02 de 2015 (BRASIL, 2015b) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Profissionais do Magistério, Resolução CNE 02/2015
(BRASIL, 2015a) ao proporem maior organicidade aos projetos de formação docente e
ao destacarem as formas de desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do
magistério da educação básica articuladas às políticas de valorização desses profissionais,
reiteram o papel da pesquisa e da extensão articuladas as ações de ensino na formação
docente, e ainda, a necessária articulação entre formação inicial e continuada dos
professores (no ensino, na extensão e na pós-graduação) para a profissionalização da
docência e valorização do magistério.
A este respeito,Dourado (2015, p. 305) destaca que a garantia de efetivo padrão
de qualidade acadêmica e profissional para a formação oferecida – e fundante para a
valorização dos profissionais do magistério da educação básica – se dá na articulação
“entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão como princípio pedagógico
essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do magistério e da prática
educativa”, reafirmando assim, a defesa de uma base comum para a concepção de
formação pautada tanto pelo desenvolvimento de sólida formação teórica e
interdisciplinar e nas áreas do conhecimento científico, como pela centralidade do
trabalho como princípio educativo na formação profissional, destacando “que a pesquisa
se constitui como princípio cognitivo e formativo, portanto eixo nucleador dessa
formação”.
Neste sentido, este projeto pedagógico de formação inicial assume que se articule
à formação continuada de professores da área, a compreensão trabalhada por Tardif e
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Lessard (2014) que a docência não é constituída de material inerte ou de símbolos, mas
de relações humanas com pessoas capazes de iniciativas e dotadas de certa capacidade
autônoma. Ou seja, a função docente exige dos professores uma constante análise crítica
sobre o trabalho pedagógico e sobre o processo permanente de renovação de saberes.
Assim, como já expresso nos objetivos do Curso de Licenciatura da UEFS e no
perfil de egressos que se deseja formar, reitera-se o compromisso com uma formação que
promova a autonomia profissional para que o professor formado neste Curso seja capaz
de produzir conhecimentos, articular teoria e prática, interagir com seus pares e estar
atentoàs transformações e necessidades dos seus alunos e das instituições em que atua.
Desta forma, atividades de ensino, atividades de extensão, atividades de pesquisa
e cursos de pós-graduação articulados ao currículo e projeto de formação são dispositivos
formativos responsáveis pela aproximação do conhecimento teórico-acadêmico dos
contextos e realidades onde se desenvolvem as práticas educativas e, ao mesmo tempo,
são

estratégias

para

problematizar/investigar

as

práticas

educacionais

e

produzir/mobilizar múltiplos saberes a partir das vivências proporcionadas por estas
experiências (por meio do ensino, da extensão e da pesquisa) que habilita o professor em
formação a atuar como um agente, que em seu trabalho docente participa, investiga e
propõe inovações em atenção aos desafios da escola, do contexto em que estas se inserem
e da sociedade atual.
Frente a isso, há mais de vinte anos, o Curso de Licenciatura em Educação Física
da UEFS tem se empenhado em contribuir significativamente no processo de formação
de professores para atuar na educação básica e em outros espaços educativos não formais,
redesenhando o currículo, projetos de extensão e projetos de pesquisa – esta, ainda
incipiente. O esforço de discutir e refletir sobre o trabalho docente e educativo pedagógico
tem sido contínuo, buscando referenciar projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados
para a formação docente e ao exercício profissional dos nossos egressos no cotidiano da
educação básica e de outros espaços educativos não formais.
Com apenas três anos de existência do Curso de Educação Física da UEFS, foi
criado o Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA), no ano 2000. O
NEFEA tem foi o responsável inicial pela inserção e articulação da extensão universitária
na formação dos egressos, em um momento importante do processo da valorização das
diferenças, do reconhecimento das necessidades de inclusão e atenção das pessoas com
deficiência em processo de escolarização e de participação em projetos sócio esportivos,
entre outros. Os professores do Curso e estudantes envolveram-se em outros projetos e
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programas institucionais de extensão, como o Projeto Transe Dia, o Projeto CAT e a
UATI, e outros foram criados na sequência de implantação do Curso, como o PEAC, o
Movimenta UEFS e o Projeto Estrela Menina, entre outros.
Aos poucos, com a formação dos professores que atuam no Curso em nível de
Pós-Graduação Stricto Sensu foram sendo criados também grupos de pesquisas, como a
Linha de Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer (LEPEL-UEFS), o Grupo Artes
do Corpo e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Atividade Física e Saúde (NEPAFIS),
entre outros.
Outras ações abrangem o desenvolvimento de pesquisas ligadas aos grupos de
Extensão e a Programas de Pós-Graduação em Educação do Departamento de Educação,
Pós-Graduação em Desenho do Departamento de Letras e Arte. É certo que são nas áreas
de formação continuada e de pesquisa em quese precisa mais avançar, sem que se
descuide do ensino e da extensão e da integração entre eles.
A oferta de cursos de pós-graduação LatoSensuligados ao projeto de formação
inicial na Bahia foi objeto de estudo de Novaes (2009). Em seu estudo a autora destaca
que Instituições Públicas Estaduais (IES Estaduais) como a UEFS vêm ofertando, mesmo
que pontualmente, cursos de Especialização em Educação Física na perspectiva de
formação continuada dos seus egressos e dos profissionais que atuam em seus territórios
de identidade, a exemplo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da Universidade
do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Universidade do Sul da Bahia (UESC) não tendo ainda
a UEFS disponibilidade desta formação aos seus egressos e professores do território do
Portal do Sertão.
Destaca ainda, que as Universidades Públicas não podem se isentar de assumir
suas responsabilidades perante a formação continuada dos professores da área, relegando
a iniciativa privada a gestão destes projetos; E ainda destaca a pertinência de que as
propostas não se afastem da Educação Básica, da graduação articulada à pós-graduação e
de que estes estejam referenciados em um projeto superadorde formação.
Portanto, buscar suprir esta lacuna é um dos compromissos assumidos pelo Curso,
articulando formação inicial e continuada de professores, promovendo por meio de
programas de formação em exercício, em suas várias modalidades, entre elas cursos de
pós-graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu, a articulação entre formação e valorização dos
profissionais do magistério. E ainda, por meio da articulação do Projeto do Curso, com
experiências formativas complementares, em que se destacam: os cursos de PósGraduação aos quais os professores da área estão vinculados; a criação de novos cursos
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e; a oferta de curso complementar de bacharelado aos licenciados, garantindo que a
licenciatura tenha especificidade para a docência na Educação Básica e por meio desta
formação complementar, os estudantes possam ter segurança jurídica e trabalhista para
atuar como docente em outros espaços de intervenção da área de Educação Física nãoescolar.
Um avanço expressivo na integração entre ensino, extensão e pesquisa no Curso
e ainda de articulação entre formação inicial e continuada de professores, deu-se,
sobretudo, nos últimos anos 06 (seis) anos, por meio do Programa de Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Tendo por um lado este Programa elevado o
número de licenciandos do Curso e de professores em serviço envolvidos em um
programa de formação que tem a Escola e a docência com espaço privilegiado e rico de
desenvolvimento da identidade docente e dos saberes necessários ao trabalho na
Educação Básica. E, por outro, ampliado as experiências de licenciandos e professores
em serviço, por meio de equipes colaborativas, de trabalho com base na docência, na
extensão e na pesquisa, considerando os complexos e diversos aspectos do trabalho
docente.
O intuito deste texto é oferecer alguns esclarecimentos sobre a organização dos
percursos formativos voltados à formação inicial e continuada de professores no Curso
de Licenciatura em Educação Física da UEFS em articulação com o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e com a Portaria 493/2018 que define o Programa Institucional de
Formação de Professores (Proinfor), visando subsidiar as práticas pedagógicas e
curriculares na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na educação
universitária e os modos de integração entre graduação, extensão, pesquisa e pósgraduação.
Nesse sentido, tomando o Projeto Pedagógico Institucional de Formação de
Professores da UEFS, a matriz curricular e PPC foram organizados de modo a configurar
a “iniciação à docência” como um dos eixos articuladores da formação. Este eixo é
composto através da convergência entre as disciplinas de Didática, as políticas
educacionais, os fundamentos educacionais, as metodologias de ensino, as práticas
curriculares, os estágios supervisionados em tessitura com os conhecimentos específicos
da área de Educação Física, expressões da cultura corporal de movimento, que são a
dimensão histórico-cultural e científica dos conteúdos a serem ensinados nas aulas de
Educação Física em contexto educacionais formais e não-formais.
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Além de efetiva articulação entre conhecimentos, a saber: a didática, as
metodologias, os estágios, os conhecimentos específicos, entre outros; E entre os
diferentes organismos institucionais, por exemplo, Departamento de Educação (Casa
comum da formação de licenciandos na UEFS) e Departamento de Saúde (local de lotação
do Curso) o eixo de iniciação à docência visa dar maior especificidade no PPC e matriz
curricular às questões relativas à preparação para as ações de ensino em uma perspectiva
do

professor

pesquisador,

que

se

utiliza

da

prática

pedagógica

para

problematizar/investigar e propor inovações pedagógicas. Estas, por sua vez, ainda são
enriquecidas pelos projetos de ensino como o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Residência Pedagógica (RP), o Programa
de Monitoria e demais projetos e programas de pesquisa e extensão que coloquem a
docência como objeto da ação/estudo e/ou como atividade finalística na relação do Curso
e Universidade com a comunidade.
Outro aspecto a se destacar é que a Prática como Componente Curricular é
articuladora da Curricularização da Extensão no Curso, visando à integração entre teoria
e prática compreendida como princípio de aprendizagem e de produção e de difusão do
conhecimento a partir do envolvimento dos licenciandos em problemas reais, tomando
contato com seus diferentes aspectos e influenciando soluções, que tem na aproximação
com as comunidades e escolas uma dimensão importante na produção de conhecimentos
produzidos na/e para melhorar a prática docente, bem como, para a formação inicial e
continuada.
Nas práticas como componente curricular, ofertados do primeiro ao quarto
semestre do Curso, são desenvolvidos projetos integradores entre Ensino, Extensão e
Pesquisa, articuladas as disciplinas de formação específicas da área de Educação Física
ofertadas do segundo ao último semestre. Além disso,nas práticas curriculares e
disciplinas de metodologias da área de Práticas Corporais são exercitadas ações de
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, fazendo valer o que assegura a
Política Nacional de Extensão Universitária.
Por fim, a Formação Científica, não só assume compromissos com o letramento
acadêmico científico, ou seja, em desenvolver nos estudantes a capacidade de domínio de
métodos científicos e de serem leitores e produtores proficientes de textos acadêmicos e
didático-pedagógicos. Seu compromisso avança no sentido de usar desta proficiência para
alimentar sua prática pedagógica, assim como para a partir de suas experiências de ensino,
extensão e outras atividades de enriquecimento curricular serem capazes de
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problematizare refletir sobre os processos de ensino-aprendizagem e contextos nos quais
estão inseridos.
Desta forma, as experiências sociais curriculares e extra-curriculares de sua
formação e da docência nos espaços escolar e não escolar, assim como das práticas sociais
em que estão inseridas a atividade profissional do professor de Educação Física podem,
entre outras possibilidades, tornar-se objeto de estudo por meio de estudos de caso,
estudos de revisão sistemática de literatura, projetos de pesquisa e Trabalho de Conclusão
de Curso durante a graduação. Somado a isso, os estudantes são estimulados a participar
de grupos de pesquisa e a se inserir nos programas institucionais de bolsa de iniciação
científica (IC), nas modalidades PIBIC/CNPq, PIBIC-Af/CNPq, PIBIC/FAPESB e
PROBIC/UEFS; no programa de iniciação à extensão, PIBEX, e programa de bolsa
monitoria existentes.
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Incentivo à iniciação à pesquisa artística, científica e tecnológica, como
necessária complementação à atividade de ensino
A formação científica no Curso de Graduação em Licenciatura em Educação
Física da UEFS atende à necessidade de ofertar aos alunos uma formação profissional
que tenha a pesquisa como um dos eixos articuladores, despertando nos acadêmicos os
compromissos necessários à produção do conhecimento científico, à análise críticoreflexiva e ao exercício de suas atividades profissionais fundamentadas em
conhecimentos técnico-científicos e de produção do conhecimento a partir da prática em
que estão inseridos.
Além disso, tem-se em vista que, ao final da graduação, os alunos devem
apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), portanto, é importante planejar
como os alunos desenvolverão, a partir das diversas atividades formativas do Curso, as
competências necessárias ao trabalho científico.
Antes de organizar uma proposição propriamente dita faz-se necessário separar o
que é a atitude científica e o que é o senso-comum. Isto posto, pode-se dizer que a
produção do conhecimento, principalmente na Universidade, deve estar orientada para a
superação do senso comum rumo à consciência filosófica (CHAUÍ, 2000).
A atitude científica é questionadora das “certezas”, contrária à ausência de crítica
e adesão imediata, e espontânea às verdades. A atitude científica e a consciência filosófica
são frutos de uma análise radical, rigorosa e de conjunto, ou seja, busca-se ir à análise do
fenômeno, não ficando apenas em suas aparências. Para isso, se utiliza de métodos de
apreensão do objeto de análise, os quais orientam, com base em teorias, os procedimentos
metodológicos para a apreensão dos fatos e, por último busca-se estabelecer as relações
que existem entre o objeto de análise e a atividade e vida social humana, reconhecendo a
totalidade em que estamos inseridos e apreendendo as contradições sociais (CHAUÍ,
2000).
Nessa perspectiva, a ciência é entendida como produção humana que permite
ultrapassar as aparências e captar o fenômeno como resultado das contradições sociais.
Disto, decorre que a ciência se constitui em uma forma específica de conhecimento,
resultante do trabalho racional. A Universidade deve promover o conhecimento acerca
dos fundamentos gerais da pesquisa científica para:

[....] formar nos estudantes uma atitude científico-investigativa que lhes
permita, no âmbito teórico-prático, responder adequadamente às exigências da
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revolução científico-tecnológica do nosso tempo e, fundamentalmente, para
incentivá-los à assumir uma atitude científica, e crítica, que lhes possibilite
pesquisar de forma independente (ESCOBAR; SANTOS JÚNIOR;
TAFFAREL, 2003, p. 59-60).

Quando se afirma que a ciência tem raízes filosóficas é porque os diferentes
entendimentos do que seja “ciência”, obedecem às diferentes formas com que o homem,
ao longo da história, tem explicado o porquê, o para quê e o para quem das coisas.
Ora, daí pode-se inferir que a ciência é a busca de novos conhecimentos ou de
respostas a problemáticas relevantes, utilizando-se de instrumental metodológico claro e
procedimentos rigorosos de análise que sejam – tanto quanto possível – fidedignos. A
ciência é, nada mais, nada menos, que uma das formas de expressão dessa busca “[...] não
exclusiva, não conclusiva, não definitiva.” (MINAYO, 1994, p. 10).
Nesse sentido, propõe-se que a formação científica no curso de Graduação em
Licenciatura em Educação Física da UEFS seja estruturada em três eixos básicos: a
leitura, a escrita e a elaboração de projetos.
Nos dois primeiros períodos letivos, o eixo articulador da formação científica deve
ser a leitura. Isto não quer dizer, em hipótese alguma, que não se deve trabalhar a escrita
e a elaboração de projetos, se adequado. Quer dizer apenas, que a ênfase deve ser dada ao
aprendizado das técnicas para o estudo sistemático de textos científicos e filosóficos.
Deve ser garantida a consolidação de hábitos de análise, interpretação, localização de
conceitos e categorias-chave, ideias primárias e secundárias, exposição articulada e fiel
do sentido do texto, além da capacidade de posicionar-se com relação à leitura realizada.
Entre o terceiro e o quinto período do Curso, a ênfase deve ser dada à escrita.
Trata-se, portanto, de se garantir constituição e edificação dos hábitos de escrita de
fichamentos, análises críticas, resenhas, resumos, textos didáticos originais e artigos.
Formar no futuro professor a capacidade de expor ideias de forma articulada, clara
e dentro dos padrões e normas científicas vigentes é uma necessidade. Mais ainda, devese contribuir para formar a capacidade de redigir um texto fundamentado em uma análise
crítica da literatura científica, sem abrir mão da originalidade. Esse eixo só tem sentido e
sustentação se devidamente articulado com o primeiro.
Os três últimos períodos do Curso, do sexto ao oitavo, terão como eixo articulador
a elaboração de projetos e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Isto quer dizer que
deverá se proceder ao trabalho de elaboração de projetos de intervenção ligados
diretamente – mas não exclusivamente – à produção científica do futuro professor. Esses
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projetos deverão estar relacionados com a necessidade de tornar claro uma intenção de
intervir na realidade concreta, seja no que diz respeito ao plano de trabalho (planejamento
de aulas, unidades e curso) seja no que concerne ao plano geral de uma pesquisa (projeto
do TCC).
Nunca é demais repetir que esta proposta não terá nenhum sentido se entendida
ou implementada de forma estanque, por partes, fragmentada como se um eixo fosse prérequisito do outro. Trata-se antes, de três eixos que se articulam e se completam de forma
dialética.
Além disso, o incentivo à pesquisa no curso Graduação em Licenciatura em
Educação Física da UEFS se dá, principalmente, por meio da participação discente nos
grupos e núcleos de extensão e pesquisa, e nos programasde Bolsas de Iniciação
Científica (PROBIC/UEFS, PIBIC/FAFESB, PIBIC/CNPq, PIBIC/Ações Afirmativas)e
de Iniciação à Extensão.
O corpo docente do curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS
demonstra efetiva inserção em Grupos de Pesquisa e Projetose Programas de Extensão,
atuando como líderes, pesquisadores e coordenadores de diversas atividades acadêmicas.
Nesse contexto, as linhas de pesquisa em que atuam se apresentam de forma
diversificada, possibilitando aos estudantes do curso opções no campo da pesquisa como:
✓ Atividade física, exercício físico e a saúde coletiva: promoção da saúde de grupos
populacionais específicos (crianças, adolescentes, adultos e idosos)
✓ Consumo alimentar e atividade física de escolares de 7 a 10 anos de idade
✓ Corpo, arte, cultura e ancestralidade
✓ Corpo, arte, memória e imagem
✓ Corpo, estética e saúde da população negra
✓ Corpo, saúde e educação
✓ Desenho, Registro e Memória Visual
✓ Desenvolvimento, validação e aplicação epidemiológica de instrumentos de
consumo alimentar
✓ Desenvolvimento, validação e aplicação epidemiológica de instrumentos de
atividade física
✓ Educação e Ações Afirmativas
✓ Educação Física Adaptada e Inclusão Escolar
✓ Educação Física Escolar
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✓ Epistemologia Transdisciplinar da Complexidade – EpisTransComplex
✓ Esporte Adaptado/Paralímpico e Inclusão Social
✓ Estudo sobre Violência e Saúde envolvendo os grupos populacionais
✓ Formação de professores e atuação em ações/projetos de inclusão
✓ História e memória dos livros didáticos de desenho
✓ Inclusão, Acessibilidade e Novas Tecnologias
✓ Ludicidade, Jogo e Corpo na Educação
✓ Nutrição, aleitamento materno e saúde da criança
✓ Pedagogia do Esporte
✓ Programa de Estudos em Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Curso de Vida e
Envelhecimento
✓ Programa Integrado em Epidemiologia e Avaliação de Impactos na Saúde das
Populações

O curso de Licenciatura em Educação Física concentra suas ações no tripé ensinopesquisa-extensão, por acreditar que a formação profissional perpassa pela articulação
desses três pilares acadêmicos. Por isso, não somente estimula e apoia, como desenvolve
atividades extensionistas e de pesquisas vinculadas aos grupos de Pesquisa e Extensão.
Atualmente, conta com Projetos/Programas/Grupos de Pesquisa e extensão em
funcionamento, que seguem descritos abaixo:

Projeto Basquete Adaptado da Universidade Estadual de Feira de Santana: equipe
Roda Viva - Resolução CONSEPE/UEFS Nº 026/2010 (ANEXO AA)

É um projeto de extensão universitária, com ênfase na inclusão social, que visa
aprofundar ações políticas que fortalecem a institucionalização da extensão no âmbito da
UEFS. O projeto tem como finalidade ações prioritárias de basquetebol em cadeira de
rodas; ações processuais contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico e
tecnológico, que visam à ampliação e consolidação da equipe de basquetebol em cadeira
de rodas da UEFS. Os participantes do time Roda Viva são membros da comunidade
(cerca de 30 pessoas), quase todos do sexo masculino, e com faixa etária entre 14 e 53
anos.
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Programa Técnico-Pedagógico em Ginástica Rítmica (Estrela Menina) - Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 050/2008 (Anexo AB)

É um programa de extensão que tem ação permanente e se propõe a oferecer apoio
técnico-pedagógico a profissionais de Educação Física e áreas afins, de Feira de Santana
e Região, e a estudantes da UEFS que desejem trabalhar com a modalidade Ginástica
Rítmica. Além disso, são oferecidas aulas desta modalidade esportiva para crianças e
adolescentes, através do Projeto Estrela Menina (PEM), que conta atualmente com duas
turmas, cujas aulas acontecem no Ginásio Municipal Oyama Pinto, e mais duas turmas
no Centro de Cultura Amélio Amorim, atendendo em torno de 20 crianças em cada.

Programa Encaminhar: Ação Cidadã (PEAC) - Resolução CONSEPE/UEFS Nº
072/2012 (Anexo AC)

É uma ação interdisciplinar e transdisciplinar que envolve, em seu projeto piloto:
Escolas de Formação Esportiva, que atendem inicialmente a 120 crianças e adolescentes
moradores de bairros circunvizinhos à UEFS e que estejam matriculados em escolas da
rede pública estadual e municipal do ensino básico; e um Projeto de Formação de
Professores, que busca contribuir na capacitação de profissionais e estudantes voluntários
e bolsistas que atuem nas áreas de Educação Física, Esporte e Lazer.

Oficinas de Práticas Corporais na Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) –
Resolução CONSEPE/UEFS Nº 13/1992 (Anexo AD)

A Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) tem como principais objetivos
estimular a promoção da saúde, a socialização dos saberes, a prática de esportes, o
exercício consciente da cidadania, as relações sociais, o lazer, a arte, a cultura, a inclusão
digital, a reinserção no setor produtivo, a reintegração sócio comunitária, o fortalecimento
dos vínculos familiares, o equilíbrio psicossomático, a preparação para a Terceira Idade
e a educação permanente.
Dessa forma, o programa assume o compromisso de assegurar a existência de
espaços multiplicadores, com ações interativas, educativas e qualificadas, que privilegiem
o indivíduo no seu processo de envelhecer com dignidade, contribuindo para melhorar a
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qualidade de vida dos idosos residentes em Feira de Santana e microrregião. Atualmente,
a mais de 900 pessoas, oferecendo múltiplas atividades, através de uma série de oficinas
e cursos de curta duração.
Conta com as seguintes oficinas no âmbito das práticas corporais: Hidroginástica;
Treinamento de Força; Alongamento e Flexibilidade; pluralidade cultural da dança, jogos
e recreação, Ginástica com Música. Tais oficinas são ministradas por Licenciados em
Educação Física, egressos da UEFS, e estudantes bolsistas do Curso, além de contar com
o apoio e participação de professores do curso em orientações de bolsistas e voluntários,
bem como no desenvolvimento de palestras, práticas corporais e parceria em eventos.

Projeto Movimenta UEFS: Promoção do estilo de vida fisicamente ativo na
universidade - Resolução CONSEPE/UEFS Nº 115/2011 (Anexo AE)

Projeto de extensão que trata do fomento e supervisão da prática de atividades
físicas e exercícios físicos regulares na comunidade acadêmica (Professores,
Funcionários e Estudantes Bolsistas), bem como da difusão do conhecimento científico
que relaciona a prática de atividades físicas e exercícios físicos regulares com os
benefícios à saúde, pela prevenção de males decorrentes do estilo de vida sedentário. Este
projeto tem como objetivo promover um espaço para a prática de atividades físicas e
exercícios físicos regulares para a comunidade acadêmica, associado a ações educativas
relativas à promoção da saúde.
A intervenção é realizada no Campus Universitário, com destaque para as ações
desenvolvidas no Laboratório de Atividade Física e no Parque Esportivo da UEFS, onde
o grupo de trabalho desenvolve ações, tais como: avaliação de condições de saúde
relativas à prática de exercícios físicos, avaliação da aptidão física, e a prescrição e
acompanhamento do treinamento resistido, de endurance(caminhada e corrida), de
hidroginástica e ginástica. Além disso, através de campanhas de educação em saúde, são
difundidas na comunidade universitária informações sobre os benefícios da prática
regular de exercícios físicos para a promoção da saúde.

Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Artes do Corpo (ARTES DO CORPO:
MEMÓRIA, IMAGEM E IMAGINÁRIO)
Registrado em 2008
Endereço: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2352280805017500
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O Artes do Corpo tem como proposta desenvolver ações integradas de pesquisa e
extensão na área de conhecimento da Educação Física, levando em consideração os
campos de investigações da história, da cultura, da arte, da imagem e da memória.
Portanto, incentiva estudos relacionados à temática do corpo, a partir de diferentes
manifestações artísticas e culturais, cujas abordagens teórico-metodológicas encontramse no campo da memória, da imagem, da pesquisa etnográfica e da história oral.
O Artes do Corpo reconhece o corpo como processador de virtualidades e de
significados infindáveis, oferecendo, portanto, inesgotáveis fontes de registro, uma vez
que é verdadeiro arquivo dos mais belos traços da memória.

Grupo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia do Esporte e Educação Física Escolar
Registrado em 2014
Endereço: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5713048414742330

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia do Esporte e Educação Física
Escolar tem como ementa o estudo do esporte numa perspectiva social, histórica, cultural
e pedagógica. Seus objetivos estão concentrados na formação de estudiosos e
pesquisadores da pedagogia dos esportes coletivos e individuais, bem como a produção e
divulgação de conhecimentos nesta área. Suas intervenções teóricas e vivenciais giram
em torno das temáticas: O esporte e pedagogia. Procedimentos metodológicos para o
ensino/treinamento da técnica/táticas/estratégias.
Dedica-se à formação e atuação profissional em Educação Física para atuação na
Educação Básica. E ao diagnóstico e acompanhamento das Políticas Públicas de inserção
curricular, manutenção e qualificação da Educação Física Escolar nos municípios
baianos, além de investigar a formação e atuação profissional no lazer, como também,
discutir e analisar políticas de lazer de ordem nacional, estadual, territorial e municipal.

Grupo Firmina- Pós Colonialidade: História, Educação, Cultura e Ações
Afirmativas
Registrado em 2007
Endereço: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8575127678739379
O Grupo FIRMINA - POS-COLONIALIDADE nasce a partir de ações de
pesquisa, estudos e atividades de formação de professores desenvolvidas por um Grupo
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de Estudos vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
da Universidade do Estado da Bahia- UNEB. Essas ações relacionam-se aos conteúdos
determinados pela Lei Federal 10639-03, qual seja, a obrigatoriedade de inclusão de
História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas da Educação Básica. Consolidada
essas atividades iniciais, o Grupo passou a desenvolver atividades de pesquisas mais
sistemáticas se especializando no tema das Ações Afirmativas, sobretudo no que diz
respeito ao acesso, desempenho e permanência de estudantes negros no ensino superior.
Em complemento, o Grupo tem se empenhado em pesquisas e reflexões que
garantem o aprofundamento sobre o conhecimento das experiências históricas das
populações negras brasileiras, em especial, nos aspectos específicos negligenciados pela
historiografia oficial. Do ponto de vista teórico-metodológico o Grupo toma como
referência fundamental as concepções nomeadas como Estudos Pós-Coloniais. Nesse
sentido defendem uma postura revisionista, de modo a incluir os subalternos, mais
especificamente, as populações negras, no cenário da história, não como objetos de
estudos, mas como sujeitos, concebendo a negritude como retomada da dignidade negada
pelo colonialismo, de modo a propor a descolonização do pensamento no sentido de uma
perspectiva própria de vida, conhecimento e experiência.
Tendo firmado parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana, esperase, com as atividades e produções deste Grupo de Pesquisa, contribuir para a ampliação
do conhecimento sobre a dinâmica das relações e hierarquias étnico-raciais brasileiras.
Busca-se ainda, com a produção desses novos conhecimentos, desenvolver metodologias
pedagógicas inovadoras e subsídios para a produção de material didático, voltados para a
formação de professores que atuam na educação básica.
Vale destacar que desde março de 2016 o Grupo Firmina fez parceria com
oNúcleo de Estudos de Desigualdades em Saúde (NUDES), o qual desenvolve atividades
de ações afirmativas, pesquisa sobre Juventude Negra, Cultura, Educação, Corpo e
Educação Física, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e faz parte do
projeto de pesquisa: “Representações sobre o corpo e a doença falciforme: repercussões
sobre a vida cotidiana, o cuidado e a sexualidade”, que contará com os recursos
financeiros do CNPq obtidos através do Edital Universal 2014, aprovado pelo Comitê de
ética em pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana através do parecer
número 1.440.239, CAAE: 49493315.3.1001.0053.

Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL/UEFS)

99

Registrado em 2005
Endereço: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4731364307309442

A Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPELUEFS) é um grupo de pesquisa que funciona em rede, tendo como centro a LEPEL-UFBA
e, como convênios, Universidades do Nordeste (UFPE, UFPB, UFS), Universidades das
demais regiões (UNICAMP, UEM), bem como convênios em CUBA e Alemanha. Tem
a proposta de pesquisar (pesquisa matricial) questões sobre políticas públicas, formação
de professores, pratica pedagógica e produção do conhecimento no campo da Educação
Física. Dois são os pressupostos que unificam a rede: a teoria Marxista e o projeto de
sociedade (Socialista/Comunista).
Núcleo de Educação Física e Esportes Adaptados (NEFEA)
Registrado em 2000
Endereço: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9725489138589833

Criado a partir das Atividades Esportivas e de Lazer buscando integrar as ações
de ensino, pesquisa e extensão oferecidas através da disciplina Educação Física Adaptada
no campus da UEFS, às diversas Pessoas com Deficiência e referendado pela aceitação
da Comunidade, além da Portaria Nº 1.422/2000 do Conselho Universitário, o Núcleo de
Educação Física e Esportes Adaptados - NEFEA trabalha na dimensão macro de
proporcionar possibilidades de expressão do corpo no espaço, sendo um meio de evitar a
mecanização, que conduz o corpo como objeto ocupando determinado espaço sem possuir
mobilidade.
O Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA) tem por objetivo: a)
assegurar, em parcerias com instituições públicas e/ou privadas, a participação das
pessoas com deficiência, através do esporte e de atividade física nos programas da UEFS;
b) favorecer o intercâmbio científico, técnico e pedagógico entre a UEFS e as diversas
instituições que atendem as pessoas com deficiência; c) fomentar a pesquisa na área de
educação física, educação especial e inclusão; d) estabelecer linhas de congruência entre
a graduação em educação física e o programa de pós-graduação stricto-sensu em
educação e saúde coletiva da UEFS; e) possibilitar o ensino supervisionado em
intervenções próprias da educação física e saúde.
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Apresenta as seguintes linhas de pesquisa: Educação Física Adaptada e Inclusão
Escolar; Esporte Adaptado/Paralímpico e Inclusão Social; Formação de professores e
atuação em ações/projetos de inclusão; e Inclusão, Acessibilidade e Novas Tecnologias.
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Atividade Física e Saúde (NEPAFIS)
Registrado em 2008
Endereço:dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4986466268792245

Os aspectos da relação entre a Educação Física e a saúde e a prática de atividades
físicas, exercícios físicos e seu impacto na saúde das pessoas, focos centrais das
discussões e pesquisas desenvolvidas pelo NEPAFIS, são bastante atuais e têm lugar de
destaque entre a comunidade cientifica internacional. Isto torna as atividades de pesquisa
do NEPAFIS cientificamente relevantes, pois tratam da investigação/discussão sobre a
saúde e sua relação com a Educação Física, abordando associação entre a prática de
atividades físicas, exercícios físicos e a saúde e a Educação Física como meio de educação
para a saúde, numa perspectiva de superação do paradigma exclusivo da aptidão física,
além dos aspectos relacionados à prática regular de atividades físicas, exercícios físicos
e sua repercussão na aptidão física e na saúde de diferentes segmentos populacionais.
Está estruturado em 03 linhas de pesquisa: 1) Aspectos bioquímicos,
morfológicos, funcionais, psicológicos e nutricionais relacionados à prática de atividades
físicas, exercícios físicos e o desempenho atlético/esportivo; 2) Atividade física, exercício
físico e a saúde coletiva: promoção da saúde de grupos populacionais específicos
(crianças, adolescentes, adultos e idosos); e 3) Consumo alimentar e atividade física de
escolares de 7 a 10 anos de idade.

Núcleo de Pesquisa em Educação Física Escolar (NUPEFES)
Criado: 2017

O NUPEFES almeja ser espaço de reflexão e produção acadêmica que contribua
como suporte teórico-metodológico a professores de Educação Física Escolar,
configurando-se como pioneiro na Bahia. Nele, serão organizados, tratados e valorizados
os conteúdos a serem ensinados nas aulas da Educação Básica, considerando a
diversidade e a amplitude da Educação Física e da cultura baiana/brasileira. Assim,
evidenciaremos as diferentes correntes e pressupostos teóricos que fundamentam a
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Educação Física, atribuindo-lhe o devido reconhecimento ante os demais componentes
curriculares escolares, demonstrando a ampla e diversa área de conhecimento que é a
Educação Física, cujos conteúdos vão muito além dos esportes.
O NUPEFES tem os seguintes objetivos: Traçar um perfil do ensino da Educação
Física nas instituições públicas de Educação Básica do Estado da Bahia Identificar como
se dá a seleção e organização dos conteúdos ensinados nas aulas de Educação Física
Escolar em instituições públicas dos diferentes territórios de identidade da Bahia;
Organizar uma proposta de sistematização dos conteúdos da Educação Física Escolar, a
partir da elaboração de materiais didáticos em versão digital que possam ser
consultados/utilizados por professores das escolas públicas baianas, considerando as
características culturais e humanas do nosso Estado; Criar um ambiente digital para
consulta, armazenamento, socialização e solicitação de recursos didáticos que subsidiem
as especificidades educativas de cada contexto escolar, no âmbito da Educação Física.
O Núcleo apresenta três linhas de pesquisa a saber:
1) Os territórios de identidade baianos e a Educação Física = Discute e analisa a
organização política/cultural do Estado da Bahia e suas influências sobre o ensino
da Educação Física na escola básica.
2) Educação Física Escolar = Discute e analisa os pressupostos pedagógicos do
ensino da Educação Física na educação básica, com ênfase na socialização das
práticas relacionadas aos elementos que constituem o objeto de estudo da
Educação Física.
3) Educação e TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação = Discute e
analisa a utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação no âmbito
educacional no que se refere aos ambientes digitais/virtuais, a fim de
consubstanciar a criação do site do Núcleo.

Núcleo Interdisciplinar de Estudos, pesquisa e extensão de Educação e Saúde
(NIEPEXES)

Desenvolver estudos inter-transdisciplinares, pesquisas e ações extensionistas no
âmbito da Saúde Pública, Saúde Coletiva e Saúde Mental, bem como, das estratégias de
produção do cuidado, de modos de vida saudáveis e sustentáveis para a melhoria da
qualidade de vida da população a partir de práticas corporais, atividades físicas,
alimentação saudável, dentre outras ações, e de todo o processo de educação em saúde,
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levando-se em consideração os campos de investigação do processo Saúde/doença
Mental, suas inter-relações com as dimensões de Educação, Trabalho, Corpo, Lazer,
Espiritualidade e o processo de Educação em Saúde nas Redes de Atenção à Saúde,
Atenção Psicossocial, bem como, suas intersecções com a Rede Pública de Educação.
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A Curricularização da extensão no Curso de Licenciatura em Educação
Física da UEFS
As Universidades têm ampliado o debate acerca das propostas de cumprimento da
meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE) sobre a curricularização da
extensão nos cursos de graduação. O PNE prevê que pelo menos 10% da carga horária
dos cursos de graduação sejam destinados às atividades de extensão, ampliando o diálogo
entre Universidade e sociedade.
Na UEFS, esse debate foi iniciado em junho de 2012, com a realização de um
Seminário envolvendo a comunidade acadêmica. Em 2013, a discussão continuou junto
ao Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX), quebuscou amadurecer uma
proposta a partir das experiências das Universidades públicas baianas.
Em abril de 2014 foi realizado o segundo Seminário sobre Curricularização da
extensão, com a socialização das experiências da Universidade Federal da Bahia e da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento deu ênfase especial ao delicado
procedimento acadêmico e burocrático de formalização no interior das Instituições de
Ensino Superior. A partir deste evento, foi instituída a Comissão de Curricularização da
Extensão na UEFS, que vem trabalhando, desde então,na concretizaçãodo processo. Entre
os produtos do trabalho da Comissão está incluída a minuta de regulamentação da
curricularização da extensão, atualmente em discussão e tramitação nas instâncias
competentes.
No Curso de Licenciatura em Educação Física, especificamente, o processo foi
iniciado a partir de reunião dos conselheiros do Colegiado de Curso, que procurou
inicialmente compreender as peculiaridades da proposta de Curricularização da extensão
e, em seguida, passou a formular propostas para materializá-la.
No novo currículo proposto para o curso de Licenciatura em Educação Física a
carga horária mínima destinada a atividades de extensão, conforme disposto no PNE,
corresponde a350 horas.Tal carga horária será distribuída entre os componentes
curriculares do núcleo formativo correspondente aos Fundamentos e Metodologiase entre
os componentes da Prática Curricular, conforme Tabela 10. Esses componentes
curriculares articularão, junto com a comunidade, ações de extensão, com foco nos seus
conteúdos teórico-práticos. Esse compromisso foi firmado na redação das ementas dos
componentes curriculares (vide Ementário).
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Tabela10. Identificação dos componentes curriculares que abrangem a curricularização
da extensão e respectivas cargas horárias.
Componente Curricular

CH

Metodologia da Ginástica
Metodologia do Jogo
Metodologia do Esporte I
Metodologia do Esporte II
Metodologia da Educação Física e do Esporte Adaptado
Metodologia das Manifestações Culturais
Metodologia da Capoeira
Metodologia das Lutas
Metodologia das Atividades Aquáticas
Metodologia da Dança
Prática Curricular em Educação Física I
Prática Curricular em Educação Física II
Prática Curricular em Educação Física III
Prática Curricular em Educação Física IV
Total

60
60
75
75
60
60
60
60
60
60
105
105
105
105

CH destinada à
Curricularização da
Extensão
10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
60
60
60
60
350

Fonte: Elaborado pela Comissão Especial de Reformulação Curricular do Curso de Educação Física da
UEFS.
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Concepção, composição e desenvolvimento das atividades de estágio
curricular supervisionado
Nos termos da Lei 11.788/2008 (Anexo AF), que dispõe sobre o estágio de
estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23
de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e o art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências:

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior,
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos. (Art. 1º da Lei 11788/2008).

O estágio curricular obrigatóriono currículo proposto para o Curso de Graduação
em Licenciatura em Educação Física da UEFS, em conformidade com os dispositivos da
Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a), é componente obrigatório da
organização curricular, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a
prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.
Mesmo por ocasião da presente reformulação curricular, o novo currículo
proposto mantém a natureza do estágio curricular supervisionado atualmente ofertado no
currículo 528, dado que as orientações das Resoluções CNE/CP Nº 01/2002 (BRASIL,
2002a) e CNE/CP Nº 02/2002 (BRASIL, 2002b) e Parecer CEE nº 163/2002 (Anexo V)
não contradizem as exigências da Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a,
Anexo J), tanto com relação à carga horária, quanto com relação à finalidade, organização
e articulação com os demais componentes curriculares do curso de formação.Tendo isso
posto, contempla as fases de observação, coparticipação e regência divididas
respectivamente nos quatro estágios previstos.
De acordo com a Resolução CNE/CP Nº 02/2015 (BRASIL, 2015a, Anexo J), a
carga horária destinada para os Estágios Curriculares Obrigatórios é de 400 horas,
cumpridas prioritariamente na educação básica. No Curso de Licenciatura em Educação
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Física da UEFS os estágios curriculares obrigatórios estão organizados a partir da segunda
metade do curso.
O Estágio Curricular obrigatório envolve: o professor orientador (Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 149/2009, Anexo AG; e,Resolução CONSEPE/UEFS Nº 083/2013,
Anexo AH) docente da UEFS, ministrando o componente curricular de Estágio
Obrigatório; o professor supervisor, profissional que atua na educação básica e que
acolhe e acompanha os estudantes; e o estagiário, que é o estudante matriculado no
componente curricular de Estágio Obrigatório.
Como parte da organização da carga horária, os componentes curriculares que
envolvem a regência se organizam em carga horária de planejamento do plano de ensino
(30 horas), planejamento e regência em campo de estágio (40 horas) e estudo de
problemáticas significativas relacionadas à teoria pedagógica, metodologia de ensino e
da prática social, além da avaliação do campo de estágio (30 horas).
O componente curricular Estágio Curricular I (EDU 575) organiza sua carga
horária levando em consideração 30 horas para apropriação do material teóricometodológico do ensino da educação física na educação infantil, ensino fundamental e
médio, 60 horas para acompanhamento nos campos de observação e 10 horas para a
avaliação.
Quanto à estruturação dos estágios curriculares obrigatórios no curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS, a Resolução CONSEPE/UEFS Nº149/2009
(Anexo AG) assegura a organização da Coordenação de Estágio das Licenciaturas, com
representação de professores dos cursos de Licenciaturas (Articuladores de Estágio). A
função da Coordenação de Estágio é elaborar, acompanhar e avaliar a política de estágio
curricular obrigatório na Instituição. Neste sentido, as problemáticas apontadas pelos
diversos cursos sobre a organização dos estágios são discutidas e deliberados
encaminhamentos a serem homologados pelos Colegiados dos cursos de Licenciatura.
As escolas que integram o campo de estágio no curso de Licenciatura em
Educação Física são pertencentes às Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino, com
respaldo no Art. 13º da Resolução CONSEPE/UEFS Nº149/2009 (Anexo AG), que
destaca a realização do estágio mediante o Convênio entre a UEFS e Instituição
Concedente, levando em consideração os seguintes aspectos:
✓ Infraestrutura física, material e de pessoal adequados;
✓ anuência às condições de coordenação e avaliação do Estágio, pela UEFS;
✓ parceria que assegure a qualidade da formação humana do estagiário;
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✓ compromisso mútuo com a melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem no Campo de Estágio;
✓ pagamento de seguro obrigatório contra acidentes pela Instituição de
Ensino.

Com relação à matrícula nos componentes curriculares de Estágio Obrigatório,
por ocasião da presente proposta de currículo, devem-se considerar as seguintes
exigências:
I.

A matrícula nos componentes de Estágio Curricular só poderá ser feita a partir da
segunda metade do Curso – que corresponde à integralização de, pelo menos, 50%
da carga horária total dos componentes curriculares ofertados como disciplinas,
isto é, 1605 horas, conforme a matriz curricular.

II.

A matrícula nos componentes de Estágio Curricular só poderá ser feita após a
integralização dos componentes concernentes à Prática Curricular.

Preferencialmente, o professor orientador organiza o estágio de regência de classe
em apenas uma escola e todos os alunos desenvolvem suas intervenções e regências no
dia e horário em que estão devidamente matriculados. Dessa forma, é possível
acompanhar efetivam e sistematicamente o estágio.
O número de estudantes matriculados nas turmas de estágio é de no máximo 15,
conforme registrado no Art. 14º da Resolução CONSEPE/UEFS Nº 149/2009 (Anexo
AG). Portanto, o número máximo de alunos por orientador deve ser de 15 estudantes.
As regências e as observações em cada turma são organizadas preferencialmente
em grupos com até cinco estagiários, para garantir maior segurança aos estudantes, mas
também para promover a realização do trabalho coletivo de regência, já que este momento
é uma aproximação com o trabalho docente.
Como forma de sistematização e exposição da experiência são organizados os
Seminários Interativos de Estágio, que ocorrem preferencialmente nos campos de
estágio e com a participação dos professores supervisores, dos coordenadores
pedagógicos e dos diretores das escolas campo de estágio. Outras formas de socialização
dos resultados incluem reuniões pedagógicas e relatórios realizados pelos estagiários.
O processo avaliativo nos estágios obrigatórios está balizado no acompanhamento
do desempenho do estudante em campo de estágio pelo professor orientador,
considerando os seguintes critérios: a) frequência regular, utilizando o mesmo juízo do
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mínimo de faltas exigido nos componentes curriculares ofertados nos cursos da UEFS e
nas aulas realizadas no campo de estágio; b) avaliação formativa, por meio da
participação efetiva nas aulas, incluindo a realização de leituras e interpretações de textos
selecionados; c) avaliação somativa, incluindo o Relatório de Estágio e outras
estratégias, tais como: sínteses de obras estudadas, avaliação escrita; produção de material
paradidático; organização e apresentação de seminários; elaboração de planos de aulas e
plano de ensino; sistematização das regências efetuadas como forma de avaliação da
regência e de diagnóstico para os planejamentos posteriores.
De modo específico, os Art. 17º e Art. 18º da Resolução CONSEPE/UEFS
Nº149/2009 (Anexo AG) dispõem sobre a avaliação no estágio curricular, afirmando:
Artigo 17 – Serão considerados para fins de avaliação no Estágio:
I- Frequência integral nas atividades do campo de estágio;
II- Participação nas aulas ocorridas na Universidade;
III- Cumprimento das atividades exigidas no componente curricular estágio
obrigatório.
§ 2º - O aluno poderá ser suspenso no estágio, nas seguintes situações:
I- Ausências nas atividades do estágio, inclusive nas aulas do componente na
UEFS;
II- Descumprimento do Termo de Compromisso de Estágio;
III- Falta de competência na operacionalização das atividades de sala de aula
de regência.
§ 3º - É obrigatória a entrega dos relatórios solicitados - Como parte do
processo avaliativo
Art. 18 – Em período especifico, determinado em calendário acadêmico,
deverá ser realizada prova final para os discentes que não obtiveram média
inferior a 7,0, após a realização estágio.

Os resultados da avaliação (notas) parciais e finais são discutidos e divulgados
durante as aulas e registrados no sistema SAGRES Acadêmico. O resultado da
experiência resultante do estágio é registrado em relatórios parciais (planos de ensino,
planos de aula e sínteses das aulas ministradas) e no Relatório Estágio, que é assinado,
entregue e arquivado em versão digital.
Quanto ao aproveitamento da carga horária, a partir do que aponta o artigo 16 da
Resolução CONSEPE/UEFS Nº 149/2009 (Anexo AG) e o artigo 15 da Resolução
CNE/CPNº 02/2015 (BRASIL, 2015a, Anexo J) ela será destinada aos portadores de
diplomas e deverá ser considerada para aqueles que tenham por, no mínimo, dois anos
comprovados de regência de classe em turma do nível do Estágio e que estejam no
momento do pedido de aproveitamento em efetiva regência de classe. Somente

109

serápermitido o aproveitamento de carga horária aos estudantes que comprovadamente
estiverem atuando como profissionais da educação básica.

Estágio Curricular não obrigatório

No Curso de Licenciatura em Educação Física, o Estágio Curricular de natureza
não obrigatória, conforme Regulamento do Estágio Curricular obrigatório e não
obrigatório do referido Curso, é elemento constituinte da Formação Específica, de cunho
profissionalizante, e se constitui como atividade acadêmica formativa, sendo considerado
atividade complementar à formação do professor de Educação Física, e obedecerá às
legislações vigentes no país e as demais normas institucionais internas, com anuência dos
órgãos institucionais que cuidam do Estágio. Este tipo de estágio tem por finalidade
fortalecer os espaços formativos para a promoção de vivência acadêmico-profissional em
que o aluno do Curso de Licenciatura em Educação Física deve executá-la.
Entende-se por Estágio Curricular Não Obrigatório as experiências em atividades
inerentes ao exercício profissional do professor de Educação Física no seu campo de
atuação. O objetivo principal do mesmo é permitir ao licenciando a aquisição de
experiências que possibilitem o exercício de atividades e iniciação da prática profissional.
O Estágio curricular não obrigatório poderá compor até 100 horas (sendo 50 horas
por ano, conforme Barema em vigência no Colegiado do Curso, Apêndice C) do total da
carga horária de 200 horas das atividades complementares e deverá estar em consonância
com o Projeto Pedagógico do Curso.
Os discentes poderão realizaro estágio não obrigatório a partir do terceiro
semestre do curso e será sob a orientação de docentes da UEFS e supervisão dos
profissionais da unidade concedente, visando o processo de aprendizagem para
complementação da formação profissional. É importante ressaltar que os docentes da
UEFS, orientadores de discentes em estágios não obrigatórios, deverão fazer o registro
desta atividade acadêmica no campo “Orientações” do Plano Individual de Trabalho
(PIT), considerando o total de até 05 (cinco) orientandos, e carga horária de uma hora
semanal para cada discente.
No que tange à sua organização, o Estágio Curricular, seja obrigatório, seja Não
Obrigatório, deverá ser organizado de modo a assegurar:
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I.

A formação acadêmico-profissional ao licenciando.

II.

A aquisição de experiências metodológicas e práticas para o exercício
docente.

III.

A inserção do estudante no cotidiano educacional, político e sociocultural da
sociedade.

IV.

A interação da UEFS com os demais segmentos sociais.

Ademais, o Estágio, como componente do processo de formação docente, deverá
integrar as dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão, abrangendo:
I.

Atividades programadas, orientadas e avaliadas que proporcionam ao
estudante aprendizagem social, profissional e cultural vinculadas à área de
formação acadêmico-profissional.

II.

Desenvolvimento em campos de atuação profissional com vistas à construção
e socialização do conhecimento, enquanto processos social, coletivo e
histórico.

III.

Espaço político-pedagógico privilegiado de construção da práxis que
possibilita a inserção do licenciando no mundo do trabalho e na prática social.

IV.

Processo de participação/intervenção nas relações entre a universidade e os
demais segmentos sociais.

V.

Caráter curricular e supervisionado, assumido como ato educativo.
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Atividades Complementares (AC)
As atividades complementares no Curso de Licenciatura em Educação Física,
desde o semestre letivo de 2017.1, vêm sendo contabilizadas mediante um Barema
(Apêndice C), documento normativo aprovado no âmbito do Colegiado de Curso, que
inclui uma variedade de atividades consideradas complementares e que estabelece os
critérios de pontuação de suas cargas horárias.
EsseBaremaamplia as possibilidades de formação profissional do discente,
respeitando a diversidade dos campos formativos e sugere que se busquem formas
diversificadas de complementação da formação, não restritas aos estágios não
obrigatórios.
Assim, os pilares universitários que formam a tríade indissociável do ensinopesquisa-extensão são privilegiados. Além disso, a participação dos alunos em eventos
científicos e em publicações é incentivada, aspectos considerados fundamentais na
formação acadêmica.
Constam nesse Barema10 tiposde atividades pontuadas, a saber: pesquisa,
extensão, monitoria, publicações, estágio não curricular, participação em eventos,
representação discente, cursos de aperfeiçoamento, atuação como atleta, atividades
cadastradas no CNPq, intercâmbio, aprovação em seleções e concursos, e atividades
amparadas legalmente.
Com o intuito de ampliar ainda mais as possibilidades de formação profissional a
serem computadas como atividades complementares e, por ocasião desta reformulação
curricular, é proposto um novo Barema que deverá ser apreciado e, quando aprovado no
âmbito do Colegiado de Curso, deverá regulamentar as atividades complementares
(Quadro 6).

Quadro 6.Novo Barema de atividades curriculares proposto.
ATIVIDADE

TEMPO

PONTUAÇÃO

MÁXIMO

Atividades de Pesquisas (Bolsista ou Voluntário)
IC – PIBIC/PROBIC

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Atividades de Extensão (Bolsista ou Voluntário)
PIBEX / PET

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Atividades de iniciação à docência (PIBID e
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA)

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h
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Monitoria de disciplinas (Bolsista ou voluntário)
PUBLICAÇÕES
Livros com ISBN
Capítulos de livros
Cartilhas e Manuais
Artigos em periódicos indexados
Artigos em periódicos não indexados
Artigos publicados em anais de eventos
Internacionais
Artigos publicados em anais de eventos Nacionais
Artigos publicados em anais de eventos Regionais
e Locais
Resumo expandido em eventos internacionais
Resumo expandido em eventos nacionais
Resumo expandido em eventos regionais ou locais
Resumos em anais de eventos Internacionais
Resumos em anais de eventos Nacionais
Resumos em anais de eventos Regionais e Locais
Materiais Didáticos
Produção de tutorial na área esportiva/artística em
site oficial…
Criação de software, multimeios ou similar (com
registro)
Autoria de resenhas, texto didático ou de
divulgação científica em jornais, revistas ou
boletins de circulação comercial ou na web com site
identificado

01 Sem.

25h

100h

P/publicação

50h

P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação

30h
25h
15h
30h
30h
10h
10h
07h
05h

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
Na área do curso de Educação Física ou áreas afins

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Participação
em
eventos
como
ouvinte
(Seminários; Congressos; Encontros; Palestras;
Colóquios; Minicursos; Mesas e congêneres)

P/evento

05h

80h

Participação
em
eventos
como
palestrante/ministrante/mediador/Comissão
organizadora

P/evento

20h

100h

Monitoria

P/ monitoria

Apresentação de trabalho (Comunicação oral)
Apresentação de trabalho (Pôster)
Apresentações artísticas, esportivas ou culturais
relacionadas à área

P/apresentação
P/apresentação
P/apresentação

20h
10h
15h

Representação
Discente
em
Colegiado,
Departamento, Diretório Acadêmico, Conselhos ou
comissões da UEFS. (com frequência comprovada
de 75%)

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Tradução de livro ou material didático na área

100h

100h
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Curso de aperfeiçoamento (línguas estrangeiras;
Informática; técnicos, entre outros).

01 Ano
01 Sem.
> 6 meses

40h
20h
10h

60h

Participação como atleta, dirigente ou árbitro,
representando a UEFS ou uma federação
municipal/estadual/nacional.

p/evento

10h

30h

01 ano

25h

50h

01 Sem.

50h

100h

p/aprovação ou
prêmio

15h

30h

P/ Atividade

10h

50h

Membro de órgão esportivo/artístico
Composição artística (música, poesia, exposição,
peça, etc.) registradas ou apresentadas em festiviais,
concursos e similares, com comprovação
Exposição esportiva, científica, cultural ou artística
na área ou em área afim
Participação e/ou criação de Empresa Júnior na área
ou área afim.
Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq na área ou
área afim.
Participação em
Acadêmico com
estrangeiras.

programas de Intercâmbio
instituições nacionais e/ou

Aprovação e/ou Premiação em eventos científicos,
concursos e seleções realizados por órgãos oficiais
de classe ou associações, da educação, ciência,
cultura, arte e/ou esporte.
Homenagem por relevante serviço prestado à
comunidade com comprovação
Participação em cursos de treinamento da área
social e ações afirmativas (educação do campo,
acampamentos/assentamento,
indígenas,
quilombolas, população tradicionais, pessoa com
deficiência, etc) em que tenha havido verificação
formal de aprendizagem com aproveitamento e de
frequência 75%
Outras atividades: Declaração do TRE sobre
participações em eleições; Declaração expedida
pela respectiva Vara Judicial sobre participação
como membros de Júris; Membros de Conselhos
tutelares; Membro de Conselho Escolar;
Associações comunitárias; ONG; participação
como voluntário em operações de busca e
salvamento & equipes de resgate; Participação em
equipes de assistência em operações humanitárias,
calamidades e catástrofes; e congêneres.
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Concepção e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho individual,
orientado por docente da UEFS, que tenha afinidade com o objeto de investigação do
discente, e é indispensável à colação de grau.
O TCC deve expressar habilidades adquiridas pelos alunos, tendo em vista o
pensamento científico, o aprofundamento temático e o aprimoramento da capacidade de
interpretação crítica das diversas ciências. Atualmente, o TCC no Curso de Lic. em
Educação Física da UEFS é regulamentado pela Resolução CONSEPE/UEFS N° 13/2010
(Anexo AI). Por ocasião desta reformulação curricular, propõe-se que o TCC seja
confeccionado na forma de monografia,artigo,produção audiovisual ou artística
conforme a normalização proposta em Minuta de Regulamento anexada a este
documento(Apêndice D), a qual segue para apreciação e, quando aprovada, passará a
determinar os procedimentos do TCC.
O TCC será resultante de pesquisa bibliográfica, de pesquisa documental, de
pesquisa empírica, resultante da análise de observações ou intervenções, ou de projetos
de pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC).
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Ementário e bibliografia dos componentes curriculares obrigatórios
1º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Biologia Humana

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIOXXX
75
EMENTA
Base molecular, celular, genética e epigenética da formação do corpo humano. Biologia humana, reprodução e
sexualidade. Tipos celulares humanos: organelas e fisiologia. Bioenergética e metabolismo. Perfil metabólico celular.
Integração do metabolismo. Base celular, molecular e genética da síndrome metabólica e das co-morbidades associadas
à alteração metabólica decorrente da obesidade. Evolução humana. Formação do povo brasileiro: diversidade e
identidades étnicas. Meio ambiente, etnobiologia e questões sócio-ambientais. Bioética. A pesquisa envolvendo seres
humanos e uso de animais.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
FUTUYMA, D. Biologia Evolutiva. 2ª Ed. Ribeirão Preto, SP: FUNPEC, 2002.
GARDNER, E.J. & SNUSTAD, D.P. Genética. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Interamericana, 1986.
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
LEHNINGER, A.L., NELSON, D.L., COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: Editora Sarvier,
2006.
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido de Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras,
1995.
STRYER, L. Bioquímica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia da Ginástica

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
História, metodologia de ensino e fundamentos da ginástica. Ginástica geral enquanto eixo articulador pedagógico na
escola, modalidades esportivas, possibilidades da prática de ginástica na educação não-formal. Ação extensionista de
práticas educativas relacionadas à ginástica.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
AYOUB, Eliana. Ginástica Geral e Educação Física Escolar. 2ª. ed. Campinas: Unicamp, 2008.
COSTA, Marcelo Gomes da. Ginástica Localizada para grupos heterogêneos. Rio de Janeiro. Ed. Sprint, 1998.
NUNOMURA, M; TSUKAMOTO, M. H. C. Fundamentos das Ginásticas. Jundiaí: Fontoura, 2009.
NUNOMURA, Myrian; NISTA-PICCOLO, Vilma L. Compreendendo a Ginástica Artística. São Paulo: Phorte,
2008.
PAOLIELLO, Elizabeth (org.). Ginástica Geral: experiências e reflexões. São Paulo: Phorte, 2008.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992.
GERALDES, Amandio A. R. Ginástica Localizada: teoria e prática. Rio de Janeiro: Ed. Sprint, 1993.
SANTOS, Miguel Angelo Alves. Manual de ginástica de academia. Rio de Janeiro: Ed. Sprint, 1994.
SOARES, Carmen L. Imagens da Educação no corpo. Campinas: Autores Associados, 1998
____ Educação Física: raízes européias e Brasil. Campinas: Autores Associados, 1994.
COMPONENTE CURRICULAR
História da Educação Física, Esporte e Lazer

CÓDIGO
SAUXXX
EMENTA

CARGA HORÁRIA
60
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Educação Física: processo sócio-histórico. Debate acadêmico da educação física: pensamento epistemológico. Crise de
paradigmas: influência na educação física, esportes e lazer. Tendências/abordagens da educação física, esportes e lazer.
Problemáticas significativas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FERRRARO, Alcyr. Educação física na Bahia: memórias de um professor. Salvador: Centro Editorial Didático da
UFBA, 1991.
FILHO, Lino Castelani. Educação Física no Brasil: A história que não se conta. 7ª ed. Campinas: Papirus, 1991.
OLIVEIRA, Vitor Marinho. O que é Educação Física. São Paulo: Brasiliense, 1994.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
OLIVEIRA, Vitor Marinho. Consenso e conflito na educação física brasileira. Campinas, SP: Shape, 2005.
SOARES, Carmen Lucia. Corpo e história. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.
SOARES, Carmen Lucia. Imagens da educação no corpo: estudo a partir da ginástica francesa no século XIX. 2ª ed.
rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2002.
DAOLIO, Jocimar. Educação física brasileira: autores e atores da década de 1980. Campinas, SP: Papirus, 1998.
SOARES, Carmen Lúcia. Educação física: raízes europeias e Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 1994.
COMPONENTE CURRICULAR
Introdução ao Trabalho Científico em Educação
Física

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Iniciação a temática da produção, sistematização e transmissão do conhecimento científico. Análise e discussão dos
princípios metodológicos do processo científico. Procedimentos de estudo na universidade: leitura, análise e
interpretação de textos, estruturas de fichamentos, artigos, resumos e resenhas. Elementos essenciais das regras formais
da ABNT para trabalhos científicos. Elementos essenciais aos projetos de pesquisa científica.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BARROS, M. V. G.; REIS, R. S. Análise de Dados em Atividade Física e Saúde. Londrina: Midiograf, 2003.
DORIA FILHO, U. Introdução à Bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Negócio, 1999.
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1991.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
HADDAD, N. Metodologia de Estudos em Ciências da Saúde: como planejar, analisar e apresentar um trabalho
científico. São Paulo: Roca, 2004.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 4ª ed. rev e
ampl. São Paulo: Atlas, 2001.
MINAYO, Maria C. de S. (org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.
SEVERINO, AJ. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2002.
VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia Científica para a área de Saúde. Rio de janeiro: Campus, 2001.
THOMAS, JR; NELSON, JK. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre: Artmed, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR
Corpo e Diversidade

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Corpo e diversidade: interfaces com a educação e saúde. Princípios de equidade, direitos humanos. Paradigmas de
identidade de gênero/orientação sexual. Políticas de promoção e valorização da diversidade.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Política Nacional de Promoção da
Igualdade Racial, 2003. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pubseppir/pnpir.pdf/view Acesso 30/05/2018.
BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. II Plano Nacional de Política para as Mulheres,
Brasília, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/planonacional_politicamulheres.pdf Acesso
30/05/2018.
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CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à
discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf Acesso 30/05/2018.
PEREIRA, Maria Elisabete; ROHDEN, Fabíola et al (Orgs). Gênero e diversidade na escola: formação de
professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Brasília/Rio de Janeiro:
SPM/CEPESC, 2009. Disponível em
http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf Acesso 30/05/2018.
COMPONENTE CURRICULAR
Prática Curricular em Educação Física I

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
105
EMENTA
Estudo e reflexão acerca dos espaços/campos de intervenção pedagógica na área da Educação Física. Investigação sobre
a prática docente, a pesquisa e a ação extensionista em diferentes espaços educativos. Identificação da docência como
a atividade profissional do(a) professor(a) de Educação Física.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BORGES, Cecília Maria Ferreira. O professor de educação física e a construção do saber. Campinas, SP: Papirus,
1998.
Coletivo de Autores. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992
CAPARROZ, Francisco E. Entre a Educação Física na Escola e a Educação Física da Escola. 3ª ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 2007.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BRASIL. MEC/CNE. CNE. Parecer nº 058, de 18 de fevereiro de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Educação Física, Resolução nº 7 de 31 de março de 2004.
BRASIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394, de dezembro de 1996.
FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. Corporeidade e Formação do Profissional na área da Educação Física. In: Saúde,
Sociedade e Educação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas, v. 27, n.3, p. 93-102, maio 2006.
VAGO, Tarcísio Mauro. O “esporte na escola” e o “esporte da escola”:da negação radical para uma relação de tensão
permanente. Rev. Movimento, Ano III, Nº 5, UFRGS, 1996/2.

2º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Anatomia Humana

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIOXXX
60
EMENTA
Anatomia macroscópica e funcional; Osteologia, artrologia e miologia; Organização e função geral dos ossos,
articulações, músculos esqueléticos e suas relações com o movimento humano; Visão geral de anatomia de órgãos e
sistemas. Associação entre o sistema musculoesquelético com as demais disciplinas do currículo e com a prática
profissional.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
GRAY, H. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977.
JACOB, Stanley W.; FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, Walter J. Anatomia e Fisiologia Humana. 5ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CASTRO, Sebastião Vicente de. Anatomia Fundamental. 3ª ed. Ed. Mc Graw Hill.
GROSSMAN. Neuroanatomia: ilustrado e colorido. 1ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1997.
MACHADO Ângelo B. M. Neuroanatomia Funcional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia do Jogo

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60
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EMENTA
Conceito e características de Jogo. Estudo do Jogo como prática corporal produzida em diferentes contextos históricosocioculturais. Análise das relações entre o Jogo, a Educação e Educação Física. Reflexões sobre as possibilidades de
contribuição do Jogo ao processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. Análise de propostas de
organização e sistematização do Jogo para as diferentes etapas da Educação Básica. Orientação sobre planejamento de
Jogo para as diferentes etapas da Educação Básica. Ação extensionista de práticas educativas relacionadas ao jogo.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BROUGÈRE, Gilles; FRANCA, Gisela Wajskop. Brinquedo e Cultura. 3ª ed. São Paulo, SP: Cortez, 2000.
DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene C. Andrade (Coords.). Educação Física na escola: implicações para a
prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar M. de. Para ensinar educação física: possibilidades de
intervenção na escola. 6ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2010.
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: Teoria e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione, 1989.
FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo; Scipione, 2003.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos Infantis: o jogo, a criança e a educação. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
COMPONENTE CURRICULAR
Educação Especial e Políticas Educacionais
Inclusivas

CÓDIGO
EDU113

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
A educação especial e sua inserção no contexto do sistema educacional brasileiro. As políticas públicas de inclusão,
abordagens e tendências. Aspectos éticos e educacionais na inclusão de pessoas com deficiência na escola, na família e
na comunidade.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BUENO, José Geraldo Silveira; MENDES, Geovana Mendonça Lundari; SANTOS, Roseli Albino dos Santos (Org).
Deficiência e Escolarização: Novas Perspectivas de Análise. Araraquara, SP: Junqueira & Marin; Brasília, DF:
CAPES, 2008.
DINIZ, Débora. O que é deficiência. 1ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. Coleção Primeiros Passos.
DRAGO, Rogério. Inclusão na educação infantil. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
GLAT, Rosana; PLETSCH, Marcia Denise. Inclusão escolar de alunos com necessidades especiais. Rio de Janeiro:
EDUERJ, 2011.
MELETTI, Silvia Márcia Ferreira: KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães (Orgs.) Escolarização dealunos com
deficiência: Desafios e Possibilidades. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BRASIL. A Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: Corde/Secretaria de Direitos
Humanos, 2010.
RODRIGUES, David. Inclusão e Educação: doze olhares sobre a Educação Inclusiva. São Paulo: Summus, 2006.
FIGUEIREDO, Rita Vieira de (Org.). Escola, Diferença e Inclusão. Fortaleza: Edições UFC, 2010.
ROPOLI, Edilene Aparecida et al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: A Escola Comum
Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2010.
MENDES; Enicéia Gonçalves; CIA, Fabiana; TANNÚS-VALADÃO, Gabriela (Org.). Inclusão Escolar Em Foco:
Organização e Funcionamento do Atendimento Educacional Especializado. Marília: ABPEE. 2015.
COMPONENTE CURRICULAR
Introdução aos Estudos do Lazer para Saúde e
Educação

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Pressupostos teórico-metodológicos sobre os estudos do lazer. Interlocução do lazer com os campos da educação e
saúde. Enfoque e tendências do lazer como área interdisciplinar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do Lazer: Uma Introdução. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
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MELO, Vitor Andrade de. ALVES JUNIOR, Edmundo de Drumonnd. Uma Introdução ao Lazer. Barueri, SP.
Manole, 2003.
PINTO, G. B. Lazer e promoção da saúde: um estudo com profissionais da saúde humana. Licere, v.9, n.2 (dez),
CELAR/EEFFTO/UFMG, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CARVALHO, Y. M. Lazer e Saúde. Brasília: Sesi/DN, 2005.
GOMES, Rodrigo de Oliveira e ISAYAMA, Hélder Ferreira. Lazer e formação profissional: um estudo sobre
licenciatura e bacharelado em educação física. Licere, Belo Horizonte, v.16, n.4, dez/2013.
TEIXEIRA JÚNIOR, M. A. B.; SFERRA, L. F.B.; BOTTCHER, L.B. A Importância do Lazer Para a Qualidade de
Vida do Trabalhador. Revista ConexãoElectrónica, Três Lagoas, v. 9, n. 1-2, p. 1-15, 2012.
COMPONENTE CURRICULAR
Filosofia da Educação

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU416
60
EMENTA
As filosofias clássicas e suas relações com a educação. Concepções filosóficas que fundamentam a Educação no mundo
moderno e contemporâneo.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1996.
LUCKESI, Cipriano C.; PASSOS, Elizete Silva (Orgs.). Introdução à Filosofia. Salvador: UFBA, 1992.
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
GALEFFI, Dante Augusto. Filosofar & Educar. Salvador: Quarteto, 2003.
GALLO, Sílvio. Deleuze e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
JAEGER, Werner. Paidéia: A Formação do Homem Grego. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2000.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico Crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.
COMPONENTE CURRICULAR
Prática curricular em Educação Física II

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
105
EMENTA
Identificação e estudo sobre a Cultura Corporal, objeto de conhecimento tratado pelo professor de educação física no
exercício da docência. Saberes curriculares, pedagógicos e vivenciais na organização de espaços de ações extensionistas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DAOLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas, SP. Autores Associados, 2004.
KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Ed. Unijui. 2000
BRASIL; Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: educação física.
Brasília: MEC/SEF, 1997.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: Uma introdução. Vitória: UFES – Centro de Educação Física e
Desportos, 1997.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: PIONEIRA, 1994.
SOARES, Carmen Lucia. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo: Cortez, 1992.
ESCOBAR, Michell Ortega. Cultura corporal na escola: tarefas da Educação Física. Motrivivência, Ano 7, n.8, p.91102, dez. 1995.
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3º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Fisiologia Humana

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIO407
60
EMENTA
Estudo do funcionamento normal dos órgãos e sistemas do organismo.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
GUYTON, Arthur C. Tratado de Fisiologia Médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1992.
HOUSSAY, Bernardo A. Fisiologia Humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1984.
MOUNTCASTLE, Vernon B. Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
SELKURT, Ewald E. Farmacologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986.
VANDER, Arthur J. SHERMAN, James H., LUCIANO, Dorothy S. Fisiologia Humana. São Paulo: Mc Graw-Hill
do Brasil, 1990.
BEST, Charles Herbert; BROBECK, John R; TAYLOR, Norman Burke. Bases Fisiológicas da Prática Médica. 9ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1976.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia do Esporte I

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Estudo do esporte como prática corporal e expressão de cultura em suas diferentes dimensões. Discussão sobre sistemas
de classificação dos esportes. Aspectos histórico-culturais, pedagógicos, táticos e técnicos de modalidades esportivas
coletivas de invasão. Abordagens metodológicas de ensino dos esportes de invasão. Ação extensionista de práticas
educativas relacionadas ao esporte.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ASSIS DE OLIVEIRA, Sávio. Reinventando o Esporte: Possibilidades da Prática Pedagógica. Campinas: Autores
Associados, 2001.
BRACHT, Valter e GONZÁLEZ, Fernando Jaime. Metodologia do ensino dos esportes coletivos. Vitória: UFES,
Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime, DARIDO, Suraya Cristina e OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de (orgs). Esportes de
Invasão: basquete, futebol, futsal, handebol e Ultimate Frisbee. Maringá: EDUEM, volume 2, 2017. Disponível em:
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/esportesInvasao.pdf
KUNZ, Elenor. Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. 5ª ed. Ijuí: Editora Ijuí., 2003. 160p.
TUBINO, Manuel José Gomes. O que é Esporte? 2ª ed. São Paulo: Brasiliense. 1994. (Coleções Primeiros Passos).
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BARROSO, André Luís Ruggiero; DARIDO, Suraya Cristina. Escola, Educação Física e Esporte: Possibilidades
Pedagógicas. Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança, v. 1, n. 4, p. 101-114, dez. 2006.
BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: Uma Introdução. Vitória: UFES – Centro de Educação Física e
Desportos, 1997. 129p.
CAPARROZ, Francisco Eduardo; BRACHT, Valter. O tempo e o lugar de uma didática da educação física. Rev.
Bras. Cienc. Esporte, Campinas, jan. 2007, v. 28, n. 2, p. 21-37.
DAOLIO, Jocimar. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos - modelo pendular a
partir das ideias de Claude Bayer. Rev. Bras. Ciên. e Mov., v. 10, n. 4, p. 99-10,4 out. 2002.
OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de et al (orgs). Ensinando e Aprendendo Esportes no Programa Segundo Tempo.
Maringá: EDUEM, 2011.
COMPONENTE CURRICULAR
Primeiros Socorros

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU148
60
EMENTA
Estudo das situações de risco de vida. Normas técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, imobilização e transporte em
situações extremas.
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REFERÊNCIAS BÁSICAS:
AREND, C. E. Transmissão de doenças através da ventilação boca-a-boca: medicina embasada em evidências ou em
emoções? Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 74, n.1, p. 73-85, 2000.
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: Fundação
Oswaldo Cruz, 2003.
FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no esporte. 3ª ed. São Paulo: Manole, 2008.
HAFEN, Brent Q.; KARREN, Keith J.; FRANDSEN, Kathryn J. Primeiros Socorros para Estudantes. 7ª ed. São
Paulo: Manole, 2002.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BARBIERI, Renato L. (Trad.). SOS: Cuidados emergenciais. São Paulo: Rideel, 2002.
HAFEN, B. O. SANTOS, N. C. Urgência e emergência em enfermagem. Iátria: São Paulo, 2003.
MOREIRA D. M. et al. Estudo retrospectivo de sobrevida de pacientes submetidos à reanimação cardiorrespiratória
em unidade de tratamento intensivo. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 78, n. 6, p. 545-548, 2002.
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT). Atendimento préhospitalar ao traumatizado - PHTLS. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
RIBEIRO, L. A. M. et al. Reanimação cardiopulmonar. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 37, n. 6, p. 481-487,
1981.
ZORZELA, L..; GARROS, D.; CAEN, A. R. Análise crítica das novas recomendações para reanimação. Jornal de
Pediatria, Rio de Janeiro, v. 83 (Supl. 2), n. S64-S70, 2007.
COMPONENTE CURRICULAR
Teorias da Educação

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU609
60
EMENTA
Pressupostos teóricos epistemológicos do campo da educação. Concepções teóricas de educação e dos processos
pedagógicos. As tendências e correntes da educação. A relação teoria e prática E o pensamento pedagógico.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FREIRE, Paulo. A Educação como Prática de Liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: Teorias da Educação, Curvatura da Vara, Onze Teses Sobre a Educação
Política. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
KORNIS, Monica Almeida. Anisio Teixeira: A Construção da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: FGV, 2001.
ROUANET, Sergio Paulo. As Razões do Iluminismo. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SODRÉ, Muniz. Reinventando a Educação: Diversidade, Descolonização e Redes. Petropólis, RJ: Vozes, 2012.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
LUCKESI, Cipriano C. E Passos, Elizete Silva (Orgs.). Introdução à Filosofia. Salvador: UFBA, 1992.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2000.
COMPONENTE CURRICULAR
Didática

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU201
60
EMENTA
A relação sociedade-escola e suas implicações na docência. Paradigmas, teorias epistemológicas e a diversidade
sociocultural. Didática, currículo e a prática docente. O ensino e seus elementos constitutivos: o planejamento, a
avaliação. A Didática na formação e construção da identidade docente. Didática, pesquisa e produção do conhecimento.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CANDAU, V. M. (Org.) A Didática em Questão. Petrópolis: Vozes, 2000.
CANDAU, V. M. (Org.). Rumo a uma Nova Didática. Petrópolis: Vozes, 2003.
PIMENTA, S. G. (Org.). Didática e Formação de Professores: Percursos e Perspectivas no Brasil e em Portugal: Ed.
Cortez, 1997.
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VEIGA, I. P. Didática: O Ensino e Suas Relações. Campinas, SP: Papirus, 1996.
VEIGA, I. P. Aula: Gênese, Dimensões, Princípios e Práticas. Campinas, SP: Papirus, 2008.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BECKER, F. Educação e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
FARIAS, I. et al. Didática e Docência: Aprendendo a Profissão. Brasília: Liber Livro, 2011.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREITAS, Luis Carlos de. A Organização Do Trabalho Pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 1995.
TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR
Prática Curricular em Educação Física III

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
105
EMENTA
Estudo sobre a construção da identidade docente. Caracterização dos saberes necessários à docência. Organização de
espaços, de estudo, pesquisas, fóruns temáticos e atividades de ações extensionistas. Produção, sistematização e difusão
do conhecimento.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
MORIN, Edgar. Os Sete saberes necessários à Educação do Futuro. 4ª ed. Brasília Distrito Federal, UNESCO, 2001.
FREIRE, João Batista e SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática Corporal. Editora Scipione, 2003.
VEIGA, I. P. A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 23ª ed. Campinas: Papirus,
2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BRASIL, Ministério dos Esportes. Comissão de Especialistas em Educação Física. Dimensões Pedagógicas do
Esporte, 2004.
ALMEIDA, Roseane Soares; TAFFAREL, Celi Nelza Zulke. A prática pedagógica da educação física na construção
do projeto político-pedagógico da escola: a polêmica do discurso superador. Pernambuco: [s.n.], 1997. 210p.
Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Pernambuco.
DARIDO, Suraya Cristina e RANGEL, Irene Conceição (Cord.). Educação Física na escola: Implicações para a
prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Educação Física no ensino superior)

4º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Fisiologia do Exercício

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIO450
60
EMENTA
Histórico e evolução da fisiologia do exercício, estudo da energia para atividade física, sistemas de fornecimento e
utilização de energia durante as atividades físicas; avaliação dos diferentes sistemas de fornecimento e utilização de
energia durante as atividades; mecanismos de respostas e de adaptações dos diferentes sistemas à execução de diferentes
tipos de exercício físico (aeróbio, anaeróbio e de força); conceitos clássicos em fisiologia do exercício, como o VO2máx
e o Limiar Anaeróbio.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
GUYTON, A. C.;HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2002.
LEITE, P. F. Fisiologia do Exercício. São Paulo, SP: Robe, 2002.
MCARDLE, W. D. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 1998.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FOX, L. E. BOWERS, R. W. FOSS ML. Bases Fisiológicas da Educação Física e dos Desportos. 4ª ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 1999.
HOUSSAY, Bernardo A. Fisiologia Humana. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1984.
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COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia do Esporte II

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Estudo sobre as principais transformações históricas do esporte e suas problemáticas significativas. Aspectos históricoculturais, pedagógicos, táticos e técnicos das modalidades esportivas de marca/precisão e de rede/parede divisória.
Abordagens metodológicas de ensino dos esportes de marca/precisão e de rede/parede divisória. Ação extensionista de
práticas educativas relacionadas ao esporte.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BRACHT, Valter. Sociologia Crítica do Esporte: Uma Introdução. Ijuí: Editora Unijuí, 2003.
DARIDO, Suraya Cristina; ANDRADE, Irene Conceição (orgs). Educação física na escola: implicações para a
prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 293 p.
DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. Para ensinar educação física: possibilidades de
intervenção na escola. 6ª ed. Campinas: Papirus, 2010. 349 p.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime, DARIDO, Suraya Cristina e OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de (orgs). Esportes de
marca e com rede divisória ou muro/parede de rebote: Badminton – Peteca – Tênis de Campo – Tênis de Mesa –
Voleibol – Atletismo. Maringá: EDUEM, volume 2, 2017. Disponível em:
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/esportesMarcaComRede.pdf
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BETTI, Mauro. A Janela de Vidro: Esporte, Televisão e Educação Física. Campinas: Papirus, 1998.
OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de et al (orgs). Ensinando e Aprendendo Esportes no Programa Segundo Tempo.
Maringá: EDUEM, 2011.
RODRIGUES, Heitor de Andrade; DARIDO, Suraya Cristina. A Técnica Esportiva em Aulas de Educação Física: um
olhar sobre as tendências sócio-culturais. Movimento, v. 14, n. 02, p. 137-154, mai./ago. 2008.
COMPONENTE CURRICULAR
Medidas e Avaliação em Educação Física

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU142
60
EMENTA
Estudo sobre biometria e antropometria em Educação Física escolar. Introdução de conceitos e estratégias para avaliação
da aptidão física relacionada à saúde e habilidades atléticas em diferentes grupos. Testes de habilidades motoras.
Avaliação postural. Avaliação da ingesta calórica e dispêndio metabólico. Interface entre medidas antropométricas e
funcionais com a saúde individual e coletiva.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
TRITSCHLER. K. Medida e avaliação em educação física e esportes: de Barrow e McGee. 5ª ed. Barueri, SP:
Manole, 2003.
HEYWARD, V.; STOLARCZYK, L. M. Avaliação da composição corporal aplicada. Barueri, SP: Manole, 2000.
POPEU, F. A. M. S. Manual de cineantropometria. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.
PITANGA, F. J. G. Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Esportes. 2ª ed. Phorte, 2003.
COSTA, R. F. Composição Corporal: Teoria e Prática da Avaliação. Barueri, SP: Manole, 2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
MORROW, J. R.; JACKSON, A. W.; DISCH, J. G.; MOOD, D. P. Medida e Avaliação do Desempenho Humano.
2ª ed. Artmed, 2003.
MATSUDO, S. M. M. Avaliação do Idoso Física e Funcional. Midiograf, 2000.
FILHO, J. F. A Prática da Avaliação Física. Shape, 1997.
MARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. Avaliação e Prescrição de Atividade Física. 1ª ed. Shape, 1996.
COMPONENTE CURRICULAR
Teoria e Metodologia da Educação Física

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDUXXX
60
EMENTA
Estudo e análise crítica dos métodos de ensino da Educação Física e sua aplicação nas escolas. Introdução as abordagens
didáticas-pedagógicas. Problemáticas significativas.
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REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BRACH, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cadernos Cedes, Ano 19, n.48 , p. 6988, ago. 1999.
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p.
DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação física na escola: implicações para a
prática pedagógica. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2005 293 p.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teoria da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e
política. 22. ed Sao Paulo: Cortez, Autores Associados, 1989. 96 p.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-critica: primeiras aproximações. 6. ed Campinas: Autores Associados,
1997. 128 p
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FREIRE, Joao Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo, SP: Scipione, 1989.
GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. Controle do peso corporal: composição
corporal, atividade física e nutrição. Londrina: Midiograf, 1998.
KUNZ, Elenor. Transformação didatico-pedagógica do esporte. Ijuí, RS: Editora UNIJUÍ, 1994.
MANOEL, Edison de Jesus. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São
Paulo: EPU, EDUSP, 1988.
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum a consciência filosófica. 12ª ed. São Paulo, SP: Cortez, Autores
Associados, 1996.
COMPONENTE CURRICULAR
Psicologia e Educação

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU612
75
EMENTA
A Psicologia e o conhecimento científico; estudo do desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente; estudo
do processo de aprendizagem da criança e do adolescente.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BOCK, Ana Maria Bahia et al. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo da Psicologia. 12ª ed. São Paulo:
Saraiva,1995. Disponível em: https://petpedufba.files.wordpress.com/2016/02/bock_psicologiasumaintroduc3a7c3a3o-p.pdf
COLL, Cesar; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da
Educação. Vols.1,2, 3. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995/2004.
JUAN, Ignacio Pozo. Aprendizes e Mestres: A Nova Cultura da Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002.
Disponível Em: https://www.livrebooks.com.br/livros/aprendizes-e-mestres-juan-ignacio-pozo-iy9ldqaaqbaj/baixarebook.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
PAPALIA, Diane (Org.). Desenvolvimento Humano. São Paulo: Artes Médicas, 2012. Disponível em:
https://oitavaturmadepsicofm.files.wordpress.com/2017/06/diane-e-papalia-desenvolvimento-humano.pdf
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: Uma Concepção Dialética do Desenvolvimento Infantil. Petrópolis: Vozes, 1998.
VIGOTSKY, Lev Semyonovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
CUNHA, Marcos Vinicius. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
BECKER, Fernando. Educação e Construção do Conhecimento. Porto Alegre, 1999.
COMPONENTE CURRICULAR
Prática Curricular em Educação Física IV

CÓDIGO
SAUXXX
EMENTA

CARGA HORÁRIA
105

125

Habilidades ligadas à formação do docente, acerca da relação indivíduo, prática educativa e sociedade. Elaboração,
planejamento, execução e avaliação de projetos de ações extensionistas na Educação Física. Ação docente e
competências para ensinar. Organização de Seminário de Práticas Curriculares.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino. Política Educacional e Educação Física. Campinas: Autores Associados, 2002.
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 6ª ed. Campinas: Papirus, 1995.
PERRENOUD, Philippe. Construir as Competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). Caminhos investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação.
2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
ROSA, Sanny S. da. Brincar, conhecer, ensinar. São Paulo: Cortez, 1998.
ROSSI JR., Renato. Metodologia cientifica para a área de saúde. São Paulo: Pancast Editora, 1990.

5º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia da Educação Física e do Esporte
Adaptado

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Estudo da atividade motora adaptada, da educação física especial e das modalidades esportivas adaptadas na perspectiva
inclusiva. História, características, técnicas, táticas e regras nas várias modalidades esportivas adaptadas. Metodologias
e estratégias de ensino, inclusão e superação de fatores excludentes em contexto escolar e não escolar. Ação extensionista
de práticas educativas relacionadas à Educação Física e ao esporte adaptado.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ARAÚJO, Paulo Ferreira de. Desporto Adaptado no Brasil. São Paulo, SP: Phorte, 2011.
GREGUOL, Márcia.; COSTA, R. F. (Org.). Atividade Física Adaptada: Qualidade de Vida para Portadores de
Necessidades Especiais. 3ª ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
MELLO, Marco Túlio de; WINCKLER, Ciro. Esporte Paralímpico. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.
RODRIGUES, Davi (org). Atividade Motora Adaptada: a alegria do corpo. São Paulo: Artes Médicas, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA. Temas em educação física adaptada.
Curitiba: SOBAMA, 2001. 99 p.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia das Manifestações Culturais

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Conhecimentos históricos das manifestações culturais no Estado da Bahia/semiárido baiano. Princípios e práticas
corporais dos jogos indígenas/meio-ambiente. Dimensão estética-política da educação afro-brasileira. Saberes
populares, cultura oral e ação extensionista de práticas educativas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ALMEIDA, Arthur José Medeiros de; SUASSUNA, Dulce Maria Filgueira de Almeida. Práticas corporais, sentidos e
significado: uma análise dos jogos dos povos indígenas. Revista Movimento. Porto Alegre, v. 16, n. 04, p. 53-71,
outubro/dezembro de 2010.
BARZANO, Marco Antonio Leandro. Griôs africanos: Inspirações para uma performatividade e invenção pedagógica
– Feira de Santana. UEFS Agência Financiadora: FAPESB. Acesso em: 3 abr. 2108. Disponível em
http://32reuniao.anped.org.br/arquivos/trabalhos/GT21-5201--Int.pdf
DOMINGOS JUNIOR, Moaldecir Freire et al. Corpo, cultura de movimento e jogos indígenas nas aulas de educação
física. Cadernos de Formação RBCE, p. 21-32, mar. 2017.
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KUHN, Elaine Teresinha; BORGES, Gustavo André. Os jogos e brincadeiras indígenas nas aulas de educação
física. Cadernos PDE – os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor. Paraná, volume 1, 2014.
SANTOS, Anderson Gonçalves dos; SANCHES Everton Luís. A estética afro-brasileira no rito nagô. Ling.
Acadêmica, Batatais, v. 4, n. 2, p. 35-66, jul./dez. 2014.
COMPONENTE CURRICULAR
Educação Física e Saúde Coletiva

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Aspectos históricos da relação entre Educação Física, saúde e promoção da saúde. Educação Física e o campo da Saúde
Coletiva. Determinantes da saúde nas populações. Práticas corporais e a saúde nos ciclos da vida. Epidemiologia da
atividade física. Educação Física e os programas de promoção da saúde.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
FRAGA, A. B.; WACHS, F. Educação física e saúde coletiva: políticas de formação e perspectivas de intervenção.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.
CARVALHO, Y. M. O “mito” da atividade física e saúde. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.
MEDRONHO R. A. et al. Epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
COMPONENTE CURRICULAR
Aprendizagem e Desenvolvimento Humano

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
O desenvolvimento motor nas diferentes fases de maturação do indivíduo: mecanismo e variáveis que influenciam.
Aprendizagem de habilidades motora: princípios filosóficos e bases teóricas. Desenvolvimento e aprendizagem motora
na Educação Física e Esportes.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CHATEAU, Jean. A Criança e o Jogo. São Paulo, SP: Summus, 1987.
FELDENKRAIS, Moshe. Consciência pelo Movimento. São Paulo, SP: Summus, 1977.
FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo, SP: Scipione, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FUX, Maria. Dançaterapia. São Paulo, SP: Summus, 1988.
MANOEL, Edison de Jesus et al. Educação Física Escolar: Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista.
São Paulo, SP: EPU, 1988.
KUNZ, Elenor. Educação Física: Ensino & Mudanças Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 1991.
CASTRO, Amélia Domingues. Piaget e a Didática: Ensaios. São Paulo, SP: Saraiva, 1974.
COMPONENTE CURRICULAR
Libras

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
LETXXX
45
EMENTA
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): conceito e parâmetros. Descrição visual e espaço de sinalização linguística e
topográfica na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Apresentação de vocabulário básico para o entendimento das
estruturas e regularidades na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda.
São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
SÁ, N. R. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2006.
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua Brasileira de Sinais: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. Petrópolis: Babel Editora, 2000.
STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2009.
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THOMA, A.da S.; LOPES, M. C.(Orgs). A invenção da surdez: cultura, alteridade e diferença no campo da
educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
SALLES, H. M. M. L. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília:
MEC/SEESP, 2002. 1 e 2 v. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12675%3Aensino-de-lingua-portuguesapara-surdos-caminhos-para-a-pratica-pedagogica&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860 . Acesso em
04 ago. 2014.
BRASIL. Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Diário Oficial da União. Brasília, 22 de dezembro de 2002.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm . Acesso em: 04 ago.
2014.
BRASIL. Lei federal nº. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá
outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 24 de abril de 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm . Acesso em: 04 ago. 2014.
QUADROS, R. M. de; SCHMIEDT, M. L. P. Ideias para ensinar português para os surdos. Brasília: MEC,
SEESP, 2006. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12676%3Aideias-para-ensinar-portuguespara-alunos-surdos&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860 . Acesso em: 04 ago. 2014.
BRITO, L. F. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. MAURICIO, A. C. L. Novo Deit-libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado
Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS. Vol. I (sinais de A a L); vol. II (sinais de M a Z). 3ª ed. São Paulo:
EDUSP, 2013.
FERNANDES, E. (org.). Surdez e Bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005.
GESSER, A. O ouvinte e a surdez: ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.
SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. São Paulo: Editora Plexus, 2007
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998.
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Curricular em Educação Física I

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDUXXX
120
EMENTA
Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Observação,
coparticipação, planejamento, regência e avaliação na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, isto
é, do primeiro ao quinto ano.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. Ensinando aos pequenos de zero aos três anos. 2. ed. rev. Campinas, SP:
Alinea, 2012. 207 p.
ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia Marcia (Org). Quem tem medo de ensinar na educação infantil?: em defesa
do ato de ensinar. 2. ed. Campinas, SP: Alínea, 2010. 218 p.
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p.
VIGOTSKY, L. S. (Lev Semenivich); LURIA, A. R. (Aleksander Romanovich); LEONT'EV, Aleksei
Nikolaevich. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 4. ed São Paulo: Icone, Ed. da Universidade de São
Paulo, c1992. 228p.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
DIAS, Roseane Suzart Leite. Critica da concepção de criança, de educação e de cultura corporal na educação
infantil: analise dos documentos oficiais. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Feira de
Santana, Programa de Pós-graduação em Educação, 2014

128

FREIRE, Joao Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e pratica da educação física. São Paulo, SP: Scipione, 1989.
224p
KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2004. 210 p.
MANOEL, Edison de Jesus. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São
Paulo: EPU, EDUSP, 1988. 150 p

6º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia da Capoeira

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-social da capoeira. Princípios filosóficos, estéticos e educativos da capoeira. Ancestralidade afrobrasileira. Organização do trabalho pedagógico do ensino da capoeira escolar e na educação não-formal. Ação
extensionista de práticas educativas relacionadas à capoeira.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ABREU, Frederico José de. Capoeiras Bahia, século XIX: imaginário e documentação. Salvador: Instituto Jair
Moura, 2005.
CASTRO JUNIOR, Luís Vitor. Capoeira e os diversos aprendizados no espaço escolar. Revista Motrivivência, ano
11, n. 14, p. 159 –171, maio 2000.
CASTRO JÚNIOR, Luís Vitor. Capoeira Angola: O ensino da capoeira: por uma prática Nagô. Revista Bras. Cienc.
Esporte, Campinas, v. 23, n. 2, p. 89-103, jan. 2002.
FALCÃO. José Luiz Cerqueira. Unidade didática 2 Capoeira. In Eleonor Kunz. Didática da Educação Física. Ijuí:
Ed. Unijui, 2003.
SODRÉ, Muniz. Mestre Bimba: corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Mannati. 2002.
COMPONENTE CURRICULAR
Relações Étnico Raciais na Escola

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU311
60
EMENTA
A identidade como produção social e histórica. Raça e etnia. Democracia racial. A escola como espaço sócio cultural e
de diversidade étnico-racial. Políticas educacionais de cunho étnico-racial; branquitude e ação afirmativa.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ABROMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Relações Raciais na Escola: Reprodução de Desigualdades em
Nome da Igualdade. Brasília: Unesco, Inep, Observatório de Violências nas Escolas, 2006. 370p.
ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de.; FRAGA FILHO, Walter. Uma História do Negro no Brasil. Salvador: Centro
de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.
GOMES, Nilma Lino. Alguns Termos e Conceitos Presentes no Debate sobre Relações Raciais no Brasil: Uma
Breve Discussão In: Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
Educação Anti-Racista: Caminhos Abertos Pela Lei Federal Nº 10.639/03. Brasília: 2005.
LUCIANO-BANIWA, Gersem dos Santos. O Índio Brasileiro: O que você precisa saber sobre os povos indígenas no
Brasil de hoje. Brasília: Ministério Da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade;
Laced/Museu Nacional, 2006.
MUNANGA, Kabengele (Org). Superando o Racismo na Escola. Brasília: Ministério da Educação- Secretaria De
Educação Fundamental, 2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Rio de Janeiro: Fator, 1983.
MOONEN, Frans. MOONEN, Frans. Anticiganismo: Os Ciganos na Europa e no Brasil. 3ª ed. Digital Revista e
Atualizada. Recife, 2011.
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RIBEIRO, Álvaro Sebastião Teixeira, et al (Orgs). História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Escola.
Brasília: Ágere Cooperação em Advocacy, 2008.
SILVA, Petronília Beatriz Gonçalves; SILVÈRIO, Valter. Educação e Ações Afirmativas: Entre a Injustiça
Simbólica e a Injustiça Econômica. Brasília: Ipea, 2003.
MOURA, Clovis. Sociologia do Negro Brasileiro. São Paulo: Ática, 1988. 250p.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia das Lutas

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
A luta enquanto produção humana acumulada historicamente que constitui na contemporaneidade o conjunto de
elementos da cultura corporal. História, conceito, modalidades contemporâneas e métodos de ensino. A luta na
contemporaneidade e as inter-relações com o contexto: luta e violência, luta e educação/educação física e luta e esporte.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
GONZÁLEZ, Fernando Jaime, DARIDO, Suraya Cristina e OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de (orgs). Lutas,
capoeira e práticas corporais de aventura. Maringá: EDUEM, 2014. Disponível em:
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/lutasCapoeiraPraticasCorporais.pdf
NEIRA, Marcos Garcia. Práticas corporais: brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. São Paulo:
Melhoramentos, 2014. 206p.
RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya Cristina. O ensino das lutas na escola: possibilidades para a
educação física. Porto Alegre: Penso, 2015.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya Cristina. O ensino das lutas nas aulas de educação física: análise
da prática pedagógica à luz de especialistas. Rev. Educ. Fís/UEM, v. 26, n. 4, p. 505-518, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR
Seminário de Projeto

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Os métodos científicos, suas características e aplicações em relação aos objetos de estudo da educação física. Elaboração
e estruturação de projetos para os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Elementos formais de projetos de pesquisa,
de extensão e de ensino. Análise crítica e reflexiva do discurso científico e suas implicações para a vida acadêmica e
profissional.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BAPTISTA, Maria das Graças de Almeida; PALHANO, Tania Rodrigues (Orgs.). Educação, extensão popular e
pesquisa: metodologia e prática. João Pessoa, PB: UFPR, 2011. 187 p.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2000
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1991.
TRIVIÑOS, Augusto N. S.; NETO, Vicente Molina (org). A pesquisa qualitativa em educação física: alternativas
metodológicas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/Sulina, 1999.
THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed,
2002.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
LÜDKE, M; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MATTOS, Mauro Gomes de. Teoria e Prática da Metodologia da Pesquisa em Educação Física: construindo seu
trabalho acadêmico: monografia, artigo científico e projeto de ação. São Paulo: Phorte Editora, 2004.
MINAYO, Maria C. de S. (org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 21ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9ª ed. Rev. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 21ª ed. Rev e ampl. São Paulo: Cortez, 2000.
COMPONENTE CURRICULAR
Treinamento Desportivo

CÓDIGO
SAU143

CARGA HORÁRIA
60

130

EMENTA
Origem e evolução do treino. Princípios básicos e científicos do treinamento desportivo. Capacidades físicas e seus
métodos de treinamento. Periodização para o alto rendimento e na promoção da saúde: do escolar ao treino
personalizado. Talento desportivo na escola.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DANTAS, ESTELIO H. M. A Prática da preparação física. Rio de Janeiro, RJ: SHAPE Editora, 2002.
BOMPA, Tudor. Periodização. São Paulo, SP: MANOLE, 2002.
GOMES, Antônio C. Treinamento Desportivo. São Paulo, SP: MANOLE, 2002.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
DANTAS, ESTELIO H. M. Flexibilidade, Alongamento x Flexionamento. Rio de Janeiro, RJ: SHAPE Editora,
2005.
FOX, Edward L; FOSS, Merle L; KETEYIAN, Steven J. Bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6ª ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2000.
VERKHOSHANSK, I. V. Força: treinamento de potência muscular/método de choque. 2ª ed. Brasília, DF: CID,
1998.
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Curricular em Educação Física II

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDUXXX
105
EMENTA
Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Observação,
coparticipação, planejamento, regência e avaliação nas séries finais do ensino fundamental, isto é, do sexto ao nono ano.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p
FREITAS, Luiz Carlos de. Critica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas, SP: Papirus,
1995. 288 p
PIMENTA, Selma Garrido. O estagio na formação de professores: unidade teoria e pratica. 9.ed. São Paulo, SP:
Cortez, 2010. 200 p
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-critica: primeiras aproximações. 6. ed Campinas: Autores Associados,
1997. 128 p
VIGOTSKY, L. S. (Lev Semenivich); LURIA, A. R. (Aleksander Romanovich); LEONT'EV, Aleksei
Nikolaevich. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 4. ed São Paulo: Icone, Ed. da Universidade de São
Paulo, c1992. 228p
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. Para ensinar educação física: possibilidades de
intervenção na escola. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 349 p
FARIA, Káriliny Teixeira. Periodização do Desenvolvimento Humano: Atividade de Estudo e sua Contribuição para
o Ensino Fundamental de Nove Anos. Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação em Psicologia
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Dissertação 2014
MELO, Flávio. O trato com o conhecimento da Educação Física Escolar e o desenvolvimento do psiquismo:
contribuições da teoria da atividade. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação, Tese,
2017
OLIVEIRA, Murilo Morais de. O trato com o conhecimento esporte na abordagem crítico-superadora.
Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-graduaçao em Educação, tese, 2018

7º SEMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR
Educação e Lazer

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Origem e evolução histórica do lazer e do trabalho. Educação física, trabalho, recreação e lazer: abordagem conceitual.
O lúdico na vida cotidiana Educação para e pelo lazer.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é Lazer. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1992.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
BRUHNS, Heloisa T. Temas sobre lazer. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
AZEVEDO, João; HUZAK, Iolanda; PORTO, Cristina. Serafina. A criança que trabalha: histórias de verdade. 4ª ed.
São Paulo: Ática, 1998.
DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e esporte: políticas públicas. 2ª ed. Campinas, SP: Ed. Autores Associados,
2001.
____________. Políticas públicas setoriais de lazer: o papel das prefeituras. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
OLIVEIRA, Carlos Roberto de. História do trabalho. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia das Atividades Aquáticas

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Caracterização, origem e evolução das atividades aquáticas. Princípios biomecânicos dos nados, organização didáticopedagógica e vivência dos processos pedagógicos do ensino da Natação. Prática dos quatro estilos: crawl, costas, peito
e borboleta. Princípios e vivência das Brincadeiras e Jogos recreativos em ambientes aquáticos. Importância das
atividades aquáticas no cotidiano humano e implicações nas dimensões do lazer, da atividade física e da utilidade
pública.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CATTEAU, R., GAROFF, G. Ensino da natação. 3ª ed. São Paulo: Manole, 1990.
CORRÊA, C. R., MASSAUD, M. Natação na pré-escola. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.
MACHADO, D. C. Natação: teoria a prática. Rio de Janeiro: Sprint, 1998.
PALMER, M. L. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 1990.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BRITO, C. A. F. Programa perceptivo-motor aplicado a habilidade nadar na fase de aperfeiçoamento.
Campinas, SP: UNICAMP, 2000, 97p. Dissertação (Mestrado em Educação Física). Faculdade de Educação Física.
Universidade Estadual de Campinas.
CABRAL, Fernando; CRISTIANINI, Sanderson; SOUZA, Wagner Alves de. Natação: 1000 exercícios. Rio de
Janeiro: Sprint, 1997.
COSTA E SILVA, T.A; GONÇALVES, K.G.F. Manual de Lazer e Recreação: o mundo lúdico ao alcance de todos.
Phorte Editora: 2010.
DELUCA, Adolfo Humberto; FERNANDES, Ivani Regina C. Brincadeiras e jogos aquáticos: mais de 100
atividades na água. Rio de Janeiro: Sprint, 2002.
KERBEJ, F. C. Natação: algo mais que quatro nados. São Paulo: Manole, 2002.
MACHADO, D. C. Natação: teoria a prática. Rio de Janeiro: Sprint, 1998.
WISE, Debra. O grande livro dos jogos e brincadeiras infantis; tradução de Silvia Mariângela Spada. – São Paulo:
Madras, 2005.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia da Dança

CÓDIGO
SAUXXX
EMENTA

CARGA HORÁRIA
60

132

Dança: abordagem histórica e contextualização cultural. Expressão corporal: ritmo e movimento. Elementos rítmicos.
O movimento como linguagem corporal. Danças: elementos pedagógicos. Danças populares tradicionais da Bahia e
região. Dança e cultura corporal. Problemáticas significativas. Ação extensionista de práticas educativas relacionadas à
dança.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ARRUDA, Solange. A arte do movimento. São Paulo: PW Editores Associados, 1988.
BARBOSA, C. L. de A. Educação física escolar da alienação à libertação. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
BÈRGE, Y. Viver o seu corpo por uma pedagogia do movimento. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
LABAN, Rudolf. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
CUNHA, M. Aprenda dançando, dance aprendendo. 2ª ed. Porto Alegre: Luzatto, 1992.
COMPONENTE CURRICULAR
Política e Gestão Educacional

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDU115
60
EMENTA
O Estado e as forças sociais no processo de produção do sistema de ensino. A Educação como Política Pública. A
organização e funcionamento do ensino e seus aspectos administrativos, didáticos e financeiros e os respectivos nexos
entre a legislação e os planos de educação na realidade da educação brasileira. Gestão de Sistema. Gestão Escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Texto Constitucional Promulgado em 5 de Outubro de
1988, com as Alterações Adotadas pelas Emendas Constitucionais Nº 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo Nº
186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão Nº 1 a 6/1994. 35ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições
Câmara, 2012.
BRASIL. Lei Darcy Ribeiro. LDB: Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei 9.394 e Legislação Correlata. 2ª
Ed. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001.
CURY, Carlos Roberto Jamil. Os Conselhos de Educação e Gestão dos Sistemas. In: AGUIAR, Márcia Ângela Da
S.; FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org). Gestão da Educação: Impasses, Perspectivas e Compromissos. 4ª ed. São
Paulo: Cortez, 2004.
DOURADO, Luiz F. Plano Nacional de Educação: Política de Estado para a Educação Brasileira. Brasília: Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2016.
FARENZENA, Nalu. Políticas de Assistência Financeira da União no Marco das Responsabilidades
(Inter)Governamentais em Educação Básica. In: BRASIL. Federalismo e Políticas Educacionais na Efetivação do
Direito à Educação no Brasil / Organizadores: Andréa Barbosa Gouveia, José Marcelino Rezende Pinto, Paulo
Roberto Corbucci. Brasília: Ipea, 2011.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
COSTA, Gilvan Luiz M.; OLIVEIRA, Dalila A. Trabalho Docente no Ensino Médiono Brasil. In: GOUVEIA,
Andréa Barbosa, PINTO, José Marcelino Rezende; CORBUCCI, Paulo Roberto (Orgs.) Federalismo e Políticas
Educacionais na Efetivação do Direito à Educação no Brasil. Brasília: Ipea, 2011.
DAVIES, Nicholas. Fundeb: A Redenção da Educação Básica?. Educação & Sociedade. Campinas, SP, Vol. 27, Nº
96 – Especial, Out. 2006, p. 753-774. Campinas, SP: Autores Associados, 2002.
OLIVEIRA, Romualdo P. de; ADRIÃO, Theresa (Orgs.). Gestão, Financiamento e Direito à Educação: Análise da
LDB e da Constituição Federal. 2ª ed. São Paulo: Xamã, 2002.
SAVIANI, Dermeval. A Nova Lei da Educação: Trajetória, Limites e Perspectivas. Campinas, SP: Autores
Associados, 1997.
SHIROMA, E.; GARCIA, R. C.; CAMPOS, R. F. Conversão das “Almas” pela Liturgia da Palavra: Uma Análise
do Discurso do Movimento Todos pela Educação. In: AL. BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Org.) Políticas
Educacionais: Questões e Dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Curricular em Educação Física III

CÓDIGO
SAUXXX
EMENTA

CARGA HORÁRIA
105

133

Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Observação,
coparticipação, planejamento, regência e avaliação no ensino médio; ou na educação profissional e técnica de nível
médio.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p.
DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. Para ensinar educação física: possibilidades de
intervenção na escola. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 349 p.
FREITAS, Luiz Carlos de. Critica da organizacao do trabalho pedagógico e da didática. Campinas, SP: Papirus,
1995. 288 p
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 6. ed Campinas: Autores Associados,
1997. 128 p
VIGOTSKY, L. S. (Lev Semenivich); LURIA, A. R. (Aleksander Romanovich); LEONT'EV, Aleksei
Nikolaevich. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 4. ed São Paulo: Icone, Ed. da Universidade de São
Paulo, c1992. 228p
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ANJOS. Ricardo Eleutério Dos. O desenvolvimento da personalidade na adolescência e a educação escolar:
aportes teóricos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil Tese, 2017
MELO, Flávio. O trato com o conhecimento da Educação Física Escolar e o desenvolvimento do psiquismo:
contribuições da teoria da atividade. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação, Tese,
2017
OLIVEIRA, Murilo Morais de. O trato com o conhecimento esporte na abordagem crítico-superadora.
Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-graduaçao em Educação, tese, 2018

8º SEMESTRE
COMPONENTE CURRICULAR
Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em
Educação Física, Esporte e Lazer

CÓDIGO
SAU157

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Conceito de políticas públicas. Programas de incentivo à educação física, esporte e lazer. Legislação desportiva,
planejamento e gestão aplicado à educação física, esporte e lazer. Fundamentos técnico-metodológicos para a elaboração
e execução de projetos em educação física, esporte e lazer.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino (Org.). Gestão pública e política de lazer: formação de agentes sociais. 1ª ed.
Campinas: Autores Associados, 2007.
MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Políticas públicas de lazer. Campinas: Editora Alínea, 2008.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e esporte: políticas públicas. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2001.
COMPONENTE CURRICULAR
Trabalho de Conclusão de Curso

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
30
EMENTA
Elaboração, estruturação e apresentação dos trabalhos de conclusão de curso a partir de orientações individuais.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
GIANFALDONI, Mônica et al. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. Rio de Janeiro: Garamond,
2006.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002
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MINAYO, Cecília de Souza (organizadora). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 22ª ed. Petropólis, RJ:
Vozes, 1994.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
GOLLNER, Silvana Vilodre. Educação e Educação Física: uma perspectiva de pesquisa. Revista Brasileira de
Ciências do Esporte, volume 30, n° 2 e 3, abril a setembro, UFSC, 1999.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7ª ed. São Paulo:
ATLAS, 2006.
MOREIRA, Antônio Flávio et al. Para quem pesquisamos, para quem escrevemos:o impasse dos intelectuais. 2ª ed.
São Paulo: Cortez, 2003.
SÁNCHEZ GAMBOA, Silvio. Pesquisa em Educação Física: As Inter-relações Necessárias. Revista Motrivivência.
Ano V, nº 5,6,7 – Dezembro/1994.
NOVAES, Amanda Leite; PIRES, Roberto Gondim. O ato de pesquisar em Educação Física: um olhar sobre um curso
de graduação na Bahia. Coleção Pesquisa em Educação Física, Vol.10, n.4, 2011. Disponível em:
http://www.fontouraeditora.com.br/periodico/upload/830_1502988567.pdf
COMPONENTE CURRICULAR
Estágio Curricular em Educação Física IV

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDUXXX
90
EMENTA
Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Observação,
coparticipação, planejamento, regência e avaliação no âmbito da gestão escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p
FREITAS, Luiz Carlos de. Critica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas, SP: Papirus,
1995. 288 p
PARO, Vitor Henrique. Eleição de diretores: a escola pública experimenta a democracia. Campinas: Papirus, 1996.
141p.
PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da escola. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2016. 254p.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ALMEIDA, Roseane Soares; TAFFAREL, Celi Nelza Zulke. A prática pedagógica da educação física na
construção do projeto politico-pedagógico da escola: a polemica do discurso superador. Pernambuco: [s.n.], 1997.
210p Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Pernambuco
PROJETO politico-pedagógico da escola: uma construção possível. 27. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 192 p
RODRIGUES, Raquel Cruz Freire. O estágio supervisionado no curso de educação física da UEFS: realidade e
possibilidades. Salvador, 2007. 103 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de educação
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-critica: primeiras aproximações. 6. ed Campinas: Autores Associados,
1997. 128 p

Ementário e bibliografia dos componentes curriculares optativos
COMPONENTE CURRICULAR
Lazer e Cidade

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU190
60
EMENTA
Discussão e reflexão do planejamento urbano. Intervenções nos diferentes espaços da cidade no âmbito do lazer.
Problemáticas significativas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
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FRAGA, Alex Branco. Políticas de lazer e saúde em espaços urbanos. Porto Alegre: Gênese, 2009.
GOMES, Christiane Luce. Lazer urbano, contemporaneidade e educação das sensibilidades. Periódico Itinerarium,
v. 1, p. 1-18, 2008. Disponível em: http://seer.unirio.br/index.php/itinerarium/article/view/204/189 . Acesso em: 31
maio 2018.
MAGNANI. José Guilherme Cantor. Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. 3ª ed. São Paulo: Hucitec /
Unesp. 2003.
RECHIA, Simone. Parques públicos de Curitiba: a relação cidade-natureza nas experiências de lazer. - Campinas,
SP: [s.n.], 2003. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas.
VIEIRA, Adriana Antunes et al. Programa Esportes e Lazer da Cidade – PELC: interfaces entre o PELC e as
desigualdades sociais. Licere, Belo Horizonte, v.20, n.1, mar/2017. Disponível em:
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/view/4433/3202 . Acesso em: 31 maio 2018.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Ana Claudia. O Estatuto da Cidade: comentado. São Paulo: Ministério
das Cidades: Aliança das Cidades, 2010.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5ª ed. São Paulo: Centauro Editora, 2011.
COMPONENTE CURRICULAR
Biologia Aplicada à Educação Física

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIO116
60
EMENTA
Conhecimento dos princípios básicos da promoção, proteção e conservação da saúde. Influência das condições adversas,
inerentes ao homem, no desempenho das atividades físicas. A Educação Física na promoção da melhoria da qualidade
de vida.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Porto Alegre: Editora Artes Médicas. 2004.
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1999.
STRACHAN, T.; READ, A. P. Genética Molecular Humana. 2ª ed. Editora Artmed: São Paulo. 2002.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FUTUYMA, D. G. Biologia Evolutiva. 2ª ed. Ribeirão Preto, SP: Sociedade Brasileira de Genética, 1992.
LEWIN, B. Genes VII. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2001.
LEHNINGER, A.; NELSON, D. L. e COX, M. M. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Editora Savier, 1995.
OSÖRIO, Maria Regina B. & ROBISON, Wanyce Miriam. Genética Humana. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed.
459p. 2001.
STRYER, L. Bioquímica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica. 3ª ed. Porto Alegre: Editora Mercado Aberto, 2003.
COMPONENTE CURRICULAR
Nutrição Aplicada à Educação Física

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU160
60
EMENTA
Conhecimento de Alimentação, Nutrição, Saúde e Desenvolvimento Físico. Papel metabólico e a dinâmica corporal dos
nutrientes. Suplementação nutricional como recursos ergogênicos; relação entre água, macro/micro nutrientes para
praticantes de atividade física; condições patológicas relacionadas à Nutrição em atletas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BACURAU, R. F. Nutrição e Suplementação esportiva. Rio de Janeiro, RJ: Phorte, 2007.
HISCHBRUCH, M. D. & CARVALHO, J. R. Nutrição Esportiva: Uma visão prática. São Paulo, SP: Manole, 2008.
MCARDLE, W. D. at. al. Fisiologia do Exercício: Energia, nutrição e desempenho humano. Guanabara Koogan. Rio
de Janeiro, 2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CLARK, N. Guia de nutrição desportiva: alimentação para uma vida ativa. Traduzido por Alvaro Reischak de
Oliveira. 2ª ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2002.
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WOLINSKY, I;HICKSON, J. F. Nutrição no exercício e no esporte. Traduzido por Maria Cleusa M Goes; Paulo
Marcos Oliveira. 2ª ed. São Paulo, SP: Roca, 2002.
DAMASO, A. Nutrição e exercício na prevenção de doenças. Rio de Janeiro, RJ: MEDSI, 2001.
COMPONENTE CURRICULAR
Futebol

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Estudo dos conceitos técnicos, táticos e físicos do futebol, estabelecendo relações com aspectos históricos, sociais e
culturais que permeiam os processos pedagógicos do ensino-aprendizado e treinamento da modalidade, numa
perspectiva teórica e vivencial em ações junto à comunidade.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FREIRE, João Batista. Pedagogia do futebol. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 105p.
GOMES, Antonio Carlos; SOUZA, Juvenilson de. Futebol: treinamento desportivo de alto rendimento. Porto Alegre:
Artemed, 2008.
TEOLDO, I; GARGANTA, J; GUILHERME, J. Para um futebol jogado com ideias: Concepção, treinamento e
avaliação do desempenho tático de jogadores e equipes. Editora Appris, 2015.
GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil: Uma história da maior expressão popular do país. São Paulo:
Contexto, 2009, v. 1, 270 p.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FILGUEIRA, F. M.; GRECO P. J. Futebol: um estudo sobre a capacidade tática no processo de ensino aprendizagem–
treinamento. Rev Bras futebol, v.01, n.2, p. 53-65, 2008.
REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José. Pedagogia do esporte; jogos coletivos de invasão. São Paulo:
Phorte editora, 2009.262p.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
COMPONENTE CURRICULAR
Fisiologia do Exercício II

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU257
60
EMENTA
Estudo da fundamentação teórica das práticas da atividade física, sua importância e as considerações epidemiológicas
das doençascardiovasculares. Introdução ao mecanismo da prescrição da atividade física e o estudo destas práticas com
relação aos ambientes onde asmesmas se desenvolvem.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
LEITE, P. F. Fisiologia do Exercício. São Paulo, SP: Robe, 2002.
MCARDLE, W. D. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 1998.GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil: Uma história da maior expressão
popular do país. São Paulo: Contexto, 2009, v. 1, 270 p.
FOX, L. E. BOWERS, R. W. FOSS ML. Bases Fisiológicas da Educação Física e dos Desportos. 4ª ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 1999.
COMPONENTE CURRICULAR
Atividade Física e Terceira Idade

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU270
60
EMENTA
Geriatria: desenvolvimento físico-orgânico-motor, prescrição, indicações e contraindicações de exercícios físicos.
Aspectos afetivos-emocionais do envelhecimento e suas implicações na educação física, esporte e lazer. O corpo na
velhice: metodologia das atividades físicas para os idosos.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CARVALHO FILHO, Eurico Thomaz. Geriatria: fundamentos, clinica, terapêutica. 2ª ed. São Paulo, SP: Atheneu,
2005.
FARINATTI, Paulo de Tarso V. Envelhecimento: promoção da saúde e exercício: bases teóricas e metodológicas. Vol.
1. Barueri, SP: Manole, 2008.
LEITE, Paulo Fernando. Exercício, envelhecimento e promoção de saúde: fundamentos da prescrição de exercícios
para idosos. Belo Horizonte: Health, 1996.
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SHEPHARD, Roy J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo, SP: Phorte, 2003.
COMPONENTE CURRICULAR
Vivências Corporais e Ritmos

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Práticas corporais: conhecimento e desenvolvimento senso-perceptivo do corpo. Planejamento, organização e
construção das diferentes manifestações da corporeidade e do movimento rítmico no contexto da educação física. Ritmo,
música e consciência corporal. Práticas corporais e o mundo moderno.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo, SP: Scipione, 2006
BARBANTI, Valdir José. Aptidão Física um convite a Saúde. São Paulo, SP: Ed. Manole Dois, 1990.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FREIRE, Joao Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo, SP: Scipione, 1989.
BARBOSA, C. L. de A. Educação física escolar da alienação à libertação. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001
FUX, Maria. Dançaterapia. São Paulo, SP: Summus, 1988.
COMPONENTE CURRICULAR
Atividades Físicas e Academias

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Características fundamentais: influência e desenvolvimento dos diversos métodos de atividade física em academias.
Reflexão crítica relativa à corporeidade e ao processo ensino-aprendizagem.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DANTAS, Estelio H. M. A Prática da preparação física. Rio de Janeiro, RJ: SHAPE Editora, 2002
CARVALHO, Y. M. O “mito” da atividade física e saúde. 3ª ed. São Paulo, SP: Hucitec, 2007
PITANGA, Francisco José Gondim. Atividade física, exercício físico e saúde. Salvador, Ba: [s.n.], 1998. 133p.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
GOMES, Antônio C. Treinamento Desportivo. São Paulo, SP: MANOLE,2002
GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. Controle do peso corporal: composição
corporal, atividade física e nutrição. Londrina, PR: Midiograf, 1998.
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para ensinar. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul, 2000
COMPONENTE CURRICULAR
Cinema e Corpo

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
História do cinema, linguagem estética do filme. Produção cinematográfica das práticas corporais: metodologia de
análise fílmica, com produção texto. Construção de roteiro, filmagem e técnicas de edição.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 253 p.
MELO, Victor Andrade. DRUMOND, Mauricio (orgs). Esporte e cinema: novos olhares. Rio de Janeiro: Apicuri,
2009.
METZ, Christian. Linguagem e cinema. São Paulo: Perspectiva, 1980.
VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas, SP. Papirus. 1994.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:

COMPONENTE CURRICULAR
Musculação

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Princípios básicos da biomecânica, cinesiologia e fisiologia aplicados ao exercício resistido. Equipamentos, instalações,
métodos e tipos de treinamento resistido. Adaptação e controle de carga no treinamento resistido. Planejamento,
gerenciamento e avaliação de programas de treinamento resistido.
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REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FLECK, S.J.; KRAEMER, J.W. Fundamentos do treinamento de força muscular. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed,
2006.
BOMPA, T.O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. 4ª ed. São Paulo: Phorte, 2002.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
GUIMARAES NETO, W. M. Musculação Anabolismo Total. 8ª ed. São Paulo: Phorte, 2010.
TEIXEIRA, C.V.L.S. Treinamento Resistido Manual: A musculação sem equipamentos. São Paulo: Phorte, 2011.
COMPONENTE CURRICULAR
Voleibol

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-crítico do voleibol. Fundamentos técnicos e táticos. Noções de regras oficiais do voleibol. Aspectos
pedagógicos e metodológicos de ensino do voleibol em contexto escolar e não escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BIZZOCCHI, Carlos "Cacá". O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. Barueri, SP: Manole, 2004.
BOJIKIAN, Joao Crisóstomo Marcondes. Ensinando voleibol. 2ª ed. São Paulo - SP: Phorte, 2003.
BORSARI, J. R. Voleibol, Aprendizagem e Treinamento: um desafio constante. São Paulo: Epu, 2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CARVALHO, O. M. Voleibol: 1000 Exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 1993.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Regras oficiais de voleibol 2017-2020. Disponível em
http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf Acesso em: 29/05/2018.
SOUZA, Adriano José. É jogando que se aprende: o caso do voleibol”. In: NISTA PICCOLO, V. “Pedagogia dos
esportes”. Campinas: Papirus, 1999.
SHONDELL, D.; REYNALD, C. A Bíblia do Treinador de Voleibol. Porto Alegre: Artmed, 2005.
COMPONENTE CURRICULAR
Handebol

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-crítico do handebol. Fundamentos técnicos e táticos. Noções de regras oficiais do handebol. Aspectos
pedagógicos e metodológicos de ensino do handebol em contexto escolar e não escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FERRAZ, O.L.; KNIJNIK, J.D. (Coord.). Handebol, Agôn: o espírito do esporte. São Paulo: Odysseus Editora, 2009.
SIMÕES, Antonio Carlos. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos. 2ª ed. São Paulo, SP: Phorte, 2008.
TENROLLER, C.A. Handebol: teoria e prática. 3ª ed. Rio de Janeiro: Sprint,2008.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
EHRET, Arno et al. Manual de handebol: treinamento de base para crianças e adolescentes. São Paulo, SP: Phorte,
2002.
SANTOS, Lucio Rogério Gomes dos. Handebol: 1000 exercícios. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Sprint, 2007.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Regras oficiais de handebol e beach handball. Rio de
Janeiro, RJ: Sprint, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR
Basquetebol

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-crítico do basquetebol. Fundamentos técnicos e táticos. Noções de regras oficiais do basquetebol.
Aspectos pedagógicos e metodológicos de ensino do basquetebol em contexto escolar e não escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DARIDO, S. C.; SOUZA JUNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola.
Campinas: Papirus, 2007.
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FERREIRA, A. E. X.; ROSE JR, D. Basquetebol Técnicas e Táticas: uma abordagem didática-pedagógica. São
Paulo: EPU, 2003.
RASCOE, J. P. S. Basquetebol. São Paulo: Manole, 2005.
DE ROSE JR, Dante; TRICOLI, Valmor (orgs.). Basquetebol: Uma visão integrada entre ciência e prática. Barueri:
Manole, 2005.
RODRIGUES, Heitor de Andrade; DARIDO, Suraya Cristina. Basquetebol na escola: Uma proposta didáticopedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ASSIS OLIVEIRA, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores
Associados, 2001.
KUNZ, Eleonor. Transformação didático-pedagógica do esporte. São Paulo: Unijuí, 2001.
AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM. Ensinando Basquetebol para Jovens. São Paulo, Editora Manole,
2000;
COMPONENTE CURRICULAR
Futsal

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-crítico do futsal. Fundamentos técnicos e táticos. Noções de regras oficiais do futsal. Aspectos
pedagógicos e metodológicos de ensino do futsal em contexto escolar e não escolar.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
MUTTI, Daniel. Futsal: da iniciação ao alto nível. 2ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2003.
SANTANA, Wilton Carlos de. Futsal: apontamentos pedagógicos na iniciação e na especialização. Campinas:
Autores Associados, 2004
VOSER, R. C. Futsal: princípios técnicos e táticos. 2ª Ed. Canoas: Ed. ULBRA, 2003.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ASSIS OLIVEIRA, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores
Associados, 2001.
MELO, Rogério Silva de. Futsal: 1000 exercícios. 5ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2007.
VOSER, Rogério; GIUSTI, João. O futsal e a escola: uma perspectiva pedagógica. São Paulo, Editora Artmed, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR
Atletismo

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo histórico-crítico das provas atléticas. Principais regras do atletismo. Material, instalações e implementos.
Escalonamento de pista, marcação e setorização do campo atlético. Corridas: velocidade, fundo e meio-fundo.
Revezamentos. Maratona. Marcha atlética. Provas combinadas. Corrida com barreira e obstáculo. Lançamentos: da
pelota, do dardo, do disco, do martelo e arremesso do peso. Saltos: distância, triplo, com vara e altura. Organização de
eventos escolares de atletismo. Relação do atletismo educacional com a formação do cidadão.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 2012-2014. São
Paulo: Phorte, 2014.
FERNANDES, JOSE LUIS. Atletismo: corridas. 3ª ed. São Paulo: Epu, 2003.
MATTHISEN, Sara Quenzer. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ARRUDA, Miguel De; HESPANHOL, Jefferson Eduardo. Saltos verticais: procedimentos de avaliação em desportos
coletivos. São Paulo: Phorte, 2008.
KUNZ, Eleonor – Transformação didático-pedagógica do esporte, São Paulo: Unijuí, 2001.
PEREIRA, Benedito. Compreendendo a barreira do rendimento físico: aspectos. São Paulo: Phorte, 2005.
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COMPONENTE CURRICULAR
Polo Aquático

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Análise e compreensão das dimensões histórica, teórica e prática do Polo Aquático. Conhecimento sobre as
características gerais e específicas do jogo e as possibilidades metodológicas para o ensino e aprendizagem desta prática
corporal.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BATHURST, David. Natação, Water Polo e Saltos Ornamentais. Rio de Janeiro, RJ: Tecnoprint, 1984.
CASTRO. Flávio Antônio de Souza; SILVA, Luana Maciel da. Biomecânica aplicada ao polo aquático: revisão de
parâmetros cinemáticos e cinéticos da pernada em eggbeater. Rev. Ed. Física, v. 85, n. 3, p. 241-49, 2016. Disponível
em: http://177.38.96.106/index.php/revista/article/view/139/pdf_49 acesso em 27/03/2018.
CBDA. Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Pólo Aquatico. Disponível em http://www.cbda.org.br/
acesso em 28/05/2018.
SESI. Natação, Saltos Ornamentais, Pólo Aquático e Nado Sincronizado. São Paulo, SP: SESI – SP Editora. 2012.
(vários autores).
TELLES, Silvio de Cassio Costa. (2002) A identidade do jogador de pólo aquático e o mito da masculinidade.
(Dissertação de Mestrado). Rio de Janeiro: PPGEF / UGF. Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Educacao_fisica/dissertacoes/Identida
de-do-jogador-de-polo-aquatico.pdf Acesso em 27/03/2018
TELLES. Silvio de Cassio Costa et al. A mídia impressa e o polo aquático brasileiro: o mito de Aladar Szabo. Revista
Movimento, Porto Alegre, v. 22, n. 1, 237-250, jan./mar. De 2016. Disponível em:
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/56569 acesso em: 27/03/2018.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
SARMENTO, J.P. O ensino do Pólo Aquático. In A. Graça e J. Oliveira (Eds.). O ensino dos jogos desportivos (pp.
201-218). CEJD, Porto: FCDEF-UP, 1995.
COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia das Práticas Corporais de
Aventura

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Estudo das práticas corporais de aventura urbana e na natureza como expressão da cultura em suas diferentes dimensões.
Conceitos, históricos, características, segurança dos participantes e manutenção dos equipamentos. Formas de
organização e fruição das práticas corporais de aventuras em espaços educativos escolares e não escolares, na perspectiva
do lazer, saúde e qualidade de vida.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FRANCO, Laercio Claro Pereira. Atividades Físicas de Aventura na Escola: uma proposta pedagógica nas três
dimensões do conteúdo. Dissertação (Mestrado em Ciências da Motricidade) - Instituto de Biociências da
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Rio Claro, 2008. Disponível em:
http://cev.org.br/arquivo/biblioteca/4011284.pdf . Acesso 12 jun. 2018.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime, DARIDO, Suraya Cristina e OLIVEIRA, Amauri A. Bássoli de (orgs). Lutas,
capoeira e práticas corporais de aventura. Maringá: EDUEM, 2014. Disponível em:
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/lutasCapoeiraPraticasCorporais.pdf . Acesso 12 jun.
2018.
UVINHA, Ricardo Ricci. Juventude, Lazer e Esportes Radicais. São Paulo: Manole, 2001.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
FERREIRA, Luiz Fabiano Seabra. Corridas de aventura: construindo novos significados sobre corporeidade.
Dissertação (mestrado em educação Física). Universidade Estadual de Campinas, 2003. Disponível em:
http://esportes.universoef.com.br/container/gerenciador_de_arquivos/arquivos/105/corridas-de-aventura-construindonovos-significados.pdf . Acesso em: 12 jun. 2018.
POLI, Jonas de Jesus Carvalho; SILVA, Adamor Oliveira; PEREIRA, Dimitri Wuo. Slackline uma nova opção nas
aulas de Educação Física. EFDeportes, Jundiaí, v.17, n.174, 2012. Disponível em:
http://www.efdeportes.com/efd174/slackline-nas-aulas-de-educacao-fisica.htm . Acesso em: 12 jun. 2018.
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COMPONENTE CURRICULAR
Metodologia do Ensino do Esporte
Paralímpico

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Estudo dos conceitos de Esporte Adaptado e Paralímpico. Aspectos histórico-culturais, pedagógicos, táticos e técnicos
das modalidades esportivas paralímpicas e suas implicações ao processo de ensino-aprendizagem. Políticas públicas dos
esportes adaptados e o impacto na organização do esporte nacional.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
ARAÚJO, Paulo Ferreira de. Desporto Adaptado no Brasil. São Paulo, SP: Phorte, 2011.
GREGUOL, Márcia.; COSTA, R. F. (Org.). Atividade Física Adaptada: Qualidade de Vida para Portadores de
Necessidades Especiais. 3ª ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
MELLO, Marco Túlio de; WINCKLER, Ciro. Esporte Paralímpico. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.
RODRIGUES, Davi (org). Atividade Motora Adaptada: a alegria do corpo. São Paulo: Artes Médicas, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR
Saúde e Espiritualidade

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIO161
60
EMENTA
Novos paradigmas da Ciência. Ciência e fé: diálogo possível. Interface Religiosidade/Espiritualidade. O processo
histórico-antropológico da relação Ciência e Religião. Etnomedicina. Psicologia Transpessoal. Biologia das Emoções.
Educação e Espiritualidade. Os efeitos da Espiritualidade na saúde e na formação do ser. Espiritualidade no cuidado ao
paciente: humanização e integralidade. Cuidando do cuidador/professor de Educação Física na atenção à saúde no
enfrentamento da morte, luto, dor e sofrimento. Bioética e Espiritualidade.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CAMPOS, G. W. S. Saúde Paidéia. São Paulo: HUCITEC, 2007.
DESLANDES, S. F. (ORG.). Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas - col. criança mulher
e saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006.
DOWBOR, F. F. Quem educa marca o corpo do outro. São Paulo: Cortez, 2007
FACULDADE SÃO CAMILO. Humanização e Espiritualidade na saúde, 2010. Disp. em : http://www.saocamilosp.br/novo/publicacoes/publicacoesDowload.php?ID=79&rev=s&ano=2010
GOULD, Stephen Jay. A Falsa Medida do Homem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
JONAS, W.B; LEVIN, J. S. Tratado de medicina complementar e alternativa. São Paulo: Manole, 2001.
KOENING, Harold G. Espiritualidade no cuidado com o paciente, Por quê, como quando e o quê. São Paulo: FE
Editora Jornalística Ltda, 2005.
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar aos médicos, enfermeiras,
religiosos e a seus próprios parentes. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.
LIPTON, Bruce H. A Biologia da Crença. São Paulo: Butterfly Editora, 2007.
LOWEN, A. O Corpo em Terapia. São Paulo: Summus, 1977.
MERHY, E. E. O Trabalho em Saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: HUCITEC, 2003.
UBALDI, Pietro. Princípios de uma nova ética. Rio de Janeiro: Ed. Fundapu, 1982.
VASCONCELOS, E. M. A espiritualidade no trabalho em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CAMPOS, G.W. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo/Rio de Janeiro: HUCITEC/FIOCRUZ, 2006.
DE CARLO, M. M. R. P.; QUEIROZ, M. E. G. Dor e Cuidados Paliativos: Terapia Ocupacional e Interdisciplinaridade.
São Paulo: Roca, 2008.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1989.

142

GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais. Morfologia e História. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
LABAN, R. O domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978.
MAIO, M.C., SANTOS, R.V. (orgs.). Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: Fiocruz/CCBB.
PESSINI L.; GARRAFA V. Bioética: poder e injustiça. São Paulo: Loyola, 2003
REGO, Sérgio; PALACIOS, Marisa. A finitude humana e a saúde pública / Human finitude and public health. Disp.
em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n8/25.pdf
REICH, W. Análise do Caráter. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VENTURA SANTOS, Ricardo e MAIO, Marcos Chor. Qual “retrato do Brasil”? Raça, biologia, identidades e política
na era da genômica” In Mana. Estudos de Antropologia Social. 10(1) (pp. 61-95). PPGAS/Museu Nacional. Rio de
Janeiro, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR
Terapias Corporais

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIOXXX
60
EMENTA
Anatomofisiologia emocional do corpo humano. Consciência corporal: percepção, auto-conceito e auto-percepção.
Influência biológica, histórica, cultural, emocional e espiritual no corpo humano e seus movimentos e na saúde. Biótipos,
caráter, corpo, personalidade e métodos de vida segundo Ubaldi, Grof, Reich, Jung, Wilber, Hellinger, Capra e Lowen.
Princípios bioenergéticos da análise corporal. Psicossomática. Corpo bioplasmático. Dinâmicas corporais (massagem,
dançaterapia, exercícios bioenergéticos técnicas de relaxamento e respiração, exercícios desbloqueadores de couraças,
toque terapêutico, meditação, imposição de mãos, movimentos livres) na sensibilidade, autoexpressão, autopercepção e
autoconhecimento como dispositivo de saúde. Bases bioantropológicas do ser humano holístico e pacífico. Constelações
Sistêmicas. Movimento ecosistêmico: nova ética ambiental. Intervenções extensionistas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CAMPOS, G. W. S. Saúde Paidéia. São Paulo: HUCITEC, 2007.
CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura emergente. 23ª ed. Trad. Álvaro Cabral. São
Paulo, SP: Editora Pensamento-Cultrix Ltda, 2002.
DOWBOR, F. F. Quem educa marca o corpo do outro. São Paulo: Cortez, 2007
FACULDADE SÃO CAMILO. Humanização e Espiritualidade na saúde, 2010. Disp. em : http://www.saocamilosp.br/novo/publicacoes/publicacoesDowload.php?ID=79&rev=s&ano=2010
GROFF, S. Psicologia do futuro – lições das pesquisas modernas de consciência. Rio de Janeiro: Heresis; 2000.
JONAS, W.B; LEVIN, J. S. Tratado de medicina complementar e alternativa. São Paulo: Manole, 2001.
LOWEN, A. O corpo em terapia: a Abordagem Bioenergética. São Paulo: Summus, 1977. 342p.
____O corpo traído. 3ª ed. São Paulo: Summus, 1979. 270p.
____Prazer: Uma abordagem Criativa da vida. São Paulo: Summus, 1984. 230p
REICH, W. A Função do Orgasmo. São Paulo: Brasiliense, 1979.
____Análise do Caráter. São Paulo: Martins Fontes, 1979.
____A Revolução Sexual. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
____Escuta, Zé Ninguém! São Paulo: Martins Fontes, 1982.
UBALDI, P. Princípios de uma Nova Ética. Campos, RJ: IPU, 1955.
VASCONCELOS, E. M. A espiritualidade no trabalho em saúde. São Paulo. HUCITEC, 2006.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
BOFF, L. Saber Cuidar: ética do humano - compaixão pela Terra. Petrópolis: Vozes, 1999.
CAPRA, Fritjof. Conexões Ocultas: Ciência para uma Vida Sustentável. 4ª ed. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São
Paulo, SP: Editora Pensamento-Cultrix Ltda, 2005a.
CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. 9ª ed. Trad. Newton Roberval
Eichemberg. São Paulo, SP: Editora Pensamento-Cultrix Ltda, 2004.
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CAPRA, Fritjof. O Tao da Física: Um paralelo entre a Física Moderna e o Misticismo Oriental. 23ª ed. Trad. José
Fernandes Dias. São Paulo, SP: Editora Pensamento-Cultrix Ltda, 2005b.
DE CARLO, M. M. R. P.; QUEIROZ, M. E. G. Dor e Cuidados Paliativos: Terapia Ocupacional e Interdisciplinaridade.
São Paulo: Roca, 2008.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
JUNG, C.G. A Energia Psíquica.10ª ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
LABAN, R. O domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978.
LOWEN. A. O corpo em depressão: as bases biológicas da fé e da realidade. São Paulo: Summus. 1972: 1983. 222p.
____. Medo da vida: caminhos da realização pessoal. Pela vitória sobre o medo. 7ª ed. São Paulo: Summus. 1980: 1986.
254p.
____Amor, sexo e seu coração. São Paulo: Summus. 1988: 1990. 199p.
____A espiritualidade do corpo (Bioenergética para a beleza e harmonia). São Paulo: Cultrix, 1990: 1995. 229p.
____Alegria. São Paulo: Summus, 1997. 242p.
____Amor e orgasmo. Guia Revolucionário para plena realização sexual. São Paulo: Summus, 1982. 302p.
____Narcisismo. São Paulo: Cultrix, 1985. 222p.
VOLPI, José Henrique; VOLPI, Sandra Mara. Reich: da psicanálise à análise do caráter. Curitiba: Centro Reichiano,
2003, 144p.
WILBER, Ken. A Visão Integral: Uma Introdução à Revolucionária Abordagem Integral da Vida, de Deus, do Universo
e de Tudo Mais. São Paulo: Cultrix, 2008.
COMPONENTE CURRICULAR
Epidemiologia da Atividade Física

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAU666
60
EMENTA
A saúde e sua relação com a atividade física. Epidemiologia, história, conceitos e usos. Indicadores de morbidade e
mortalidade. Testes diagnósticos. Base da pesquisa epidemiológica, tipos de estudos epidemiológicos e casualidade em
epidemiologia. Mensuração da atividade física em estudos epidemiológicos, atividade física e ambiente. Atividade física
e doenças crônicas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
FLORINDO, A. A; HALLAL, P. C. Epidemiologia da Atividade Física. São Paulo: Editora Atheneu, 2011
GONÇALVES, Aguinaldo José. Conhecendo e discutindo saúde coletiva e atividade física. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 596 p.
PITANGA, Francisco Jose Gondim. Atividade física, exercício físico e saúde. Salvador, Ba: [s.n.], 1998. 133p.
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
PITANGA, Francisco Jose Gondim. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e saúde. 2ª ed. Phorte
editora, 2004.
BAGRICHEVSKY, M.; ESTEVÃO, A.; PALMA, A. Análise sobre os limites da inferência causal no contexto
investigativo sobre “exercício físico e saúde”. In: BAGRICHEVSKY, Marcos. A saúde em debate na educação
física. Blumenau: Edibes, 2003. p. 33-51.
COMPONENTE CURRICULAR
Bioquímica Aplicada a Educação Física

CÓDIGO
BIOXXX
EMENTA

CARGA HORÁRIA
60
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Principais bio-moléculas. Características gerais. Metabolismo celulares. Bioquímica fisiológica: inter-relações
metabólicas. Desvios da normalidade metabólica em condições de treinamento.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
LEHNINGER, A.; NELSON, D. L. e COX, M. M. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Editora Savier, 1995.
STRYER, L. Bioquímica. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
DEVLIN, T. M. (Editor) Manual de bioquímica com correlações clínicas. Editora Edgard Blucher. 1998.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
CHAMPE, P.; HARVEY, R. A. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1996.
HARPER, H. A. Manual de Química Fisiológica. São Paulo: Editora Atheneu, 1987.
MARZOOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
COMPONENTE CURRICULAR
Cinesiologia

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
BIOXXX
60
EMENTA
Estudos anátomofisiológico e mecânico do movimento do homem e de seus segmentos corporais: ação sobre o corpo
humano.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
HALL, Susan J. Biomecânica Básica, 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
RASCH, Philip; BURKE, Roger. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1977.
SMITH, Laura; WEISS, Elizabeth; LEHMKUHL, L. Don. Cinesiologia Clínica de Brunnstrom. 5ª ed. São Paulo:
Manole, 1997.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
PEREIRA FILHO, Ney. Musculação e Cinesiologia Aplicada, Vol. 2, 1ª e 2ª partes, 2 ed. Londrina, PR: Midiograf,
1994/1995.
COMPONENTE CURRICULAR
Hidroginástica

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Caracterização, origem e evolução da Hidroginástica. Princípios biomecânicos e organização didático-pedagógica.
Conceitos, fundamentos e estruturação de aulas de Hidroginástica. Importância da Hidroginástica nas dimensões do
lazer e da saúde. Hidroginástica para grupos especiais.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BONACHELA, V. Manual Básico de Hidroginástica, 2ª edição, Rio de Janeiro: Sprint, 2001.
FIGUEIREDO, S. A. Hidroginástica. Rio de Janeiro: Sprint, 1999.
PALMER, M. L. A ciência do ensino da natação. São Paulo: Manole, 1990.
ROCHA, J. C. C. Hidroginástica, teoria e prática. 4ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1994.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
KATZ, J. Exercícios aquáticos na gravidez. São Paulo: Manole, 1999.
SANTOS, R. dos; CRISTIANINI, S. Hidro - 1000 exercícios. Sprint, 1998.

COMPONENTE CURRICULAR
Cultura Corporal e a Periodização do
Desenvolvimento Humano

CÓDIGO
EDUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Estudo da periodização do desenvolvimento humano, baseada na psicologia histórico-cultural, e sua contribuição para
superação da dicotomia biológico x social como fundamento do trato com o conhecimento da Cultura corporal.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
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MELO, Flávio. O trato com o conhecimento da Educação Física Escolar e o desenvolvimento do psiquismo:
contribuições da teoria da atividade. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação, Tese,
2017.
FARIA, Káriliny Teixeira. Periodização do Desenvolvimento Humano: Atividade de Estudo e sua Contribuição para
o Ensino Fundamental de Nove Anos. Universidade Estadual de Maringá. Programa de PósGraduação em Psicologia
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Dissertação, 2014.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teoria da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e
política. 14ª ed. São Paulo, SP: Cortez, Autores Associados, 1986.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-critica: primeiras aproximações. 11ª ed. revista. Campinas: Autores
Associados, 2013
SOARES, Carmen Lucia. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo, SP: Cortez, 1992.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
MARTINS, Ligia M. ABRANTES; Angelo A.; FACCI, Marilda G. Periodização histórico-cultural do
desenvolvimento psíquico: do nascimento à velhice. Campinas, SP: Autores Associados. 2016
OLIVEIRA, Murilo Morais de. O trato com o conhecimento esporte na abordagem crítico-superadora.
Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Educação, tese. 2018.
COMPONENTE CURRICULAR
Cultura Corporal e Infância

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
EDUXXX
60
EMENTA
Estudo dos processos históricos que caracterizam a infância. Análise da relação aprendizagem, desenvolvimento e
ensino escolar. Estudo da cultura corporal e seus conteúdos (jogos, danças, esportes, ginástica e dança) enquanto
proposta de ensino para os níveis de educação infantil e ensino fundamental, através da relação entre ciclos de
escolarização e estágios de desenvolvimento.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CASTELLANI FILHO, Lino. Metodologia do ensino de educação física. 2ªed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 200 p.
ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia Marcia (Org). Quem tem medo de ensinar na educação infantil?: em defesa
do ato de ensinar. 2ª ed. Campinas, SP: Alínea, 2010. 218 p.
DIAS, Roseane Suzart Leite. Crítica da concepção de criança, de educação e de cultura corporal na educação
infantil: análise dos documentos oficiais. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Feira de
Santana, Programa de Pós-graduação em Educação, 2014.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3ª ed. Porto Alegre:
Mediação, 2004. 210 p.
LEONTIEV, Alexis. Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. São Paulo:
Moraes, 1991. 94 p.
MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão (Organizadora). Pedagogia histórico-critica: 30 anos. Campinas, SP: Autores
Associados, 2011. 232 p.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11ª ed. revista. Campinas: Autores
Associados, 2013. 128 p.
VIGOTSKY, Lev Semenivich; LURIA, Aleksander Romanovich; LEONT'EV, Aleksei Nikolaevich. Linguagem,
desenvolvimento e aprendizagem. 4ª ed. São Paulo: Ícone, Ed. da Universidade de São Paulo, 1992. 228p.
COMPONENTE CURRICULAR
Práticas Integrativas e Complementares para
Diferentes Contextos Socioculturais

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Estudo sobre a integralidade do corpo sujeito e suas relações com a sociedade e meio ambiente. Práticas Integrativas e
Complementares no Sistema Único de Saúde brasileiro. Abordagem dinâmica e integrativa para compreensão de
processos saúde-doença. Conhecimento e vivência de práticas integrativas e complementares como tecnologias de
intervenção preventiva e terapêutica em saúde. Práticas Integrativas e Complementares em diferentes espaços.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
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ARORA, Harbans Lal. Ciência moderna sob a luz do yoga milenar. 2ª ed. Fortaleza: EUFC, 1994.
JONAS, Wayne B; LEVIN, Jeffrey S. Tratado de medicina complementar e alternativa. São Paulo: Manole, 2001.
LOWEN, Alexander. O corpo em terapia: a abordagem bioenergética. São Paulo: Summus Editorial, 1977
MASCARO, Leonardo. A arquitetura do eu: psicoterapia, meditação e exercícios para o cérebro: treinamento de
mente e cérebro na busca por autoconhecimento, mudança e maior qualidade de vida. Rio de Janeiro, RJ: Campus,
2008
RABELO, Angela Dutra. Chao e sonho na dança da vida/ o resgate da poesia através da biodanza. Brasília: Ed. do
Autor, 1999.
SANTOS JUNIOR, Flávio Cardoso. 'Ôdoia, minha mãe!'. Os desenhos das danças circulares de Yemanjá e suas
interatividades. Feira de Santana, BA, 2015. 171 p. Dissertação (Mestrado em Desenho, Cultura e Interatividade) UEFS, 2015.
SOARES, Noemi Salgado. Educação transdisciplinar e a arte de aprender: a pedagogia do autoconhecimento para
o desenvolvimento humano. 2ª ed. Salvador, BA: EDUFBA, 2007
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al (Orgs). Tratado de saúde coletiva. 2ª ed. rev. e aum. São Paulo, SP:
Hucitec, 2012. 968p.
YAMAMURA, Ysao. Manual de medicina chinesa-acupuntura. São Paulo, SP: Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Ortopedia e Traumatologia, 1994.
COMPONENTE CURRICULAR
Educação Física e Saúde Mental

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Saúde mental no Sistema Único de Saúde brasileiro. Interseções entre Estigma, preconceito e discriminação na saúde
mental. Inserção da Educação Física nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial. Atividades sensório-motoras e outras
práticas corporais/atividades físicas, práticas integrativas e complementares como possibilidades de intervenções
profissionais da Educação Física.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Avaliação das ações de atenção à saúde mental: programa atenção à saúde
de populações estratégicas e em situações especiais de agravos.
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al (Orgs). Tratado de saúde coletiva. 2ª ed. rev. e aum. São Paulo, SP:
Hucitec, 2012. 968p.
CARVALHO, Maria Cecilia de Araújo (Organizadora). Políticas e cuidado em saúde mental: contribuições para a
prática profissional. Rio de Janeiro, RJ: FIOCRUZ, 2014.
FELICIANO, Kátia Virgínia de Oliveira; KOVACS, Maria Helena. Hanseníase, estigma e invisibilidade. Saúde em
Debate, n. 52, p. 42-49, set. 1996.
GONZÁLES, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, Amauri Aparecido Bássoli de (Orgs).
Práticas corporais e a organização do conhecimento. Maringá, PR: Eduem, 2014.
FERREIRA, Tânia (Org.). Caderno Saúde Mental: gestão em saúde mental: questões e experiências. Belo Horizonte,
MG: Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, 2011 Brasília: Tribunal de Contas da União, 2005.
NEIRA, Marcos Garcia. Práticas corporais: brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. São Paulo:
Melhoramentos, 2014.
SILVA, Ana Marcia. Práticas corporais. Florianópolis, SC: Nauemblu Ciencia & Arte, 2005
COMPONENTE CURRICULAR
Corpo, Currículo e Descolonização

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Trato do conhecimento descolonizado da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar: abordagens
teórica-metodológicas.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DAOLIO, Jocimar. Educação física e o conceito de cultura. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 77p.
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DIRETRIZES curriculares nacionais para a educação das relações ético-raciais e para o ensino de história e
cultura afro-brasileira e africana. Brasília: Ministério da Educação, 2005. 35 p.
LIMA, Maria Nazaré Mota de (Organizadora). Escola plural: a diversidade está na sala: formação de professores em
história e cultura afro-brasileira e africana. São Paulo, SP: Cortez, 2005. 118 p.
COMPONENTE CURRICULAR
Danças Circulares e o Contexto Educacional

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
60
EMENTA
Estudo sobre Danças Circulares e sua inserção no contexto educacional. Aspectos históricos, símbolos, movimentos
básicos e escrita. Consciência corporal, autoconhecimento e o lugar do sagrado. Danças tradicionais, contemporâneas e
brasileiras. Vivências integrativas diversas para o contexto educacional. O papel do focalizador nas Danças Circulares.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Para encantar, é preciso encantar-se: danças circulares na formação de professores.
Cadernos CEDES, v.30, n.80, p. 40-55, 2010. Disponível https://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622010000100004
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Na dança e na educação: o círculo como princípio. Educ. Pesqui., v. 35, n. 1, p. 177193, 2009. Disponível http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022009000100012 Acesso em: 06/04/2018.
TEIXEIRA, Sammia Smirna Freitas; SOUZA, Maurício Teodoro de. A dança circular na resolução de situaçõesproblema em aulas de Educação Física. Motriz: rev. educ. fis. (Online), v. 16, n. 4, p. 1052-1059, 2010. Disponível
http://dx.doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n4p1052
FRISON, Fernanda Sucasas; SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda; GABRIEL, Mairany. Dança circular e qualidade de
vida em mulheres mastectomizadas: um estudo piloto. Saúde debate, v. 38, n. 101, p. 277-284, 2014. Disponível
http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.20140025. Acesso em: 06/04/2018.
COMPONENTE CURRICULAR
Práticas Lúdicas na Infância

CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
SAUXXX
75
EMENTA
Conhecimento das diferentes tendências pedagógicas e metodológicas de trabalhos com crianças. O elemento lúdico
como componente cultural. Construção de um repertório de atividades lúdicas na educação de crianças de 0 a 6 anos.
Atividades rítmicas. Brinquedos cantados. Atividades de expressão: dramatização, contações de história. Jogos: funções,
tipos e classificação.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
DARIDO, S. C.; SOUZA JUNIOR, O. M. Para ensinar educação física: possibilidades de intervenção na escola.
Campinas: Papirus, 2007
KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3ª ed. Porto Alegre:
Mediação, 2004. 210 p.
ROSA, Sanny S. da. Brincar, conhecer, ensinar. São Paulo: Cortez, 1998.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
ARCE, Alessandra; MARTINS, Ligia M. Ensinando aos pequenos de zero aos três anos. 2ª ed. Rev. Campinas, SP:
Alinea, 2012. 207 p
FREIRE, Joao Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo, SP: Scipione, 1989.
224p
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: PIONEIRA, 1994.

COMPONENTE CURRICULAR
Análise Sócio-Antropológica da Educação
Física, Esporte e Lazer

CÓDIGO
SAUXXX

CARGA HORÁRIA
60

EMENTA
Conceito corpo, cultura e sociedade. Fundamentos da sociologia e da antropologia. Estudo das dimensões sócioantropológicas da educação física, esporte e lazer.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru, SP: Edusc, 1999.
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DAOLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
OLIVEIRA, Paulo de Salles. Metodologia das Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec/Unesp, 1998.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES:
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DADOS REFERENTES À GESTÃO ACADÊMICA DE CURSO
Composição e funcionamento do Colegiado do Curso
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física coordena, até o
presente momento, apenas o Curso de Licenciatura em Educação Física, mas já é
discutida a implantação do Curso de Bacharelado em Educação Física.A comissão de
elaboração da proposta curricular do bacharelado foi constituída em Maio de 2018, por
meio da Portaria Nº 002/2018 do Colegiado de Educação Física (Anexo AJ).
Conforme regimento da UEFS, o Colegiado é o órgão que, em síntese, implementa
e observa o cumprimento do projeto pedagógico do curso (PPC) através de ações de
deliberação, coordenação e supervisão didático-pedagógica dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação que, de forma articulada aos Departamentos da Instituição, oferta
disciplinas obrigatórias e optativas.
Atualmente, a composição do Colegiado de Curso é regida pela Resolução
CONSU/UEFSNº

039/2011

(Anexo

AK)

eResolução

CONSEPE/UEFSNº

021/2017(Anexo AL), que regulamentam seu funcionamento e a participação de docentes
da carreira do magistério superior pertencentes ao quadro da UEFS, em efetivo exercício,
um por Área-subárea de Conhecimento dos Departamentos, representantes discentes e
um representante administrativo.
De acordo com a Resolução CONSEPE/UEFS Nº 021/2017 (Anexo AL), o
Conselho do Colegiado do Curso Graduação em Licenciatura em Educação Física deve
ser constituído por 13 (treze) membros titulares, sendo Coordenador(a), Vicecoordenador(a), 08 (oito) docentes, 01 (um/a) servidor (a) técnico-administrativo (a) e 02
(dois) discentes. Cada membro titular tem um respectivo membro suplente, cujo mandato
será coincidente ao de seu titular.
Em função da Área de Conhecimento “Formação Científica e Tecnológica” ter
sido dissolvida, o Curso de Lic. em Educação Física passou a ter apenas quatro Áreas de
conhecimento. Assim, acomposiçãoatual do colegiado é constituída por 12 (doze)
membros titulares.
Os professores indicados para as representações docentes junto ao Colegiado de
Educação Física, obrigatoriamente, devem ser da carreira do magistério superior, em
efetivo exercício, e lotados nos departamentos que ministram componentes curriculares
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obrigatórios do Curso, indicados pelos departamentos e/ou áreas de conhecimentos, com
mandato de dois anos e direito a recondução.
A representação de servidor (a) técnico (a) é constituída por um (a) servidor (a)
lotado (a) no Departamento de Saúde, em efetivo exercício, e com atribuições diretamente
relacionadas ao Curso de Licenciatura.
A representação discente é indicada pelo Diretório Acadêmico do Curso, com
mandato de um ano, permitida uma recondução.
Não obstante aos dispositivos da resolução CONSEPE/UEFS Nº 021/2017,
atualmente, os representantes docentes, estão assim distribuídos:
a) 01 (uma) coordenadora.
b) 01 (um) vice-coordenador.
c) 04 (quatro) representantes indicados por cada uma das Áreas de Conhecimento do
Departamento de Saúde, ofertando disciplinas ao Curso.
d) 01 (um) representante indicado pelo Departamento de Ciências Biológicas
(DBIO).
e) 01 (um) representante indicado pelo Departamento de Educação (DEDU).
f) 01(um) representante indicado pelo Departamento de Letras e Artes (DLA).

O representante servidor técnico é a Secretária, com função gratificada
correspondente à carreira de servidor técnico-administrativo do Estado da Bahia. Os dois
representantes discentes, são alunos regularmente matriculados e em atividade, indicados
pelo Diretório Acadêmico do Curso.
Os atuais representantes do colegiado estão nominados no quadro 7.

Quadro 7. Membros do Colegiado de Educação Física (Semestre letivo 2018.1).
REPRESENTAÇÃO DOCENTE ATUAL
Área de
Departamento de Origem
Representante
Conhecimento
Lazer, Corpo e
Wellington Araújo
Ciências Humanas Silva
Práticas Corporais
DSAU

Cláudio Lucena de
Souza

Atividade Física e Luiz Alberto Bastos
Saúde
de Almeida
Práticas
Curriculares

Celestino Amorim
Amoedo
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DBIO

Ciências
Biológicas

DEDU

Estágio

DLA

Libras

Suzi de Almeida
Vasconcelos
Barboni
Denize Pereira de
Azevedo Freitas
Lidineia
AlvesCerqueira
Barreiros

REPRESENTAÇÃO DISCENTE
Vitor Almeida de Moraes
Gabriela Silva Santos
REPRESENTAÇÃO DE SERVIDOR
Mary Caldas Freire
COORDENADORA DO CURSO
Suzana Alves Nogueira Souza
VICE-COORDENADOR DO CURSO
Rogério Tosta de Almeida

Diante das demandas quantitativas e qualitativas do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Educação Física, e da sua própria competência em decidir sobre as
atividades didático-pedagógicas do Curso, além de planejar, organizar, coordenar,
superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em ação integrada com os
Departamentos8, percebe-se que o atual quadro reduzido de seus representantes, tem
gerado uma série de dificuldades administrativas, incluindo o atendimento de uma gama
de atividades relevantes para o seu funcionamento.Além disso, a Resolução
CONSEPE/UEFS Nº 021/2017 não é clara no que diz respeito a representação docentee,
não mais representa a organização administrativa do Curso.
Portanto, toma-se como base a Resolução CONSU/UEFS Nº 039/2011 (Anexo
AK), que altera o Regimento dos Colegiados dos Cursos de Graduação, e em seu capítulo
III, versa sobre a competência do colegiado de curso e, diante de uma ação gerencial
participativa que potencialize as demandas institucionais, o Colegiado poderá ampliar a
democratização da gestão, buscando a autonomia na formação das comissões, numa
perspectiva mais emancipatória; e a Resolução CONSEPE/UEFS Nº 058/2017 (Anexo
AM), que aprova as alterações no Estatuto da Universidade Estadual de Feira de Santana,
e que dispõe na Seção IV DOS COLEGIADOS DE CURSO, que “a cada curso de
graduação corresponderá um Colegiado de Curso constituído pelos docentes em
exercício, um por matéria do currículo mínimo (grifo nosso), e representantes do

8

Fonte: http://www.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62.
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Corpo Discente, escolhidos na forma prevista no Regimento Geral”, sugere-se ampliar o
quadro de representantes do Colegiado do Curso de Educação Física, que deverá ter a
seguinte composição: a participação de todos os professores do DSAU que lecionam
componentes curriculares obrigatórios no curso e a inclusão de um representante docente
por departamento que oferta componentes curriculares obrigatórios no Curso (DBIO,
DEDU e DLA).

Articulação do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física com
a Gestão Institucional
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física, como os demais
Colegiados de Cursos da UEFS, encontra-se hierarquicamente submetido à Pró-Reitoria
de Ensino de Graduação (PROGRAD) e, considerando a natureza da matéria, às demais
Pró-Reitorias e à Administração Superior.
Junto à Administração Superior, o Colegiado tem buscado, em todas as suas
gestões a melhoria das condições de oferta do Curso e em conjunto com o Departamento
de Saúde, seu mais forte aliado no planejamento administrativo, por meio da
implementação de ações junto à Pró-Reitoria de Administração (PROAD) com relação à
infraestrutura necessária e adequada para o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos.
Conforme o Regimento da UEFS, o Colegiado mantém-se em posição similar a
um Departamento, gozando de autonomia didático-pedagógica, didático-científica e
administrativa. Na afirmação desta autonomia e identidade institucional, o Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação Física prima por uma relação dialógica, transparente
e harmoniosa com órgãos superiores, outros Colegiados, Departamentos e em especial
com o Departamento de Saúde, que oferta a maioria dos componentes curriculares da
formação técnica-científica do Curso.
Como o próprio nome do órgão expressa, a gestão é colegiada e as principais
decisões são submetidas aos seus membros em reunião e posteriormente, a depender da
natureza da matéria, há o encaminhamento para os Conselhos Superiores. O Coordenador,
embora possa tomar decisões ad referendum dentro de suas atribuições, por sua vez, não
concentra poder autocraticamente nem detém poder deliberativo, mas desempenha
importante papel no encaminhamento das proposições do Colegiado e na sua
representação junto aos espaços institucionais, apresentando e discutindo as propostas
acadêmicas.
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Sempre alinhada às determinações federais e estaduais no setor de educação, a
UEFS instalou diversos fóruns internos e específicos para o fortalecimento do Ensino da
Graduação, em destaque, o Fórum das Licenciaturas instituído pela PROGRAD e
constituído da Pró-Reitora de Graduação, Coordenadores ou membros os Colegiados dos
Cursos de Graduação, presidentes de Comissão de Reformulação, Coordenadores de
PIBID. Neste Fórum foi possível estreitara relação dos Cursos de Licenciatura entre si e
com a PROGRAD, com o estabelecimento de componentes curriculares comuns para
todas as licenciaturas.
Destacam-se os esforços para a curricularização da extensão e a implementação
residência pedagógica como as ações mais importantes e atuais para a modernização do
ensino, em particular da Educação Física.
A curricularização da extensão requer uma interação maior entre o Colegiado do
Curso com Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), em associação com a Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação. Visa não só “preparar para o emprego”, mas, para o
empreendedorismo social responsabilizando o estudante pela comunidade em que se
insere.
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A atividade de Coordenação do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Educação Física
O Coordenador é um cargo na carreira regido em regime de gratificação de função.
Para a coordenar o Curso, o professor pode ter redução de carga horária semanal de sala
de aula, definida pela Lei do Magistério Superior do Estado da Bahia. Há também uma
orientação institucional para dedicar-se 30 horas semanais às atividades sob a sua
Coordenação. Entretanto, a prioridade deve ser definida sempre pelas demandas do curso.
O Coordenador do Colegiado do Curso de Educação Física é sempre um professor
eleito segundo suas normas, pelo coletivo do Curso, por eleição direta ou aclamação com
votação universal das três comunidades (docentes, discentes e técnico-administrativo),
cujo processo é conduzido por Comissão Eleitoral e o resultado é homologado pelo
plenário do mesmo.
O Coordenador do Curso de Educação Física, segundo as normas da UEFS, é
sempre membro titular do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) e de sua Câmara de Graduação. Por força de sua função, o Coordenador do
Colegiado deverá manter sempre um diálogo constante e frequente com a Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação (PROGRAD), assim como com as demais, especialmente a de
Extensão (PROEX), a de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) e a de Políticas Afirmativas
e Assuntos Estudantis (PROPAAE).
Ao Coordenador cabe cumprir as orientações do Regimento Geral da UEFS e do
Colegiado de Curso, assim como de Resoluções e Normas, e acompanhar o
desenvolvimento do PPC. Dentre as atribuições que lhe são conferidas estão:
✓ Acompanhar e auxiliar o Colegiado do Curso na fiscalização do cumprimento do
Projeto Pedagógico do Curso, dos planos e programas de ensino aprovados e
constituintes dos componentes curriculares do Curso.
✓ Contribuir com as unidades de ensino, pesquisa e extensão no que refere à
melhoria das condições de oferta do Curso.
✓ Atentar-se para a observância das leis, Resoluções e demais orientações do
Ministério da Educação (MEC) e dos órgãos a ele vinculados, assim como do
Conselho Estadual de Educação da Bahia.
✓ Organizar e supervisionar as ações voltadas para a melhoria do Currículo do
Curso, mantendo-o atual.
✓ Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado.
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✓ Cumprir o que for deliberado pelo pleno do Colegiado no âmbito do Colegiado.
✓ Encaminhar as deliberações do pleno do Colegiado para o CONSEPE e
PROGRAD.
✓ Submeter ao pleno as sugestões ou encaminhamentos dos professores de novas
propostas de inclusão ou exclusão de componentes curriculares, mais
especificamente no que se refere aos componentes optativos.
✓ Submeter ao pleno os processos de autoria dos alunos, a exemplo de processos de
dispensa e de aproveitamento de disciplinas, trancamento de Curso, processos de
reingresso e reintegração, processos disciplinares, revisão de avaliações de
aprendizagem dentre outros.
✓ Abrir diálogo com os alunos do curso seja na avaliação constante do curso, ou
evitando “trote” dos calouros, e mantendo relação estreita com os egressos.
✓ Acompanhar e executar a matrícula semestral dos alunos do Curso.

Cabe-lhe, ainda, manter o curso atualizado com as expectativas da sociedade, dos
anseios do mercado, cabendo-lhe promover reformulações e atualizações na grade
curricular. Deve também responder administrativamente pelas atribuições encaminhadas
quando na condição de membro da Câmara de Graduação do CONSEPE e do pleno do
CONSEPE. Estas ações contribuirão com o planejamento e execução de políticas
acadêmicas para o acesso ao ensino superior, para o fortalecimento da graduação e de um
ensino de qualidade.
É também função da Coordenação estar presente nas solenidades de formatura,
acompanhar eventos pedagógicos, culturais e esportivos do Curso ou a ele relacionados
no campus universitário e fora dele.

A atual Coordenação do Colegiado
A atual gestão da Coordenação do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Educação Física é composta pela Profª. DrªSuzana Alves Nogueira Souza,
(Coordenadora) e o Prof. Dr. Rogério Tosta de Almeida (Vice-Coordenador).
A Profª. Suzana Alves Nogueira Souza está lotada no Departamento de Saúde,
sob o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva. Possui graduação em Licenciatura em
Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2008), é especialista
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em Educação Especial pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2009), mestre em
Educação pelo Programa de Pós - Graduação em Educação da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), doutora em Educação pelo Programa de Pós - Graduação em Educação
da UFBA, é membro do Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA/UEFS).
Atualmente é professora adjunta do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de
Feira de Santana, atuando como docente no Curso de Educação Física. Endereço para
acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/9144414967504260 (Anexo AN).
O Prof. Rogério Tosta de Almeida está lotado no Departamento de Saúde, sob o
regime de trabalho de Dedicação Exclusiva. É Graduado em Licenciatura em Educação
Física pela Universidade Federal da Bahia (1997). Concluiu a Especialização Lato-Sensu
em Metodologia do Ensino da Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia (2000) e o Mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de
Santana (2008). É doutor em Saúde Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (2017).
Atualmente é professor assistente do Departamento de Saúde da Universidade Estadual
de Feira de Santana, atuando no Curso de Educação Física. Endereço para acessar o CV:
http://lattes.cnpq.br/4420159309879850(Anexo AO).

Composição e funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
As Universidades Estaduais estão submetidas à Avaliação do Conselho Estadual
de Educação (CEE), não fazendo parte do SINAES e consequentemente não submisso às
determinações do CONAES. Não obstante os parâmetros estabelecidos por estes
Conselhos sejam pautados nos debates e consideradas nas determinações institucionais.
De acordo com o disposto no Parecer CONAES nº 04 de 17/06/2010 (Anexo AP):

"É importante ainda observar que, dentro da tradição bastante burocratizante
das instituições de ensino no Brasil, recomendar-se ou, mais ainda, exigir-se a
existência de um NDE, tenderia a induzir a definição deste como um órgão
deliberativo, o que pode significar a perda da eficácia de suas funções. O NDE
deve ser considerado não como exigência ou requisito legal, mas como
elemento diferenciador da qualidade do curso, no que diz respeito à interseção
entre as dimensões do corpo docente e Projeto Pedagógico do Curso."

Logo, pode-se afirmar sobre a não obrigatoriedade do NDE, mesmo para
Instituições submetidas ao SINAES. Em tempo, o Colegiado do Curso e as Comissões
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estabelecidas por este e, principalmente a CPAC de cada Curso, estabelecidas nas
Resoluções da UEFS, abarcam as atribuições do NDE.
Nesse sentido, reforça-se que o NDE está contemplado na estrutura atual dos
cursos de Graduação da UEFS, ao sombrear as atribuições do Colegiado, Comissões e
CPAC (estes, em atividade efetiva).

Comissão permanente de Avaliação do Curso de Educação Física
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
Estadual de Santana, atendendo à deliberação da Câmara de Graduação e da Comissão
Própria de Avaliação da UEFS (CPA/UEFS), aprovou o Regimento Interno da Comissão
Permanente de Avaliação do Curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS. O
referido regimento apresenta as disposições gerais acerca das atividades da Comissão que
foi, instituída em 20 de março de 2013, pela Portaria de Nº 001/2013 (Anexo AQ), com
base no Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UEFS, na
Resolução CONSEPE 103/2013 (Anexo B), que regulamenta a criação das
ComissõesPermanentes de Avaliação dos Cursos de Graduação (CPAC) - Bacharelados
e Licenciaturas - e Resolução CONSU 039/2011 (Anexo AJ), que altera o Regimento dos
Colegiados dosCursos de Graduação, revogado asResoluções CD 03/80, CONSU 01/83
eCONSU 07/1997
Com relação às competências daCPA do Curso de Educação Física, mesma se
propõe a:
I.
II.

Conduzir o processo de avaliação do Curso de Educação Física;
Definir o Calendário bimestral de reuniões bem como as estratégias
avaliativas do Curso, os quais serão aprovados em reunião do Colegiado de
Educação Física;

III.

Executar o plano de ação previamente decidido pela CPA;

IV.

Deliberar sobre os instrumentos avaliativos a serem utilizados para a avaliação
de cada dimensão proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES);

V.

Assegurar que o processo de avaliação ocorrerá de forma contínua e
permanente, favorecendo uma “cultura de avaliação” a médio e longo prazos.

VI.

Propor estratégias a serem utilizadas para a sensibilização da comunidade
acadêmica;
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VII.

Demonstrar a toda a comunidade acadêmica do Curso de Educação Física as
finalidades da Avaliação Institucional;

VIII.

Esclarecer a importância do processo de Avaliação Institucional como
instrumento norteador das ações e transformações necessárias à melhoria na
qualidade do curso de Educação Física;

IX.

Planejar o processo de Avaliação do Curso, para que o mesmo ocorra de
maneira participativa, coletiva, livre de ameaças, seja crítico e transformador;

X.

Definir a metodologia e os instrumentos a serem utilizados para a avaliação
de cada dimensão ou aspecto do Curso, levando em consideração normas e
diretrizes estabelecidas pelas diversas instâncias normativas, o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e Projeto Político-Pedagógico doCurso (PPC);

XI.

Elaborar o relatório de avaliação, discutir e divulgar entre os discentes,
docentes e funcionários técnico-administrativos do Curso de Educação Física;

XII.

Elaborar e encaminhar à CPA-UEFS relatórios e pareceres referentes ao
Processo de Avaliação;

XIII.

Propor ações para a melhoria do processo de Avaliação do Curso.

Portanto, a finalidade da comissão é conduzir a avaliação do curso de Educação
Física, junto ao Colegiado de Curso, segundo critérios estabelecidospelo Conselho
Estadual de Educação, pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) e pela CPA/UEFS, propondo e executando planos de ações que objetivem
melhorar a qualidade da educação ofertada pelo curso.
A CPA do Curso de Educação Física deve ser constituída por: 04 docentes do
curso de Educação Física, sendo 01 desses o presidente da comissão; 02 discentes
indicados pelo Diretório Acadêmico de Educação Física; e 02 funcionários técnicoadministrativos indicados pelo Colegiado do Curso. Vale ressaltar que o mandato é de 2
(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, sem limite de recondução.
No ano de 2015 a CPA – Educação física apresentou o seu primeiro relatório ao
colegiado do Curso e também à CPA – UEFS. O mesmo reuniu resultados parciais,
contemplando os dados que foram coletados através da aplicação do instrumento
avaliativo (questionário) com os professores que ministram componentes curriculares no

159

referido curso. No ano de 2017 foi entregue o segundo relatório contendo os resultados
da avaliação realizada junto ao corpo discente nos semestres letivos 2015.2 e 2016.1

Composição e funcionamento do Diretório Acadêmico de Educação Física
O Diretório Acadêmico de Educação Física (DAEF) é uma entidade que
representa todos os estudantes doCurso. E, para representar, ele deve manter com seus
estudantes um canal direto e permanente de contato, realizando as discussões, debates,
palestras e reuniões de forma democrática e aberta a todos que quiserem participar.
Os principais objetivos do DAEF são:
✓ Representar os estudantes de Educação Física da UEFS e defender seus interesses.
✓ Promover e organizar reuniões, encontros, palestras, conferências, seminários,
cursos e debates de caráter social, cultural, técnico, científico, acadêmico e
desportivo de modo a atender os anseios e interesses dos estudantes de Educação
Física da UEFS.
✓ Lutar por um ensino público e gratuito e por uma educação de melhor qualidade
para todos.
✓ Lutar pelo aperfeiçoamento do próprio curso de Educação Física da UEFS, para
que a comunidade possa se beneficiar de profissionais cada vez mais capacitados.
✓ Integrar o DAEF a outros movimentos e organizações que tenham como objetivo
ajudar e prover fomentos de apoio aos estudantes de Educação Física da UEFS.

A atual gestão do DAEF está sendo representada pelos seguintes membros:
✓ Presidente: Vitor Almeida de Morais
✓ Vice-Presidente: Gabriela Silva Santos
✓ Secretário Geral: Maiane Almeida de Jesus Ribeiro
✓ Secretário de Imprensa: Natália Caroline de Almeida Vasconcelos Barboni
✓ Secretário de Esportes e Cultura: Eduardo Felipe Pereira Souza
✓ Secretários de assuntos estudantis: Halley Victória de Almeida Lobo Moreira
✓ Secretário de Pesquisa e Extensão: Iago Moreira Santos
✓ 1º Suplente: Lara Daniele Matos dos Santos Araújo
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CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE

O corpo docente do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Feira
de Santana, considerando os professores que ministram componentes curriculares
obrigatórios, é composto atualmente por 37 professores, sendo cinco professores
substitutos. Vinte e cinco professores estão alocados no Departamento de Saúde (DSAU),
oito no Departamento de Educação (DEDU), três no Departamento de Ciências
Biológicas (DCBIO) e um no Departamento de Letras e Artes (DLA). Seis professores
do quadro efetivo encontram-se afastados das suas atividades docentes para cursar o
doutorado, sendo cinco do DSAU e um do DEDU.
A UEFS apoia a qualificação docente por meio do Programa de Apoio para o
desenvolvimento profissional para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (PADF),
redefinido pela Resolução CONSU 026/2013 (Anexo AR), que tem como objetivo
“conceder ajuda de custo para afastamento total ou parcial das atividades, em forma de
bolsa de estudos ou diárias/passagens para servidores docentes e técnicos em cursos de
Pós-Graduação stricto sensu”. Muitos professores do curso foram contemplados com essa
ajuda para a realização dos seus estudos de mestrado e/ou doutorado.Vale destacar ainda,
a participação do corpo docente nas atividades do ProFACE, uma importante iniciativa
institucional para a formação continuada do professor, voltada para o fortalecimento das
práticas pedagógicas e das relações interpessoais no ambiente acadêmico.
Observa-se um quadro docente bastante qualificado, com quase 95% dos
professores com titulação de mestrado ou doutorado, sendo que, quatro desses (10,8%)
realizaram atividades de pós-doutoramento em outras universidades.
A Tabela 11 apresenta a distribuição numérica e o percentual em relação a
formação acadêmica, a titulação e o vínculo institucional do corpo docente.
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Tabela11.Características relacionadas a Formação, Regime de trabalho e Vinculação
Institucional dos professores do Curso de Educação Física da UEFS. Feira de
Santana-BA, 2018.
Características dos docentes
Titulação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Regime de trabalho
40 horas
40 horas com DE
Classe
Substituto
Auxiliar
Assistente
Adjunto
Titular
Pleno
Área de Formação (Graduação)
Educação Física
Pedagogia
Biologia
Odontologia
Nutrição
Letras
Departamento
DSAU
DEDU
DCBIO
DLA

n

%

2
17
18

5,41
45,95
48,65

16
21

43,24
56,76

5
3
16
10
2
1

13,51
8,11
43,24
27,03
5,41
2,7

29
3
1
2
1
1

78,38
8,11
2,7
5,41
2,7
2,7

25
8
3
1

67,57
21,62
8,11
2,7

O quadro 8 reporta individualmente a formação acadêmica, a titulação, o vínculo
institucional, o regime de trabalho e as experiências acadêmicas e profissionais nos
últimos três anos, bem como, os endereços eletrônicos dos currículos Lattes dos 37
professores do Curso de Educação Física da UEFS.
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Quadro 8. Informações individualizadas dos professores do Curso de Educação Física da UEFS em relação a formação acadêmica, titulação,
vínculo institucional, experiências acadêmicas e profissionais nos últimos três anos e os endereços eletrônicos dos currículos Lattes.
Nome
Completo

Formação
acadêmica
(Instituição)

Titulação

Vínculo
Regime
Institucional
de
(Departamento) trabalho

Admilson
Santos

Doutorado em
Licenciatura em Educação
Educação Física (UFBA/BA)
(UCSAL/BA)
Pós-Doutorado
(UMINHO/PT)

Professor
Adjunto
(DSAU)

Amanda
Leite
Novaes

Licenciatura
Mestrado em
Plena em
Educação
Educação Física
(UFBA/BA)
(UESB/BA)

Professora
Assistente
(DSAU)

Anderson
Leandro
Peres
Campos

Bacharel em
Mestrado em
Educação Física Educação Física
(UFPEL/RS)
(UFPEL/RS)

Professor
Substituto
(DSAU)

Experiência acadêmica e profissional nos
últimos três anos (2015 - 2018)

2015-2017 – Coordenador da Área de Práticas
Corporais;
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Educação Física
Adaptada, Met. do Ensino do Esporte II);
40h
- Coordenador de área do subprojeto Educação
Física (PIBID/UEFS);
- Coordenador do NEFEA- Núcleo de Educação
Física e Esporte Adaptados;
- Membro do Núcleo de Acessibilidade (NAUPROGRAD/UEFS)
2015-2016 - Afastamento para licença
maternidade e licença prêmio;
2016-2018 - Docência no ensino de graduação;
40h com
- Orientações de TCC;
DE
- Facilitadora em atividade de extensão “Danças
Circulares”;
- Coordenadora de Extensão/PROEX/UEFS
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Desenvolvimento e
Aprendizagem Motora, Musculação, Seminário
40h
de Projeto, Fisiologia do exercício II, Atividade
Física e Saúde Coletiva);
- Orientações de TTC Graduação

Link para acesso ao currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/1090608140348091

http://lattes.cnpq.br/5004720729443681

http://lattes.cnpq.br/1727232171271867
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André
Ricardo da
Luz
Almeida

Carla
Borges de
Andrade

Celestino
Amorim
Amoedo

Mestrado em
Licenciatura em Ciência da
Educação Física Motricidade
(UEFS/BA)
Humana
(UCB/RJ)

Professor
Substituto
(DSAU)

Mestre em desenho,
Licenciatura em
Professora
cultura e
Educação Física
Assistente
interatividade
(UEFS/BA)
(DSAU)
(UEFS/BA)

Mestrado em
Licenciatura em Biocinética do
Educação Física Desenvolvimento
(UCSAL/BA)
Humano
(UC/PT)

Professor
Assistente
(DSAU)

40h

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Met. do Ensino do
Esporte II, Met. do Ensino das Atividades
aquáticas);
- Orientações de TTC Graduação

http://lattes.cnpq.br/2666751214047230

2015-2018 - Coordenadora do colegiado do
curso de Educação Física;
- Docente da graduação;
- Coordenadora do Programa Imagens: cinema
na UEFS;
40h com
- Coordenadora do NUPEFES;
http://lattes.cnpq.br/0811866653627494
DE
- Membro da comissão do reconhecimento do
curso;
- Membro da CPA – Ed. Física;
- Conselheira: DSAU, CONSEPE, câmara de
graduação.
2015-2018 – Coordenador da área de Práticas
Curriculares;
- Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Prática Curricular II
e Prática Curricular IV);
- Orientações de TCC;
40h
http://lattes.cnpq.br/3273654887048423
- Professor Colaborador do Projeto de Extensão
PEAC: Encaminhar uma Ação Cidadã;
- Professor colaborador do projeto de pesquisa:
Diagnóstico da violência e estratégias de
construção da paz nas escolas municipais de
Feira de Santana.
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Cláudio
Lucena de
Souza

Licenciatura
Doutorado em
plena em
Educação
Educação Física
(UFBA/BA)
(UFPB/PB)

Doutorado em
Medicina e Saúde
Cloud
Licenciatura em
Humana
Kennedy
Educação Física
(EBMSP/BA)
Couto de Sá (UFBA/BA)
Pós-Doutorado
(EBMSP/BA)
Licenciatura
Denize
Doutorado em
Plena em
Pereira de
Educação Física
Educação Física
Azevêdo
(UFSC/SC)
(UEFS/BA)
Especialização em
Educação para a
Dimilson
Licenciatura em
Prática de Exercício
Carneiro
Educação Física
Físico e
Pedreira
(UCSAL/BA)
Reabilitação
(FVC/BA)

Professor
Adjunto
(DSAU)

2015-2017 – Coordenador da área de Formação
Científica e Tecnológica em Educação Física;
2017-2018 – Representante da Área de Práticas
Corporais junto ao Colegiado do curso;
2015-2018 – Docência no ensino de graduação;
- Orientações de TCC;
40h com - Coordenação de Gestão Pedagógica do
DE
PIBID/UEFS;
- Coordenação de Área do Subprojeto de
Educação Física do PIBID/UEFS;
- Membro colaborador do Programa Encaminhar
Ação Cidadã (PEAC);
- Membro da Comissão Científica do curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS.

http://lattes.cnpq.br/6129017013284392

Professor
Adjunto
(DSAU)

40h

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Prática Curricular I,
Introdução ao Trabalho Científico).

http://lattes.cnpq.br/7050558766729948

Professora
Assistente
(DEDU)

2015-2017 –Afastada para cursar doutorado;
40h com 2017-2018 – Vice-Coordenadora do
DE
NIEPEXES/UEFS;
- Docência no ensino de graduação UEFS.

http://lattes.cnpq.br/7119288070201183

Professor
Assistente
(DSAU)

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Políticas Públicas,
40h com
Planejamento e Gestão em Educação Física,
DE
Esporte e Lazer, Atividade Física e Terceira
Idade, Futebol)

http://lattes.cnpq.br/5518096185445018

165

Edson do
Espírito
Santo Filho

Licenciatura em Mestre em
Educação Física Educação
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professor
Assistente
(DEDU)

Elson
Moura Dias
Junior

Licenciatura em Mestrado em
Educação Física Educação
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professor
Assistente
(DSAU)

Evódio
Maurício
Oliveira
Ramos

Licenciatura e
Mestrado em
Bacharelado em
Educação
Educação Física
(UEFS/BA)
(UFV/MG)

Professor
Assistente
(DSAU)

Fábio
Santana
Nunes

Licenciatura em Mestrado em
Educação Física Educação
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professor
Assistente
(DSAU)

2015-2018 – Membro da Diretoria da ADUFSBA;
- Membro da Coordenação de Estágio das
Licenciaturas (DEDU-UEFS);
- Colaborador em Projeto de Extensão;
- Membro de grupo de pesquisa LEPEL/UEFS;
- Docência em graduação na Área de Prática do
40h
Ensino (DEDU-UEFS);
- Membro suplente do Conselho Municipal de
Educação;
- Orientações de TCC no curso de Licenciatura em
Educação Física da UEFS;
- Orientação em projeto de TCC no curso de
Especialização – UFBA;
- Delegado da Estatuinte/ UEFS;
2015 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Análise Filosófica
40h com da EF, esporte e lazer; Metodologia do Ensino
DE
das Lutas);
2016–2018 – Afastado para cursar doutorado em
Educação – UFBA/BA
2015–2018 – Afastado para cursar Doutorado em
40h com Educação (Programa de Pós-Graduação em
DE
Educação da Universidade Estadual do Ceará –
UECE/CE)
2015–2017 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Prática Curricular I,
Prática Curricular II e Trabalho e Lazer);
- Orientações de TCC;
40h com - Orientações de Extensão;
DE
- Professor Colaborador do Projeto de Extensão
PEAC: Encaminhar uma Ação Cidadã;
2017-2018 – Afastamento para Doutorado em
Estudos do Lazer – UFMG a partir de 02 de
outubro de 2017.

http://lattes.cnpq.br/3726128314229305

http://lattes.cnpq.br/8655211408049083

http://lattes.cnpq.br/9465362636921446

http://lattes.cnpq.br/5378574086241273
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Geralda
Graduação em
Aldina Dias Nutrição
Rodrigues
(UFV/MG)

Doutorado em
Bioquímica
Agrícola
(UFV/MG)

Professora
Auxiliar
(DSAU)

Gilmar
Mercês de
Jesus

Licenciatura
Doutorado em
Plena em
Educação Física
Educação Física
(UFSC/SC)
(UEFS/BA)

Professor
Assistente
(DSAU)

Ilnah de
Oliveira
Fernandes

Licenciatura em Mestre em
Educação Física Educação
(UEFS/BA)
(UEFS/BA)

Professor
Substituto
(DEDU)

Ivanilde
Guedes de
Mattos

Licenciatura
Plena em
Educação Física
(UCSAL/BA)

Doutora em
Professora
Educação e
Adjunto
Contemporaneidade
(DSAU)
(UNEB/BA)

40h

2015–2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Nutrição aplicada à
atividade física, Nutrição e Dietética, Nutrição
Humana).

http://lattes.cnpq.br/2804290069100939

2015-2016 – Afastado para cursar doutorado
2017-2018 – Membro da Coordenação de Gestão
do PIBID/UEFS;
- Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em
40h com
Atividade Física e Saúde (NEPAFIS);
http://lattes.cnpq.br/2213425173179562
DE
- Coordenador da Pesquisa “Monitoramento
digital do consumo alimentar e dos hábitos de
atividade física de escolares de 7 a 10 anos”
(CONSEPE/UEFS nº 118/2013)
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Introdução à
Educação; Escola, Docência e cotidiano Escolar;
Estágio Curricular II; Estágio Curricular III;
Estágio Curricular IV; Metodologia do ensino da
Educação Física);
40h
http://lattes.cnpq.br/5311707093471813
- Orientação de TCC graduação;
- Professora orientadora no Programa de
Extensão – incubadora de economia popular e
solidária (educação do campo);
- Professora de Educação Física – Educação
Básica no município de Salvador.
2015-2018 – Coordenadora do Grupo de
Pesquisa FIRMINA;
- Vice Coordenadora de área de conhecimento
Lazer, Corpo e Ciências Humanas;
- Pesquisadora em Doença Falciforme;
40h com
- Coordenadora da Marcha do Empoderamento
http://lattes.cnpq.br/8691467526826170
DE
Crespo de Salvador;
- Vice Coordenadora da Rede de Estudos
Africanos e da Diáspora-READI;
- Membro da Câmara de Ações AfirmativasUEFS.
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Jacqueline
Nunes
Araújo
Brito

Jaderson
Silva
Barbosa

Graduação em
Pedagogia
(UESC/BA)

Doutorado em
Educação
(UFMG/MG)

Licenciatura
Mestrado em
Plena em
Educação
Educação Física
(UEFS/BA)
(UEFS/BA)

João Danilo Licenciatura em Doutorado em
Batista de
Educação Física Educação
Oliveira
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professora
Adjunto
(DEDU)

40h com
DE

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
- Coordenadora Geral do Programa Todos pela
Alfabetização- TOPA

http://lattes.cnpq.br/0281663893236517

2015-2018 – Docência no ensino de graduação;
- Orientações de TCC;
Professor
- Coordenador do Projeto de Extensão – PEAC;
Assistente
40h
- Líder do Grupo de Pesquisa – Futebol
http://lattes.cnpq.br/4257801399045061
(DSAU)
Competente (Ainda em tramitação para resolução
CONSEPE);
- Ex. Coordenador de Área PIBID/UEFS.
2015-2016 – Membro da Comissão de
Mobilização da BNCC na Bahia;
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Metodologia do
Ensino do Esporte I; Prática Curricular III e
Seminário de Monografia);
- Orientações de TCC Graduação UEFS;
- Professor da Especialização em Educação
Física Adaptada da UESC;
- Professor da Especialização em Educação
Inclusiva da UESC;
- Orientação de TCC da Especialização em
Professor Titular 40h com
Educação Física Adaptada da UEFS;
http://lattes.cnpq.br/4476974855951718
(DSAU)
DE
- Orientador bolsistas de Extensão no PEAC e
NEFEA;
- Coordenador Institucional do PIBID – UEFS;
- Membro do Fórum Permanente de Apoio a
Formação Docente (FORPROF – BA);
- Membro do Fórum Estadual de Educação da
Bahia (FEE-BA) de 2013 à 2018;
- Coordenador do Fórum de Coordenadores do
PIBID na Bahia (FORPIBID-BA);
- Diretor da Diretoria de Formação de
Professores e Inovação Pedagógica, órgão do
Instituto Anísio Teixeira (IAT) da SEC-BA.
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Mestrado em
Educação Especial
(Centro de
Referência Latino
Americana de
Educação
Especial/CUBA)

Juciara
Mendes
Paixão
Melo

Graduação em
Pedagogia
(UCSAL/BA)

Léa
Barbetta
Pereira da
Silva

Mestrado em
Licenciatura em
Saúde, Ambiente e
Educação Física
Trabalho
(UNESP/SP)
(UFBA/BA)

Leonardo de
Licenciatura em Mestrado em
Carvalho
Educação Física Educação
Duarte
(UFBA)
(UFBA/BA)

Lidineia
Alves
Cerqueira
Barreiros

Licenciatura em
Letras
Vernáculas
(UEFS/BA) e
Bacharel em
Letras/ Libras
(UFSC/SC)

Luís Vitor
Castro
Júnior

Doutorado em
Licenciatura
História
plena em
(PUC/SP)
Educação Física
Pós-Doutorado
(UFBA/BA)
(UFF/RJ)

Professora
Assistente
(DEDU)

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
40h com (Componentes Curriculares: Psicologia do
DE
desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia
da Educação).

Professora
Assistente
(DSAU)

40h

Professor
Assistente
(DEDU)

40h

Especialização em
Libras
(IFBAHIANO/BA) Professora
e Educação
Auxiliar (DLA)
Inclusiva
(FTC/BA)

Professor Pleno
(DSAU)

40h

2015-2017 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Metodologia do
Ensino da Ginástica; Monografia; Primeiros
Socorros)
2017–2018 – Afastamento para cursar doutorado
em Saúde Coletiva – UEFS/BA
2015-2016 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Met. do ensino da
Ed. Física; Estágio Supervisionado II e III).
- Coordenador de área do Subprojeto PIBID
Educação Física.
2017-2018 – Afastamento para Doutorado a
partir de 01/02/2017 até 31/01/2021.
2015–2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Libras; Linguística
I)
2018 - Cursando mestrado em Estudos
Linguísticos – UEFS/BA

http://lattes.cnpq.br/6103793327949340

http://lattes.cnpq.br/0004733536024382

http://lattes.cnpq.br/2975921606360796

http://lattes.cnpq.br/4339681902722176

2015-2016 - Pós-doutorado em História na UFF;
2016-2018 – Professor dos mestrados de História
40h com e desenho, cultura e interatividade da UEFS;
http://lattes.cnpq.br/4734268200393775
DE
- Coordenador do grupo de pesquisa ARTES DO
CORPO;
- Premiado em 2017 no projeto Capoeira Viva.
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Luiz
Alberto
Bastos de
Almeida

Mestrado em
Licenciatura e
Ciência da
Bacharelado em
Motricidade
Educação Física
Humana
(UCSAL/BA)
(UCB/RJ)

Professor
Assistente
(DSAU)

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Medidas e avaliação
em ed. Física e Treinamento desportivo);
40h com - Vice-coordenação do Colegiado de Educação
http://lattes.cnpq.br/3739385191091867
DE
Física;
- Coordenação do Laboratório de Atividade Física
- Coordenação da Área de Atividade Física e
Saúde.

Marcelo
Trotte
Motta

Licenciatura
Doutorado em
plena em
Biotecnologia
Educação Física
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professor
Assistente
(DCBIO)

40h

2015-2018 – Docência no ensino de graduação;
- Orientações e Bancas de avaliação de TCC;
- Produção científica com publicações de artigos

http://lattes.cnpq.br/3989639095741797

Márcia
Suely de
Oliveira
Araújo

Graduação em
Pedagogia
(UEFS/BA)

Professora
Substituta
(DEDU)

40h

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Didática; Prática
Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos).

http://lattes.cnpq.br/3480391640360399

Professora
Adjunto
(DEDU)

2015-2017 – Orientação de bolsa monitoria;
2015-2018 – Orientações de TCC;
- Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Estágio;
Metodologia da Educação Física);
- Membro da Câmara de Extensão –
CONSEPE/UEFS;
- Membro do comitê interno bolsa monitoria da
UEFS/Departamento de Educação (DEDU);
- Coordenadora de Extensão/DEDU;
40 horas
- Coordenadora da região Nordeste da
com DE
Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação – ANFOPE;
- Membro do Fórum Estadual de Educação da
Bahia representando a ANFOPE;
- Membro do PARFOR-BA, representando a
ANFOPE;
- Orientação de monografia de Especialização
em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em
Educação Física, Esporte e Lazer –UFBA
-Membro do Grupo LEPEL/UEFS

http://lattes.cnpq.br/4072507381018051

Mestrado em
Educação
(UFAL/AL)

Licenciatura
Raquel Cruz
Doutorado em
Plena em
Freire
Educação
Educação Física
Rodrigues
(UFBA/BA)
(UPE/PE)
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Rejane
Nunes
Lopes de
Oliveira

Graduação em
Odontologia
(UFBA/BA)

Rogério
Tosta de
Almeida

Licenciatura
Doutorado em
plena em
Saúde Pública
Educação Física
(UFBA/BA)
(UFBA/BA)

Professor
Adjunto
(DSAU)

Sílvia
Regina
Seixas
Sacramento

Licenciatura
Plena em
Educação Física
(UCSAL/BA)

Professora
Auxiliar
(DSAU)

Mestrado em Saúde Professora
Coletiva
Substituta
(UEFS/BA)
(DCBIO)

Doutorado em
Difusão do
Conhecimento
(UFBA/BA)

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Anatomia Aplicada
à Educação Física; Anatomia Humana);
40h
- Integrante da atividade de Extensão
Universitária “Atividades Permanentes de
Extensão em Sexualidade”
2015-2017 – Afastado para cursar doutorado;
2017-2018 – Coordenador da área de Práticas
Corporais;
- Docência no ensino de graduação
40h com (Componentes Curriculares: Seminário de
DE
Projeto e Met. do ensino do esporte I);
- Vice-coordenador do NEPAFIS;
- Orientações de TCC de graduação;
2018 - Vice-coordenador do Colegiado do curso
de Educação Física.
2015-2016 – Afastada para cursar doutorado;
2017-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Metodologia do
Ensino da Dança; Metodologia do Ensino da
Ginástica);
40h com
- Mentora e Coordenadora do Programa de
DE
Extensão Programa Técnico-Pedagógico em
Ginástica Rítmica/Projeto Estrela Menina;
- Orientações de TCC;
- Orientações de Bolsistas de Extensão e
Monitoria Voluntária de Extensão;

http://lattes.cnpq.br/7049878559227135

http://lattes.cnpq.br/4420159309879850

http://lattes.cnpq.br/9280032993207316
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Suzana
Alves
Nogueira
Souza

Licenciatura em Doutorado em
Educação Física Educação
(UEFS/BA)
(UFBA/BA)

Professora
Adjunto
(DSAU)

Suzi de
Almeida
Vasconcelos
Barboni

Licenciatura
plena em
Ciências –
Habilitação em
Biologia
(UEFS/BA)

Professora
Adjunto
(DCBIO)

Doutorado em
Saúde Pública
(USP/SP)

2015 - Vice-coordenadora do Curso de
Licenciatura em Educação Física UEFS;
2018 - Coordenadora do Colegiado do curso de
Educação Física;
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Prática curricular
III, Seminário de Projeto de Pesquisa);
- Orientações de TCC;
- Orientadora de bolsistas de Extensão na UATI;
- Vice coordenadora do Núcleo de Pesquisa em
40h com
Educação Física Escolar (NEPEFES);
DE
- Membro do Núcleo de Educação Física e
Esporte Adaptado (NEFEA/UEFS);
- Coordenadora de Gestão de Processos
Educacionais do PIBID/UEFS;
- Coordenadora de área do subprojeto Educação
Física (PIBID/UEFS);
- Membro do Núcleo de Acessibilidade (NAUPROGRAD/UEFS);
- Presidente da Comissão Permanente de
Avaliação do Curso de Educação Física (UEFS)
2015-2018 – Coordenadora de projeto de
Pesquisa;
- Orientadora de bolsistas FAPESB;
- Realização de palestras diversas com temas de
Saúde, Espiritualidade, Humanização;
- Docência no ensino de graduação;
40h com
- Vice-coordenadora do CRIS – Centro de
DE
Referência de Informação em Saúde;
- Membro de Banca Examinadora de TCC e
Doutorado;
- Membro de Núcleos CNPq: NIEPEXES e
NFEES;
- Orientadora de TCC

http://lattes.cnpq.br/9144414967504260

http://lattes.cnpq.br/6052757264131463
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Welington
Araújo
Silva

Licenciatura
Doutorado em
plena em
Educação
Educação Física
(UFBA/BA)
(UFBA/BA)

Doutorado em
Ynara
Graduação em
Odontologia
Bosco de
Odontologia
(UNICAMP/SP)
Oliveira
(UNICAMP/SP) Pós-Doutorado
Lima Arsati
(UNG/SP)

Professor
Adjunto
(DSAU)

Professora
Titular
(DCBIO)

2015-2018 – Docência no ensino de graduação
(Componentes Curriculares: Análise Histórica da
Ed. Física, Esporte e Lazer; Análise Filosófica da
Ed. Física, Esporte e Lazer);
40h
- Membro do Conselho Estadual de Educação;
http://lattes.cnpq.br/3726850876744384
- Docência no ensino de Pós-graduação –
Mestrado (Metodologia da Pesquisa em
Educação, Política Social e Educação, Teorias da
Educação e Estado, Sociedade e Educação)
2015-2018 – Docência no ensino de graduação
http://lattes.cnpq.br/5423644639146092
(Componentes Curriculares: Bioquímica
40h com Aplicada à Ed. Física);
DE
- Docência no ensino de Pós-graduação no
Programa de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva/UEFS
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A análise descritiva das publicações e outras produções científico-artísticotecnológicas dos professores do curso ao longo da sua carreira acadêmica, ou seja, sem
recorte temporal, com base nas informações constantes nos currículos Lattes, aponta para
uma vasta produção, porém, distribuída de forma heterogênea (Tabela 12). Isso pode ser
reflexo de fatores, como tempo na carreira docente, participação e orientações em
programas de pós-graduação, envolvimento em cargos de gestão acadêmica, motivação e
interesse por determinado tipo de produção, entre outros. De fato, enquanto seis
professores não publicaram nenhum artigo completo em periódico, um único professor
publicou 41.Metade dos professores publicaram até três artigos e 25% desses publicaram
sete ou mais. Esse cenário se repete nas demais produções, tanto bibliográfica quanto
técnica ou artística/cultural, o que pode sinalizar um corpo docente diverso e plural.

Tabela12.Análise descritiva da produção bibliográfica, técnica e artística/cultural dos
professores do Curso de Educação Física da UEFS. Feira de Santana-BA, 2018.
Produção bibliográfica

n

Min/Máx

Mediana (Q1-Q3)

Artigos completos publicados em periódico

218

0 - 41

3 (1-7)

Livros publicados/organizados ou edições

21

0-4

0 (0-1)

Capítulos de livros publicados

72

0 - 15

1 (0-2)

Textos em jornais de notícias/revistas

51

0 - 14

0 (0-1)

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

193

0 - 26

3 (1-7)

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)

51

0 - 12

0 (0-1)

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)

543

0 - 114

3 (1-21)

2

0-2

-

976

0 - 105

20 (10 - 31)

40

0 - 12

0 (0-1)

Assessoria e consultoria

51

0 - 10

0 (0-1)

Trabalhos técnicos (parecer, curso de curta duração ministrado,
desenvolvimento de material didático ou instrucional, entre outras
produções técnicas)

998

0 - 150

15 (6 -33)

Artes cênicas

11

0-9

-

Música

2

0-2

-

Artes visuais

16

0 - 11

-

Outra produção artística/cultural

21

0 - 10

-

Artigos aceitos para publicação
Apresentações de trabalhos ou palestra (Comunicação, Conferência,
Congresso, Seminário, Simpósio ou Outra)
Outras produções bibliográficas (Prefácio, Pósfacio, Apresentação,
Boletins)
Produção técnica

Outra produção artística/cultural
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No que diz respeito à produção bibliográfica, as publicações em formato de livros
ou edições, capítulos de livros, textos em jornais/revistas, resumos expandidos em anais
ou outras publicações (Prefácio, Pósfacio, Apresentação, Boletins, entre outras) aparecem
em menor quantidade do que a publicação de artigos completos em periódicos, trabalhos
completos e resumos publicados em anais e apresentação de trabalhos ou palestra
(Comunicação, Conferência, Congresso, Seminário, Simpósio ou Outra) (Figuras 2 e3).

Figura 2.Representação gráfica da produção de livros, capítulo de livro, texto
publicados em jornais/revistas, publicações de resumo expandido em anais e
outras publicações de professores do Curso de Educação Física da UEFS,
Feira de Santana-BA, 2018.
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Artigos completos periódicos
Publicação Anais (Resumo)

Publicação Anais (completo)
Apresentação trabalhos

Figura 3.Representação gráfica da produção de artigos completos
publicados em periódicos, publicações de trabalhos completos e resumos
em anais e apresentação de trabalhos de professores do Curso de Educação
Física da UEFS, Feira de Santana-BA, 2018.
Destaca-se ainda, a experiência de professores do curso com iniciativas para
implementação de políticas de capacitação ou de formação continuada para docentes,
como por exemplo: Ciclos de Formação discente e docente no Programa Encaminhar:
Ação Cidadã (PEAC); Formação em Educação a Distância (EAD) de professores de
Educação Física em projeto da UAB/UNEB; Coordenação de Cursos de Educação Física
da PARFOR; Formação de professores da PARFOR; Coordenação da Equipe
colaboradora 6 do Programa Segundo Tempo (PST) do Ministério dos Esportes;
Formação e capacitação de professores e monitores para atuação no PST; capacitação de
monitores para atuação no ESPORTE DA ESCOLA (uma ação do Mais Educação em
parceria entre os Ministérios da Educação e dos Esportes). Além disso, nos últimos quatro
anos, o curso teve o privilégio de contar com dois professores nomeados como membro
do Conselho Estadual de Educação, o professor Welington Araújo Silva, que encerrou o
seu mandato em 2018 e o professor João Danilo Batista de Oliveira, que iniciou o
mandato no ano corrente. Esse último, inclusive, foi coordenador institucional do PIBID
durante quatro anos, desde 2014.
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DADOS SOBRE
DISCENTES

AVALIAÇÃO

DOS

DOCENTES

PELOS

A avaliação periódica do curso de Educação Física da UEFS é viabilizada
mediante a ação da Comissão Permanente de Avaliação, composta por professores,
alunos e funcionários lotados no Departamento de Saúde, conforme consta da Portaria Nº
001/2018 do Colegiado de Educação Física (Anexo AQ). Esta avaliação deverá estar
coerente com a Resolução CNE/CP Nº 01/2002, respeitando, ainda, as normas e cláusulas
de disposições legais específicas. O processo avaliativo deve ser periódico e com
procedimentos diversificados. O Curso também deve operacionalizar um sistema de autoavaliação.
A CPA Educação Física, em parceria com a CPA UEFS, vem sistematizando
ações que levam em consideração as dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP). São elas: Missão e PDI, Política para o ensino, a pesquisa, a pósgraduação e a extensão, Responsabilidade social da IES, Comunicação com a sociedade,
As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo,
Organização de gestão da IES, Infraestrutura Física, Planejamento de avaliação, Políticas
de atendimento aos estudantes e Sustentabilidade financeira.
Já foram aplicados instrumentos avaliativos ao corpo docente (semestre 2014.1) e
ao corpo discente (semestre 2015.1) e elaborados relatórios específicos com os resultados
de cada um. Entretanto, estão sistematizados neste projeto os resultados referentes à
avaliação que o corpo discente faz em relação aos professores do Curso de Lic. em
Educação Física.
No semestre letivo 2015.1 o Curso contava com um quantitativo de 354 alunos,
entretanto só responderam aos questionários 95. Para avaliar o corpo docente os
acadêmicos responderam a 20 questões objetivas sobre diversos aspectos (Tabela 13).
As seis primeiras perguntas foram referentes às atividades do início do semestre
letivo, como apresentação do plano de disciplina aos discentes e aulas na primeira
semana. Ademais, também foram contempladas nesse bloco as questões referentes ao
preenchimento do portal acadêmico e controle de frequência pelos professores.
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O bloco de perguntas de sete a 16 contemplaram os conteúdos e a avaliação do
processo de ensino e aprendizagem. As questões de 17 a 20 focaram atividades
complementares às aulas, cumprimento de horários e metodologia de ensino.

Tabela13. Resultados da avaliação discente sobre o corpo docente do Curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS (2015.1)
Pergunta

Totalmente

Parcialmente

Não

1. Os professores apresentam o plano de disciplina no início das
atividades letivas?

44%

54%

2%

2. Professores deram aula durante a 1ª semana letiva do semestre?

32%

65%

3%

3. As aulas foram devidamente registradas no Portal e
disponibilizadas aos (às) alunos (as)?

14%

73%

14%

4. Os Planos de Curso dos componentes estão disponibilizados no
Portal?

32%

58%

11%

5. As notas são publicadas no Portal ao longo do semestre?

15%

65%

20%

6. Os professores mantêm controle da frequência dos (das) alunos
(as) nas aulas?

33%

64%

3%

7. Os professores demonstram domínio do conteúdo?

52%

48%

0%

8. Os conteúdos dos componentes curriculares são desenvolvidos
de forma integrada?

13%

82%

5%

9. As atividades propostas nos componentes curriculares do curso
favorecem o desenvolvimento da atitude e reflexão críticas, e das
habilidades intelectuais dos alunos?

25%

75%

0%

10. Há correlação entre conteúdos práticos e teóricos, e a realidade
social da área da Educação Física?

34%

57%

9%

11. Trabalha os conteúdos numa sequência articulada que auxilia
a sua aprendizagem?

36%

63%

1%

12. Os professores utilizam instrumentos diversificados no
processo de avaliação?

23%

72%

5%

13. As avaliações são sempre marcadas no início do semestre e
relembradas com antecedência mínima de uma semana?

19%

61%

20%

Totalmente

Parcialmente

Não

14. Orienta previamente os alunos sobre as datas e formas de todas
as avaliações?

67%

32%

1%

15. As avaliações são corrigidas e devolvidas aos(às) alunos(as)
dentro de, no máximo, 15 (quinze) dias?

13%

56%

32%

16. Ao devolver as avaliações corrigidas aos(às) alunos(as), os
professores discutem coletivamente cada questão, esclarecendo
onde esperava que chegassem, ou seja, anunciando o objetivo de
cada uma?

12%

66%

22%

17. Costumam passar atividades complementares à aula?

17%

73%

11%

18. Cumpre o horário previsto para as aulas?

15%

81%

4%

19. Está satisfeito com a metodologia de ensino dos professores?

14%

76%

11%
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20. Apresenta textos atualizados que proporcionem
fundamentação teórica para a compreensão do conteúdo da
disciplina?
Fonte: CPA Educação Física (2016).

35%

65%

0%

De maneira geral, os resultados demonstraram que os discentes do curso de
Licenciatura em Educação Física da UEFS estão parcialmente satisfeitos com as ações
desenvolvidas pelos docentes do curso.
Ficou evidenciado que as maiores dificuldades foram relacionadas às avaliações.
A não publicação das notas no portal ao longo do semestre foi apontada, e a não marcação
prévia das datas das avaliações no início do semestre também foi um item sinalizado por
20 % dos alunos, o que contradiz as respostas relacionadas sobre a orientação prévia sobre
as datas e formas de avaliar que foi considerada totalmente realizada pelos professores de
acordo com 67% dos discentes que participaram da pesquisa. Outra pergunta que merece
destaque foi a de número 16 que demonstrou que para 22% dos alunos, os professores
não realizam discussão das provas ao devolverem corrigidas aos alunos.
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CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DISCENTE
Ingresso, Fluxo de Concluintes e Evasão por Período
Informações disponíveis sobre o corpo discente, com relação ao ingresso (Quadro
9), conclusão e evasão (Quadro 10 e Quadro 11) abrangem o período de 2006 a 2017.
Nesse período, 918 estudantes ingressaram no curso de Lic. Educação Física da UEFS,
dos quais, 2,6% por meio de processo de reintegração, 0,3% via transferência externa e
0,4% por meio de medida judicial.
A taxa média de evasão foi de 32,4% nesse período, variando de 2,3%
(ingressantes em 2017.1) a 53,7% (ingressantes em 2015.2). O abandono destaca-se como
o principal motivo de evasão, com taxa de 23,9%. Cancelamentos, transferências externas
e internas representam 5,8%, 0,5% e 0,2% do total de alunos evadidos, respectivamente.
A taxa média de concluintes no período de 2006 a 2017 foi de 49,9%, com valor
máximo de 72,5% no semestre 2011.1.

Quadro 9. Evolução do ingresso no curso de Lic. em Educação Física da UEFS.
INGRESSO
PERÍODO

PROSEL

TOTAL
TRANSFERÊNCIA
MEDIDA
DIPLOMADO
REINGRESSO REINTEGRAÇÃO INGRESSOS
JUDICIAL
INTERNA EXTERNA

2006.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2006.2

40

0

0

0

0

0

0

40

2007.1

42

0

0

0

0

0

1

43

2007.2

41

0

0

0

0

0

1

42

2008.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2008.2

40

0

0

0

0

0

1

41

2009.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2010.1

41

0

0

0

0

0

2

43

2010.2

40

0

0

0

0

0

1

41

2011.1

40

0

0

0

0

0

0

40

2011.2

40

0

0

0

0

0

0

40

2012.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2012.2

41

0

0

0

3

0

1

45

2013.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2013.2

41

0

0

0

0

0

1

42

2014.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2014.2

40

0

0

0

0

0

1

41

2015.1

40

0

0

0

0

0

1

41

2015.2

40

0

0

0

0

0

1

41
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2016.1

40

2

0

0

0

0

4

46

2017.1

40

0

0

0

0

0

2

42

0

0

0

0

1

44

2017.2

41
2
Fonte: Sagres Acadêmico.

Quadro 10. Evolução dos egressos do curso de Lic. em Educação Física da UEFS.
EGRESSO
PERÍODO

ABANDONO CANCELAMENTO GRADUADOS FALECIMENTO TRANSFERÊNCIA

REGULARES

2006.1

11

3

27

0

0

0

2006.2

13

3

24

0

0

0

2007.1

14

3

26

0

0

0

2007.2

13

2

27

0

0

0

2008.1

7

5

27

0

0

2

2008.2

12

3

23

0

0

3

2009.1

11

1

24

0

0

5

2010.1

14

4

21

0

0

4

2010.2

10

4

25

0

0

2

2011.1

7

0

29

0

0

4

2011.2

8

2

21

0

0

9

2012.1

12

1

18

0

0

10

2012.2

6

3

17

0

0

19

2013.1

4

1

17

0

0

19

2013.2

10

6

3

0

0

23

2014.1

7

1

0

0

0

33

2014.2

6

1

1

0

0

33

2015.1

5

3

0

0

0

33

2015.2

0

2

0

0

0

39

2016.1

2

1

0

0

0

43

2017.1

0

2

0

0

0

40

0
0
Fonte:Sagres Acadêmico.

0

0

0

44

2017.2

Quadro 11. Alunos evadidos do curso de Lic. em Educação Física da UEFS.
EVASÃO
TRANSFERÊNCIA
PERÍODO ABANDONO CANCELAMENTO

EXTERNA INTERNA

DESLIGAMENTO TOTAL

%

2006.1

9

2

2

0

0

13

31,7%

2006.2

5

3

1

1

0

10

25,0%

2007.1

5

3

0

1

0

9

20,9%

2007.2

14

3

0

0

0

17

40,5%
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2008.1

11

2

0

0

0

13

31,7%

2008.2

16

5

1

0

0

22

53,7%

2009.1

11

2

0

0

0

13

31,7%

2010.1

12

2

0

0

0

14

32,6%

2010.2

8

4

1

0

2

15

36,6%

2011.1

13

5

0

0

1

19

47,5%

2011.2

6

1

0

0

0

7

17,5%

2012.1

18

1

0

0

0

19

46,3%

2012.2

4

0

0

0

0

4

8,9%

2013.1

0

0

0

0

0

0

2013.2

14

1

0

0

0

15

35,7%

2014.1

3

3

0

0

0

6

14,6%

2014.2

17

2

0

0

0

19

46,3%

2015.1

13

3

0

0

0

16

39,0%

2015.2

19

3

0

0

0

22

53,7%

2016.1

14

3

0

0

0

17

37,0%

2017.1

7

4

0

0

0

11

26,2%

2017.2

0
Fonte: Sagres Acadêmico.

1

0

0

0

1

2,3%

Dados Sobre o Índice de Frequência e Aproveitamento por Período
Os dados sobre o aproveitamento dos alunos de Educação Física, no período de
2010.1 a 2015.2, estão dispostos no Quadro 12. No período, o aproveitamento médio foi
de 76,6%, variando de 68% a 84,1%. O percentual médio reprovações por faltas entre os
alunos foi de 10,9%, variando de 7,3% a 15%. As reprovações por média ocorreram em
10,5% com relação ao total de matrículas, variando de 6,1% a 14,2%.

Quadro 12. Frequência e Aproveitamento por período.

PERÍODO

MATRÍCULA

APROVADOS

REPROVAÇÕES
POR NOTAS

POR FALTAS

QUANTIDADE

n

(%)

n

(%)

n

(%)

2010.1

1508

1233

81,8

107

7,1

151

10

2010.2

1547

1301

84,1

95

6,1

113

7,3

2011.1

1520

1201

79

136

8,9

139

9,1

2011.2

1543

1260

81,7

140

9,1

127

8,2

2012.1

1556

1195

76,8

173

11,1

169

10,9

2012.2

1641

1274

77,6

172

10,5

143

8,7

2013.1

1732

1304

75,3

194

11,2

206

11,9

182

2013.2

1680

1273

75,8

218

13

169

10,1

2014.1

1749

1189

68

248

14,2

263

15

2014.2

1759

1256

71,4

223

12,7

232

13,2

2015.1

1727

1216

70,4

230

13,3

224

13

1314

76,8

157

9,2

224

13,1

2015.2
1712
Fonte: Sagres Acadêmico.

Participação dos discentes em programas de apoio ao ensino
Programa de bolsa monitoria
A monitoria é um programa de apoio ao ensino e tem grande importância,
principalmente no curso de Licenciatura, haja vista que se constitui como uma
possibilidade de mobilização dos saberes necessários à prática docente, já que o monitor
observa e participa junto com o professor das atividades docentes. Monitoria é, portanto,
uma um processo de iniciação à docência, oportunizado aos alunos dos cursos de
graduação, no intuito de contribuir para a formação acadêmico-profissional numa
determinada área do conhecimento.
Na UEFS, os objetivos do Programa de monitoria são: proporcionar ao estudante
de graduação, a oportunidade de engajar-se em plano de trabalho de atividades de ensino
que possibilitem o aperfeiçoamento do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes e
habilidades favoráveis à sua formação acadêmica e profissional; criar condições de
aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade
docente; estabelecer práticas e experiências pedagógicas que permitam a interação dos
estudantes monitores com o corpo docente, discente e técnico administrativo.
Existem duas modalidades neste programa de apoio ao ensino: monitoria com
bolsa e monitoria voluntária (sem bolsa). Alguns componentes curriculares do Curso de
Licenciatura em Educação Física já tiveram monitores (bolsistas e voluntários),
selecionados a partir de editais pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD).
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Programa de bolsa de iniciação à docência
O

Programa

Institucional

de

Bolsa

de

Iniciação

à

Docência

–

PIBID/MEC/CAPES/UEFS tem como escopo a valorização dos cursos de Licenciatura,
dentro da estrutura universitária e, ao mesmo tempo, o aumento da convivência dos
graduandos com o cotidiano do exercício da docência na educação básica, contribuindo,
portanto, para a qualificação e formação docente e possibilitando a reflexão acerca do
papel do professor de Educação Física.
É importante destacar que o PIBID é uma política de formação de professores que
tem a finalidade de valorizar o magistério e amparar os acadêmicos das licenciaturas das
instituições de ensino superior do Brasil inteiro, sendo considerada uma iniciativa para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O
PIBID é o programa de apoio ao ensino que concentrou o maior número de discentes do
curso de Licenciatura em Educação Física, com bolsas de iniciação à docência. Abaixo,
encontram-se os dados de participação discente no referido programa (Tabela 14).
Entre 2014 e 2017, o PIBID incluiu 114 alunos de Licenciatura em educação
Física como bolsistas de iniciação à docência, a maior parte tendo ingressado no ano de
2014 (Figura 4). O tempo médio de permanência no programa foi de 568 dias, isto é,
aproximadamente 1 ano e meio. O tempo mínimo de permanência registrado foi de 30
dias e, o máximo, de quatro anos, sendo que 44,7% dos bolsistas permaneceram por até
dois anos no programa e 31,6%, por mais de 2 anos (Figura 5).

Tabela14. Relação de alunos bolsistas do PIBID e tempo de permanência em
dias, conforme o ano de início no Programa. Feira de Santana, 2018.

Número

BOLSISTA

INGRESSO

Tempo de
permanência
(dias)

1

ADNA NATALI DA SILVA CUNHA

2014

1037

2

ALAINE DE SANTANA ROSARIO

2014

730

3

ALANA SANTOS REIS

2014

306

4

ALINE FREITAS DOS SANTOS

2014

702

5

AMABILE SOARES VALENTE

2014

702

6

AMANDA VIEIRA DE CARVALHO SANTANA

2014

823

7

ANA CLAUDIA SANTANA DA SILVA

2014

1280

8

BIANCA DE OLIVEIRA ALMEIDA

2014

762

9

CARLA ELISA SANTANA SOARES

2014

306

10

CLAYTON OLIVEIRA GOMES

2014

184

11

DAISE RODRIGUES SALES

2014

184

184

12

DIEGO DA SILVA LEAL DINIZ

2014

487

13

EDUARDO DAS VIRGENS DE JESUS

2014

702

14

ELISANGELA MARIA LIMA DO NASCIMENTO

2014

365

15

ELLEN CAROLINE MENDES DA SILVA

2014

610

16

ERICA DE JESUS SANTOS

2014

578

17

JANIO NICACIO ALMEIDA DA SILVA

2014

823

18

JAQUELINE DE JESUS SANTOS

2014

457

19

JEYDIANNE COELHO MACEDO

2014

1433

20

JOSE RIVALDO CERQUEIRA DOS SANTOS JUNIOR

2014

1249

21

LARISSA NASCIMENTO PEDRA

2014

608

22

LUCAS DE JESUS OLIVEIRA

2014

702

23

LUCAS MARQUES CIRINO E LIMA

2014

610

24

MAIARA CARAPIA LOPES DE SOUZA

2014

518

25

MAICON VENICIUS BORGES DOS SANTOS

2014

1096

26

MAILY DOS SANTOS SANTANA

2014

702

27

MAISE SANTIAGO DA SILVA

2014

518

28

MANUELA DA SILVA PINTO

2014

610

29

MARCELLI DA SILVA MAIA

2014

610

30

MARCIA GRAZIELE BENTO DE FREITAS

2014

762

31

MARIANA CARNEIRO SANTANA

2014

792

32

MATHEUS SILVA DE ALMEIDA

2014

1433

33

MAURICIO DA CONCEICAO OLIVEIRA

2014

823

34

MICHAEL CLEIDSON DO CARMO LIMA

2014

762

35

MONIQUE OLIVEIRA SILVA

2014

702

36

NARA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA

2014

730

37

NOEMIA FERREIRA DE BRITO

2014

1341

38

RAYANA MOREIRA BASTOS

2014

762

39

RODRIGO ALVES SOARES

2014

549

2014

762
549

1

40

RODRIGO REIS SILVA*

41

ROQUE ANDERSON RODRIGUES DE JESUS

2014

42

ROSEANE DE JESUS SANTOS

2014

337

43

ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA

2014

1280

44

RUBEM JOSE SEIXAS CARDOSO FILHO

2014

730

45

SANDRA SIMAO DOS SANTOS

2014

823

46

SILIANE PINHEIRO ALMEIDA DE JESUS

2014

1006

47

TAIRINI CONCEICAO SILVA

2014

730

48

TAMARA MACHADO GOMES

2014

823

49

TANIELA DA SILVA OLIVEIRA

2014

304

51

THAIS MOREIRA

2014

1433

50

THAISE VASCONCELOS BARBOSA

2014

823

52

THIAGO MESSIAS MOURA SANTOS

2014

730

53

THIAGO SANTOS COSTA

2014

1433

54

VANESSA DA SILVA E SILVA

2014

823

55

VANESSA DE JESUS SOARES

2014

153

56

VANESSA SANTOS MACHADO

2014

792

57

YRLOR BRAZ LIMA

2014

306

185

1

AILA OLIVEIRA VALADARES*2

2015

427

2

AMERICO ALVES GUERRA NETO

2015

455

3

CAMILA CARVALHO EVANGELISTA

2015

181

4

JADES CERQUEIRA DO NASCIMENTO

2015

915

5

JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS

2015

670

6

LIVIA DE CERQUEIRA SANTOS

2015

366

7

LUCICARLA SILVA DOS SANTOS

2015

915

8

LUDMILA BERTOLINO DE OLIVEIRA

2015

884

9

MARIANNE DOS REIS SOUZA

2015

213

10

RAFAEL RAMOS DA SILVA*

3

2015

337

11

SARA SANTANA SILVA DIAS

2015

12

SHIRLLEI EMMANUELE DA SILVA OLIVEIRA

2015

488

13

TAIS MIRANDA CARDOSO COUTINHO

2015

823

14

UILLAS MASCARENHAS SILVA

2015

731

1

ALBINO FRAGA MIRANDA NETO

2016

273

2

ANE CAROLINE DE LIMA BENEVIDES

2016

457

3

DEISIANE REIS SANTOS

2016

518

4

ELSON SILVA SANTOS

2016

607

5

ERICA TATIANE COELHO CERQUEIRA

2016

515

6

ERIKA ALVES REIS

2016

427

7

GIGLIOLA SOUZA SANTOS

2016

515

8

ITALO OLIVEIRA VALADARES

2016

607

9

IVANILTON CARNEIRO OLIVEIRA

2016

515

10

JERSICA RAMOS DOS SANTOS

2016

607

11

JOEDSON FONSECA DA SILVA

2016

30

12

LAYLA GABRIELLE GUIMARAES LIMA

2016

515

13

LEIA NATHALY NUNES MOREIRA

2016

607

14

LIZANDRA DA SILVA NUNES

2016

184

15

LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA

2016

274

16

MAIANE ALMEIDA DE JESUS RIBEIRO

2016

515

17

MAILANA SOARES DA SILVA FONSECA

2016

576

18

MARIVALDO ARAUJO DE ANDRADE

2016

515

19

MARLLOS DE SANTANA NERY

2016

607

20

MATHEUS MORAES ALCANTARA

2016

607

21

NADISON SOUZA OLIVEIRA

2016

335

22

PATRICK DE SOUZA SILVA

2016

515

2016

61

3

23

RAFAEL RAMOS DA SILVA*

24

RAQUEL RIBEIRO NOGUEIRA

2016

515

25

RYLDE ALMEIDA PEREIRA

2016

607

26

TAILAND CONCEICAO DE JESUS

2016

61

27

VITOR ALMEIDA DE MORAIS

2016

607

28

VITORIA LIMA OLIVEIRA MORAIS

2016

515

1

2

AILA OLIVEIRA VALADARES*

2017

150

2

AMANDA SANTANA DE SOUZA

2017

242

3

DAVID JHONNY JESUS DA SILVA

2017

364

4

GLEICE BARRETO LESSA

2017

150

186

5

JAMILLE ELZA ALVES SILVA

2017

242

6

JUCIMARA DOS SANTOS ROCHA

2017

303

7

JULIANA RAMOS PEREIRA

2017

150

8

KADINY MICAELLY CARNEIRO

2017

392

9

LEONE NUNES DA SILVA

2017

150

10

LUDIMILA SANTOS DA PAIXAO

2017

392

11

MAURICIO CORREIA SANTOS

2017

392

12

RAQUEL CAMPOS DE JESUS SAMPAIO

2017

150

2017

119

1

13

RODRIGO REIS SILVA*

14

SILVANEIDE RAMOS DE LIMA

2017

392

15

TAMIRES SALES DA SILVA

2017

150

16

TARCIELE BARBOSA LIMA

2017

242

17

VANESSA SANTOS PEREIRA

2017

150

18

YAGO PIMENTA CIRINO
2017
150
* Alunos com bolsas em períodos diferentes. 11ª bolsa: 03/2014 a 04/2016 e 2ª bolsa:
11/2017 a 02/2018; 21ª bolsa: 11/2015 a 01/2017 e 2ª bolsa: 10/2017 a 02/2018;31ª bolsa:
03/2015 a 02/2016 e 2ª bolsa: 03/2016 a 05/2016.

15,4

48,7
23,9

12,0

2014

2015

2016

2017

Figura 4.Percentual de alunos no PIBID, por ano de ingresso.

187

8,8
31,6

14,9

44,7

Até 6 meses

6 meses até 1 ano

1 ano até 2 anos

2 anos ou mais

Figura 5.Percentual de alunos por tempo de permanência no PIBID.

Programa de Bolsa de iniciação a extensão
A extensão universitária é uma ferramenta que permite a universidade exercer a
sua função social e se constitui como um programa essencial na formação profissional.
Na UEFS a extensão tem como objetivos basilares sensibilizar e mobilizar a comunidade
universitária para um “fazer universitário” que promova a reflexão sobre a necessidade
de conciliar as suas ações acadêmicas às demandas da sociedade e contribuir para a
construção de uma Universidade que forme indivíduos capazes de questionar a sua
própria realidade e, por meio de uma postura crítica, colaborem para a construção de uma
sociedade mais humana.
O Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX) da Universidade Estadual
de Feira de Santana caracteriza-se por ações sócio educacionais realizadas com
excelência, voltadas para a demanda da comunidade na qual a UEFS está localizada. Entre
2007 e 2017, 80 alunos de Licenciatura em Educação Física participaram do programa de
bolsas de iniciação à extensão da UEFS, sobretudo, em 2013 e em 2015 (Tabela 15). Em
sua maioria, esses estudantes atuaram em programas ou projetos de extensão originados
no departamento de Saúde (Tabela 16), durante 1 ano ou mais (Figura 6).
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Tabela 15. Número de alunos de Licenciatura em
Educação Física atuantes como bolsistas no programa de
iniciação à extensão da UEFS (PIBEX) por ano de início
do contrato.
ANO

Nº de BOLSISTAS PIBEX

%

2007

4

5,0%

2008

4

5,0%

2009

4

5,0%

2010

0

0,0%

2011

2

2,5%

2012

10

12,5%

2013

19

23,8%

2014

0

0,0%

2015

24

30,0%

2016

5

6,3%

2017

8

10,0%

TOTAL
80
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão.

100,0%

Tabela 16.Proporção de estudantes de Licenciatura em
Educação Física com bolsas PIBEX, por departamento de
origem dos programas/projetos de extensão em que
atuaram.
DEPARTAMENTO

%

DEDU

2,5%

DSAU

91,3%

DEXA

1,3%

DFIS
TOTAL
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão.

3,8%
98,8%
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Figura 6. Proporção de estudantes de Licenciatura em Educação
Física no Programa de Iniciação à Extensão (PIBEX) da UEFS, por
tempo de permanência no programa/projeto.
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão.

Programa de Bolsa de iniciação científica
A iniciação científica é um programa que possibilita o contato maior dos discentes
de graduação na atividade de pesquisa. Essa experiência é imprescindível no percurso da
formação inicial haja vista que afeta o perfil do estudante, e pode estar integrada a um
melhor desempenho profissional. Importante ressaltar também que a iniciação científica
possibilita aos discentes participantes deste programa, um aprofundamento teóricocientífico e melhor postura crítica e reflexiva perante do conhecimento e profissionais
mais preparados
O Programa de Iniciação Científica da UEFS é institucionalizado e centralizado
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG), e visa desenvolver e fomentar a
política de iniciação científica através da inserção dos estudantes de graduação nas
atividades de pesquisa, contribuindo com sua formação acadêmica, profissional e cidadã.
No período de 2010 a 2017 (Tabela 17) o Curso de Licenciatura em Educação
Física da UEFS contou com 27 bolsistas de iniciação científica, especialmente nas
modalidades PIBIC/FAPESB e PROBIC/UEFS.

Tabela17. Número de bolsas do Programa de Iniciação Científica da UEFS em projetos
de Educação Física por ano de início.
MODALIDADE DE BOLSA
PIBIC/FAPESB

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

3

1

2

1

2

1

1

1

12

1

2

PIBIC/CNPq

1

4

PIBIC Af/CNPq

0

PIBIT/CNPq
PROBIC/UEFS

0
1

2

4

3

1

PEVIC/UEFS
TOTAL
4
3
7
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

11
0

3

2

1

5

2

27

O Curso de Licenciatura em Educação Física no contexto da internacionalização da UEFS
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Desde a implantação do Curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS, em
1997, registra-se a participação de estudantes e professores em intercâmbio acadêmico.
Entretanto, a inserção internacional da Universidade, facilitada pela Assessoria Especial
de Relações Internacionais (AERI), órgão criado na mesma época para este fim, precisava
ser melhor sistematizada para efetivar esta missão com qualidade. Nesse sentido, em 2007
a AERI se reestruturou e tem disseminado ações junto à comunidade universitária que
contribuem para o fortalecimento da Política de Internacionalização da Instituição.
É importante registrar que em 2007 a AERI impulsionou a Universidade a criar o
Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio na UEFS, instituído através da Resolução
CONSAD/UEFS Nº 08/2007. A partir daí, outras regulamentações necessárias foram
implementadas, como a Portaria nº 1536/2012, do Gabinete da Reitoria, que criou a
Comissão Interna de Cooperação Internacional (CCINT), composta por docentes
indicados pelos departamentos da UEFS, assessor(a) de relações internacionais e
representantes das Pró-Reitorias acadêmicas da Universidade (Ensino, Extensão,
Pesquisa e Pós-graduação). À CCINT cabe estabelecer planos, metas e operacionalização
necessários ao atendimento do Programa de Intercâmbio e Mobilidade de docentes e
discentes da UEFS.
Na linha do tempo das ações para a internacionalização da UEFS, destacam-se:
✓ Em 2013, fixação do valor da Bolsa Intercâmbio (Resolução CONSAD
008/2013).
✓ Em 2015, regulamentação do Programa de Mobilidade Estudantil e
implantaçãodo componente curricular Mobilidade Acadêmica (Resoluções
CONSEPE/UEFS Nº 016/ 2015 e CONSEPE/UEFS Nº 017/2015).
✓ Em 2016, regulamentação do Programa Institucional de Bolsa Intercâmbio na
UEFS (Resolução CONSEPE/UEFS Nº 066/2016) e criação da Bolsa Mobilidade
Nacional para Estudantes da Graduação (Resolução CONSAD/UEFS Nº
037/2016).
✓ Em 2017, elaboração de Minuta de Resolução para acolhimento/registro
acadêmico de estudantes estrangeiros residentes no Brasil; impulso à discussão
para inserção da internacionalização como eixo estratégico no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2021; início do processo de
construção da Política de Internacionalização da UEFS. Todas essas ações foram
impulsionadas pela CCINT e AERI, sendo esta última pela comissão responsável
por apoiar, viabilizar e articular as ações e etapas para construção do Plano de
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Internacionalização Institucional da UEFS 2018-2022 (Portaria do Gabinete da
Reitoria nº 1720/2017).

Constata-se com base em dados disponibilizados pela AERI, que estudantes do
curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS, participaram de intercâmbio
acadêmico, com essa nova configuração, a partir de 2011. Ao longo desses sete anos
(2011-2017) o Curso teve candidatos inscritos em todos os Editais, enviando41 (quarenta
e um) estudantes para o intercâmbio.
Entre os estudantes de Educação Física em intercâmbio, três tiveram suas
candidaturas renovadas, o que lhes permitiu vivenciar experiências em dois períodos
letivos.
Há uma predominância na escolha de Portugal como país anfitrião, ainda que as
instituições sejam diferentes, o que pode se justificar pela facilidade na compreensão do
idioma. Apenas três experiências ocorreram em países sul americanos (uma na Colômbia
e duas no México). Logo, faz-se necessário estimular discentes e docentes a aprimorarem
o conhecimento em outros idiomas, por meio de cursos de idiomas fornecidos pela própria
UEFS, da prática acadêmica de leitura, escrita, conversação e experiências socioculturais
em outros idiomas, como estratégias de rompimento dessa barreira.
Em síntese, a internacionalização na UEFS é uma realidade concreta. Deve-se
reconhecer a importância da cooperação internacional no contexto educacional, social,
político, econômico e cultural, aproveitando a dinâmica desse processo para se traçarem
estratégias de melhoria e qualidade institucional para consolidar ainda mais as ações.
O Curso de Licenciatura em Educação Física, tem um histórico de participação e
protagonismo dos estudantes nesse contexto da internacionalização que deve ser
inspirador para ampliação de candidaturas de discentes e docentes, além da expansão para
outros países e instituições conveniadas, sem se restringir a Portugal.
Quadro 13. Estudantes em Intercâmbio no Curso de Licenciatura em Educação Física
(recorte temporal compreendido entre 2011 e 2017)

Marcel Britto Lobão
Aline Lima Ferreira

Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra

PAÍS DE
DESTINO
Portugal
Portugal

Shirley Geany Inês de Souza

Universidade de Coimbra

Portugal

Antonia Laura Santos da Silva

Universidade de Coimbra

Portugal

DISCENTE

IES DESTINO

PERÍODO
2011.1
2011.2
2011.2
Renovação em
2012.1
2012.1
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Arita Souza da Silva
Felipe de Paulo Costa de Jesus
Jamildo Rios de Almeida
Priscila de Jesus Santos
Diego William Carneiro de
Almeida Correia
Lívio Rios de Afonso
Luccas Edington Anselmo da
Silva
Marcos Vinícius Silveira dos
Santos
Vinicius Soriano Soares
Elen Mara da Fonseca de Jesus
Kessya Cristine Cerqueira de
Britto
Felix de Souza Junior
Genildo dos Santos Silva
Leandro Paim da Cruz Carvalho
Rafael Barros Teles
Dandara de Brito Araujo
Felipe do Carmo de Carvalho
Samuel Wesley dos Santos
Conceição
Daian da Cruz Dias
Gabriel Eloi Oliveira
Ariana Batista de Souza
Natalia Caroline de Almeida
Vasconcelos Barboni
Viviana Graziela de Almeida
Vasconcelos Barboni
Diego da Silva Leal Diniz
Helaynne Bezerra Nascimento
Irving Rodrigues de Matos
Alex Sandro Araujo do
Nascimento
Lucas Andrade da Silva Freitas

Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade de Coimbra

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

2012.1
2012.1
2012.1
2012.1

Universidade de Coimbra

Portugal

2012.2

Universidade de Coimbra

Portugal

2012.2

Universidade de Coimbra

Portugal

2012.2

Universidade de Coimbra

Portugal

2012.2

Universidade de Évora
Universidade de Évora

Portugal
Portugal

Universidade de Coimbra

Portugal

Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

2012.2
2013.1
2013.1
Renovação em
2013.2
2013.2
2013.2
2013.2
2013.2
2014.1
2014.1

Universidade de Coimbra

Portugal

2014.1

Universidad Guadalajara

México

2014.1

Universidade de Coimbra

Portugal

2014.2

Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro

Portugal

2015.1

Universidade de Coimbra

Portugal

2015.1

Universidade de Coimbra

Portugal

2015.1

Colômbia

2015.2

Portugal
Portugal

2016.1
2016.1

Portugal

2016.2

Universidad Tecnologica
de Pereira
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade de Coimbra
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro
U. Santo Tomás
Universidade de Coimbra

Portugal

2016.2

Colômbia
Portugal

Lizandra da Silva Nunes

Universidade de Évora

Portugal

Rayana Moreira Bastos
Aila Oliveira Valadares
Érica de Jesus Santos
Rodrigo Reis Silva
Tarciele Barbosa Lima
Nadison Souza Oliveira

Universidade de Évora
Universidade de Évora
Universidade do Porto
Universidade de Coimbra
Universidad de Guadalajara
Universidade do Porto

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
México
Portugal

2016.2
2017.1
2017.1
Renovação em
2017.2
2017.1
2017.1
2017.1
2017.1
2017.1
2017.2

Matheus Silva Santos De Matos
Filipe Cardoso Pedra

193

CARACTERIZAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O corpo técnico-administrativo do curso de Educação Física conta com a
colaboração de uma servidora, secretária do Colegiado de Educação Física com
experiência de 14 anos no cargo, a Sra. Mary Caldas Freire, matrícula nº 714113935, RG
1776480-74, CPF 131198935-87, residente à Rua Freire Soares, 22, Conceição I, Feira
de Santana – BA. Graduada em Serviço Social pela Faculdade de Ciência e Tecnologia
(FTC), com regime de trabalho de 40h.
Além disso, a funcionária Lizziane Andrade Dias, vinculada ao Departamento de
Saúde, e com matricula 71516815 3, presta serviços no Laboratório de Atividade Física
(LAF), onde são realizadas as aulas práticas de inúmeras disciplinas curriculares do
Curso, tendo colaboração fundamental para o funcionamento do mesmo.
A UEFS oferece regularmente cursos de atualização para seus sistemas
administrativos, cursos de línguas estrangeiras, assim como apoia a qualificação
profissional do seu quadro de funcionários, por meio da garantia do afastamento com
ônus para cursos de pós-graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, que implicam vantagens
financeiras em seus vencimentos após a conclusão.
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INFRAESTRUTURA FÍSICA
Espaço físico do curso
O espaço físico específico do curso de Licenciatura em Educação Física É
constituído por um Parque Esportivo, com quatro quadras, sendo 03 poliesportivas (uma
coberta e duas ao ar livre) e uma de tênis, todas com medição de 20m x 40m, uma piscina
semiolímpica (25m x 12,5m), um pavilhão de aulas composto de duas salas, cada uma
com capacidade de atender a 40 alunos, uma secretaria, dois banheiros/vestiários, uma
sala de coordenação do parque esportivo e um Laboratório de Atividade Física.

Biblioteca
O Sistema Integrado de Bibliotecas foi criado em 1997, através da Portaria nº
689/97, com o objetivo de integrar as ações informacionais da UEFS e subsidiar o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O SISBI-UEFS é uma unidade organizacional constituída pela Biblioteca Central
Julieta Carteado (BCJC) e sete bibliotecas setoriais, tais como: Biblioteca Setorial
Monsenhor Renato Galvão; Biblioteca Centro de Educação Básica; Biblioteca Setorial
Observatório Astronômico Antares; Biblioteca Setorial Monteiro Lobato; Biblioteca
Setorial Pierre Klose; Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho e a Biblioteca Setorial
Campus de Lençóis.
A Biblioteca Central Julieta Carteado foi criada em 31 de maio de 1976 como
órgão suplementar da então Fundação Universidade de Feira de Santana. A Biblioteca
Central funcionou por 10 anos em local adaptado e só em 1986 mudou-se para prédio
próprio. Em 1994, passa a se chamar Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), em
homenagem póstuma a sua primeira diretora, a bibliotecária Julieta Carteado Monteiro
Lopes, que respondeu pelo cargo durante 12 anos.
A Biblioteca Central é uma unidade organizacional vinculada à Reitoria,
diretamente subordinada ao Reitor como órgão central executivo, responsável pelo
planejamento e administração do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade
Estadual de Feira de Santana (SISBI-UEFS). Seu horário de funcionamento é de segunda
à sexta-feira das 7:30h às 22:45h e no sábado das 9:00h às 17:00h
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O curso de Educação Física da UEFS respeita todos os critérios, quantitativos e
qualitativos, para lastrear o referencial teórico de todos os seus componentes curriculares
e atende de maneira satisfatória e atualizada a todos os seus alunos, que solicitam os
serviços de pesquisa na biblioteca, tanto no formato virtual quanto no impresso, com a
disponibilidade de livros, periódicos (com QUALIS), sites e blogs.
O acervo da BCJC é composto por 368.068 exemplares referentes a 128.107
títulos, incluindo livros, artigos, monografias, teses, periódicos, músicas, gravações de
vídeos, mapas, Braille, cordel, livros sonoros, entre outros acervos. O acervo da BCJC de
títulos específicos da área de educação física conta com

3.012 exemplares de 864

acervos. O acervo de periódicos da área de Educação Física é composto por 337
exemplares de 27 títulos, com cinco materiais adicionais.
O Curso dispõe também do acesso ao Portal de Periódicos da Capes9, que oferece
acesso a textos completos disponíveis em 38.000 publicações periódicas internacionais e
nacionais a inúmeras bases de dados. Os dados do acervo da BCJC podem ser observados
no Anexo AS.

Instalações Especiais e Laboratórios
Laboratórios
As aulas práticas de um número significativo dos componentes curriculares são
desenvolvidas nos laboratórios didáticos do Departamento de Ciências Biológicas
(DBIO) e do Departamento de Saúde (DSAU).
O DCBIO conta com uma infraestrutura didática de laboratórios concentrada em
dois ambientes: no Módulo Prático I (MP I) e no Laboratório de Biologia (LABIO), do
campus universitário. Esses laboratórios são coordenados por uma funcionária técnicaadministrativa que se responsabiliza pela funcionalidade dos mesmos.
No MP I há os laboratórios didáticos voltados aos componentes curriculares da
área de Biologia Geral e Ciências Biomédicas onde nove laboratórios didáticos são
efetivamente disponibilizados para as aulas práticas. Todos os laboratórios são amplos,
com paredes azulejadas ou tinta impermeável e ar condicionado. Acomodam

9

Disponível: http://www-periodicos-capes-gov-br.ez77.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&
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suficientemente até 25 estudantes por turma em bancadas com tomadas elétricas e
também instalação de gás. Há em todos os laboratórios quadro branco e um conjunto de
mesa-cadeira para os professores, além dos bancos altos para os estudantes. O acesso dos
docentes aos equipamentos (data-show, retroprojetor, DVD, televisor, caixa de som) são
disponibilizados com reserva prévia de horário para uso, na Coordenação dos
laboratórios. Há também uma sala restrita para professores com computadores conectados
na internet e impressora.
Os laboratórios são dotados de vários equipamentos para desenvolvimento das
atividades didáticas as quais ele está destinado, como: microscópio, centrífuga, autoclave,
vidraria diversa e um amplo almoxarifado de substâncias utilizadas em aulas, os quais
devem ser requisitados a cada aula previamente. Ainda no MP I, há a sala de
acondicionamento dos cadáveres utilizados nas aulas de Anatomia Humana e uma sala
de preparo de reagentes e materiais.
A seguir estão listados os Laboratórios didáticos do MP I que podem ser utilizados
pelas aulas práticas para o curso de Educação Física:
✓ MP 12 - Microbiologia e Bioquímica
✓ MP 13 – Bioquímica
✓ MP 14 – Sala para preparo de soluções, meios de cultura, esterilização e
secagem de material
✓ MP 15 – Laboratório Multidisciplinar
✓ MP 16 - Laboratório Multidisciplinar
✓ MP 19 – Laboratório de Anatomia e Fisiologia Humana
✓ MP 20 – Laboratório de Anatomia e Fisiologia Humana
✓ MP 21 – Laboratório de Anatomia e Fisiologia Humana
✓ MP 22 – Sala composta com dois tanques de conservação dos cadáveres
No prédio do Anexo do LABIO, há também uma estrutura com nove laboratórios
didáticos com capacidade para 20 estudantes por turma prática, exceto o Lab 01 que é
maior (conhecido como “Labão”) e tem capacidade para 40 estudantes.
Igualmente aos laboratórios do MP I, os laboratórios do Anexo do LABIO têm
quadro branco, carteiras para professores e estudantes, aparelho de ar condicionado,
instalações elétricas para conexão dos equipamentos utilizados nas aulas – especialmente,
lupas e microscópios.
Nos laboratórios do Anexo do LABIO, atualmente não são desenvolvidos os
componentes curriculares para o curso de Educação Física, mas eventualmente podem ser
também utilizados pelas áreas de Biologia Celular e Fisiologia, a saber:
✓ Lab 01- Laboratório de Microscopia
✓ Lab 02 – Laboratório de Fisiologia Vegetal e Farmacologia
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✓ Lab 03 – Laboratório de Fisiologia e Biofísica
✓ Lab 06 - Laboratório de Genética e Biologia Celular
Tanto nos laboratórios do MP I e quanto nos do Anexo do LABIO, há toda uma
estrutura preparada de segurança contra acidentes e incêndios de modos que as normas
de biossegurança são verificadas pela respectiva comissão de Biossegurança do
Departamento de Ciências Biológicas.
Merece destaque que algumas aulas práticas, especialmente as que têm conexão
com saúde, educação, empreendedorismo social, podem ser ministradas em outros
espaços da UEFS como o Laboratório de Atividades Físicas (LAF), Laboratório de
Enfermagem, a Creche, o Centro de Educação Básica, o Laboratório de Informática em
Saúde (LIS), Brinquedoteca, Museu Casa do Sertão, por exemplo.

Salas de aulas teóricas
As aulas teóricas dos componentes curriculares podem ser ministradas nas salas
de aulas dos Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT), do primeiro ao sétimo módulo do
campus universitário, totalizando sete. Cada PAT possui 10 salas com capacidade variada
entre 20 a 60 estudantes, com alguma infraestrutura didática, tais como quadro branco,
datashow, caixa de som, retroprojetor e pelo menos, dois ventiladores de parede.
Muitas das aulas teórico-práticas do Curso são ministradas no Parque Esportivo
da UEFS (PEF) o qual conta com duas salas de aula com capacidade para trinta alunos
cada, ar condicionado, datashow e quadro branco. Os equipamentos de vídeo projeção já
são disponibilizados no local para uso dos professores.
Não só para Educação Física, mas para todos os Cursos da UEFS, há a sala de
vídeo conferência localizada no Módulo IV. A sala possui, inicialmente, capacidade para
30 pessoas e foi projetada dentro de rigorosos critérios técnicos de acústica, iluminação e
refrigeração, além dos aspectos ergonômicos. Os equipamentos são compostos por uma
CONCORDE 4500 da empresa americana PictureTel. Este equipamento possui uma
câmara do tipo CCD com acompanhamento dinâmica de voz que se posiciona
automaticamente no orador, Câmara de documentos, 02 TV's de 38", mesa de som de 24
canais,

computador

auxiliar

para

apresentações

e

um

CODEC

(codificador/decodificador) de alta performance capaz de operar a 30 quadros por
segundo (qualidade TV).
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A infraestrutura física da Universidade, bem como as instalações especiais,
materiais e equipamentos disponíveis para o curso de Licenciatura em Educação Física,
serão considerados na perspectiva de implantação de um curso de Bacharelado em
Educação Física em articulação com a Licenciatura. A oferta de ambas as habilitações,
licenciatura e bacharelado, levantará a necessidade de se ofertarem cursos de pósgraduação lato sensu e, em médio prazo, de stricto sensu.
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APÊNDICE A- Minuta de Regulamento da Prática como Componente
Curricular em Licenciatura em Educação Física

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Reconhecida Port. MEC nº 874 de 18/12/1986
Autorizada pelo Decreto Federal Nº 77.496 de 27/04/76
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 17.228 de 25/11/2016

MINUTA DE REGULAMENTO DA PRÁTICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CAPÍTULO I – DA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR
Artigo 1º - A Prática Curricular é o conjunto de atividades formativas que promovem
experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos
inerentes à docência. Através dessas atividades, são colocados em uso, no âmbito do
ensino, conhecimentos, competências e habilidades adquiridos nas diversas atividades
formativas que compõem o currículo.
Artigo 2º -São pressupostos de natureza formativa da Práticas Curricular:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

a formação profissional para a docência na educação básica e a constituição da
identidade do professor;
a construção dos saberes pedagógicos dos conteúdos da educação física na
educação básica, por meio da articulação entre os conteúdos do ciclo formativo;
a inclusão da curricularização da extensão, por meio das experiências de ensino e
em ações de extensão universitária;
a aproximação com as características da atuação da educação física nas etapas e
modalidades da educação básica, e na gestão de processos educativos e
organização e gestão de instituições de ensino, e em espaços educativos nãoescolares.
a reflexão sobre o objeto de ensino da educação física na educação básica
a reflexão sobre os saberes curriculares, pedagógicos e vivenciais na organização
do trabalho docente.

Artigo 3º - A Prática Curricular no curso de Licenciatura em Educação Física abrange
420h, ofertadas na forma de disciplinas, nos quatro primeiros semestres da oferta regular,
período que antecede aos Estágios Curriculares Obrigatórios, com as respectivas ementas:
Código

Disciplina

SAU...

Prática Curricular em
Educação Física I

SAU...

Prática Curricular em
Educação FísicaII

Carga
Horária
105h

105h

Ementa
Reflexão sobre a atuação da Educação Física na educação
básica, na gestão de processos educativos e organização
e gestão de instituições de ensino, e nos espaços
educativos não-escolares. Experimentos pedagógicos de
ensino da educação física com ênfase em elementos da
ginástica e da dança. Articulação dos conteúdos do ciclo
formativo em experiências de ensino e em ações de
extensão universitária.
Reflexão sobre o objeto de ensino da educação física na
educação básica, em suas etapas e modalidades, e em
espaços educativos não-escolares. Experimentos
pedagógicos de ensino da educação física, com ênfase em
esportes de invasão. Articulação dos conteúdos do ciclo
formativo em experiências de ensino e em ações de
extensão universitária.

SAU...

Prática Curricular em
Educação FísicaIII

105h

SAU...

Prática Curricular em
Educação FísicaIV

105h

Reflexão sobre a construção da identidade docente e
sobre saberes curriculares, pedagógicos, técnicocientíficos e vivenciais na organização do trabalho
docente. Experimentos pedagógicos de ensino da
educação física, com ênfase no jogo e em elementos da
capoeira e das lutas. Articulação dos conteúdos do ciclo
formativo em experiências de ensino e em ações de
extensão universitária.
Experimentos pedagógicos de ensino da educação física
na educação básica, com ênfase em esportes de
marca/precisão e de rede/parede divisória. Articulação
dos conteúdos do ciclo formativo em experiências de
ensino e em ações de extensão universitária.

CAPÍTULO II
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
Art. 4º. Os relatórios artísticos ou técnico-científicos produzidos ao final de cada Prática
Curricular consistem em trabalho individual ou coletivo no máximo de cinco alunos,
orientado e supervisionado por um docente do Curso de Licenciatura em Educação Física,
relatados e apresentados sob a forma de textos (ensaio, resenha, fichamento), artigo,
memorial, monografia, documentário, instalação artística, projeto de pesquisa ou projetos
de intervenção, abrangendo qualquer ramo afim à área de sua graduação.

Art. 5º. São objetivos gerais do Relatório:
I – proporcionar aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física a
oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, para a reflexão sobre a
prática em que se insere o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à
consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação
e crítica das diversas práticas e de sua aplicação;
II – levar o aluno a reconhecer a realidade em que está inserido, valorizar todos os
conhecimentos advindos da experiência prática e constituir sua identidade de profissional
docente.

Art. 6º. Os Relatórios das Práticas Curriculares se constituirão como instrumentos de
registro acerca dos espaços de intervenção profissional em que os alunos tenham
realizado visitas para observação e/ou desenvolvido outras atividades.

Art. 7º. Os relatórios deverão ser elaborados pelos alunos individualmente ou em grupo,
a depender do encaminhamento estabelecido no período letivo.

Art. 8º. Os professores deverão apresentar uma proposta de roteiro de observação e/ou
projeto de intervenção no intuito de orientar os alunos nas atividades, bem como,
esclarecer os critérios que devem constar do Relatório.

Art. 9º. A estrutura formal do Relatório deverá seguir os critérios estabelecidos pelas
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas / ABNT em vigor no período de
sua elaboração e apresentação.

Art. 10º. O Relatório deverá ser entregue ao Professor (a) da disciplina de Prática
Curricular, em uma única via, assinada pelo(s) autor(es).

Art. 11º. O aluno deverá entregar, além da cópia impressa, uma cópia em meio digital
arquivo salvo com extensão “.pdf”, para que o Professor possa compilar numa mídia única
todos os arquivos da turma, deixando-a disponível no Colegiado.

Art. 12º. Caso o Relatório seja reprovado, ou não seja entregue no prazo previamente
estabelecido, o aluno terá o período de provas finais para reformulação e (re)apresentação.

Art. 13º. O relatório final deve ser concisos e objetivos, devendo conter registro, uma
descrição reflexiva, teoria e análise das atividades das quais participou, elementos
teóricos e fatos marcantes constitutivos do reconhecimento da atividade docente, das
formas de produção de conhecimento e da identidade do professor.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15º. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo colegiado do Curso
de conhecimento em Educação Física, lotada no Departamento de Saúde, através de
recurso impetrado por escrito, podendo em instância final ser resolvido pelo Colegiado
do Curso de Educação Física.

APÊNDICE B - Materiais de uso didático disponibilizados para atividades
de ensino e extensão do curso de Lic. em Educação Física

MATERIAIS DE USO DIDÁTICO DISPONIBILIZADOS PARA ATIVIDADES
DE ENSINO E EXTENSÃO DO CURSO DE LIC. EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ITEM PATRIMÔNIO
1

19806

2

19807

3

19808

4
5
6
7
8
9
10

19809
19810
19811
19812
19813
19814
19815

11

2431

12

5506

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2297
2298
2300
19692
19693
19694
19695
19696
19697
19698
19699
19700
19701
19702
19703
19704
19705
19706
19707
19708
19709
19710
19711
19712
19713
19714

DESCRIÇÃO
Timbal musical
Aparelho de Ginástica Multifuncional (Aparelho
Smith)
Aparelho monitor para determinação de glicose,
colesterol, triglicérides e lactato
Aparelho de ginástica GRAVITON
Aparelho de Ginástica banco reto (Banco pull over)
Aparelho de Ginástica banco reto
Aparelho de Ginástica cross over
Aparelho de Ginástica polia dupla
Aparelho de Ginástica suporte para bastão
Aparelho de Ginástica suporte gaiola
Armário Alto em aço – descrição: armário em aço,
com 2 portas, DIM 1,90x0,80x0,40 Marca GF-16F
Aparelho Simetrógrafo – descrição: portátil
dobrável, DIM 2,0x1,0 Marca: SANNY
Plicômetro – Descrição: Plicômetro marca cescorf
Plicômetro – Descrição: Plicômetro marca cescorf
Plicômetro – Descrição: Plicômetro marca cescorf
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Paquímetro Analógico
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Aparelho Adipômetro
Cadeira Giratória em tecido
Cadeira Giratória em tecido
Armário Alto em Aço

SITUAÇÃO
FÍSICA
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

19715
19716
19717
19718
19719
19720
19721
19722
19723
19724
19725
19726
19727
19728
19729
19730
19731
19732
19733
19734
19735
19736
19737
19738
19739
19740
19741
19742
19743
19744
19745
19746
19747
19748
19749

74

3310

75

3311

76

3314

77

3315

78

5032

Cadeira Giratória em tecido
Microcomputador tipo desktop básico
Aparelho de som
Arquivo Baixo
Arquivo Baixo
Máquina para exercício de tríceps
Banco para bíceps
Suporte regulável para barra
Suporte para anilha
Suporte para halteres
Gaiola de Agachamento
Banco de Wells
Aparelho abdominal
Banco flexo extensora
Aparelho Abdominal
Gaiola de ombros
Suporte para halteres
Polia inferior
Polia superior
Pulley com remada
Mesa para supino
Aparelho tipo Apolo
Banco flexo extensora
Aparelho tipo leg press
Banco flexo extensora
Banco flexo extensora
Tela para projeção
Cadeira fixa em tecido
Banco sueco
Banco sueco
Atabaque
Timbal musical
Timbal musical
Atabaque
Plinto de Madeira para saltos
Cadeira fixa em tecido – Descrição: Cadeira fixa
sem braço em tecido – Marca: MARTIFLEX
Cadeira fixa em tecido – Descrição: Cadeira fixa
sem braço em tecido – Marca: MARTIFLEX
Cadeira fixa em tecido – Descrição: Cadeira fixa
sem braço em tecido – Marca: MARTIFLEX
Cadeira fixa em tecido – Descrição: Cadeira fixa
sem braço em tecido – Marca: MARTIFLEX
Impressora Laser – Descrição: Impressora Laser,
monocromática, MOD. LJ E260DN – Marca:
LEXMARK

Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

79

5460

80

5461

81

5462

82

5463

83

5464

84

5465

85

5466

86

5467

87

5468

88

5469

89

210

90

5136

91

5137

92

5138

93

5139

94

5161

95

5162

96

5163

97

5164

98

5165

99

5166

100

5167

101

5399

102

5400

103

5401

104

5402

Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Metrônomo Medidor de tempo musical – Descrição:
Com função de relógio, Marca: WAVE
Balança Antropométrica – Descrição: W 110H
200Kg X 100G – Marca: Welmy – Série:743
Dinamômetro Hidráulico de mão – Descrição: Em
estrutura metálica. Marca: CRN
Dinamômetro Hidráulico de mão – Descrição: Em
estrutura metálica. Marca: CRN
Dinamômetro Analógico – Descrição: com
mostrador circular de leitura simples e direta.
Marca: CRN
Dinamômetro Analógico – Descrição: com
mostrador circular de leitura simples e direta.
Marca: CRN
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Eletrônica,
Multifuncional, Modelo 1800 – Marca: EMBREEX
Esteira Ergométrica – Descrição: Profissional,
elétrica. Modelo 567 Marca: EMBREEX
Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF
Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF
Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF
Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF

Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

105

5403

106

5404

107

5827

108

5828

109

5829

110

5830

111

5831

112

5832

113

20157

114

20158

115

27089

116

7154

117

14606

118

26825

Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF
Paquímetro de bico longo – Descrição: Ósseo com
24 cm, base alumínio anodizado. Marca: CESCORF
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0808
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0809
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0810
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0811
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0812
Bicicleta Ergométrica – Descrição: Bicicleta
ergométrica, vertical, com display interativo
multifuncional com LCD colorido. UNIFORCE /
FITNESS – Serie: 0813
Banco adutor/abdutor – Descrição: Para trabalho de
músculos, estrutura metálica, tubular, cabos
arredondados, estofado em poliuretano, revestido
em tecido com capa AVS. Com manual de
instruções de uso e músculos trabalhados. Marca:
FISIOMAQ – Nexus
Aparelho de Ginástica- Descrição: Máquina
peitoral dorsal (PECK DECK), braço articulado:
confeccionado em tubos redondos de aço carbono
com bitola de 4 polegadas e espessura de 3mm.
Pintura eletrostática. Marca: FISIOMAQ – Nexus
Banco para panturrilha com pesos e anilha –
Descrição: confeccionado em tubos redondos de aço
carbono com bitola de 3 polegadas e espessura de
3mm. Pintura eletrostática. Marca: FISIOMAQ –
Nexus
Mesa de trabalho em madeira – Descrição: Em
MDP, 25mm, DIM. 1,20X0,73X0,74
Balança eletrônica – Descrição: balança eletrônica,
antropométrica, capacidade 200kg, régua com
escala entre 1 e 2m, display a partir de 5 dígitos –
Marca: Líder
Aparelho bioimpedância – descrição: Monitor de
avaliação da composição corporal, por
bioimpedância, portátil, acompanhado de cabo
sensor, eletrodos descartáveis, software fat Checker,

Bom
Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

119

20007

120

20008

121

20009

122

20010

123

recarregador bivolt, bobina para impressora térmica.
Marca: Biodynamics
Condicionador de Ar de teto – SPLIT – Descrição:
Condicionador de ar, tipo split, piso e teto,
capacidade de refrigeração mínima de 30.000
BTU’s, tensão de 220 volts, função de
desumidificação, controle remoto sem fio – Marca:
ELGIN
Condicionador de Ar de teto – SPLIT – Descrição:
Condicionador de ar, tipo split, piso e teto,
capacidade de refrigeração mínima de 30.000
BTU’s, tensão de 220 volts, função de
desumidificação, controle remoto sem fio – Marca:
ELGIN
Condicionador de Ar de teto – SPLIT – Descrição:
Condicionador de ar, tipo split, piso e teto,
capacidade de refrigeração mínima de 30.000
BTU’s, tensão de 220 volts, função de
desumidificação, controle remoto sem fio – Marca:
ELGIN
Condicionador de Ar de teto – SPLIT – Descrição:
Condicionador de ar, tipo split, piso e teto,
capacidade de refrigeração mínima de 30.000
BTU’s, tensão de 220 volts, função de
desumidificação, controle remoto sem fio – Marca:
ELGIN
10 unidades de - Adipômetro clínicos – CESCORF.

EM
USO
APITO COMUM
03
ANTENA PARA VOLEIBOL
01
BASTÃO DE MADEIRA
26
BANDEIRINHA PARA (ÁRBITRO)
02
BARREIRA PARA ATLETISMO
10
CORDA DE SISAL
04
CORDA DE SEDA
03
CRONOMETROS DIGITAL
05
DISCO MASCULINO
01
DISCO FEMININO
01
DARDO
05
PESO MASCULINO
01
TRENA 100 m
01
GINASTICA RITMICA
ARCOS (BAMBOLÊ)
10
BOLA DE GR
20 un
BOLA DE BORRACHA TAM P
20 un
BOLA BORRACHA TAM M
21 un
BOLA BORRACHA TAM G
01 un
CAIXA DE PERCUSSÃO
04 un
FITA PARA GR
05 un
MAÇA
08 pr
MATERIAL

BOM

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

TOTAL

03
06
24
02
95
04
03
05
01
02
20
02
01

03 un
06 pr
26 un
02pr
95 un
04 un
03 un
05 un
01 un
02 un
25 un
02 un
01 un

15
20 un
20 un
21 un
01 un
04 un
13 un
08 pr

25 un
20 un
20 un
21 un
01 un
10 un
13 un
08 pr

PANDEIRO
TIMBAU

05 un
04
ESPORTES COLETIVOS
04
02

05 un
04

05 un
04 un

BOLA PARA BASQUETE
04
BOLA PARA FUT. CAMPO
02
BOLA PARA FUTSAL
01
BOLA PARA HANDE FEM.
04
04
BOLA PARA HAND MASC.
03
03
BOLA PARA VOLEIBOL
06
07
MEDICINI BALL
09
09
RAQUETE PARA TENIS DE CAMPO
05
12
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO
02
02
REDE PARA TÊNIS DE CAMPO
01
01
REDE PARA VOLEIBOL
02
02
TABULEIRO DE XADREZ
01 un
01
EQUIPAMENTOS
BANCO SUECO
02
04
CADEIRA PLASTICA
08 un
08
CARRO DE MÃO (02 RODAS)
01 un
01
CARRO DE MÃO
01 un
01
CONES PLASTICO
36 un
36
ENCHADA
01 un
01
MESA PLÁSTICA
03 un
03 un
SOMBREIRO
05 un
05
MATERIAL PARA NATAÇÃO
BASTÃO EMBURRACHADO
CAVALO CICLISTA
15
15
COLETE EMBURRACHADO
15
COLETE EM TECIDO
30
30
MACARRÃO
40
40
MAROMBA EMBURRACHADA
02
POOL BOL
08
08
RAIA (BALIZA)
04
04
EQUIPAMENTOS DE AUDIO
01
DATA SHOW
03
03
CAIXA DE SOM NPRC 700
02
02
MICROFONE SEM FIO
01
02
TELEVISÃO 32”
01
01
COMPUTADOR
03
03
IMPRESSORA
02
02

04 un
02 un
01 un
04 un
03 un
07 un
09 un
12 un
02 un
01un
02 un
01 un
06 un
08 un
01 un
01 un
36 un
01 un
03 un
05 un
25 un
15 un
15 un
30 un
40 un
02 un
08 un
05 un
01 un
04 un
01 un
02 un
02 un
03 un
02 un

APÊNDICE C - Barema para cômputo de carga horária em atividades
complementares em vigência no Colegiado de Educação Física

ATIVIDADE

TEMPO

PONTUAÇÃO

MÁXIMO

Atividades de Pesquisas (Bolsista ou Voluntário)
IC – PIBIC/PROBIC

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Atividades de Extensão (Bolsista ou Voluntário)
PIBEX / PET

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Atividades de iniciação à docência (PIBID)

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

Monitoria de disciplinas (Bolsista ou voluntário)

01 Sem.

25h

100h

P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação
P/publicação

50h
30h
25h
15h
30h
30h
10h
10h
07h
05h

01 Ano.
01 Sem.

50h
25h

100h

P/evento

05h

80

_________

_________

20h

100h
_________

PUBLICAÇÕES
Livros e/ou capítulos de livros
Artigos completos em periódicos indexados
Artigos completos em periódicos não indexados
Artigos completos publicados em anais de eventos
Internacionais
Artigos completos publicados em anais de eventos
Nacionais
Artigos completos publicados em anais de eventos
Regionais e Locais
Resumos em anais de eventos Internacionais
Resumos em anais de eventos Nacionais
Resumos em anais de eventos Regionais e Locais
Materiais Didáticos.
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO
Na área do curso de Educação Física ou áreas afins
Participação em eventos (Seminários; Congressos;
Encontros; Palestras; Colóquios; Minicursos;
Mesas e congêneres)
Como ouvinte
_________________________________________
Como palestrante/ministrante/mediador
Monitoria
Comissão organizadora
_________________________________________
Apresentação de trabalho (Comunicação oral)
Apresentação de trabalho (Pôster)
Apresentações artísticas ou culturais relacionadas à
área
Representação
Discente
em
Colegiado,
Departamento, Diretório Acadêmico, Conselhos ou
comissões da UEFS. (com frequência comprovada
de 75%)

100h

___________
P/evento
____________
P/apresentação
P/apresentação
P/apresentação

01 Ano.
01 Sem.

________
20h
10h
15h

50h
25h

100h

100h

Curso de aperfeiçoamento (línguas estrangeiras;
Informática; técnicos, entre outros).

01 Ano
01 Sem.
> 6 meses

40h
20h
10h

60h

Participação como atleta, dirigente ou árbitro,
representando a UEFS ou uma federação
municipal/estadual/nacional.

p/evento

10h

30h

Empresa Júnior na área ou área afim; Grupo de
Pesquisa cadastrado no CNPq na área ou área afim.

01 ano

25h

50h

Participação em
Acadêmico com
estrangeiras.

01 Sem.

50h

100h

Aprovação e/ou Premiação em concursos e
seleções realizados por órgãos oficiais de classe, da
educação, cultura e/ou esporte.

p/aprovação ou
prêmio

15h

30h

Outras atividades: Declaração do TRE sobre
participações em eleições; Declaração expedida
pela respectiva Vara Judicial sobre participação
como membros de Júris; Membros de Conselhos
tutelares; Membro de Conselho Escolar;
Associações comunitárias; ONG; e congêneres.

P/ Atividade

10h

programas de Intercâmbio
instituições nacionais e/ou

50h

APÊNDICE D - Minuta Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso
em Licenciatura em Educação Física

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal No 77.496 de 27/04/1976
Reconhecida pela Portaria Ministerial No 874/86 de 19/12/1986

MINUTA DE REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS E FINALIDADES
Art. 1º. Este documento organiza a formação científica e regulamenta o Trabalho de
Conclusão de Curso no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
Estadual de Feira de Santana.
Art. 2º. A formação científica no curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS
trata de um conjunto de ações de articulação de práticas e saberes curriculares, com a
finalidade de proporcionar aos acadêmicos uma formação profissional ancorada na
pesquisa, ao consolidar as habilidades e competências necessárias à produção do
conhecimento científico e à análise crítica e reflexiva da realidade.
Art. 3º. A formação científica no curso de Licenciatura em Educação Física da UEFS
organiza-se em três eixos, a saber: 1) a leitura da literatura científica; 2) a escrita
científica; e 3) a prática investigativa.
§1. A Leitura Científica deve ser enfatizada pelos componentes curriculares ofertados
durante todo o curso e deverá garantir a solidificação de hábitos de análise e interpretação
de textos científicos, tais como artigos originais e de revisão, dissertações, teses e livros,
sendo balizadas pelos seguintes princípios:
a) habilidade de localizar conceitos, categorias, ideias principais e secundárias;
b) capacidade de expor oralmente e de forma articulada e fiel os sentidos e
significados proporcionados pela leitura; e
c) posicionamento crítico para posicionar em relação às ideias com as quais se tem
contato.
§2. A Escrita Científica deve ser estimulada pelos componentes curriculares ofertados
durante todo o curso, sendo enfatizada, prioritariamente, por aqueles componentes
atinentes ao campo das ciências e da formação técnico-científica, devendo garantir a
aprendizagem de técnicas de escrita que proporcione o registro sintético, sistemático e
metódico de documentos, ideias e/ou informações das leituras realizadas, através de
fichamentos, análises críticas, resenhas, resumos, artigos, projetos de pesquisa e do
relatório de investigação.
§3. A Prática Investigativa deve ser estimulada pelos componentes curriculares, ofertados
durante todo o curso, através da busca e seleção sistemáticas de textos em bibliotecas
convencionais, em indexadores científicos disponíveis na rede mundial de computadores,
sistemas de informação governamentais e outras fontes de busca de material científico,

seleção de métodos, e elaboração de protocolo de pesquisa, sendo enfatizada pelos
componentes curriculares SAU153 Monografia, SAU 145 Introdução ao trabalho
científico e SAU 156 Seminário de Projeto de Pesquisa
Art. 4º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um trabalho individual,
orientado por docente da UEFS, que tenha no mínimo título de especialização e afinidade
com o objeto de investigação do discente, e é indispensável à colação de grau.
Art. 5º. O TCC deve expressar habilidades adquiridas pelos alunos, tendo em vista o
pensamento cientifico, o aprofundamento temático e o aprimoramento da capacidade de
interpretação crítica das diversas ciências.
Art. 6º. No componente curricular SAU156 Seminário de Projeto de Pesquisa, o TCC
deverá ser confeccionado na forma de projeto (projeto de pesquisa, projeto de extensão
ou projeto de ensino e iniciação à docência) e no componente curricular SAU153
Monografia o TCC deverá ser confeccionado na forma de 1) relatório de investigação
(monografia ou artigo), 2) relatório de experiência (monografia ou artigo), 3) Produção
audivisual; 4) Produção artística.
Parágrafo único: Fica vedada, em condições habituais, a possibilidade de os alunos se
matricularem concomitantemente nos componentes curriculares SAU156 e SAU153.
Esta situação só será permitida quando se tratar de prováveis concluintes.
Art. 7º. Os projetos de pesquisa, extensão e/ou ensino e seus respectivosrelatórios
deverão versar sobre temas abrangidos pelas áreas de concentração previstas no PPC da
Licenciatura em Educação Física da UEFS.
Art. 8º. Os custos relativos à elaboração do projeto e do relatório são de inteira
responsabilidade do (a) aluno (a), cabendo ao (a) mesmo (a) e ao (à) professor (a)
orientador (a) a análise de sua viabilidade.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DO TCC
Art. 9º. Tanto os projetos quanto os relatórios deverão apresentar estrutura geral em
conformidade com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
em vigor.
§ Único. A estrutura específica exigida para os referidos projetos das modalidades de
TCC admitidas nesta Resolução são apresentados no Anexo I desta Resolução (Não
consta deste documento). Todos os TCC que não apresentarem no formato de monografia,
devem apresentar um relatório de pesquisa (material escrito fundamentado).
Art. 10º. O relatório de pesquisa será resultante de:
a) pesquisa bibliográfica;
b) pesquisa documental; ou
c) pesquisa empírica, resultante da análise de observações ou intervenções.
d) projetos de pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC)

§ Primeiro. O relatório de pesquisa elaborado no formato de artigo científico só será
aceito se apresentado à banca examinadora, a proposta de submissão formatada nos
padrões exigidos, em periódico científico da área de educação física ou áreas afins, com
ISSN.
§ Segundo. Os TCC no formato de produção audiovisual ou artística, devem acompanhar
a proposta de publicação em Festival Audiovisual e/ou sites de educação física ou áreas
afins, juntamente com seu relatório de pesquisa escrito.

Art. 11º. O relatório de extensão será resultante de intervenções:
a) no estágio curricular obrigatório;
b) nos estágios curriculares não obrigatórios; ou
c) em projetos e/ou programas de extensão da UEFS.
§ Único. Só serão aceitos como TCC os relatórios de extensão oriundos de estágios
curriculares não obrigatórios, bem como, de monitoria em projetos de extensão, que
estiverem em conformidade com as normas de estágio da UEFS (ver Resolução
específica).
Art. 12º. O relatório de ensino será resultante de intervenções:
a) monitorias em disciplinas do curso de Educação Física e/ou de outras disciplinas
da instituição, desde que tenham relação com a formação na área ou em áreas
afins;
b) projetos de ensino e/ou de iniciação à docência que possibilitem experiências de
análise de aplicação de novas metodologias de ensino.
Art. 13º. Projetos de pesquisa, extensão e ensino e seus respectivos relatórios com
características de pesquisa empírica que envolverem a coleta de informações de seres
humanos ou animais deverão estar adequados às normas éticas em pesquisa, conforme os
critérios admitidos pelas comunidades científicas das diferentes áreas de conhecimento.
CAPÍTULO III
DO ORIENTADOR E DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO
Art. 14º. Poderão ser orientadores docentes da UEFS, com titulação
mínima de
especialização, que tenham afinidade compatível com o objeto de estudo do (a) aluno (a).
É concebida a co-orientação por parte de um profissional, de qualquer instituição de
ensino superior, com titulação mínima de especialista, desde que tenha anuência do
docente orientador.
Art.15º. O aluno deverá apresentar sua intenção de estudo através de convite formal ao
provável orientador. O aceite do orientador deverá ser expedido por escrito, através do
Termo de Compromisso adquirido na disciplina Seminário de Projeto (SAU 156). O
aluno terá a responsabilidade de manter o professor da Disciplina SAU 156 informado
sobre o andamento das atividades de orientação, com a entrega mensal da ficha de
acompanhamento. O orientador deve acompanhar todo o processo de elaboração do TCC,
incluindo sua apresentação pública, e a preparação da versão destinada à publicação,
quando ocorrer.

§ Único. Naimpossibilidade de comparecer à data e horário marcados para a apresentação
pública o orientador deverá enviar parecer para o presidente da banca avaliadora.
Art. 16º. O processo de orientação ocorrerá em duas modalidades: o abrangente e o
específico. O processo abrangente de orientação compreende as atividades desenvolvidas
no componente curricular SAU156 (75h), conforme ementa e programa do componente
curricular. O processo específico de orientação, realizado por um professor orientador
tem caráter complementar e/ou suplementar, registrado em ficha de acompanhamento
durante o componente curricular SAU 156 e no intervalo entre este e SAU 153. A
continuidade do acompanhamento e orientação do aluno ocorrerá em reuniões
presenciais, no componente curricular SAU 153,previamente marcadas entre orientador,
co-orientador (quando houver) e orientando, uma vez por semana, totalizando 2 horas
semanais de orientação.
Art. 17º. Todo o processo específico de orientação do projeto de pesquisa, extensão ou
ensino deverá ser registrado nas Fichas Padronizadas de Acompanhamento de
Orientações, as quais serão entregues ao Colegiado do curso, até o último dia letivo de
cada semestre, com a assinatura do orientador, co-orientador (quando houver) e do (a)
aluno (a) orientado (a).
§ Primeiro. As fichas de acompanhamento da disciplina Seminário de projeto de
Pesquisa devem ser entregues, devidamente preenchidas ao professor deste componente,
com a declarada autorização para a exposição do pôster.
§ Segundo. As fichas de Acompanhamento de Orientação da disciplina Monografia
devem ser entregues devidamente preenchidas à Secretaria do Colegiado do Curso, com
a declarada autorização para o agendamento da defesa pública do Relatório de
Investigação ou Experiência.
Art. 18º. O (A) orientador (a) poderá solicitar afastamento do processo de orientação
específica desde que os motivos sejam devidamente fundamentados e encaminhados por
escrito ao(s) docente(s) do componente curricular SAU156, com cópia para a
coordenação do Colegiado de Educação Física. Neste caso, será de responsabilidade do
Colegiado de Educação Física junto com o aluno, sugerir e/ou designar um novo
orientador para o TCC.
Art. 19º. O (A) aluno (a) poderá solicitar a substituição do seu orientador, desde que os
motivos sejam devidamente fundamentados e encaminhados por escrito ao(s) docente(s)
do componente curricular SAU156, ao orientador e à coordenação do Colegiado de
Educação Física; e ao orientador e Colegiado do curso, nos casos de SAU 153. Neste
caso, será de responsabilidade do aluno buscar um novo orientador para seu TCC,
conforme as regras estabelecidas nesta Resolução.

§ Único. Nos casos previstos nos caput dos Arts. 18º e Art. 19º fica fixado em 15 dias o
prazo máximo de substituição do orientador do TCC.
CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS E RELATÓRIOS E DA
AVALIAÇÃO

Art. 20º. A avaliação da aprendizagem nos componentes curriculares SAU156 e SAU153
deve ser processual, considerando as etapas sucessivas de confecção do TCC.
Art. 21º. Ao final do cronograma de atividades do componente curricular SAU156 os
alunos deverão entregar o texto escrito e apresentá-lo publicamente, na forma de pôster.
Neste componente curricular, a avaliação será composta por três notas, considerando:
a) Conteúdo e forma do projeto, atribuída pelo docente responsável pela disciplina,
com peso 10,0.
b) Conteúdo e forma do projeto, atribuída pelo orientador, com peso 10,0.
c) Apresentação pública do pôster, atribuída por um avaliador externo (convidado
pelo orientador e/ou Colegiado do curso), com peso 10,0.
Art. 22º. Ao final do cronograma de atividades do componente curricular SAU153 os
alunos deverão entregar o relatório final do trabalho e apresentá-lo publicamente, na
forma de apresentação oral. Neste componente curricular, a avaliação será composta por
três notas registradas em Ata de Defesa, considerando:
a) Conteúdo e forma do relatório escrito, atribuída pelo orientador, com peso 10,0.
b) Conteúdo e forma do relatório escrito, atribuída pela banca examinadora, com
peso 10,0
c) Apresentação pública, atribuída por um avaliador externo, convidado pelo aluno
e seu orientador, com peso 10,0.

Art. 23º. Quando a Banca Examinadora for composta por dois ou mais membros, as notas
referentes ao conteúdo e forma do relatório escrito, bem como à apresentação pública
serão as médias aritméticas dessas notas.
§ Primeiro. A autorização para a apresentação pública do relatório final deverá ser
documentada e subscrita pelo orientador do TCC. Havendo divergência, os membros da
Banca Examinadora do TCC emitirão parecer sobre o mérito da questão.
§ Segundo. A apresentação pública do relatório final deverá ocorrer em uma sessão de
no máximo 50 minutos, sendo 20 minutos de apresentação oral, seguidos de 30 minutos
de considerações do(s) membro(s) da Banca Examinadora.
§ Terceiro. A Banca Examinadora responsável pela avaliação do relatório final será
composta um ou mais professores avaliadores convidados pelo orientador e pelo
orientando, podendo ser da UEFS ou não, especialistas no tema do TCC, conforme
comprovado via Currículo Lattes.
§ Quarto. A apresentação pública do TCC será cancelada e remarcada no caso do não
comparecimento de todos os membros avaliadores externos, devendo ocorrer, no
máximo, até o 2º dia do período de provas finais, previsto no calendário. Após este prazo,
se ainda assim, os membros avaliadores externos permanecerem impedidos de participar
da apresentação pública ou não enviarem parecer por escrito, a avaliação do TCC será
realizada por outro membro externo indicado pelo orientador ou Colegiado do curso, e a
defesa pública deve ser realizada até o último dia previsto no calendário para a realização
das provas finais.

§ Quinto. Para a apresentação pública fora do prazo estipulado para as defesas (Semana
de Pesquisa ou de defesas) o orientador deverá indicar e justificar a nova data de defesa
ao Colegiado do curso, que avaliará a solicitação. Confirmada a remarcação (antecipação
ou postergação), o orientador será responsável em providenciar espaço e recursos
necessários para a defesa pública e entrega da respectiva ata ao Colegiado, que ficará
responsável pela divulgação desta apresentação à comunidade do curso.
§ Sexto. Não será pago pró-labore para os membros da banca de examinadora de
monografia, porém os professores receberão um certificado expedido pelo Colegiado do
Curso
Art. 24º. Tanto a avaliação dos projetos quanto dos relatórios finais deverá considerar os
critérios estabelecidos nos baremas apresentados no anexo.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS
Art. 25º. Compete ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física:
I.
Cumprir e fazer cumprir as normas desta Resolução.
II.
Organizar junto ao(s) docente(s) dos componentes curriculares SAU156 e
SAU153 o período no qual ocorrerão as apresentações públicas dos TCC.
III.
Analisar, em grau de recurso, as decisões por afastamento e/ou substituição de
orientadores do processo específico de orientação.
IV.
Deliberar, em instância administrativa inicial, os recursos das avaliações dos
professores orientadores e das bancas examinadoras.
V. Deliberar, em primeira instância, sobre todas as decisões e medidas necessárias
ao efetivo cumprimento dos dispositivos desta Resolução, bem como sobre as
alterações e atualizações neste documento.
VI.
Dialogar com os docentes dos componentes curriculares SAU156, orientadores e
co-orientadores, com vistas à melhoria do processo de confecção e apresentação
pública dos TCC.
VII.
Armazenar as cópias (digitalizada) definitivas dos TCC, ao final do processo de
apresentação pública.
Art. 26º. Compete ao componente curricular SAU156:
I. Cumprir e fazer cumprir as normas desta Resolução.
II. Elaborar o cronograma de atividades da disciplina.
III. Divulgar o cronograma de atividades da disciplina entre os alunos matriculados e
seus orientadores e co-orientadores.
IV. Convocar, sempre que necessário, os (as) orientadores (as) e os (as) respectivos
(as) orientandos (as) matriculados na disciplina a fim de acompanhar o
desenvolvimento dos TCC.
V. Estabelecer e divulgar aos alunos e orientadores os prazos para a entrega dos
projetos escritos e apresentações públicas dos pôsteres.
VI. Organizar e coordenar o período de apresentações públicas dos pôsteres.
VII. Acompanhar, mensalmente, o processo de orientação por meio das Fichas
Padronizadas de Acompanhamento de Orientações.
Art. 27º. Compete ao orientador:

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

Cumprir e fazer cumprir as normas desta Resolução.
Orientar todo o processo de elaboração do TCC, segundo o calendário semestral
da UEFS e de acordo com o cronograma de atividades do componente curricular.
Avaliar a viabilidade de execução do TCC, verificando a disponibilidade de
material bibliográfico sobre o assunto, de recursos materiais e/ou equipamentos
necessários à coleta, processamento e análise de informações.
Zelar para que o orientando respeite os direitos autorais das fontes de informação
consultadas durante a elaboração do TCC.
Sugerir ao Colegiado do curso de Licenciatura em Educação Física normas ou
instruções destinadas ao aprimoramento do processo de elaboração, apresentação
pública e publicação do TCC.
Participar de reuniões, convocadas pelo Coordenador do Curso de Licenciatura
em Educação Física, para análise do processo de orientação do TCC.
Assinar o termo de aceite de orientação, bem como preencher e entregar as Fichas
Padronizadas de Acompanhamento Semanal de Orientações ao Colegiado do
curso até o último dia letivo de cada semestre, no caso de SAU 156, e até 10 dias
antes da defesa pública do trabalho, no caso de SAU 153, com a assinatura do
orientador, co-orientador (quando houver) e do (a) aluno (a) orientado (a).
Participar, sempre que possível, quando convidado pelo (a) professor (a) do
componente curricular SAU156 das apresentações preliminares do TCC sob sua
orientação.
Participar dos processos avaliativos do componente curricular SAU156, conforme
procedimentos estabelecidos por esta Resolução.
Participar da coordenação da apresentação pública do TCC sob sua orientação,
conforme calendário estabelecido pelo Colegiado de Educação Física.
Encaminhar a Ata de Defesa após o término da sessão ao Colegiado do curso ou
a uma comissão constituída para receber a ata.
Orientar o (a) aluno (a) após a apresentação pública sobre as possíveis alterações
do texto final sugeridas pela banca examinadora e autorizar a entrega da versão
final corrigida a Coordenação do Colegiado de Educação Física.
Preencher a caderneta eletrônica do componente SAU 153 Monografia, nos
semestres em que tiver alunos matriculados.
Entregar ao Colegiado do Curso o CD-R com as versões definitivas dos relatórios
de seus orientandos, em arquivo formato PDF.

Art. 28º. Compete ao orientando:
I.
Cumprir e fazer cumprir as normas desta Resolução.
II.
Dispor dos elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das
possibilidades estruturais, científicas e técnicas da UEFS.
III.
Ser orientado por um (a) docente em todas as fases de desenvolvimento do seu
TCC.
IV.
Conhecer a programação prévia das atividades a serem desenvolvidas no
componente curricular SAU156, SAU153, bem como dos prazos
estabelecidos para entrega e apresentação do TCC.
V.
Escolher o (a) orientador (a) que irá ajudá-lo (a) na elaboração, apresentação
e publicação (quando houver) do seu TCC.
VI.
Escolher o (a) orientador (a) que irá ajudá-lo (a) na confecção, apresentação e
publicação (quando houver) do seu TCC.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

Entregar as Fichas Padronizadas de Acompanhamento de Orientações,
conforme o prazo estabelecido por esta Resolução.
Zelar pelo respeito aos direitos autorais das fontes consultadas durante a
elaboração do seu TCC.
Entregar a versão preliminar de seu TCC no prazo estabelecido pelo
cronograma de atividades elaborado pelo componente curricular SAU153, em
versão impressa e encadernada aos membros da Banca Examinadora e a seu
orientador.
Entregar a versão final de seu TCC no prazo estabelecido pela Ata de Defesa,
em versão digital, arquivo com extensão “pdf”, gravado em CD-R
identificado, ao Colegiado de Educação Física. Quando o professor orientar
mais de um aluno, poderá incluir as versões monográficas num único CD-R.
Comparecer nos horários pré-estabelecidos para as orientações;
Cumprir as atividades estabelecidas pelo professor da disciplina SAU 156 e
pelo professor orientador;
Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a
versão definitiva de seu TCC.

Art. 29º. Compete à Banca Examinadora:
I.
Cumprir e fazer cumprir as normas desta Resolução.
II.
Comparecer ao ato de apresentação pública do TCC, para o qual foi convidado,
em data e horário marcados previamente pelo cronograma de atividades do
componente curricular SAU153 e do colegiado.
III.
Sugerir que o TCC não seja apresentado publicamente se julgar que o trabalho
não atende às exigências quanto à forma e conteúdo, a partir dos critérios de
avaliação indicados no Art. 23º desta Resolução.
IV.
Informar com antecedência mínima de 24 horas, se possível, ao orientador e ao
orientando quando da impossibilidade de comparecer à data e horário marcados
para a apresentação pública. Ao mesmo tempo, enviar parecer para o presidente
da banca avaliadora.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 30º. Os casos omissos a essa Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação Física, em reunião extraordinária.
Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as
disposições finais.
Feira de Santana __ de _______ de 2018.

