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CURSO: Educação Física 

Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2018 

Unidade curricular 

Anatomofisiologia Humana III 

Departamento 

DCNAT 

Período 

3º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

54 h 

Prática 

18 h 

Total 

72h 

Tipo 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado  

Pré-requisito 

Não Há 

Co-requisito 

 

 

EMENTA 
Anatomia do Aparelho Locomotor Humano, fundamentos de histologia dos tecidos do aparelho 
locomotor, fisiologia do músculo esquelético e bioquímico do metabolismo energético. 

OBJETIVOS 
✓ Descrever a constituição corpórea segundo a organização anatômica; 

✓ Classificar as estruturas e os tecidos que compõe o aparelho articular; 

✓ Descrever o processo de contração muscular e associar a este processo os componentes do 

sistema músculo esquelético. 

✓ Associar as propriedades de contração do sistema músculo esquelético à constituição do 

músculo. 

✓ Descrever os processos metabólicos relacionados às fontes de energia celular e associá-los ao 

metabolismo do sistema músculo esquelético. 

✓ Descrever ossos, articulações e musculatura dos membros inferiores, superiores, cabeça e 

tronco. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aula Conteúdo programático 

01 - 02 Apresentação plano de ensino / (Anatomia) Revisão anatomia do sistema nervoso 

03 - 04 (Anatomia) Introdução ao estudo da Osteologia. 

05-06 (Anatomia - Histologia) Introdução ao estudo das articulações 

07-08 (Anatomia) Classificação (Articulações, classificação e características.) 

09-10 AULA PRÁTICA 1 (Anatomia) – Osteologia geral e articulações 

11-12 AVALIAÇÃO TEÓRICA 1 

13-14 (Anatomia - Histo) Introdução à miologia 

15-16 (Anatomia - Histo) Tecido muscular 

17-18 (Anatomia) Classificação músculos. 

19-20 AULA PRÁTICA 2 - Aula Anatomia - Histologia (Tecido muscular) 

21-22 (Fisio) Contração muscular 

23-24 (Fisio) Controle contrátil - tétano, recrutamento, fadiga 

25-26 (BioCel) Conceitos de Metabolismo 

27-28 (BioCel - Bioquim) Oxidações biológicas 
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29-30 (BioCel - Bioquim, Bio Cel) Respiração Celular 

31-32 (Fisio) Tipos de fibras e performance muscular 

33-34 AULA PRÁTICA 3 - Aula Fisiologia (contração muscular) 

35-36 AVALIAÇÃO TEÓRICA 2 

37-38 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro inferior - Osteologia 

39-40 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro inferior - artrologia 

41-42 AULA PRÁTICA 4 – Osteologia e artrologia membro inferior 

43-44 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro inferior - miologia 

45-46 AULA PRÁTICA 5 - Aula Anatomia (membro inferior) - Miologia 

47-48 AVALIAÇÃO PRATICA 1 

49-50 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro superior - Osteologia 

51-52 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro superior - artrologia 

53-54 AULA PRÁTICA 6 – Osteologia e artrologia do membro superior 

55-56 (Anatomia) Aparelho locomotor- Membro superior - miologia 

57-58 AULA PRÁTICA 7 - Aula Anatomia (membro superior) - miologia 

59-60 (Anatomia) Aparelho locomotor- cabeça e tronco - osteologia 

61-62 (Anatomia) Aparelho locomotor- cabeça e tronco - miologia 

63-64 AULA PRÁTICA 8 – osteologia e miologia da cabeça e tronco 

65-66 AVALIAÇÃO TEÓRICA 3 

67-68 AVALIAÇÃO PRATICA 2 

69-70 PROVA 2ª CHAMADA 

71-72 PROVA SUBSTITUTIVA 
 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES 

✓ Os recursos utilizados nas aulas expositivas serão quadro e multimídia.  

✓ Serão utilizadas aulas expositivas dialogadas, rodas de discussão e de forma transversal 
utilizando-se de métodos de ensino ativo (Aprendizado Baseado em Problemas – ABP) e 
discussão de casos clínicos. 

✓ Nas aulas práticas pretende-se, introduzir novos conteúdos, aplicar e ampliar o conhecimento, 
utilizando-se de aulas demonstrativas, experimentais, de simulação, com suporte de roteiros e 
questões de estudo dirigido, nos laboratórios de morfologia microscópica e macroscópica, 
utilizando-se de modelos e peças anatômicas e cadavéricas, desenvolvidas individualmente e/ou 
em grupos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades: três provas teóricas (6,0 pontos), duas 
provas práticas (4,0 pontos).  

 

 

Poderão ser utilizadas até 20% da carga horária de atividades não presenciais. 

O aluno terá direito a prova de segunda chamada de acordo com as normas da Resolução 
nº012/2018. Será aplicada uma prova substitutiva caso a média final do aluno seja inferior a 6,0. A 
prova substitutiva versará sobre todo o conteúdo da unidade curricular e substituirá a nota de uma 
prova teórica, caso for maior do que a mesma. 
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina:Anatomofisiologia Humana II Período:2º Currículo: 2018

Docente (qualificação e situação funcional): Erika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga Unidade Acadêmica: DCNAT

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: 18ha C. H. Teórica: 54ha Grau: Bacharelado Ano: 2019 Semestre: 2º

EMENTA

Morfologia do sistema circulatório; contratilidade cardíaca e acoplamento excitação-contração, hemodinâmica
vascular, ciclo cardíaco. Morfologia do sistema respiratório, ventilação pulmonar, transporte de gases
respiratórios nas vias aéreas e leitos vasculares, controle da função cardiorrespiratória. Morfologia do sistema
digestório, funções do sistema digestório, a motilidade do trato gastrointestinal (TGI) e a contração do músculo
liso, biomoléculas e nutrientes, Secreção e absorção no TGI, controle do sistema digestório. Morfologia do
aparelho urogenital feminino e masculino, fisiologia do sistema reprodutor, controle hidroeletrolítico corpóreo,
depuração renal, filtração glomerular, reabsorção e secreção renal, homeostase do fosfato, cálcio e potássio,
equilíbrio ácido base.

OBJETIVOS

 Descrever as estruturas do sistema circulatório e sua situação no organismo;
 Relacionar ao sistema circulatório os principais constituintes celulares dos tecidos de vasos e do coração,

as propriedades contráteis do miocárdio e associá-las às características da função cardíaca.
 Associar as propriedades de dinâmicas de fluidos à hemodinâmica, descrevendo as consequências das

alterações cardiovasculares no fluxo sanguíneo, bem como, relacionar o acoplamento excitação contração
com a hemodinâmica no ciclo cardíaco.

 Descrever as estruturas do sistema respiratório e sua situação no organismo, relacionar ao sistema
respiratório seus principais constituintes celulares e teciduais, descrever as propriedades da ventilação
pulmonar e identificar causas de alterações e, descrever as propriedades de transporte de gases
respiratórios no organismo e identificar alterações destas propriedades.

 Descrever as estruturas do sistema digestório e sua situação no organismo.
 Relacionar ao sistema digestório seus principais constituintes celulares e teciduais.
 Relacionar a motilidade do TGI às propriedades da musculatura lisa;
 Comparar a constituição dos nutrientes através das propriedades de bioquímicas e moleculares.
 Identificar os locais das diferentes secreções do TGI e associá-las ao papel do sistema digestório.
 Integrar a função do sistema nervoso neurovegetativo ao controle da função do sistema digestório.
 Descrever as estruturas do aparelho urogenital e sua situação no organismo.
 Relacionar ao aparelho urogenital seus principais constituintes celulares e teciduais.
 Descrever a função reprodutiva e associar as estruturas do aparelho urogenital a esse papel.
 Descrever a composição de líquidos corpóreos e conceituar excreção.

Explicar a depuração renal e seus princípios, apontar a importância do fluxo sanguíneo na filtração
glomerular, descrever os processos de secreção e reabsorção renal e apontar a sua importância para a
homeostase e, descrever a importância da homeostase de eletrólitos.
...

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sistema cardiovascular:
 Anatomia do Sistema cardiovascular
 Fisiologia cardíaca (contratilidade retoma)
 Fisiologia Vascular
Sistema Respiratório:
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 Anatomia do Sistema respiratório
 Ventilação pulmonar.
 Hemácias, Hemoglobina-Trocas de gases
 Controle da função cardiorrespiratória
Sistema Digestório:
 Anatomia do Sistema Digestório
 Anatomohistologia do Sistema Digestório
 Função Digestória e motilidade
 Estrutura, Função e propriedades das biomoléculas
 Secreção, Absorção
 Controle do Sistema Digestório
Sistema Geniturinário:
 Anatomofisiologia do sistema urogenital masculino
 Anatomofisiologia do sistema urogenital feminino
 histologia do Sistema reprodutor femininoe masculino
 Anatomohistologia renal
 Líquidos corporais e depuração renal
 Fluxo sanguíneo renal,filtração glomerular
 Reabsorção e secreção renal
 Homeostase fosfato, cálcio e potássio
 Equilíbrio Ácido-Base

METODOLOGIA DE ENSINO

 A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas e aulas práticas, estudos e discussões dirigidas. Leitura de
artigos científicos, grupos de discussão e grupos de estudo

 Os recursos utilizados nas aulas expositivas serão quadro e multimídia.
 As aulas práticas serão realizadas no laboratório de morfologia do DCNAT.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades: quatro provas teóricas (1,5 pontos cada), duas provas práticas
(1,5 pontos cada) e Trabalho Baseado em Problema (TBL) (1,0 ponto).

Poderão ser utilizadas até 20% da carga horária de atividades não presenciais.

O aluno terá direito a prova de segunda chamada de acordo com as normas da Resolução nº012/2018. Será aplicada uma
prova substitutiva caso a média final do aluno seja inferior a 6,0 e superior ou igual a 4,0. A prova substitutiva versará sobre
todo o conteúdo da unidade curricular e substituirá a nota de uma prova teórica, caso for maior do que a mesma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOEPPEN, BRUCE M.; STANTON, BRUCE A. Berne e Levy Fisiologia. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009.

WURZINGER, LAURENZ J. Anatomia. 1a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

KIERSZENBAUM, A.L.; TRES, L.L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3ª ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AIRES, M.M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.

GUYTON, ARTHUR C; HALL, JOHN E. Tratado de fisiologia médica. 11a ed.: Elsevier, 2006.

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5a ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.













COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Educação para a Saúde e Socorros de Urgência Período: Currículo:
2018

Docente (qualificação e situação funcional): Adjunto IV Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: Nenhum Co-requisito: - Nenhum

C.H. Total:36 ha C.H. Prática: 18ha C. H. Teórica: 18ha Grau: Bacharelado Ano:-2019 Semestre: 2º

EMENTA

Compreensão sobre as situações emergenciais, reconhecimento das atitudes e condutas a serem tomadas. Propiciar
aos alunos o conhecimento das prioridades, técnicas e procedimentos a serem realizados em situações de urgência.
Métodos de prevenção lesões vinculadas à prática das atividades físicas e outras emergências. Estabelece o
entendimento entre as limitações de seus procedimentos de acordo com os conhecimentos e treinamentos adquiridos
e espera pelo socorro adequado no local.

OBJETIVOS

 Avaliar a situação do ambiente, o risco eminente para a vítima para o socorrista ou demais que estejam no

local.

 Facilitar o processo de ensino aprendizagem através das análises primárias, secundárias e reconhecimento das

prioridades no atendimento e condutas a serem tomadas evitando o agravo.

 Propiciar a distinção de urgência e emergência e os maiores acometimentos nas aulas de educação física ou

esportes de maneira geral.

 Conscientizar os alunos da importância do socorro e a responsabilidade em socorrer.

 Incentivar a leitura de artigos científicos sobre a Unidade Curricular.

Possibilitar a práxis em ambientes que propiciem a realidade por meio de convites a Instituições, profissionais da
área, visitas técnicas em ambientes que propiciem essas atividades de ensino.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- 1. Relacionar a vítima ao acidente

1.1 Conceitos básicos de primeiros socorros

- O sistema de assistência às emergências

- Características pessoais do socorrista

- Responsabilidades do socorrista

- Direitos do paciente

- Equipamentos básicos usados em primeiros socorros.

2- Sinais vitais e sinais diagnósticos:

- Respiração, pulsação, pressão arterial, temperatura

3 - Avaliação geral de pacientes:

- Análise Primária Subjetiva do Paciente.



- Análise Secundária Subjetiva.

4 - Emergência Clínica:

- Obstrução Respiratória

- Parada Cardiorrespiratória

- Parada Respiratória.

- Hemorragias e ferimentos.

- Fraturas, luxações e entorses.

- Estado de choque.

- Choque elétrico.

- Queimaduras.

5- Emergências médicas

- Emergências médicas cardiovasculares

- Emergências médicas respiratórias

- Desmaios e convulsões

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas síncronas - aulas expositivas, dialogadas, abordando o conteúdo teórico da disciplina bem como uso de vídeo-
aulas, palestras ou aulas com outros profissionais. Atividades em sala e trabalhos práticos e descritivos agendados
conforme cronograma apresentado no primeiro dia de aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Prova teórica (1,5 pto)

Trabalhos descritivos (1,5 pto)

Trabalhos práticos / aulas práticas (2,0 ptos)

Atividades práticas (3,0 pto);

Prova teórica (2,0 pto)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBISAN, JUAREZ; B. Cardiologia na Sala de Emergência “Uma abordagem para o Clínico. Ed. Atheneu.

2013.

FLEGEL, M.J. Primeiros socorros no esporte. Barueri: 5ª edição. 288p. Manole, 2015.

NETO, S.A.; DIAS, R.D.; VELASCO,I.T. Procedimentos em emergência. 2ª edição. 216p. Manole, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVARO, R.F; NERDILEI, A.P; IVONILDE, L; QUESIA, S.A; JANAINA, T.T.L; A Importância do treinamento

de Primeiros Socorros no Trabalho. Rev. Saberes, Rolim de Moura, vol. 3, n. 2, jul./dez., p. 114-125, 2015. ISSN:

2358-0909.

CHAPLEAU, W. Manual de Emergências: um guia para primeiros socorros. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

408p.

OLIVEIRA, Marcos de. Fundamentos do socorro pré-hospitalar – Manual de suporte básico de vida para

socorristas. Florianópolis: Editora Editograf, 2004.

PHTLS - Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado: básico e avançado. Tradução da 5ª Edição. Rio de
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Turno: Integral
CURSO: Educação Física

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo
2018

Unidade curricular
Educação Física Adaptada

Departamento
DCEFS

Ano-Sem /
Período
2019-/2

Carga Horária Código
CONTACTeórica

48ha
Prática
24ha

Total
72ha

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito

Não se aplica

Co-requisito

Não se aplica

EMENTA
Abordam os aspectos inerentes à atividade física adaptada para pessoas com

deficiência, os aspectos teóricos, conceituais as afecções da saúde e de

funcionalidade; paradigmas adaptação, organização de serviços, inclusão e equidade

considerações físico-motoras, sensoriais, intelectuais e psico-afetivas. Discute temas

sobre a efetivação da participação dessas pessoas nos diversos âmbitos de atuação

(escolar, esportivo, recreacional e de reabilitação); realidade nacional e internacional

no contexto escolar e em outros segmentos da sociedade num real contexto inclusivo

através de exercícios físicos e esportes para pessoas com deficiência. Estimular ações

interdisciplinares objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades.

OBJETIVOS

Estimular a capacidade crítico-reflexivo de compreender o sentido atual da Educação

Física Adaptada e suas perspectivas teóricas e conceituais dos paradigmas, das

afecções da saúde e de funcionalidade. Facilitar o conhecimento entre os saberes e

práticas de ensino, pedagógico e da legislação educacional e políticas públicas.

Vivenciar situações concretas de ensino/aprendizagem nos diversos locais que se

realizem atividades físicas; planejar e ministrar atividades para deficientes.

Discutir e vivenciar o esporte adaptado e caracterizar os tipos de deficiências.

Proporcionar aos alunos experiências através de visitas técnicas em centros de
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referências que trabalham com a reabilitação com pessoas com deficiência. Centros

de treinamento, escolas esportes, esportes de auto rendimento.
Possibilitar parcerias e troca de saberes facilitando a prática de jogos e apresentações

de esportes paraolímpicos como forma de conhecimentos e prática didática

pedagógica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Educação Física Adaptada - definição e evolução conceitual.

2- Terminologia: Educação Física Adaptada x Educação Física Especial; excepcional x

deficiente x portador de necessidades especiais

3- Competências do profissional em Educação Física Adaptada

4- Classificação e conceituação das deficiências e necessidades especiais: (a)

Deficiência mental (DM) (b) Deficiência auditiva (DA) (c) Deficiência visual (DV) (d)

Deficiências físicas (DF) (e) Distúrbios de saúde (cardiopatias, asma, diabetes,

hemofilia, obesidade) (f) Distúrbios emocionais (g) Tipos de atendimento as pessoas

portadoras de deficiências em programa de educação física.

5- A deficiência.

5.1.A concepção da deficiência ao longo da história, conceito e terminologias,

considerações políticas legais.

5.2.Os processos de mudança nos diversos âmbitos de atuação e a presença

transformadora no movimento educacional da exclusão à inclusão da pessoa com

deficiência na sociedade e aos paradigmas.

6. Tipos de deficiência Física e as restrições motoras

6.1.Questões relacionadas aos aspectos de afecções da saúde (congênita, adquirida)

e de funcionalidade causas implicações no programa de exercício físico para os

diferentes tipos de deficiências.

7. Deficiência Intelectual e atividade física

7.1.Abordagens dos aspectos conceituais e classificação; causas e características

principais; implicações no programa de atividade física;

8. Esportes Paralímpicos

8.1. Introdução aos esportes paralímpicos e breve conhecimento das classificações

funcionais nas modalidades paralímpicas.

8.2.Esporte paraolímpico e esporte adaptado: história, conceitos principais e evolução.

8.3.Estratégias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento do esporte





COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina:Metodologia de Ensino dos Esportes Coletivos II Período: 4º Currículo:
2018

Docente: Renato Sampaio Sadi, Professor Titular Unidade Acadêmica:
DCEFS

Pré-requisito: Co-requisito: -

C.H. Total: 72
ha

C.H. Prática:
36 ha

C. H. Teórica:
36 ha

Grau:
Bacharelado Ano: 2019 Semestre: 2º

EMENTA

Os conceitos de esporte e cultura e suas relações com o ensino de Educação Física. As três
manifestações do esporte (educacional, de lazer e de rendimento) e suas possibilidades de
aplicação. As teorias do esporte e as competições. A política do esporte e os diferentes programas e
projetos. Participação em jogos esportivos como jogador e árbitro.

OBJETIVOS

Compreender os princípios, as técnicas básicas e os aspectos pedagógicos dos jogos de invasão, Basquete e
Handebol

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao ensino dos esportes coletivos. As dimensões pedagógicas e sociológicas do esporte.
Elementos técnicos do Basquete e Handebol. Questões sobre competição. Aprendendo esporte com
jogos diversificados. As manifestações do esporte em algumas teorias. Políticas de esporte.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Nota 1 (N1) - avaliação dissertativa com valor três (3,0);
Nota 2 (N2) - elaboração do trabalho final valor três (3,0);
Nota 3 (N3) - apresentação do trabalho final em seminário valor quatro (4,0).
Notal Final: N1+N2+N3 = NF
Para Nota1 será aplicada uma avaliação substitutiva ao final do semestre com valor de 3,0,
que substituirá notasinferiores. Avaliação Substitutiva versará sobre todo o conteúdo da
disciplina.
A segunda chamada seguirá o disposto no Art. 18 da Resolução CONEP No 012 (04/04/2018)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FREIRE, João Batista. Pedagogia do futebol. Autores Associados, 2003
PRIESS, Fernando Guilherme. Metodologia do Voleibol. Porto Alegre SER - SAGAH 2019.
VENÂNCIO, Silvana; FREIRE, João Baptista (orgs.) O jogo dentro e fora da escola. Campinas:
Autores Associados, 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: História da Educação Física Período:2º Currículo: 2018

Docente: Kleber do Sacramento Adão. D.Sc. Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: - C. H. Teórica: 72ha Grau: Bacharelado Ano: 2019 Semestre: 2º

EMENTA

A História como área de estudo e pesquisa no campo da Educação Física e Esportes. Panorama e perspectivas sobre o
ensino e pesquisa em História da Educação Física e Esportes no Brasil. Fontes e métodos para o estudo da História da
Educação Física e Esportes. As práticas corporais na história das sociedades. A Educação Física no Brasil: a herança
militar, médica e esportiva. A educação do corpo e a escolarização das práticas corporais

OBJETIVOS

- refletir sobre a importância dos estudos relativos à História da Educação Física e Esportes;
- conhecer as fontes e métodos para o estudo da história da Educação Física e Esporte;
- identificar as bases por meio das quais se deu a educação do corpo e a escolarização das práticas
corporais.
- conhecer o processo de constituição das práticas corporais na história das sociedades.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Panorama e perspectivas acerca da História da Educação Física/Esportes

1.1 O estudo da História da Educação Física e Esportes nos cursos de graduação.
1.2 Panorama e perspectivas dos estudos históricos na Educação Física brasileira.
1.3 O movimento atual nos estudos da História da Educação Física e Esportes no Brasil.

2. Fontes e métodos para o estudo da História da Educação Física/Esportes

2.1 O conhecimento histórico e suas contribuições para a História da Educação Física e Esportes
2.2 Sobre fontes e métodos. A imprensa e os impressos. O documento. A memória. A literatura. As imagens.

3. As práticas corporais na história das sociedades

3.1 - As práticas corporais dos povos da Antiguidade Oriental
3.2 - A cultura corporal dos povos da Antiguidade Ocidental: as sociedades grega e romana.
3.3 - O mundo medieval e a cultura corporal: entre o jogo e a festa.
3.4 - Os pedagogos do Renascimento e do Iluminismo e a educação do corpo.
3.5 - A Educação Física na Europa do século XIX e os Sistemas Ginásticos

4. A Educação Física no Brasil

4.1 As raízes europeias da Educação Física.
4.2 A herança militar, médica e esportiva.
4.3 Educação do corpo e escolarização das práticas corporais

METODOLOGIA DE ENSINO









COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Jogos e Brincadeiras Período:1º Currículo: 2018

Docente (qualificação e situação funcional): Ricardo Ducatti Colpas, Dr. Adjunto 1 Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: Fisiologia do Exercício Co-requisito: não há

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: 8ha C. H. Teórica: 64ha Grau: Bacharelado Ano: 2019 Semestre: 1º

EMENTA

O jogo como produção humana nas diferentes culturas. Os jogos e brincadeiras nos espaços de
atuação profissional. O jogo e a brincadeira como conteúdo da educação física escolar e suas relações
com as questões étnicos raciais e de gênero.

OBJETIVOS

Compreender os jogos e brincadeiras na sua dimensão histórica.
Entender os jogos e brincadeiras como linguagens que influenciam o desenvolvimento dos
sujeitos.
Valorizar as diferentes manifestações dos jogos e brincadeiras que constituem as diferentes
culturas, destacando-se as manifestações indígenas e afro-brasileiras.
Situar os jogos e brincadeiras na sua lógica curricular dentro da Educação Física no espaço
escolar.
...

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O jogo e a brincadeira no espaço profissional do professor de educação física e suas possibilidades de
prática corporal.

- As teorias do jogo e da brincadeira.

- O jogo enquanto componente da cultura corporal indígena e africana e suas possibilidades de prática
corporal.

- O jogo digital na sociedade de consumo e suas possibilidades de prática corporal.

- O jogo nas três dimensões do conteúdo da Educação Física escolar e suas possibilidades de prática
corporal.

METODOLOGIADE ENSINO

Aulas expositivas e práticas; discussão e análises em torno dos temas do jogo e da cultura corporal; seminários
e trabalhos em grupo.

CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina:Metodologia do Ensino dos Esportes de Lutas Período:4º Currículo: 2018

Docente (qualificação e situação funcional): Prof. Dr. Claudio Manoel Ferreira Leite Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há

C.H. Total: 72ha C.H. Prática: 42ha C. H. Teórica: 30ha Grau: Bacharelado Ano: 2019 Semestre: 2º

EMENTA

Lutas sistematizadas e Esportes de Luta; aspectos motores dos esportes de lutas (ênfase em Caratê);
Esportes de luta e Educação Física; Aspectos técnicos, táticos e metodológicos (ênfase em Caratê).

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno:

 Classificar as tarefas motoras existentes em Esportes de luta
 Analisar e definir os principais requisitos motores presentes em Esportes de Luta (capacidades

físicas e coordenativas)
 Discutir e estabelecer relações entre Lutas sistematizadas/Esportes de luta e Educação Física.
 Aprender elementos técnicos básicos das lutas (ênfase em Caratê)
 Experimentar, compreender e aprender aspectos metodológicos do ensino das lutas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Lutas sistematizadas e Esportes de Luta: Definições e aspecto histórico (visão geral); Lutas nas olimpíadas
(histórico); Esportes de luta olímpicos e não-olímpicos.

2. Aspectos motores dos esportes de lutas (ênfase Caratê): Classificação das tarefas; Capacidades físicas e
coordenativas. (participação no Seminário Mineiro de Comportamento Motor – UFMG)

3. Esportes de luta e Educação Física: Influências de conhecimentos em Educação Física nos Esportes de
Luta; Esportes de Luta como componentes curriculares.

4. Aspectos técnicos, táticos e metodológicos: ênfase Caratê

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e práticas, bem como, discussão e análises de textos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O conceito final será o resultado do somatório das notas alcançadas nas seguintes atividades:

- 1 Avaliação teórica escrita (4,0pts): conceitos e aplicações
- 1 Trabalho teórico-prático (2,0pts): Apresentação de características e regras de lutas olímpicas (ou aspirantes)
- 1 Trabalho teórico-prático (4,0pts): Elaboração de plano de ensino (2pts) e aplicação de uma aula de lutas (2pts)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA










