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Projeto Pedagógico do Curso

• Concepção do Curso: 
– O Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal de São João del-Rei filia-se 
às correntes progressistas e tem como objetivo 
central  a  formação de professores para a 
Educação Básica, enfatizando o espaço escolar 
como local privilegiado para a compreensão e a 
construção da cultura corporal.



Projeto Pedagógico do Curso
• Concepção do Curso: 

– O Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal 
de São João del-Rei curso tem como objetivo: (a) Atuar junto aos 
diversos segmentos da organização social, pública e particular, 
instituições, centros especializados na prática de exercícios físicos, 
clínicas de reabilitação, creches, hotéis e tudo o mais que se 
relacionar com a Educação Física, o Esporte, a Saúde e o Lazer; (b)  
Desenvolver atitudes éticas, reflexivas, críticas, inovadoras e 
democráticas; (c) Incentivar a busca constante de comprovações 
científicas na área da Educação Física e Desportos, para além do 
senso comum; (d)  Conscientizar sobre a importância da prática 
regular, consciente e planejada do exercício físico visando à melhoria 
da qualidade de vida da população em geral. 



Resoluções que norteiam
Licenciatura

• Resolução 01 CNE/CP, de 18 de fevereiro de 2002 – institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica;

• Resolução 02 CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002 – institui a 
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 
plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 
superior; 

• Resolução N° 7 CNE/CES, de 31 de março de 2004 – institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Educação Física, em nível superior de graduação plena; 

• Resolução 001 CONEPE/UFSJ, de 15 de janeiro de 2003 – 
determina a obrigatoriedade do Projeto Pedagógico por curso e fixa 
diretrizes para sua elaboração.



Resoluções que norteiam
Bacharelado

• Resolução N° 7 CNE/CES, de 31 de março de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física; 

• Resolução No 7, de 4 de outubro de 2007, que altera o §3º do art. 10 da Resolução N° 7 
CNE/CES, de 31 de março de 2004

• Resolução CNE/CES No 4, de 6 de abril de 2009, que dispõe da carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração do curso de Educação Física na 
modalidade presencial. 

• Resolução Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) N° 27 /UFSJ, de 11 de setembro 
de 2013, que estabelece definições, princípios, graus acadêmicos, critérios e padrões para 
organização dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação da UFSJ.

• o Decreto 8.368/2014 que regulamenta a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com transtorno do Espectro Autista.

• a Resolução CNE/CP 01/2004: Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

• a Resolução CNE/CP 01/2012: Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; 

• a Resolução CNE/CP 02/2012: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; 



Organização Administrativa

• O Colegiado do Curso
– 5 docentes

• Prof. Dr. Alessandro de Oliveira – Presidente (04/2017 à 03/2019)

• Prof. Me. Marise Botti (04/2017 à 03/2019)

• Prof. Dr. Kleber do Sacramento Adão (2016-2018)

• Prof. Me. Ricardo Ducatti Colpas (2017-2019) 
• Prof. Dr. Álvaro de Oliveira Penoni (2017-2019)

– 1 representante discente (a ser indicado)

• indicação do Centro Acadêmico Kleber do Sacramento Adão



• Coordenador: Prof. Dr. Alessandro de Oliveira  (04/2017 à 03/2019)

• Vice Coordenador: Prof. Me. Marise Botti (04/2017 à 08/2019)

• Secretária: Tânia Aguiar



COEFI

DCEFS

DCNAT
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• 2.557,5 horas em unidades curriculares;

• 400 horas de estágio supervisionado;

• 200 horas de atividades extracurriculares e;

• 100 horas de trabalho de conclusão de curso.

TOTAL: 3.257,5 horas



• 2.706 horas em unidades curriculares;

• 300 horas de estágio supervisionado;

• 200 horas de atividades extracurriculares e;

• 100 horas de trabalho de conclusão de curso.

TOTAL: 3.306 horas



Atividade Acadêmico Científico 
Culturais - LICENCIATURA

• Apresentação de Poster: 20h por poster

• Colaborador em Eventos Esportivos (máx. 20h semestre)

• Cursos, minicursos e oficinas sem limites

• Direção do centro acadêmico – 25h anuais

• Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) – 40h semestrais

• Grupo de Estudos Cadastrado no CNPq - 40h semestrais

• Monitorias
–  Bolsa de 12h – 20h semestrais

– Bolsa de 20h – 25h semestrais



Atividade Acadêmico Científico 
Culturais - LICENCIATURA

• Participação em eventos acadêmicos (sem limites)

• Participação em projetos de extensão  - 40h semestrais

• Participação como membro do colegiado – 3h por reunião

• Participação em organização de eventos acadêmicos – 30h por 
evento

• PIBIC, PIIC, PIBID e PIBEX - 40h semestrais

• Publicação de artigo:

– Não Indexado (30h) a Indexado (50h)

• Voluntário em atividades voltadas à Ed. Física (máx. 20h semestre)



Atividade Acadêmico Científico 
Culturais - BACHARELADO

A SER DEFINIDA PELO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE EM 2018



Inscrições

1ª Etapa

14/07 à 17/07

2ª Etapa

23/07 à 25/07

3ª Etapa

06/08 à 10/08

A não confirmação da matrícula em nenhuma das 2 primeiras etapas significa o 
desligamento do aluno da instituição



Características adicionais ao curso
• Tempo de integralização (3 a 6 anos)

• Ingressantes 01/2018
• Formatura: 12/2021
• Tempo máximo de integralização 12/2023*

• O desligamento do curso
– Não completar o mesmo no tempo máximo de integralização
– Abandono do curso acarrentando a reprovação por falta em todas as 

disciplinas

• Nota mínima para aprovação: 6 pts
• Frequência mínima nas aulas: 75% (72ha – 18 ha; 36ha – 8ha)

* Trancamentos (máximo 1,5 ano) de matrícula podem adiar este tempo.



Características adicionais ao curso
• Dependência em disciplina:

• Regime de Recuperação
– 1º reprovação na disciplina
– Aproveitamento maior do que 4pts
– Aprovado em frequência

• Realização da disciplina nas vigências normais do curso
• Quesitos para aceite da matrícula

– Tempo de integralização
– Curso de Origem
– CR

• CUIDADO: A reprovação em disciplinas do 1º período 
gera transtornos posteriores!



Características adicionais ao curso

• 10% de oferecimento pode ser feito on-line 

• Aproveitamento de disciplinas
– Solicitação feita por meio de requerimento eletrônico no 

site da UFSJ por meio do CONTAC

• Materiais do curso: onde está disponível e regras de 
uso. (www.ufsj.edu.br/dcefs)



Fluxograma - LICENCIATURA



Fluxograma - BACHARELADO
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OFICINAS – PRÉ JOGOS













MOSTRA DE VÍDEOS DE ESTÁGIO

















GRUPOS DE ESTUDO

• Labomídia – Observatório da Mídia Esportiva

• Lab. de Cineantropometria e Fisiologia do 
Exercício

• Pedagogia do Esporte

• Educação Física Adaptada - LAPIP



APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS







EXTENSÃO

















OBRIGADO E SEJAM BEM VINDOS!!!

SITE: WWW.UFSJ.EDU.BR/COEFI
coefi@ufsj.edu.br –  3373-5203


