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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Comportamento Motor II: Aprendizagem Motora Período: Ensino Remoto (4º Período)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Prof. Dr. Claudio Manoel Ferreira Leite

Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: Comportamento Motor I: desenvolvimento Motor Co-requisito: não há

C.H. Total: 36ha C.H. Assíncronas: 24ha C. H. Teórica: 36ha Grau: Lic/Bac Ano: 2020

EMENTA

Aprendizagem motora. Terminologia básica. Produção de movimentos (processamento de informações).
Estágios e avaliação da aprendizagem motora. Fatores de aprendizagem motora.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno:
✓ Compreender as contribuições da área de estudo Aprendizagem Motora para o ensino-aprendizagem de
movimentos.
✓ Proporcionar contato inicial com obtenção de conhecimento e compreensão do fenômeno aprendizagem motora.
✓Identificar e compreender fatores relacionados a aprendizagem motora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aprendizagem motora:

o Terminologia básica: Definições de aprendizagem motora, classificação das habilidades motoras
o Produção de movimentos: processamento de informações e teorias representacionais
o Estágios e avaliação da aprendizagem motora
o Fatores de aprendizagem motora: Prática física e mental, Instrução Verbal / Demonstração, Feedback,

Estrutura (prática variada/estruturação), Distribuição, Parte e Todo, Estabelecimento de Metas

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas assíncronas:

1. Exposições em vídeo, produções de mídia (texto, áudios e vídeos), fóruns de debate.
a. Meios/ferramentas: Portal didático-UFSJ e Youtube

Aulas síncronas:

1. Discussão, resoluções de problemas e aprofundamentos nos pontos abordados
a. Meios/ferramentas: Google Meet

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado do somatório das notas alcançadas em atividades assim pontuadas:

- Avaliações objetivas (4,0pts)
- Produção de textos/áudio/vídeo (4,0pts)
- Correção de textos/áudio/vídeo (2,0pt)

Todas as avaliações serão assíncronas e disponibilizadas no Portal Didático.
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A frequência será atribuída a partir do cumprimento das atividades propostas (artigo 11 da Res. 007/2020 do
CONEP/UFSJ).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SCHMIDT, R.A; WRISBERG, C.A. Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da
aprendizagem baseada na situação. 4ed. Porto Alegre: Artmed. 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GALLAHUE D.L.; OZMUN J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo o Desenvolvimento Motor,
7ºed., Porto Alegre: Artmed, 2013.

MAGILL R.A., Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações, Editora Edgard Blucher, 2002, 369p.

TANI, G. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

TANI, G.; MANOEL, E.J.; KOKUBUN, E.; PROENÇA, J.E. Educação Física Escolar: Fundamentos de uma
Abordagem Desenvolvimentista. São Paulo: EPU/EDUSP, 1988.

Prof. Cláudio M. F. Leite
Matrícula UFSJ: 1573

Aprovado pelo Colegiado em / / 2020 .

Coordenador(a) do Curso
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CURSO: Educação Física
Turno: Integral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2018

Unidade curricular
Anatomofisiologia 2 Teórica- Geral e Cardiorrespiratória

Remoto

Departamento
DCNAT

Ano-
Semestre/
Período
2020-2

emergencial /
2º

Carga Horária

Código CONTAC
C.H. Total

24 h
C.H Síncronas

2 h
C.H. Assíncronas

22 h

Tipo Habilitação / Modalidade
Bacharelado / Licenciatura

Pré-requisito
Não Há

Co-requisito
Anatomofisiologia 2
Teórica: Nutrição e

Reprodução
Remoto

EMENTA
Morfologia do sistema digestório, aparelho urinário e genital feminino e masculino. 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.

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 anatômicas do sistema digestório e sua situação no organismo.

 Descrever as estruturas anatômicas do aparelho urogenital masculino e feminino.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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aula data Conteúdo
1 28/janAnatomia do Sist.Digestório
2 04/fevAnatomia do Aparelho urogenital Masculino e feminino
3 11/fevAnatomia do Sistema circulatório
4 18/fevAnatomia do Sistema respiratório
5 25/fevProva 1
6 04/marTBL (síncrona)
7 11/marFisiologia cardíaca
8 18/marFisiologia Vascular
9 25/marVentilação pulmonar.
10 01/abrHemácias, Hemoglobina - Trocas de gases
11 08/abrControle da função cardiorrespiratória
12 15/abrProva 2

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES
Na aula síncrona será proposta atividade:

 Aplicação de TBL

 Discussão sobre perguntas associadas ao tema;

Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:

 Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula;

 Disponibilização de vídeo-aulas sobre o tema a ser abordado;

 Trabalhos em grupo sobre temas adjacentes á unidade curricular;

 Realização de atividades avaliativas complementares a serem entregues ao docente para o
acompanhamento do aprendizado;

 Realização de avaliação formativa.

As aulas serão realizadas em plataforma específica com link disponibilizado no Portal didático UFSJ,
sendo utilizado para atividade síncronas o sistema Meet Conferência disponível na plataforma
Google.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:

a)02 avaliação formativa no portal didático (30 pts cada, sendo 60 pts total)
b)01 TBL em grupo (máximo de 6 pessoas) a ser discutido em aula síncrona e entregue no final da
unidade curricular (10pts)
c)03 mapas mentais anatômicos (individual) a serem entregues em data definida pelo docente (10 pts
cada, sendo 30 pts total).

Serão enviados via portal listas de atividades que contabilizarão como frequência, juntamente com as
demais atividades propostas a serem realizadas.

CRITÉRIOS PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DEFINIDOS PELA
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RESOLUÇÃO Nº 007, DE 03 DE AGOSTO DE 2020, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO (CONEP) DA UFSJ
Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades
propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não
concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.

§ 1º Será estabelecido pelo responsável da UC o prazo máximo para a entrega de cada atividade,
considerando questões que podem resultar no atraso do processo de entrega (instabilidade da rede
etc.).

§ 2º As supracitadas atividades podem ser consideradas como avaliações.

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO, REVISÃO DE AVALIAÇÃO E ABONO DE FALTAS DEFINIDOS
PELA RESOLUÇÃO Nº 12, DE 04 DE ABRIL DE 2018, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO (CONEP) DA UFSJ:
Seção V
Art. 15 - Para aprovação em uma unidade curricular, é obrigatória a obtenção de nota final igual ou
superior a 6,0.

AVALIAÇÕES DE SEGUNDA CHAMADA:

Não haverá avaliações de segunda chamada, tendo em vista que as atividades avaliativas serão
todas realizadas de forma assíncrona e poderão ser feitas ao longo da semana e assim como as
avaliações também estará disponível período determinado.

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA:

Não há necessidade de avaliação substitutiva, tendo em vista que as atividades avaliativas serão
todas realizadas de forma assíncrona.

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.

____________________________ _________________________________
Assinatura do Professor Assinatura do Coordenador do Curso

Profª Erika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga Profa. Marise Botti

Data ____/____/ 2020 Data ____/____/ 2020
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CURSO: Educação Física
Turno: Integral

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2018

Unidade curricular
Anatomofisiologia 2 Teórica: Nutrição e Reprodução

Remoto

Departamento
DCNAT

Ano-
Semestre/
Período
2020-2

emergencial /
2º

Carga Horária

Código CONTAC
C.H. Total

36 h
C.H Síncronas

12 h
C.H. Assíncronas

24 h

Tipo Habilitação / Modalidade
Bacharelado / Licenciatura

Pré-requisito
Não Há

Co-requisito
Anatomofisiologia 2
Teórica- Geral e
Cardiorrespiratória

Remoto

EMENTA
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 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 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
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Carga
horária Semana Conteúdo

3 25 a 29 jan As estruturas do sistema digestório e seus principais constituintes
celulares e teciduais. Nutrientes e seu papel nas funções orgânicas.

3 1 a 5 fev Sistemas de controle do Sistema Digestório
3 8 a 12 fev Motilidade do Trato Gastrointestinal
3 15 a 19 fev Secreções do Trato Gastrointestinal
3 22 a 26 fev Absorção de Nutrientes / Avaliação 1
3 1 a 5 mar Fisiologia do Sistema Reprodutor feminino
3 8 a 12 mar Fisiologia do Sistema Reprodutor masculino
3 15 a 19 mar Mecanismos de contracepção / Avaliação 2
3 22 a 26 mar Líquidos corporais e depuração renal e Filtração glomerular
3 29 mar a 2 abr Reabsorção e secreção renal
3 5 a 9 abr Homeostase do fosfato, cálcio e potássio.
3 12 a 16 abr Equilíbrio ácido base / Avaliação 3

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES
 A disciplina será abordada por meio da exposição de conteúdos de forma assíncrona, com

vídeos indicados e/ou produzidos pelo docente e postados no Portal Didático. A exposição
assíncrona será acompanhada de estudos dirigidos (questionários) postados na mesma
plataforma. Serão disponibilizados períodos de atendimento remoto para tirar dúvidas. A cada 2
horas de atividade assíncrona serão realizadas webconferências (atividade síncrona) por meio
plataformas disponíveis (Google meet, Jitsi, Zoom, etc.) com duração de 1 hora.

 Será sugerido material de leitura de apoio, como artigos científicos, capítulos de livro e textos de
divulgação científica.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Dez pontos serão distribuídos entre as seguintes atividades:

• 3 avaliações teóricas de 3,0 pontos cada, aplicadas no portal didático.
• Questões desafio publicadas no portal didático ao longo do semestre. O somatório das
questões desafio será de 1,0 ponto.
• Prova substitutiva: A prova substitutiva terá o valor de 3,0 pontos e poderá substituir a menor
nota de uma das avaliações teóricas e será aplicada se o estudante não atingir os 6,0 pontos finais
necessários para aprovação.
Para os casos de faltas justificadas em dias de avaliação será realizada a segunda chamada de
acordo com a Resolução no 12/CONEP/UFSJ/2018.

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.
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____________________________ _________________________________
Assinatura do Professor Assinatura do Coordenador do Curso
Prof. Luciano Rivaroli Profa. Marise Botti

Data ____/____/ 2020 Data ____/____/ 2020



COORDENADORIA DO CURSO DE QUÍMICA
PLANO DE ENSINO

Unidade Curricular: POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL Período: 6º Currículo: 2019

Docente: Judilma Aline Oliveira Silva – Substituta - DECED Unidade Acadêmica: DECED

Pré-requisito: - Co-requisito: -

C.H. Total: 66 h-72ha C.H. Síncrona:
48h/a-

C. H. Assíncrona:
24h/a Grau: Licenciatura Ano: Semestre: 2º

EMENTA

As políticas educacionais no contexto das políticas públicas; organização do sistema de ensino no Brasil; a LDB 9394/1996 e a
estrutura da educação brasileira; impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à educação.

OBJETIVOS

• Compreender o contexto, o significado e a importância histórica da legislação educacional brasileira;
• Conhecer a ordenação legal da organização da educação brasileira;
• Discutir as implicações pedagógicas do ordenamento legal e das políticas públicas educacionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Política educacional e o contexto histórico das políticas públicas
A LDB 9394/96 e os princípios educacionais
Limites e perspectivas das políticas educacionais
Abordagens do ciclo de políticas: análise das questões do ciclo utilizando como exemplo a BNCC

II – MAPEAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
- A escola pública ao longo dos 20 anos
- o sistema de avaliação das políticas públicas.
- Pesquisar algumas políticas de impacto federal, estadual e municipal

III - AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS E HISTÓRICOS
O Plano Nacional de Educação -2011-2020
Políticas públicas educacionais e seu impacto na/para organização escolar: Destaque para as políticas de financiamento em
educação: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF; Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas dialogadas;
b) Realização de Debate sobre: filmes, vídeos e lives indicados e previamente selecionados;
c) Atividades interativas com o uso de App, como Jamboard, Mentimeter entre outros.

Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:
a) Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula;
b) Assistir filmes, vídeos e lives selecionados e que serão trabalhados em grupo;
c) Realização de atividades: Estudo dirigido; participação em fórum, elaboração de Wiki, participação em QuiZ;

As aulas síncronas serão realizadas peloMeet disponível na plataforma Google® .

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO



O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 01 autoavaliação dissertativa (10pts )
b) 03 trabalhos em grupo (um por unidade, sendo 10 ponto em cada)
c) Realizar 75% das atividades do portal

Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a as atividades
propostas e será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 nov. 2020.
BRZEZINSKI, Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 9.ed. São Paulo: Cortez, 2005.
KOCHHANN, S.C. et al. Mapeamento das políticas públicas educacionais. Revista gesto. V.3, N.1, Jan./Jun. 2015.
SAVIANI, Demerval. Política educacional brasileira: limites e perspectivas. Revista de
Educação. PUC-Campinas, Campinas, n. 24, p. 7-16, junho 2008. Disponível em: <
http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/108/96>. Acesso em: 20 nov. 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, Dalila. Politica educacional brasileira atual: embates e possibilidades. Rev. Pol. Púb. São Luiz. V.16, n.2, p.455-
457.jul/dez, 2012.
COELHO, M. I. de M. Vinte anos de avaliação da educação básica no Brasil: aprendizagens e
desafios. Revista Ensaio. Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro, vol. 16, n 59,
p. 222-258, abr./jun. 2008.
CURY, Carlos Roberto Jamil. Estado e políticas de financiamento em educação. In: Educação e Sociedade Revista de Ciência da
educação. Educação escolar: os desafios da qualidade. Campinas, São Paulo: Cortez, out. 2007, v. 28, n.º 100 – Especial.
FERREIRA, N.S.C. (Org.). Políticas públicas e gestão da educação polêmicas, fundamentos e análises. Brasília, DF: Liber Livro, 2006.
FREIRE, Paulo. Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993.
FRIGOTTO, G. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI. Revista Brasileira de
Educação v. 16 n. 46 jan.|abr. 2011
HERMINDA, Jorge Fernado; Jailton de Souza, LIRA. Políticas educacionais em tempos de golpe: entrevista com Dermeval Saviani.
Educ. Soc., Campinas, v. 39, nº. 144, p.779-794, jul.-set., 2018.
SAVIANI, Demerval. Organização da educação nacional: sistema e conselho nacional de educação, plano e fórum nacional de
educação. In: Educação e Sociedade Revista de Ciência da educação. Caminhos na construção do plano nacional da educação:
questões desafiadoras e embates emblemáticos. Campinas, São Paulo: Cortez, jul.-set. 2010, v. 31, n.º 112.
_________. Sistema nacional de educação articulado ao plano nacional de educação. Revista Brasileira de Educação. Rio de
Janeiro, v. 15 n. 44, p. 380-412, maio/ago. 2010.
_________. A escola pública brasileira no longo século XX (1890-2001). Disponível em: <
http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Coord/Eixo3/483.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2020.
WERLE, Flávia Obino Côrrea. Panorama das políticas públicas na educação brasileira: uma análise das avaliações externas de
sistemas de ensino. Revista Lusófona de Educação, 26, 2014.

_______________________________
Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / / .

_____________________________________
Coordenador do Curso
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Educação Física Adaptada Período: Ensino Remoto (4º Período)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Andrea Carmen Guimaraes, Associado I

Unidade Acadêmica: DCEFS

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

C.H. Total: 72ha C.H - 36ha

Assíncronas

C. H - 36ha

Síncronas

Grau:
Licenciatura/Graduação
Plena

Ano: 2021

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.

- Observar e entender as situações concretas de ensino/aprendizagem para os diversos locais que se realizam

atividades físicas; planejar e ministrar atividades para pessoas com deficiência.

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

- Possibilitar parcerias e troca de saberes facilitando a prática de jogos e apresentações de esportes

paraolímpicos como forma de conhecimentos e prática didática pedagógica.

- Incentivar a leitura e discussão de artigos científicos na área específica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- A educação Física Adaptada.

2- A deficiência.

22.1 A concepção da deficiência ao longo da história, conceito e terminologias, considerações políticas legais.

22.2 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.

3-Tipos de deficiência Física e as restrições motoras

33.1 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.

4- Deficiência Intelectual e atividade física
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4.1 Abordagens dos aspectos conceituais e classificação; causas e características principais; implicações no programa

de atividade física;

5- Esportes Paralímpicos

Introdução aos esportes paralímpicos e breve conhecimento das classificações funcionais nas modalidades

paralímpicas.

Promover a realização de discussão sobre o tema e os diferentes tipos de protocolos que podem ser utilizados aos

grupos especiais; propiciando uma aproximação das práticas e o conhecimento para elaboração de aulas gravadas em

vídeos para população diversificada.

METODOLOGIA DE ENSINO

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
Multi e interdisciplinares relacionados com a deficiência esportes paralimpicos e classificação funcional, utilizando-se:

a) Aulas expositivas interativas, incluindo discussão de casos e debates de temas selecionados. Palestras sobre os
temas com diversos profissionais da área.

b) Filmes relacionados ao tema. Discussão de artigos e debates de temas selecionados, alem de Artigos para
discussão.

Serão utilizadas aulas síncronas remotas nas plataformas: Google Meet, RNP webconferência e Zoom. Serão
realizados métodos de ensino ativo como a aprendizagem Baseada em Problemas (ABP/PBL), aprendizagem baseada
em equipes (ABE/TBL) no TBL Active, discussão de casos clínicos, mapas mentais no MindMeister e fóruns no
portal didático da UFSJ e em outras plataformas.

Serão utilizadas atividades assíncronas para apresentação e aprofundamento de conteúdo como:

a) Elaboração de vídeos com atividades práticas (aulas para o a população estudada – vídeo aula), para os diversos
grupos que devem ser encaminhados via plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ ou por Sistema Meet
disponível na plataforma Google e, no caso de não acessibilidade por esta via, serão realizadas por meio do sistema
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Governo Federal do Brasil.

Informes Gerais

 As aulas serão realizadas no Sistema Meet disponível na plataforma Google® e, no caso de não acessibilidade

por esta via, serão realizadas por meio do sistema Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Governo

Federal do Brasil.

 Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos matriculados na disciplina.

 Em cumprimento a resolução 07/2020, que norteia as atividades remotas na UFSJ, não serão realizadas

chamadas durante as aulas síncronas;

 Todas as atividades solicitadas aos discentes serão previamente expostas aos mesmos na primeira semana,

sendo: (a) entrega do trabalho individual ou em grupos de até 4 pessoas, (b) entrega dos resumos no sistema

remoto, (c) atividades avaliativas entregues no Portal Didático da UFSJ (d) montagem de vídeos que devem

ser gravadas pelos discentes referentes as atividades práticas para populações especiais e encaminhadas via

portal.

 Todas as atividades solicitadas deverão ser entregues via Portal Didático da UFSJ, com datas definidas para

entrega no sistema remoto.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
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O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
1 prova dissertativa (30pts)
3 trabalhos ao longo do período (10pts cada) = 30pts
02 Vídeos aula (20 pts cada) = 40pts
Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com
a as atividades propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GORGATTI, Márcia Greguol e COSTA, Roberto Fernandes da (org) Atividade Física Adaptada: qualidade de

vida para pessoas especiais. Barueri, SP: Manole, 2005.

CARVALHO-FREITAS, M. N., Guimarães, A. C., Rocha, G. B. D., Souto, J. F., & Santos, L. M. M. (2015).

Características Psicossociais do Contato Inicial com Alunos com Deficiência. Psicologia & Sociedade. 27(1),

211-220.

GUIMARÃES, A. C.; ROCHA, G. B. D.; MACIEL, M. G. & Adão, K. S. Pensando as Práticas de Intervenção

dos Discentes do Curso de Licenciatura em Educação Física na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

(APAE) do Município de São João del-Rei/MG. Pesquisas e Práticas Psicossociais 6(1), São João del-Rei,

janeiro/julho 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO-FREITAS, M. N. Inclusão: possibilidades a partir da formação profissional. Universidade Federal de

São João del-Rei. UFSJ, 2015. Ministério da Educação. 260 p

GORLA, J. I. Educação Física Adaptada “o passo para a avaliação”. 2 ed. Ed: Phorte. Ano 2008.

MAUERBERG, C. E. Atividade Física Adaptada. Tec Med Ed. (2005)

MANTOAN, M. T. E. Inclusão Escolar - O que É ? Por que ? Como Fazer ? - Cotidiano Escolar - 2ª Ed. 2006

TEIXEIRA, L. Atividade Física Adaptada e Saúde “da teoria a prática” Ed. Phorte. Ano 2008.

Docente
Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Psicologia do Esporte (parte 2) Período: Ensino Remoto 

 (6º período) 

Docentes (qualificação e situação funcional):  

Renato Sampaio, Professor Titular  

Unidade Acadêmica: DCEFS 

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

C.H. Total: 

36h/a 

C.H. 

Assíncronas: 

20h/a 

C. H. Síncrona: 

16h/a 

Grau: Bacharelado Ano: 2020 

EMENTA 

O papel do Psicólogo do Esporte. As emoções humanas.  A motivação, a ansiedade, a agressividade 

o estresse (controle) e a competitividade. Temas de equipe esportiva: liderança, perfis psicológicos, 

treinamento mental, periodização e cooperação. Olimpismo. Elementos do corpo mental e emocional. 

Aspectos da depressão de esportistas e atletas. Terapias e acompanhamentos. 

OBJETIVOS 

 

Conhecer as diferentes formas de trabalho do Psicólogo do Esporte; Dominar conteúdos 

do campo psicológico, aplicados ao esporte; Conhecer os determinantes psicológicos do 

indivíduo e da equipe. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina (2 ha) O sono dos esportistas e atletas (4 ha) A terapia da música no treino 

e na competição (6 ha) Autosabotagem e procrastinação (6ha) A pressão por resultados (6 ha) 

Elementos do corpo mental e emocional (4 ha) Aspectos da depressão (4 ha) Terapias e 

acompanhamentos (2 ha) Avaliação (2 ha) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivas, vídeos gravados, discussão e análises de artigos científicos em torno do tema. As 

aulas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ ou por Sistema 

Meet disponível na plataforma Google. Os vídeos serão disponibilizados por link do Youtube 

conforme cronograma. A disciplina será ofertada em atividades síncronas (16 h/a) e assíncronas (20 

h/a)   

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 
Prova dissertativa (valor = 5,0) e Prova de múltipla escolha (valor = 5,0). Ambas as avaliações serão 

disponibilizadas no portal didático. Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será 

considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a as atividades propostas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

RUBIO, Katia; DE OLIVEIRA CAMILO, Juliana A. Por quê uma Psicologia Social do Esporte. 

Psicologia Social do Esporte, p. 9, 2019. 
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SAMULSKI, D.M., Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas. 2. ed. rev. ampl. 

Barueri: Manole, 2009.  

WEINBERG, Robert S.; GOULD, Daniel. Fundamentos da psicologia do esporte e do 

exercício. Artmed editora, 2016. 

 

BARBOSA, A.B. Mentes depressivas. São Paulo, Editora Principium, 2016. 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUBIO, Kátia. Da psicologia do esporte que temos à psicologia do esporte que queremos. Revista 

Brasileira de Psicologia do Esporte, v. 1, n. 1, 2018. 

. 

 
 

 
  

Renato Sadi 

Docente 

Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

 
 
  

Coordenador do Curso 
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Distúrbios do aparelho musculoesquelético Período: Ensino Remoto (7º Período) 

Docentes (qualificação e situação funcional):  

Álvaro César de Oliveira Penoni, Classe C - Adjunto 

Unidade Acadêmica: DCEFS 

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

C.H. Total: 

36ha 
C.H. Síncronas: 

18ha 
C. H. 

Assíncronas: 

18ha 

Grau: Bacharelado Ano: 2021 

EMENTA 

A Educação física e a prevenção de lesões musculoesqueléticas; Lesões de tecidos moles e 

evolução do processo de reparo tecidual – o papel do profissional de Educação Física; 

Prevenção e atividades práticas específicas de compensação muscular. 

 
 

OBJETIVOS 

Estabelecer inter-relação entre os profissionais de saúde atuantes na área da promoção da saúde e da 

importância do trabalho interdisciplinar; 

Conhecer as principais lesões dos tecidos moles e o processo de resposta orgânica às lesões; 

Conhecer e saber prescrever corretamente exercícios de acordo com o estágio de recuperação de 

distúrbios do aparelho musculoesquelético;  

Discorrer sobre a importância do trabalho preventivo.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Definição de conceitos sobre a Educação Física e Saúde; 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Relação entre movimento humano, as lesões do aparelho musculoesquelético e o papel do 

Profissional de Atividade Física 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Lesão dos tecidos moles - características gerais 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Conceitos das lesões musculoesqueléticas 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Evolução das lesões musculoesqueléticas – fases de inflamação e reparo tecidual 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Evolução pós lesões do aparelho musculoesquelético – fases tardias de reparo e retorno às 

atividades. 
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Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Discussão sobre o tratamento imediato pós-lesão de tecidos moles 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

 Discussão sobre o conceito e evolução do tratamento das lesões musculoesqueléticas – relação 

entre tratamento e profissional de educação física. 

Aula síncrona e atividade assíncrona 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas síncronas: 

Aulas expositivas e dialogadas usando plataformas digitais (Google Meet, RNP e Portal didático), 

bem como, discussão e análises de textos científicos e vídeos em torno do tema. 

 

Atividades assíncronas: 

Atividades postadas semanalmente no Portal didático, produção de textos baseados em leituras 

científicas. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 

O conceito final será o resultado da somatória aritmética das seguintes atribuições:  

02 provas dissertativas elaboradas no google Forms e disponibilizadas no portal didático no valor de 

3,5 pts cada;  

Produção de trabalhos individuais durante o semestre – somados = 3,0 pontos  

Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que 

não cumprir com a as atividades propostas. 

                                                BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KENDALL, F.P. Músculos, provas e funções.  5. ed. São Paulo: Manole, 2007.  453 p. 

NORDIN, M.; FRANKEL, V. H. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético. 4ª Ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

KISNER,  C. e COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos – Fundamentos e Técnicas. 6. ed. SP: 

Manole, 2015 
  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular. 6 ed., São Paulo. Ed. Manole. 2007 

McARDLE, W. D.; KATCH, F. L.; KATCH, V. L.  Fisiologia do Exercício, Energia, Nutrição e 

Desempenho Humano. 7ed. RJ: Guanabara Koogan, 2011. 

HOUGLUM, Peggy A. . Cinesiologia Clínica de Brunnstrom.6ª edição, São Paulo, Ed. Manole, 2014 

 

 

 

 

  
Docente 

Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

 

 

  
Coordenador do Curso 
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fundamentos e Didática da Educação Física II Período: 5º Currículo: 2017

Docente: Prof. Dr. Marcelo Pereira de Andrade Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: Co-requisito: -

C.H. Total: 36 ha C.H. Prática: C. H. Teórica: 36 ha Grau: Licenciatura Ano: 2019 Semestre: 2º

EMENTA

Esta disciplina dá continuidade à Disciplina Fundamentos e Didática da Educação Física I e tem como principais eixos: a
crise da Educação Física brasileira na década de 1980; a produção de conhecimento científico na Educação Física brasileira a
partir da década de 1980; a análise das teorias da Educação Física escolar no Brasil.

OBJETIVOS
 Incentivar a participação do futuro professor na dinâmica, organização e gestão da escola.
 Analisar e compreender o lugar da Educação Física no currículo escolar.
 Estimular o futuro professor à transformação crítica da Educação Física escolar.
 Alicerçar a prática pedagógica do futuro professor a partir do conhecimento científico e interpretação do contexto sócio-

cultural.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- O repensar crítico da Educação Física na década de 1980.

2- O contexto político na década de 1980.

3- A crise da Educação Física brasileira.

4- A interface da Educação Física brasileira com as Ciências Humanas, Sociais, Biológicas e Saúde.

5- O embate, debate e atores/autores da Educação Física e suas correntes teóricas.

6- O avanço epistemológico.

7- As teorias de Educação Física escolar e suas sitematizações no campo escolar: metodologias de ensino.

8- 3. A Educação Física escolar na contemporaneidade: temos novas propostas?

METODOLOGIA DE ENSINO
 Metodologias ativas, com propostas de construção coletiva tendo como base o desenvolvimento de um projeto ao longo

do semestre.
 Os trabalhos solicitados aos discentes serão utilizados para ateste de frequência e avaliação.
 Serão oferecidas 17 horas de aulas síncronas e 16 horas de aulas assíncronas perfazendo (33horas = 36ha).
 Estudo e discussão a partir de vídeos de pesquisadores da Educação Física brasileira.
 As aulas síncronas acontecerão na plataforma Goole Meet e/ou RNP. O link de acesso será disponibilizado no

Portal Didático.
 O material didático-pedagógico será disponibilizado no Portal Didático da UFSJ.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 Nota 1 (N1) – entrega de atividades - valor total de três (2,0) pontos;
 Nota 2 (N2) - elaboração do trabalho semestral - valor total de três (4,0) pontos;
 Nota 3 (N3) - apresentação do trabalho semestral - valor de quatro (4,0) pontos.
 Nota Final: N1+N2+N3 = NF
 Será aplicada uma atividade substitutiva ao final do semestre que terá o valor total de três (3) pontos, que

substituirá a nota inferior da N2.
 A segunda chamada seguirá o disposto no Art. 18 da Resolução CONEP No 012 (04/04/2018).

Observações:

 Estudar a Resolução CONEP No 012 (04/04/2018).

 Para auxiliar no desenvolvimento das atividades avaliativas, busque o apoio do professor da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BETTI, Mauro. Educação física como prática científica e prática pedagógica: reflexões à luz da
filosofia da ciência. Rev. bras. Educ. Fís. Esp., São Paulo, v.19, n.3, p.183-97, jul./set. 2005.

LOPES, Marcia Regina Sousa; et al. A prática do planejamento educacional em professores de
Educação Física: construindo uma cultura do planejamento. J. Phys. Educ. v. 27 e2748, 2016.

VELOZO, Emerson Luís. Educação física, ciência e cultura. Rev. Bras. Ciênc. Esporte
(Impr.) vol.31 no.3 Porto Alegre May 2010. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892010000300006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRACHT, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cad. CEDES [online].
1999, vol.19, n.48, pp.69-88. ISSN 1678-7110. https://doi.org/10.1590/S0101-32621999000100005.

CASTELANI FILHO, Lino. Política educacional e educação física. Campinas: Autores Associados,
1998.

DAOLIO, Jocimar. Educação Física brasileira: autores e atores da década de 1980. São Paulo:
Papirus, 1998.

DARIDO, Suraya C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Kaneiro: Editora
Guanabara Koogan S. A. 2003.

FERRAZ, Osvaldo Luiz; CORREIA, Walter Roberto. Teorias curriculares, perspectivas teóricas em
Educação Física Escolar e implicações para a formação docente. Revista brasileira de Educação
Física e Esporte, São Paulo, 2012, v.26, n.3, p.531-40, jul./set.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892010000300006
https://doi.org/10.1590/S0101-32621999000100005


4

Prof. Marcelo Pereira de Andrade

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Introdução à Docência Período: 1º Currículo:
2018

Docentes: Prof. Dr. Diego de Sousa Mendes Unidade Acadêmica:
DCEFS

Pré-requisito: Co-requisito: não há

C.H. Total: 72 h C.H. Síncrona: 24h C. H. Assíncrona:
48h

Grau: Licenciatura Ano: 2020 Semestre:
1º

EMENTA
Esta disciplina busca levar os acadêmicos ingressantes no curso de licenciatura em Educação Física à análise crítica
da escola, a partir de suas trajetórias escolares e da observação das escolas; o papel social do professor e da
Educação, bem como, o entendimento das relações entre Educação, diversidade e direitos humanos.

OBJETIVOS
 Analisar criticamente a escola, sua função social.
 Conhecer concepções e formas de organização da Educação Física escolar
 Apresentar possibilidades de interlocução na organização da escola e/ou no ensino da Educação Física escolar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E DISCUSSÕES PRELIMINARES SOBRE A
ESCOLA; EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

 Apresentação da disciplina e do plano de ensino;
 Histórias de vida, educação, escolarização e educação física;

UNIDADE DIDÁTICA 1 – SOBRE EDUCAÇÃO E ESCOLA (março/abril)
 a concepção funcionalista da Educação e da Escola;
 a concepção renovada da Educação e da Escola;
 a concepção crítica da Educação e Escola;
 A escola como instituição social e política;

UNIDADE DIDÁTICA 2 – SOBRE A DOCÊNCIA – SER PROFESSOR
 O que é ser professor?
 Professor como intelectual Reflexivo
 Docência e autonomia;

UNIDADE DIDÁTICA 3 – A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA
 A educação física e a educação escolar
 O que é ser professor de Educação Física?

METODOLOGIA DE ENSINO
As aulas serão dividias em aulas síncronas e aulas assíncronas.

As aulas síncronas serão realizadas via plataforma Google Meet – os encontros serão gravados e
disponibilizados no portal didático. As aulas síncronas serão destinadas a espaços de debates, reflexões e
exercícios didáticos. Aulas dialógicas orientadas ao debate e a socialização coletiva de experiências e de
reflexões subsidiadas por literatura indicada.

As aulas assíncronas serão disponibilizadas no Portal Didático da UFSJ, com as atividades devidamente
sistematizadas aos estudantes (leituras, resumos, resenhas, links para vídeo-aulas)
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Nota 1 (N1) – Realização de atividades semanais no Portal Didático (resumos, resenhas, debate em fóruns
etc.). Cada atividade semanal valerá até 2 pontos. Valor total de 10 pontos.

Nota 2 (N2) - Elaboração do memorial da vida escolar. 10 pontos.

Nota 3 (N3) – Entrega de um resumo comentado de um livro indicados. 4,0 (quatro) pontos.

Nota Final: N1+N2+N3 = NF
3

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 18ª ed. São Paulo: Paz e
Terra, 2001.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como
profissão de interações humanas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 317 p.

YAMIN, Giana Amaral; CAMPOS, Míria Izabel; CATANANTE, Bartolina Ramalho. "Quero ser professora": a
construção de sentidos da docência por meio do Pibid. Rev. Bras. Estud. Pedagog. vol.97 no
245 Brasília jan./abr. 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 14.ed. São Paulo: Cortez, 2005.
143 p.

MATTOS, Carmen Lúcia Guimarães de. O conselho de classe e a construção do fracasso escolar. In: Educação e
Pesquisa, v.31, n.2, p.215-228, maio/ago. 2005.

SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17ª Ed. Campinas: Autores
Associados, 2007. 293 p.

SILVA, Ronalda Barreto. Educação comunitária: além do estado e do mercado? Cad. Pesqui., São Paulo, n. 112,
2001.

_____________________________
Professor da disciplina

(Carimbo de identificação)

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso
(assinatura e carimbo)



COORDENADORIA EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO REMOTO

Unidade Curricular: O Jogo e suas manifestações Período:2° Currículo: 2018

Docente: Ricardo Ducatti Colpas Unidade Acadêmica:DCFES

Pré-requisito:não se aplica Co-requisito: não se aplica

C.H.Total: 36 h C.H/síncrona:18h/a CH:assíncrona:18h/a Grau: Bac/Lic Ano:2020 Semestre:Emergencial

EMENTA

O jogo e suas diversas manifestações e classificações. O jogo como linguagem nas práticas corporais. Autores de
referência.

OBJETIVOS

Propiciar aos discentes conhecer os conceituais e princípios que fundamemtam as manifestações e as classificações
do jogo. Situar o jogo como componente da cultura corporal e como um campo de estudo e pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) e síncronas(Google Meet)
com carga horária de 3 horas-aula por semana, totalizando 36 horas-aula no Período Remoto Emergencial
(25/01/2021 a 17/04/2021):

1- Jogos sensoriais

2- Jogos de (des)construção

3- Jogos de enredo

4- Jogos rítmicos

5- Jogos de regras

6- Jogos cooperativos

7- Jogos eletrônicos

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeos e textos) disponibilizadas no Portal Didático
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google Meet
(https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw). Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos
no Portal Didático.

A docente estará disponível para atendimento aos discentes nos encontros síncronos em horários estabelecidos
pela coordenação do curso, via e-mail (ricardo@ufsj.edu.br) ou portal didático. O atendimento se dará pela
plataforma/aplicativo Google Meet (https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e/ou via portal didático.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro da frequência do discente se dará
por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o
discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.”

A nota final(NF) da unidade curricular compreenderá a média aritmética das duas provas realizadas de maneira
assíncrona com postagem no portal didático.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAILLOIS, R. Os jogos e os homens. Lisboa.Cotovia, 1990.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
FREIRE, J.B.; VENÂNCIO, L. O jogo dentro e fora da escola. Campinas: Autores Associados, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROTO, F. Jogos cooperativos: se o importante é competir o fundamental e cooperar. Ed. Re-novada/projeto cooperação, 1997.
FREIRE, J.B. Investigações preliminares sobre o jogo. 2001. 200f.(Tese de livre docência). Campinas-SP:Unicamp/FEF, 2001.

Docente Responsável

Aprovado peloColegiadoem / / .

Coordenador do Curso
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CURSO: Educação Física
Turno: Integral

Currículo
2018

Unidade curricular
Metodologia Científica

Departamento
DCEFS

Ano-
Semestre/Período

2018-2/6º

Carga Horária
Código CONTAC

EF0033Teórica
33h (36ha)

Prática
33h (36ha)

Total
66h (72ha)

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Licenciatura

Pré-requisito
Seminários de
Monografia I

Co-requisito
Não há

EMENTA
Compreensão e problematização do método científico. Apresentação dos principais tipos e procedimentos de
pesquisa utilizados na área da Educação Física. Estudo da estrutura e conteúdo de um trabalho científico.
Apresentação das normatizações no processo organizacional do trabalho acadêmico. Realização do projeto de
pesquisa para o desenvolvimento da monografia. Apreciação do projeto no Comitê de Ética da Universidade
Federal de São João del-Rei/MG, quando necessário.

OBJETIVOS

● Discutir e refletir sobre os termos senso comum e ciência.
● Possibilitar reconhecer os limites, cuidados e características de cada tipo de pesquisa a ser realizada.
● Auxiliar os alunos na compreensão de textos científicos acadêmicos, bem como, iniciá-los no contexto
científico para o desenvolvimento da monografia.
● Orientar por meio de técnicas, instrumentos e procedimentos à organização dos trabalhos acadêmicos.
● Compreender as técnicas como procedimentos eficazes, de natureza teórica e prática, para o
desenvolvimento, construção e redação de trabalhos acadêmicos e científicos.
● Elaborar um projeto de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Aulas Práticas – aulas remotas com acompanhamento em tempo real: Professor Álvaro Penoni
i) conhecer as bases de dados;
ii) exercícios nas bases de dados;
iii) iniciar a investigação nas bases, por meio de descritores, de acordo com o tema do Projeto;
iv) selecionar artigos científicos correspondentes ao tema do Projeto a ser desenvolvido.

2 - Aulas Teóricas remotas: Professoras Elaine Rizutti e Marise Botti
i) importância do conjunto de atividades que permeiam o conteúdo da disciplina na organização dos trabalhos
acadêmicos e científicos;
ii) organização e utilização das normas técnicas da ABNT – NBR 6023/2002; NBR 14724/2006
iii) passos para a elaboração de um projeto de Pesquisa;
iv) delineamentos das pesquisas: tipos de pesquisa, classificação, critérios de observação, métodos de coleta de
dados;
v) exibição de filmes para observação e discussão dos passos metodológicos de pesquisa.

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1) Aulas práticas de acesso aos bancos de dados: (desempenho na elaboração de uma biblioteca de artigos

específicos para o tema do TCC): 3 pontos.

2) Elaboração de um pré-projeto contendo: Tema, problema, hipóteses, objetivos, justificativa : 4 pontos

3) Atividades avaliativas do semestre (resumos, leituras, resenhas, fichamentos e mapas mentais) : 3
pontos.

A nota final se dará por meio da somatória simples das notas em cada atividade proposta. O aluno estará
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reprovado caso não alcance 60% da nota distribuída.

As atividades avaliativas serão conduzidas por meio digital, online e gravadas em arquivos virtuais
(nuvens) para posterior conferência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Brasiliense, 1986.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e sociais.
São Paulo: Pioneira, 1998.
MATTOS, Mauro Gomes de; et. al. Metodologia da pesquisa em Educação Física: construindo sua monografia,
artigos e projetos. 3.ed.rev. eampl. São Paulo: Phorte, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, C.M. Estrutura e apresentação de publicações científicas. São Paulo: McGraw-Hill, 1976.
LUNA, Sérgio. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUCA, 2002.
PÁDUA, E.M.M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico prática. 6.ed. Campinas: Papirus, 2000.
SEVERINO, A. J.Metodologia do trabalho científico. 25.ed. São Paulo: Cortez, 2004.
THOMAS JR., NELSON, J.K.Métodos de pesquisa em atividade física. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

Aprovado em Colegiado em ____ / ____ / _______

___________________________ ________________________
Coordenador de Curso

___________________________

___________________________

Responsáveis pela Unidade Curricular



COORDENADORIA EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO REMOTO

Unidade Curricular:Tópicos Especiais em Metodologias de Ensino da Educação Física –
parte 2

Período:6º Currículo: 2018

Docente: Ricardo Ducatti Colpas Unidade Acadêmica:DCFES

Pré-requisito:não se aplica Co-requisito: não se aplica

C.H.Total: 36 h C.H/síncrona:18h/a CH:assíncrona:18h/a Grau: Lic Ano:2020 Semestre:Emergencial

EMENTA

Os conhecimentos e saberes específicos compreendidos como elementos determinantes para a efetivação de um
trabalho pedagógico e componentes das experiências de ensino e aprendizagem na escola. A aula como espaço de
encontro de saberes.

OBJETIVOS

Propiciar aos discentes conhecimentos introdutórios conceituais e propositivos sobre os saberes e conhecimentos da
Educação Física presente no ensino infantil e fundamental. Orientar e situar o discente no campo de atuação do
professor de educação física quando se trata de desenvolver um projeto de ensino da aprendizagem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) e síncronas(Google Meet)
com carga horária de 3 horas-aula por semana, totalizando 36 horas-aula no Período Remoto Emergencial
(25/01/2021 a 17/04/2021):
1- Saberes e conhecimentos da Educação Física Infantil e suas metodologias
2- Saberes e conhecimentos da Educação Física no Ensino Fundamental e suas metodologias

METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeos e textos) disponibilizadas no Portal Didático
(www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a plataforma/aplicativo Google Meet
(https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw). Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos estudos
no Portal Didático. Nessa disciplina vamos ter como estratégia didática o estabelecimento de uma parceria com o
curso de Educação Física da UFJF, por meio da disciplina “Prática Escolar I.

A docente estará disponível para atendimento aos discentes nos encontros síncronos em horários estabelecidos
pela coordenação do curso, via e-mail (ricardo@ufsj.edu.br) ou portal didático. O atendimento se dará pela
plataforma/aplicativo Google Meet (https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e/ou via portal didático.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro da frequência do discente se dará
por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o
discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.”

A nota final (NF) da unidade curricular compreenderá a média aritmética de duas provas realizadas de maneira
assíncrona e um seminário síncrono.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BETTI, M.; GOMES-DA-SILA, P. N. Corporeidade, jogo, linguagem: a Educação Física nos anos iniciais do ensino
fundamental. 2019.
FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo.Scipione, 1991.
GONZALEZ, F. J.; FRAGA, A. B. Afazeres da Educação Física na escola: planejar, ensinar, partilhar. Edelbra Editora
Ltda, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



GONZALEZ, Fernando Jaime; SCHWENGBER, Maria Simone Vione. Práticas pedagógicas em Educação Física:
espaço, tempo e corporeidade. Edelbra Editora Ltda, 2012.
DARIDO, S. et al. Práticas corporais: educação física: 1º e 2º anos. Manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017.
DARIDO, S. et al. Práticas corporais: educação física: 3º a 5º anos. Manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017.

Docente Responsável

Aprovado peloColegiadoem / / .

Coordenador do Curso
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Adaptações Fisiológicas ao Treinamento Período: Ensino Remoto (6ºper.)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Alessandro de Oliveira, PhD, Adjunto 3

Unidade Acadêmica: DCEFS

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

C.H. Total:
33h (36ha)

C.H. Síncronas:
24h (26ha)

C. H. Assíncronas:
9h (10ha)

Grau: Bacharelado Ano: 2021

EMENTA

Compreensão das adaptações fisiológicas provenientes da realização de exercícios físicos sistematizados, bem
como seus benefícios, riscos e cuidados a serem tomados. Análise da fisiologia do exercícios no público
pediátrico e hebiátrico, tanto na realização de exercício físico agudo, quanto crônico.

OBJETIVOS

Compreender as adaptações fisiológicas em decorrência da prática de exercícios físicos sistematizados.

Compreender os benefícios e riscos para a prática de treinamentos físicos.

Analisar o comportamento do organismo pediátrico e hebiátrico na prática de atividades físicas.

Analisar as adaptações fisiológicas em crianças e adolescentes na prática de exercícios físicos sistematizados;

Incentivar a leitura de artigos científicos e de trabalhos de mestrado e doutorado na área específica

Proporcionar ambiente de discussões durante as aulas visando incentivar a leitura e busca científica na área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A Fisiologia do Treinamento
1.1 Conceito básicos sobre treinamento físico;
1.2. Princípios do Treinamento Esportivo;

2. Adaptações neuromusculares ao treinamento
2.1. As formas de ganho de força
2.2. Hipertrofia e Hiperplasia
2.3. Recrutamento de fibras
2.4. Inibição autogênica
2.5. O destreinamento e o retreinamento

3. Adaptações cardiovasculares ao treinamento
3.1. Parâmetros cardiovasculares e o treinamento aeróbio e anaeróbio
3.2. O coração de atleta
3.3. Adaptações sanguíneas ao treinamento aeróbio e anaeróbio
3.4. O destreinamento e as consequências nos parâmetros cardiovasculares.

4. Adaptações metabólicas ao treinamento físico
4.1 Treinamento Aeróbio
4.2 Treinamento anaeróbio

5. Adaptações endócrinas
5.1 O comportamento e respostas hormonais mediante os treinamentos aeróbios e anaeróbios
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5.2 Os benefícios do treinamento mensurados pela mensuração de marcadores endócrinos
5.3 Respostas imunológicas ao treinamento físico.

6. Fadiga e seus mecanismos
6.1 Conceito de fadiga
6.2 Etiologia da fadiga
6.3 Tipos de fadiga
6.4 Análise das diferentes formas de interrupção da atividade/exercício físico

7. A fadiga crônica (Overtraining ou síndrome de excesso do treinamento)
7.1. Conceito de fadiga crônica;
7.2 As etapas e os sinais na determinação de uma fadiga crônica;
7.3 As teorias em torno do ovetraining.;
7.4. As formas de tratamento.

8. A fisiologia do exercício físico em populações pediátricas e hebiátricas.
8.1 Conceitos básicos sobre os processos de crescimento, desenvolvimento e maturação do ser humano
8.2 As modificações e etapas quanto aos parâmetros de composição corporal e antropometria;
8.3. As mudanças cardiorrespiratórias e metabólicas e suas influências na prática de quaisquer atividades físicas;
8.4 As adaptações em decorrência de treinamentos físicos para os públicos pediátrico e hebiátrico;
8.5 Os cuidados em torno da prática de exercícios físicos sistematizados para os públicos pediátrico e hebiátrico.

METODOLOGIA DE ENSINO

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas;
b) Discussão sobre perguntas associadas ao tema, bem como, suas diversas formas de resolução;

Para as aulas assíncronas serão realizadas:
a) 04 Aulas expositivas gravadas pelo docente sendo solicitado resumo com perguntas a serem expostas nas aulas

síncronas;
b) 02 atividades avaliativas a serem entregues até o terceiro dia útil após a postagem pelo docente no Portal Didático.

 As aulas serão realizadas no Sistema Meet disponível na plataforma Google® e, no caso de não acessibilidade por

esta via, serão realizadas por meio do sistema Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Governo Federal do

Brasil.

 Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos matriculados na disciplina.

 Em cumprimento a resolução 07/2020, que norteia as atividades remotas na UFSJ, não serão realizadas chamadas

durante as aulas síncronas;

 Todas as atividades solicitadas aos discentes serão previamente expostas aos mesmos na primeira semana, sendo:

(a) entrega do trabalho individual ou em grupos de até 3 pessoas a ser realizada até a última semana de aulas do

segundo período remoto, (b) entrega dos resumos até a penúltima semana do segundo período do sistema remoto,

(c) atividades avaliativas entregues até 3 dias úteis da sua postagem no Portal Didático da UFSJ.

 Todas as atividades solicitadas deverão ser entregues via Portal Didático da UFSJ.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:

a) 02 avaliações dissertativas (10pts cada), sendo as mesmas disponibilizadas no portal didático para a realização em um
período de 4 dias consecutivos.

b) 04 Resenhas críticas (10pts cada), sendo retirada a média das mesmas para perfazer uma avaliação. Tais artigos serão
disponibilizados no portal didático com data de entrega para a última semana de aula do período remoto.

c) 01 trabalho individual ou em grupo com no máximo 3 integrantes a ser entregue no portal didático na penúltima
semana do período remoto. (10pts)
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Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a
as atividades propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (ordem decrescente do ano de publicação)

KENNEY, W.L., WILLMORE, J.L, COSTILL, D.L. Fisiologia do Esporte e do Exercício; 7o ed., Barueri, SP:
Manole, 2020.

PITHON-CURI, T.C. Fisiologia do Exercício, Rio de Janeiro/RJ: Guanabora Koogan, 2013, ISBN:
978-85-277-2285-8, 338p.

McARDLE W.D., KATCH F.I., KATCH V.L. Fisiologia do Exercício – Desempenho Humano, Nutrição e
Energia; 7o ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (ordem decrescente do ano de publicação)
MEDICINE, U.S. National Library NATIONAL CENTER FOR BIOTHECNOLOGY INFORMATION, 8600 Rockville
Pike, Bethesda MD, 20894 USA, Disponível em < https://www.ncbi.nlm.nhi.gov>

SciELO – Scientific Electronic Library Online. São Paulo, SP, Brasil, Disponível em < https://www.scielo.org>

IBPEFEX, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício, Revista Brasileira de Prescrição e
Fisiologia do Exercício, São Luis, MA, Brasil. Disponível em <http://www. http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex.

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira
SIAPE: 2506557

Aprovado pelo Colegiado em / / 2020 .

Coordenador(a) do Curso
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fisiologia do Exercício Período: Ensino Remoto (4º Per.)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Alessandro de Oliveira, PhD, Adjunto 3

Unidade Acadêmica: DCEFS

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

C.H. Total:
66h (72ha)

C.H. Síncronas:
48h (52ha)

C. H. Assíncronas:
18h (20ha)

Grau: Licenciatura
e Bacharelado

Ano: 2021

EMENTA

Fenômenos fisiológicos ocorrentes no organismo em adaptação ao exercício agudo. Homeostase, fornecimento e
utilização de energia durante o exercício.

OBJETIVOS

• Estudar as respostas fisiológicas provocadas pelo exercício físico agudo sobre o organismo humano.

• Levar o discente de Educação Física à compreensão das mudanças que ocorrem no organismo humano durante a execução do
exercício físico.

• Motivar a procura de periódicos e artigos relacionados à área da disciplina..

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Calorimetria
1.1. Calorimetria direta e indireta
1.2. Quociente Respiratório (QR)
1.3. Taxas Metabólicas Basal e de Repouso
1.4. Classificação das atividades físicas pelo gasto energético - MET

2. Bioenergética
2.1. Metabolismo anaeróbio aláctico: Sistema ATP-CP
2.2. Metabolismo anaeróbio láctico: O ácido láctico
2.3. Metabolismo aeróbio: o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas

3. Metabolismo no exercício
3.1. Déficit de oxigênio e fase estável de oxigênio
3.2. Consumo de oxigênio pós-exercício (EPOC)
3.3. Limiar Anaeróbio e Consumo máximo de oxigênio (VO2máx)
3.4 O gasto energético durante exercícios físicos (eficiência mecânica)
3.5. O Balanço calórico

4. Diferenças Individuais em mensuração da Capacidades Energéticas
4.1. Transferência de energia durante o exercício (aeróbio e anaeróbio)
4.2. Fatores que afetam o consumo máximo de oxigênio
4.3. A frequência cardíaca e o desempenho físico

5. Controle Neurológico do movimento
5.1. A atuação das fibras eferentes no controle do movimento
5.2. Os receptores
5.3. Os neurotransmissores durante a prática de exercícios físicos
5.4. O arco reflexo X velocidade de reação
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6. O Sistema Muscular durante o exercício
6.1. Os tipos de fibras e a sua relação com o exercício físico
6.2. As fibras e a sua relação com o metabolismo no exercício físico

7. Adaptações Cardiovasculares ao exercício
7.1. Frequência Cardíaca
7.2. Volume Sistólico
7.3. Débito Cardíaco e Pressão Arterial Sistólica e Diastólica
7.4. Duplo produto

8. Sistema Respiratório durante o exercício
8.1. Anatomia pulmonar
8.2. Conceitos ventilatórios;
8.3. Parâmetros respiratórios no exercício
8.4. O exercício e a sua influência no transporte de oxigênio e dióxido de carbono
8,5, A atividade física e o controle da ventilação
8,6, Limiar ventilatório.
8.7 O equilíbrio acidobásico durante o exercício.

9. Sistema ósseo e Imunológico no exercício
9.1 Efeitos da carga mecânica no tecido ósseo;
9.2 Alterações menstruais, exercício físico e tecido ósseo;
9.3 Impacto do exercício físico no tecido ósseo;
9.4 Sistema imune exercício físico.

10. Sistema Endócrino e exercício.
10.1. A atividade física e os hormônios
10.2. A interação substrato-hormônio

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas síncronas [4ha por semana (52ha; 48h) em 12 semanas] serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas, bem como, discussão sobre perguntas associadas ao tema e suas diversas formas de resolução

(Total: 46h);
b) Atividade avaliativa referente a prática de cálculos sobre a mensuração do consumo máximo de oxigênio,

quociente respiratório e tempo de gasto energético em metabolismo anaeróbio alático (Total: 2h)

Para as aulas assíncronas (20ha, 18h) serão realizadas:
a) 03 Aulas expositivas gravadas (1h cada) pelo docente sendo solicitado resumo com perguntas a serem expostas

nas aulas síncronas (total: 3h);
b) 03 atividades avaliativas (2h cada) a serem entregues até o terceiro dia útil após a postagem pelo docente no

Portal Didático (total: 6h).
c) 05 resenhas críticas (1h cada) de artigos científicos em torno dos temas a serem abordados (total: 5h)
d) 01 trabalho individual (4 horas) referente a tema relacionado à unidade curricular (total: 4h).

 As aulas serão realizadas no Sistema Meet disponível na plataforma Google® e, no caso de não acessibilidade

por esta via, serão realizadas por meio do sistema Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Governo

Federal do Brasil.

 Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos matriculados na unidade curricular.

 Em cumprimento a resolução 07/2020, que norteia as atividades remotas na UFSJ, não serão realizadas

chamadas durante as aulas síncronas;

 Todas as atividades solicitadas aos discentes serão previamente expostas aos mesmos na primeira semana,

sendo: (a) entrega do trabalho individual ou em grupos de até 3 pessoas a ser realizada até a última semana

de aulas do segundo período remoto, (b) entrega das resenhas críticas e resumos das aulas assíncronas até a

penúltima semana do segundo período do sistema remoto, (c) atividades avaliativas entregues até 3 dias úteis
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da sua postagem no Portal Didático da UFSJ.

 Todas as atividades solicitadas deverão ser entregues via Portal Didático da UFSJ.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 03 avaliações dissertativas (10pts cada) a serem disponibilizadas no portal didático com período de 4 dias

consecutivos para a entrega.
b) 01 avaliação referente aos cálculos de mensuração energética disponibilizadas no portal didático com período de

3 dias consecutivos para a entrega. (Valor: 10pts)
c) 05 Resenhas críticas (10pts cada), sendo retirada a média das mesmas para perfazer uma avaliação. Tais artigos

serão disponibilizados no portal didático com data de entrega para a última semana de aula do período remoto.
d) 01 trabalho individual ou em grupo com no máximo 3 integrantes a ser entregue no portal didático na penúltima

semana do período remoto. (10pts)

Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir
com a as atividades propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (ordem decrescente do ano de publicação)

POWERS, S.K., HOWLEY, E.T. Fisiologia do Exercício – teoria e aplicação ao condicionamento e ao
desempenho. 8ª ed., Barueri/SP: Manole, 2014, 672p.

McARDLE W.D., KATCH F.I., KATCH V.L. Fisiologia do Exercício – Desempenho Humano, Nutrição e Energia;
7o ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013

WILLMORE, J.W., COSTILL, D.L., KENNEY, W.L. Fisiologia do Esporte e do Exercício, 5ªed., Barueri/SP:
Manole, 2013, 644p, ISBN 9788520434710.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (ordem decrescente do ano de publicação dos livros citados)

PITHON - CURI, TANIA CRISTINA. Fisiologia do exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 338 p.

STRAND, RODAHL, DAHL & STROMME. Tratado de Fisiologia do Trabalho – Bases fisiológicas do exercício.
4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FOSS, Merle L.; KETEYIAN Steven J. Bases Fisiológicas do Exercício e do Esporte. 6ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ENSINO EM FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO. Revista Brasileira de
Prescrição e Fisiologia do Exercício. São Paulo/SP
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Nutrição e Suplementação Esportiva Período: Ensino Remoto (8ºper.)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Alessandro de Oliveira, PhD, Adjunto 3

Unidade Acadêmica: DCEFS

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

C.H. Total:
33h (36ha)

C.H. Síncronas:
24h (26ha)

C. H. Assíncronas:
9h (10ha)

Grau: Bacharelado Ano: 2021

EMENTA

Analise das formas de suplementação de macronutrientes e micronutrientes, visando a melhoria da performance em
diferentes tipos de atividades e exercícios físicos, bem como, a compreensão de seus benefícios e efeitos colaterais.
Compreensão dos diferentes tipos de recursos ergogênicos farmacológicos existentes, seus efeitos positivos e
negativos na qualidade de vida e na performance humana.

OBJETIVOS

Analisar as formas de suplementação de macronutrientes e micronutrientes, e seus impactos na performance em

diferentes tipos de atividades e exercícios físicos.

Compreensão dos diferentes tipos de recursos ergogênicos farmacológicos existentes, seus efeitos positivos e

negativos na qualidade de vida e na performance humana.

Incentivar a leitura de artigos científicos e de trabalhos de mestrado e doutorado na área específica

Proporcionar ambiente de discussões durante as aulas visando incentivar a leitura e busca científica na área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Suplementação Esportiva
1.1. Definição e Classificação
1.2. A necessidade da suplementação
1.3. Os possíveis riscos e vantagens.

2. O uso dos macronutrientes em exercícios resistidos
2.1. A proteína e o exercício resistido
2.2. O carboidrato e exercício resistido;
2.3. O Lipídio e o exercício resistido

3. O uso dos macronutrientes em exercícios de endurance:
3.1. A proteína e o exercício endurance;
3.2. O carboidrato e exercício endurance;
3.3. O Lipídio e o exercício endurance;

4. Os micronutrientes e os radicais livres no exercício físico
4.1 Os efeitos fisiológicos da deficiência de minerais e vitaminas.
4.2. Os benefícios e riscos na suplementação de minerais e vitaminas, bem como, sua inserção antes, durante e após o
exercício.
4.3 Os radicais livres e seus efeitos deletérios na prática de exercícios físicos.
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5. Recursos Ergogênicos Fisiológicos e Farmacológicos
5.1. Creatina, BCAA, Whey Protein, Glutamina
5.2. Aceleradores Metabólicos (L-Carnitina)
5.3. HMβ
5.4 Esteróides Anabolizantes

METODOLOGIA DE ENSINO

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas;
b) Discussão sobre perguntas associadas ao tema, bem como, suas diversas formas de resolução;

Para as aulas assíncronas serão realizadas:
a) 04 Aulas expositivas gravadas pelo docente sendo solicitado resumo com perguntas a serem expostas nas aulas

síncronas;
b) 02 atividades avaliativas a serem entregues até o terceiro dia útil após a postagem pelo docente no Portal Didático.

 As aulas serão realizadas no Sistema Meet disponível na plataforma Google® e, no caso de não acessibilidade por

esta via, serão realizadas por meio do sistema Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Governo Federal do

Brasil.

 Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos matriculados na disciplina.

 Em cumprimento a resolução 07/2020, que norteia as atividades remotas na UFSJ, não serão realizadas chamadas

durante as aulas síncronas;

 Todas as atividades solicitadas aos discentes serão previamente expostas aos mesmos na primeira semana, sendo:

(a) entrega do trabalho individual ou em grupos de até 3 pessoas a ser realizada até a última semana de aulas do

segundo período remoto, (b) entrega dos resumos até a penúltima semana do segundo período do sistema remoto,

(c) atividades avaliativas entregues até 3 dias úteis da sua postagem no Portal Didático da UFSJ.

 Todas as atividades solicitadas deverão ser entregues via Portal Didático da UFSJ.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 02 avaliações dissertativas (10pts cada), sendo as mesmas disponibilizadas no portal didático para a realização em um

período de 4 dias consecutivos.
b) 04 Resenhas críticas (10pts cada), sendo retirada a média das mesmas para perfazer uma avaliação. Tais artigos serão

disponibilizados no portal didático com data de entrega para a última semana de aula do período remoto.
c) 01 trabalho individual ou em grupo com no máximo 3 integrantes a ser entregue no portal didático na penúltima

semana do período remoto. (10pts)
Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a
as atividades propostas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (ordem decrescente de ano de publicação)

LANCHA JR., A.H., ROGERI, P.S., PEREIRA-LANCHA L.O., Suplementação Nutricional no Esporte.
2ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018, ISBN: 9788527734219

BACURAU R.F., UCHIDA, M.C., TEIXEIRA, L.F.M. (org.) Nutrição Esportiva e do Exercício Físico. São
Paulo: Phorte, 2017, 373p. ISBN: 9 78857655695

DELAVIER, Frederic; GUNDILL, Michael. Guia de suplementos alimentares para atletas. Barueri: Manole
2009 160 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (ordem decrescente de ano de publicação)

McARDLE W., KATCH, F.I., KATCH V.L., Nutrição para o Esporte e o Exercício, 3o ed., Guanabara Koogan, 2011,
600p. ISBN-13: 9788527716659

LANCHA JR., A. H.; Suplementação Nutricional no Esporte, Rio de Janeiro/RJ: Guanabara Koogan, 2009 312p.
ISBN: 9788527715461

KLEINER, S.M., ROBINSON, M.G. Nutrição para o Treinamento de Força, 3ª ed., Barueri/SP: Manole, 2009, 376p.
ISBN: 9788520427019

MAUGHAN, Ronald J; BURKE, Louise M. Nutrição esportiva. Porto Alegre: Artmed, 2004. 190 p.

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira
SIAPE: 2506557

Aprovado pelo Colegiado em / / 2020 .

Coordenador(a) do Curso
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O 
10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

 
 
 

 

CURSO: Educação Física 

Turno: Integral 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2018 

Unidade curricular 

Seminários de Trabalho de Conclusão de ll 

Departamento 

DCEFS 

Período 

8º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

12 h Síncrona 

Prática 

18 h (Assíncrona) 

Total 

36 h 

Tipo 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Licenciatura 

Pré-requisito 

Seminários Trabalho 

de Conclusão de 

Curso I 

Co-requisito 

 

EMENTA 

Orientação, com acompanhamento do orientador, para a conclusão da monografia. Estruturação da discussão e 
conclusão dos resultados obtidos. Apresentação da monografia à banca examinadora. 

OBJETIVOS 

 Estruturar a discussão dos resultados do texto final. 

 Submeter à banca examinadora a versão final da monografia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas (Portal Didático) e síncronas 
(Google Meet) com carga horária de 3 horas-aula por semana, totalizando 36 horas-aula no Período Remoto 
Emergencial (25/01/2021 a 17/04/2021): 

 

1) Consultas e discussões de TCCs, já concluídos na Unidade Curricular Seminários I, do curso de Educação 
Física – Síncronas e assíncronas 

 
2) Levantamento bibliográfico para a redação da revisão de literatura –  Síncronas e assíncronas 

  

 3)  Revisão das técnicas de coleta de dados e análise e discussão dos resultados; 

  

 4) Orientações individuais com os orientadores(as) – Síncronas e assíncronas 

  

 5) Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso – Síncronas  

METODOLOGIAS DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com atividades assíncronas (vídeos, textos, questionários e jogos) 
disponibilizadas no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades síncronas utilizando a 
plataforma/aplicativo Google Meet (https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw). Serão disponibilizados 

materiais complementares para apoio aos estudos no Portal Didático.  

Os docentes estarão disponíveis para atendimento aos/às discentes às quartas-feiras, de 15 h e 30 min às 

17 h, com agendamento prévio por parte do discente via e-mail (elainerizzuti@ufsj.edu.br) ou portal didático 
com até 24h (dia útil de antecedência). O atendimento se dará pela plataforma/aplicativo Google Meet 
(https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e/ou via portal didático – Fórum. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 O conceito final será o resultado obtido na apresentação do TCC de acordo com a banca nomeada, a ser 
apresentada por VIDEOCONFERÊNCIA  – 10 pontos 

 

  

mailto:elainerizzuti@ufsj.edu.br
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e  
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2.ed.São Paulo: Pioneira Thomsom, 2002. 
MATTOS, Mauro Gomes de; et. al. Metodologia da pesquisa em Educação Física: construindo sua monografia, 
artigos e projetos. 3.ed.rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2008.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIANCHETTI, L.; MACHADO, A.M.N. (Org.). Bússola do Escrever: desafios e estratégias na orientação e escrita 

de teses e dissertações. 2. ed. 2006. 
Carvalho, Maria Cecília. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e técnicas. 17.ed. 
Campinas, SP: Papirus, 1989. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002 
VOLPATO, G.L. Bases teóricas para redação científica... por que seu artigo foi negado? São Paulo: Editora 

Scripta, 2007. 
VOLPATO, G. L. Dicas para redação científica: por que não somos citados? 2.ed. s.l. Joarte Gráfica e Editora, 
2006. 

 
 

Aprovado no Colegiado de Curso em ____/____/2020 
 
 
 
 

 Profª Elaine Rizzuti  

   Prof. Kleber do Sacramento Adão                                                               Prof.ª Marise Botti  

Responsáveis pela Unidade Curricular                      Coordenadora de Curso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	VELOZO, Emerson Luís. Educação física, ciência e c

