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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Comportamento Motor I: Desenvolvimento Motor Período: Ensino Remoto (3º Período) 

Docentes (qualificação e situação funcional):  

Prof. Dr. Claudio Manoel Ferreira Leite  

Unidade Acadêmica: DCEFS 

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

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

EMENTA 

 

O Desenvolvimento Motor como fenômeno integrado: Desenvolvimento-aprendizagem-controle e 

desenvolvimento humano (Motor, cognitivo e afetivo-social). Modelos de desenvolvimento motor. Fatores 

intrínsecos e extrínsecos do Desenvolvimento motor. Fases e avaliação do desenvolvimento motor. Preparação 

e Produção de Movimento. 

 
 

OBJETIVOS 

 

Proporcionar ao aluno: 

✓ Compreender as contribuições do Desenvolvimento Motor para o ensino-aprendizagem de movimentos. 

✓ Identificar e compreender concepções e modelos teóricos de Desenvolvimento Motor: Ampulheta triangulada e 

Montanha do Desenvolvimento motor. 

✓Identificar e compreender fatores relacionados ao desenvolvimento motor. 

✓ Proporcionar contato inicial com obtenção e compreensão de conhecimento em Desenvolvimento Motor 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Desenvolvimento motor  

 

o O Desenvolvimento Motor como fenômeno integrado: Desenvolvimento-aprendizagem-controle, 

desenvolvimento humano (Motor, cognitivo e afetivo-social) 

o Modelos e abordagens de desenvolvimento motor: Ampulheta triangulada e Montanha do 

desenvolvimento 

o Fatores intrínsecos e extrínsecos do Desenvolvimento motor: Crescimento, maturação e estimulação  

o Fases e avaliação do desenvolvimento motor 

o Preparação e Produção de Movimento: tempo de reação, antecipação, atenção, nível de ativação, 

memória. 

 

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 
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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) 

 

A frequência será atribuída a partir do cumprimento das atividades propostas (artigo 11 da Res. 007/2020 do 

CONEP/UFSJ). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GALLAHUE D.L.; OZMUN J.C.; GOODWAY, J.D. Compreendendo o Desenvolvimento 

Motor, 7ºed., Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEE, H. A Criança em desenvolvimento. 3ed., São Paulo: Harbra, 1986. 

 

HAYWOOD, K. M; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 6.ed. Porto Alegre: Artemed, 2016. 

 

ISAACS, V. G.; PAYNE, L.D. Desenvolvimento Motor Humano: uma Abordagem Vitalícia. 6ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 

 

MALINA, R.; BOUCHARD, C. Atividade Física do atleta jovem: do crescimento à maturação. Ed. Roca, 2002. 

 

PAPALIA, D.E.; OLDS, S.W. Desenvolvimento Humano. 8ed., Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

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. Claudio 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
Fisiologia Neuroendócrina Básica

Departamento
DCNAT

Ano-
Semestre/
Período
2020-1

emergencial /
1º

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
Anatomia

Neuroendócrina
Básica

EMENTA
Homeostase e sistemas de controle orgânico, membranas biológicas e o transporte através da

membrana, potencial de membrana e potencial de ação, histologia de células do sistema nervoso,

bases funcionais do sistema nervoso, transdução de sinais, sistemas sensorial, motor e

neurovegetativo, informação genética e expressão gênica, sistema endócrino e interação dos

sistemas endócrino, nervoso e imunológico.

OBJETIVOS
 Associar a manutenção do equilíbrio interno aos sistemas de controle orgânicos.

 Associar os mecanismos de transporte através da membrana com as proteínas de membrana.

 Associar a natureza das forças envolvidas no transporte de íons através de membranas

biológicas excitáveis ao potencial de membrana e potencial de ação.

 Classificar as células do tecido nervoso e associar suas estruturas à neurotransmissão.

 Classificar o sistema nervoso baseado em critérios funcionais.

 Associar as proteínas de membrana aos diferentes eventos de transdução de sinais.

 Descrever funções básicas dos sistemas nervosos sensorial, motor e neurovegetativo.

 Associar a informação genética à manifestação de caracteres pela expressão de proteínas.

 Classificar os componentes e descrever as funções do sistema endócrino.

 Apontar a integração entre as funções dos sistemas endócrino, nervoso e imunológico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aula Conteúdo

01 Apresentação do Plano de Ensino / Metodologia do ensino remoto

02 Introdução à Biologia celular e Classificação histológica
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03 Membranas Biológicas e proteínas de membrana
04 Discussão do questionário 1
05 Difusão e Osmose
06 Transporte através de membranas
07 Discussão do questionário 2
08 Homeostase e Cronobiologia
09 Constituição do Sistema Nervoso
10 Discussão do Questionário 3
11 Avaliação 1
12 Células excitáveis e Potencial de membrana
13 Discussão do questionário 4
14 Bases funcionais e fisiológicas da transmissão nervosa
15 Neurotransmissores
16 Discussão do questionário 5
17 Organização e Função do SNC
18 Organização e função do SNP
19 Discussão do Questionário 6
20 Funções do SNC
21 Organização e Função do SNA
22 Discussão Questionário 7
23 Avaliação 2
24 Sistemas sensoriais e motores
25 Discussão Questionário 8
26 Sistemas sensoriais e motores
27 Sistemas sensoriais e motores
28 Discussão Questionário 9
29 Introdução ao Sistema Endócrino
30 Hipotálamo e hipófise
31 Discussão do Questionário 10
32 Suprarrenal
33 Pâncreas endócrino e metabolismo do cálcio
34 Discussão do Questionário 11
35 Avaliação 3
36 Avaliação SUBSTITUTIVA

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES
 A disciplina será abordada por meio da exposição de conteúdos 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. Após 2 horas de atividade
assíncrona será realizada uma webconferência (atividade síncrona) por meio plataformas
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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.

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

Data 19 / 08 / 2020 Data ____/____/ 2020
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CURSO: Educação Física
Turno: Integral

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo
2018

Unidade curricular
METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO

Departamento
DCEFS

Período
1º

Carga Horária
Código CONTAC

EF002Teórica
33h(36h/a)

Prática Total
33h(36h/a)

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Licenciatura

Pré-requisito
Não há

Co-requisito
Não há

EMENTA

Estudos dos procedimentos técnicos, metodológicos e conceituais como instrumentos adequados de apoio
aos trabalhos didático-científicos e de pesquisa. Orientações para elaboração relatórios de estudos,
fichamentos, resenhas, resumos, memorial.

OBJETIVOS
 Orientar o estudante quanto às técnicas, instrumentos e procedimentos em textos e trabalhos. 

Compreender as técnicas como procedimentos eficazes, de natureza teórico-prático, para o
desenvolvimento, construção e redação de textos e trabalhos acadêmicos e científicos.  Demonstrar
capacidade de distinguir e aplicar as normas e técnicas com o devido formato metodológico
indispensável para a produção dos trabalhos de maneira organizada e coerente.

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 (14/09/2020 a 05/12/2020):

Aulas teóricas
i)Apresentação do Plano de Ensino e Organização da Disciplina (cronograma) – Síncrona

ii) ii)A importância do conjunto de atividades que permeiam o conteúdo da Unidade Curricular na
organização de textos e trabalhos acadêmicos. Síncrona

iii) Conceito de “resumo”, como fazê-lo e sua importância na vida acadêmica. Síncrona e assíncrona
vi) A resenha e fichamento e seus aspectos técnicos. Síncrona e assíncrona
Referências Bibliográficas:
i) As formas de citação (transcrição ou livre, textual, endosso, destaque e citação de citação) de obras
utilizadas na produção de textos, artigos e trabalhos científicos. Síncrona e assíncrona
ii) Procedimento da organização e utilização das referências bibliográficas de acordo com as normas
técnicas. Síncrona e assíncrona
1- Aulas Práticas:
i) Normas de formatação; Síncrona e Assíncrona
ii) Regras de formatação segundo a ABNT para textos acadêmicos; Síncrona e Assíncrona
iii) Base de Dados. Síncrona e Assíncrona



METODOLOGIA 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.

As docentes estarão disponível para atendimento aos discentes às terças-feiras, de 15:30 às 17:00,
com agendamento prévio por parte do discente via e-mail (elainerizzuti@ufsj.edu.br e
marisebotti@ufsj.edu.br ) ou portal didático com até 24h (dia úttil de antecedência). 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.”

 Redação e produção de resumos, fichamentos e resenhas – 1 cada - Total: 3 pontos;
 Artigos para elaboração de resenha - 1, 5 cada – Total: 4,5 pontos;
 Atividades extras, como: análise dos vídeos, filmes, entre outros - Total: 2,5 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2005.
MATTOS, Mauro Gomes; JR. ROSSETTO, Adriano José; BLECHER. Shelly. Metodologia da pesquisa
em Educação Física: construindo sua monografia, artigos e projetos. 3.ed.rev.e ampl. São Paulo: Ed.
Phorte, 2008.
THOMAS, Jerry R; NELSON, Jack K. Métodos de pesquisa em atividade física. 5.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2007. 396 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CURZ, Marlene Gonçalves et al. Apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. NBR
1472/2002. Maringá: Dental Press, 2002.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 7. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2003.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 3.ed. rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 1990.
SALOMON, Délcio Vieira. A maravilhosa incerteza: pensar, pesquisar e criar. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
SEVERINO, Antônio. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

Aprovado em Colegiado em _____ / _____ / 2020

Professoras:
__________
Marise Botti
____________
Elaine Rizzuti

___________________________
Coordenadora Prof.ª Marise Botti

mailto:elainerizzuti@ufsj.edu.br
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Didática Período: Ensino Remoto (3º Período)

Docentes (qualificação e situação funcional):

Judilma Aline Oliveira Silva (substituta do DECED)

Unidade Acadêmica: DCEFS

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

C.H. Total:
72h/a

C.H. Assíncronas:
48h/a

C. H. Síncrona: 24h/a Grau: Licenciatura Ano: 2020

EMENTA

A formação humana e técnica do docente: a relação entre a teoria pedagógica e a prática docente. A
educação frente aos apelos desencontrados da emancipação de minorias e no reconhecimento de
subjetividades. Formação política do professor para uma educação transformadora. A Didática e
seus desafios frente à formação do professor inclusivista. Estudo crítico do fazer pedagógico. Plano
de aula, Plano de Curso, Plano de Unidade etc. Aula e planejamento escolar: adequação de recursos
à realidade escolar. A ritualização da sala de aula. O livro didático e sua utilização

OBJETIVOS
 Reconhecer a prática docente como formadora de subjetividades.
 Perceber a formação técnica como formação política.
 Entender a docência como mediadora de uma proposta educativa psico-sóciocultural.

 Identificar as especificidades da prática docente no contexto atual

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: A trajetória histórica da Didática, a função social e crítica da escola e as tendências pedagógicas:
- O objeto de estudo da Didática: o processo ensino-aprendizagem;
- Andragogia
- A Pedagogia Liberal e as escolas: tradicional, nova e tecnicista;
- A Pedagogia Progressista presente nas tendências: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos.
UNIDADE II: A relação teoria/prática na concepção construtivista e crítica da formação do professor
- Relação Professor/Aluno/Conhecimento e as Implicações das posturas didáticas nas
Ações diante do cotidiano escolar
- O planejamento do trabalho escolar; Planejar o trabalho pedagógico para orientar os processos de ensino e
aprendizagem; Planejamento didático ou de ensino: plano de curso, de unidade e de aula; Estratégias de
ensino, metodologias ativas e formas de avaliação.
UNIDADE III: A atuação competente e transformadora da profissão docente
- Os professores e a concepção construtivista; Novas competências para ensinar;
- Alunos, professores e escola face à sociedade da informação;
- Desafios para o docente junto aos processos de “docências e transformações enredadas”

METODOLOGIA DE ENSINO
Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas dialogadas;
b) Realização de Debate sobre: filmes, vídeos e lives indicados e previamente selecionados;
c) Apresentação da proposta de um plano de aula.
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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; Elaboração de quadro-síntese; QuiZ;

As aulas síncronas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou por
SistemaMeet disponível na plataforma Google® .

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA
O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 01 avaliação dissertativa (10pts )
b) 02 Debates (5pts cada)
c) 01 trabalho em grupo (máximo de 3 pessoas)
d) 01 proposta de um plano de aula (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
ARROYO, Miguel. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2000.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.
FARIAS, Isabel Sabino et al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasilia: Liber livro, 2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
terra, 1997.
PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da escola. São Paulo: Cortez, 2011.
VEIGA, Ilma Passos (coord.). Repensando a didática. 21ed., Campinas, SP: Papirus, 2004.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. 5ed. Campinas-SP: Papirus, 2000.
ANTUNES, Celso. Casos, fábulas, anedotas ou inteligências, capacidades, competências. 2ed. Petrópolis-RJ:
Vozes, 2003.
BLIKSTEIN, Paulo e ZUFFO, Marcelo Knörich. As sereias do ensino eletrônico. Texto baseado em dissertação
de Mestrado apresentada à Escola Politécnica da USP em 2001. Disponível em:
http://www.blikstein.com/paulo/documents/books/BliksteinZuffo-MermaidsOfE-Teaching-OnlineEducation.p
df
BRUNO, Adriana Rocha; SILVA, Judilma Aline Oliveira. Os processos de docências: transformações enredadas.
IN: CARNEIRO, Reginaldo Fernando; FLOR, Cristiane Carneiro Cunha (org.). Formação de professores para a
educação básica: desafios enfrentados e cenários possíveis. Juiz de Fora: Ed. UFJS, 2016.
CANDAU, Vera Maria; LEITE, Miriam Soares. A didática na perspectiva multi/intercultural em ação:
construindo uma proposta. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 37, n. 132, dez. 2007 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000300011&lng=pt&nrm=iso>.
_____ A didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
DUBET, François. O que é uma escola justa? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n.123, p.539-555,
set./dez., 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123 /a02v34123.pdf.
LUCKESI, Cipriano. Avaliação em educação: questões epistemológicas e práticas. São Paulo: Cortez, 2018.
MATTAR, João.Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a distância. São Paulo: artesanato
educacional, 2017.
MATTOS, Airton Pozo de. et al. Práticas educativas e vivencias pedagógicas no ensino superior. Canoas: Ed.
Ulbra, 2011.
MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem Significativa: da visão clássica à visão crítica. V Encontro
Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Madrid, Espanha, setembro de 2006. Disponível em:
http://moreira.if.ufrgs.br/visaoclasicavisaocritica.pdf

http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n123%20/a02v34123.pdf
http://moreira.if.ufrgs.br/visaoclasicavisaocritica.pdf
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PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
SILVA. Delcio Barros da. As Principais Tendências Pedagógicas na Prática Escolar Brasileira e Seus
Pressupostos de Aprendizagem.Disponível em: C:\Documents and
Settings\ccepe.FMS\Desktop\judilma\DIDATICA\Tendências Pedagógicas na Prática Escolar.mht>
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17ed. Petropolis: Vozes, 2014.
THOMAZI, Áurea Regina Guimarães; ASINELLI, Thania Mara Teixeira. Prática docente: considerações sobre o
planejamento das atividades pedagógicas. Educ. rev., Curitiba, n. 35, 2009 . Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010440602009000300014&lng=pt&nrm=iso>
Audiovisuais
COLECAO Grandes Educadores: Paulo Freire. Brasil, 2006. 57 minutos.
Escritores da Liberdade. Direção: Richard Lagravenese. 2006 Duração: 122 Minutos
NENHUM a menos. Direção: Zhang Yimou. China, 1999. 106 minutos.
Sociedade dos poetas Mortos. Direção: Peter Weir. 1989. Duração: 129minutos

Profa. Dra. Judilma Aline Oliveira Silva

Aprovado pelo Colegiado em / / 2020 .

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

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Distúrbios Alimentares e Controle Ponderal Período: Ensino Remoto (1º Período)

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 CH síncronas: 24h CH assíncronas: 9h Grau: Bacharelado Ano: 2020

EMENTA

A compreensão dos macronutrientes e micronutrientes e sua influência no surgimento dos transtornos
alimentares. Conceitos e tipos de transtornos alimentares. Formas de prevenção e tratamento e o papel do
professor de Educação Física.

OBJETIVOS

Compreender os tipos de macronutrientes e micronutrientes, funções e variedades.

Compreender o conceito de transtorno alimentar, tipos e formas de avaliação e detecção.

Analisar as diversas formas de prevenção e tratamento no combate dos transtornos alimentares, bem
como, o papel da Educação Física.

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

Incentivar a realização de projetos de iniciação científica na área de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Revisão de conteúdos básicos ligados aos nutrientes:
1.1. Conceitos de Nutrição
1.2. Digestão e absorção dos carboidratos e lipídios
1.3. Metabolismo dos carboidratos e lipídios

2. Transtornos Alimentares
2.1. Epidemiologia e Etiologia
2.2. Classificação e Diagnóstico
2.3. Anorexia e Bulimia Nervosa
2.4. Transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP)
2.5. Transtornos alimentares em homens e na infância
2.6. Gravidez e Transtornos alimentares
2.7. Síndrome do Comer Noturno
2.8. Obesidade
2.8.1. Epidemiologia e Etiologia
2.8.2. Classificação e formas de avaliação
2.8.3. Tratamento farmacológicos e cirúrgicos
2.8.4. Tratamento não medicamentoso

METODOLOGIA DE ENSINO

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas;
b) Realização de seminários com discussão do tema abordado;
c) Discussão sobre perguntas associadas ao tema, bem como, suas diversas formas de resolução;

Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:
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a) Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula;
b) Trabalhos em grupo de até 3 pessoas sobre temas adjacentes á unidade curricular;
c) Realização de atividades avaliativas a serem entregues ao docente para o acompanhamento do aprendizado.

As aulas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou por Sistema Meet
disponível na plataforma Google® .

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 01 avaliação descritiva - 10pts
b) 05 resenhas para entrega – 10 pts
c) 01 seminário em grupo (máximo de 3 pessoas) – 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

DAMASO, A. Nutrição e exercício na prevenção de doenças, 2ª ed., Rio de Janeiro/RJ: Guanabara Koogan,
2012, 280p. ISBN-13: 9788527720762

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

CLAUDINO, A.M., ZANELLA, M.T. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar: Transtornos alimentares e

Obesidade, Barueri/SP: Manole, 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEHNINGER, A.L. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 1990. 725 p.

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>

Prof. 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 em ambientes especiais Período: Ensino Remoto

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 C.H. Síncronas: 24h C. H. Assíncronas: 9h Grau: Bacharelado Ano: 2020

EMENTA

Compreensão dos mecanismos fisiológicos em ambientes especiais. O Corpo humano em exposição a ambientes
hipertérmicos, hipotérmicos, hipobáricos, hiperbáricos e de microgravidade, bem como, sua aclimatação.

OBJETIVOS

Compreender os mecanismos fisiológicos durante o exercício físico em exposição a ambientes quentes e frios.

Compreender as alterações fisiológicas durante o exercício físico em exposição a diferentes altitudes.

Compreender as alterações fisiológicas durante o exercício físico em ambientes abaixo d´água.

Compreender as alterações fisiológicas durante o exercício físico em um ambiente de microgravidade.

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 Exercício em ambientes hipotérmicos e hipertérmicos
1.1 As formas de dissipação e retenção do calor;

1.1.1. Conceitos básicos de termo física
1.2. As formas de avaliação da temperatura e sua influência na capacidade de avaliação do estresse térmico;
1.3. O controle termorregulatório
1.4. As respostas fisiológicas para a manutenção da temperatura corporal;
1.5. As formas exógenas de maximizar a perda ou ganho de calor
1.6. A aclimatação

2. A Fisiologia do Exercício em ambientes hipobáricos
2.1 Condições ambientais em ambientes hipobáricos;
2.2. Respostas fisiológicas à exposição aguda em ambientes hipobáricos;
2.3. Exercício e desempenho esportivo em ambientes hipobáricos;
2.4. Aclimatação: exposição crônica à ambientes hipobáricos
2.5. O ambiente hipobáricos e seu uso para maximização do treinamento
2.6. Riscos à saúde associados a ambientes hipobáricos.

3. Fisiologia do Exercício em ambientes hiperbáricos
3.1. A história do mergulho – da antiguidade ao presente.
3.2. Relações Pressão-Volume e Profundidade em ambientes hiperbáricos;
3.3. Mergulho com Snorkel e livre (em apnéia)
3.4. Mergulho Autônomo
3.5. Respostas fisiológicas à exposição em ambientes hiperbáricos;
3.6. Problemas especiais de respiração de gases com altas pressões

4. Fisiologia do Exercício em ambientes de microgravidade
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4.1. A avaliação médica para seleção de astronautas;
4.2. Adaptações fisiológicas ao ambiente de microgravidade
4.3. O exercício físico como desacelerador dos malefícios da microgravidade

METODOLOGIA DE ENSINO

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas;
b) Realização de seminários com discussão do tema abordado;
c) Discussão sobre perguntas associadas ao tema, bem como, suas diversas formas de resolução;

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) Trabalhos em grupo de até 3 pessoas sobre temas adjacentes á unidade curricular;
c) Realização de atividades avaliativas a serem entregues ao docente para o acompanhamento do aprendizado.

As aulas serão realizadas em plataforma específica disponibilizada pelo NEAD-UFSJ (Moodle) ou por Sistema Meet
disponível na plataforma Google® .

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:
a) 02 avaliações dissertativas (10pts cada)
b) 02 Resenhas (5pts cada) ao longo do período com apresentação de seminários (10pts)
c) 01 trabalho em grupo (máximo de 3 pessoas) a ser entregue no final da unidade curricular (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

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
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: Pedagogia do Esporte Período: Ensino Remoto
(3º 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:
12h/a

C. H.
Síncrona:
24h/a

Grau: Licenciatura/
Bacharelado

Ano: 2020

EMENTA
A didática no ensino de esportes coletivos. O jogo esportivo. Categorias de jogos. A
preparação física nos esportes coletivos. Esportes de rede. Jogo, exercício e treino.
Introdução ao Voleibol. Os jogos pedagógicos.

OBJETIVOS

Compreender o funcionamento básico dos esportes coletivos no interior de jogos
apropriados à crianças e jovens. Atuar como jogador e árbitro em simulações de
jogos. Participar de evento de jogos pedagógicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da disciplina (2 ha) A didática no ensino de esportes coletivos (4 ha) O jogo
esportivo. (4 ha) Categorias de jogos e complexidade (4 ha) A preparação física nos esportes
coletivos. (4 ha) Esportes de rede (4 ha) Jogo, exercício e treino (4 ha) Introdução ao Voleibol
(6 ha) Os jogos pedagógicos (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 metodologia de ensino é composta por atividades
assíncronas (12 h/a) e síncronas (24 h/a)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Prova dissertativa e resenha. 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
REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José. Pedagogia do esporte: jogos coletivos
de invasão. Phorte Editora, 2020.
SADI, Renato Sampaio. Ensino/aprendizagem de esportes coletivos a partir de um jogo de
queimada. Revista Digital, p. 1-2, 2008.
________________. Pedagogia do Esporte: descobrindo novos caminhos. São Paulo,
Ícone, 2010
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRONFENBRENNER, Urie. Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os
seres humanos mais humanos. Artmed Editora, 2011.

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: Psicologia do Esporte I Período: Ensino Remoto
5º 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:
12h/a

C. H. Síncrona:
24h/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 (1 ha) O papel do Psicólogo do Esporte (2 ha) As emoções humanas (6 ha)
Temas de equipe (6ha) A Psicologia do Esporte e o Olimpismo (3 ha) Elementos do corpo mental e
emocional (6 ha) Aspectos da depressão (6 ha) Terapias e acompanhamentos (2 ha) Avaliação (4 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 (24 h/a) e assíncronas (12
h/a)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Prova dissertativa (8,0) e resenha (2,0). 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.
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
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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: Tópicos em treinamento resistido Período: Ensino Remoto (5º 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:
72ha

C.H. Síncronas:
36ha

C. H. Assíncronas:
36ha

Grau: Bacharelado Ano: 2020

EMENTA

Histórico do treinamento resistido; Benefícios do treinamento resistido; Princípios do
treinamento resistido; Ação dos músculos – fisiologia aplicada; Equipamentos para
treinamento resistido; Tipos de exercícios resistidos; Segurança aplicada à prescrição de
exercícios resistidos; Variáveis para prescrição de exercícios resistidos para indivíduos
normais e para grupos especiais.

OBJETIVOS

 Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos do treinamento com sobrecarga;

 Estudar os mecanismos fisiológicos da produção de força, seus tipos e
manifestações;

 Estudar os tipos de equipamentos e variações de exercícios para prescrição;

 Estudar os tipos de treinamento que podem ser utilizados na prescrição do
treinamento com pesos;

 Proporcionar aptidão para que o aluno consiga avaliar e prescrever com segurança
os exercícios em musculação para indivíduos normais e para grupos especiais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Histórico do treinamento com sobrecarga
2. Benefícios do treinamento com pesos
3. Princípios do treinamento de força

3.1 Intensidade;
3.2 Volume;
3.3 Periodização;
3.4 Sobrecarga progressiva;
3.5 Descanso (repouso);
3.6 Especificidade dos grupos musculares;
3.7 Exercícios em cadeia cinética aberta versus cadeia fechada.

4. Ação muscular
4.1 Grupos musculares, fontes energéticas
4.2 Manifestações da força

5. Tipos de equipamentos para treinamento resistido
5.1 Isotônico;
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5.2 Pesos livres;
5.3 Aparelhos

6. Tipos de exercícios resistidos
6.1 Exercícios para uma articulação;
6.2 Exercícios multiarticulares;
6.3 Exercícios por grupos musculares;
6.4 Exercícios com peso corporal;
6.5 Exercícios com elásticos ou cabos.

7. Segurança nos exercícios resistidos
7.1 A importância da avaliação;
7.2 A importância da postura;
7.3 Treinamento dos músculos estabilizadores;
7.4 Colocação de carga e empunhaduras.

8. Variáveis para prescrição de exercícios resistidos para indivíduos normais e para grupos
especiais
8.1 A escolha do peso – testes de carga máxima e repetição máxima.

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.

Aulas assíncronas:
Atividades postadas no Portal didático, produção de textos e baseados em leituras científicas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

O conceito final será o resultado da somatória aritmética das seguintes atribuições:
02 provas dissertativas no valor de 3,5 pts cada;
Produção de um trabalho individual durante o semestre - 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

BOMPA, T. O. Treinamento de força consciente - 2 ed. São Paulo: Phorte, 2004. PRESTES,
JONATO Et Al. Prescrição e periodização do treinamento de força em academias. Barueri:
Manole 176 p.
CHAGAS, Mauro Heleno; LIMA, Fernando Vitor. Musculação: variáveis estruturais :
programas de treinamento. 2. ed. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUIMARÃES NETO, Waldemar Marques. Musculação: além do anabolismo. 2.ed. Rio de Janeiro:
Phorte 191 p.
GENTIL, Paulo. Bases científicas do treinamento de hipertrofia. Rio de Janeiro: Sprint 192 p.
AABERG, Everett. Musculação biomecânica e treinamento. Barueri: Manole 216 p.
KENDALL, F. P.; MCCREARY, E. K.; PROVANCE, P. G. Músculos: provas e funções com
posturas e dor. 4 ed. São Paulo: Manole, 1995. 453 p
MIRANDA, E. Bases de anatomia e cinesiologia. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. _________. Anatomia
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e Cinesiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.
SMITH, L. K. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. 5. ed. São Paulo: Manole, 1997.
THOMPSON, C.W. e FLOYD, R.T. Manual de Cinesiologia estrutural . 14.ed. São Paulo: Manole,
2002. ENOKA, Roger M. Bases neuromecânicas da cinesiologia. 2 ed. São Paulo: Manole, 2000. 450
p.
KAPANDJI, A. I. Fisiologia articular: esquemas comentados de mecânica humana. 5 ed. São Paulo:
Medica Panamericana, 2000. v. 1. [s.p.]
HAMILL, J.; KNUTZEN, K. M. Bases biomecânicas do movimento humano. 2ed. Barueri: Manole,
2008. HALL, S. J.; TARANTO, G. (Trad.). Biomecânica básica. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005. NORDIN, M.; FRANKEL, V. H. Biomecânica básica do sistema musculoesquelético.
3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

Docente
Responsável

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso



 

COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Anatomia Neuroendócrina Básica Período: 1º Currículo: 2020 

Docente: Profª Drª Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga Unidade Acadêmica: DCNAT 

Pré-requisito: -- Correquisito: não há 

C.H. Total: 18hs C.H. Prática: -- C. H. Teórica: 18ha Grau: Lic./Bac. Ano: 2020 
Semestre: 1º 
Ensino Remoto 

Emergencial  

EMENTA 

Bases morfológicas do sistema nervoso, sistemas sensorial, motor e neurovegetativo, sistema endócrino e interação do 

sistemas endócrino & nervoso. 

OBJETIVOS 

✓ Descrever as estruturas do sistema nervoso central e periférico e compreender a distribuição dos tecidos 

nervosos. 

✓ Classificar o sistema nervoso baseado em critérios morfológicos e funcionais. 

✓ Classificar os componentes e descrever as funções do sistema endócrino. 

✓ Apontar a integração entre os sistemas endócrino e nervoso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

✓ Topografia e estruturas do sistema nervoso. 

✓ Classificação morfológica do sistema nervoso. 
✓ Classificação funcional do sistema nervoso. 

✓ Organização do Sistema Nervoso e Sistemas Sensorial e Motor. 

✓ Sistemas sensoriais. 

✓ Sistemas motores. 

✓ Sistemas neurovegetativos. 

✓ Sistema Endócrino. 

✓ Eixo Hipotálamo- hipófise. 

✓ Integração sistema nervoso e endócrino 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Nas aulas síncronas serão propostas atividades: 

a) Aulas expositivas; 

b) Discussão sobre perguntas associadas ao tema; 

c) Aplicação de TBL 

 

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) Disponibilização de vídeos sobre o tema a ser abordado em aula; 

c) Trabalhos em grupo sobre temas adjacentes á unidade curricular; 

d) Realização de atividades avaliativas complementares a serem entregues ao docente para o acompanhamento do 

aprendizado; 

e) 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) 01 avaliação dissertativa formativa no portal didático (40 pts)  

b) 02 TBL em grupo (máximo de 5 pessoas) a ser discutido em aula síncrona e entregue no final da unidade 

curricular (10pts cada, sendo 20 pts total) 

c) 02 mapas mentais (individual) a ser entregue em data definida pelo docente (20 pts cada, sendo 40 pts total). 

Os mesmos devem ser produzidos pelo programa MindMaster (ou similar) e entregue via. 

 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO, REVISÃO DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA ABONO DE FALTAS 

DEFINIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020, que regulamenta o ensino remoto emergencial 
para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença COVID-19. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

DANGELO, JG; FATTINI, CA.  Anatomia Básica dos sistemas orgânicos. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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

PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta, atlas de anatomia humana. 22ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. v.1. 

PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta, atlas de anatomia humana. 22ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. v.2. 

WURZINGER, Laurenz J. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 

_______________________________ 

Profª Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga, PhD 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 
Coordenador do Curso 
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Elementos de Estatística Período: 5º Currículo: 2018 

Docente (qualificação e situação funcional): Peter de Matos Campos  Unidade Acadêmica: DEMAT 

Pré-requisito:       - Co-requisito:                          - 

C.H. Total: 72h C.H. Prática:     - C. H. Teórica: 72h Grau: Ano: 2020 Semestre: 1º ERE 

EMENTA 

Definições Básicas e Aplicações da Estatística. População e Amostra. Tipos de amostragem. Variáveis e suas 
classificações. Tabulação e Gráficos. Medidas de Posição e Dispersão. Coeficiente de correlação de Pearson e 
regressão linear simples. Normalidade dos dados. Estatística Inferencial. 

OBJETIVOS 
O aluno, ao final do curso, deverá ser capaz de: 

▪ Dominar os conceitos e a terminologia básica da Estatística. 
▪ Coletar amostras representativas de uma população. 
▪ Construir e interpretar tabelas e gráficos, bem como, calcular e interpretar medidas de posição, tendência 

central e variabilidade. 
▪ Realizar uma análise básica de associação entre duas variáveis aleatórias. 
▪ Construir e interpretar testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos no contexto da Educação Física. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. INTRODUÇÃO. 
1.1 Um pouco de história. 
1.2 Por que estudar Estatística? 
1.3 Conceitos básicos. 
1.4 Variáveis e dados. 
1.5 Aplicações em Educação Física. 

  
2. NOÇÕES SOBRE OBTENÇÃO DE DADOS AMOSTRAIS. 
2.1 Estudos observacionais vs estudos experimentais. 
2.2 Por que fazer amostragem? 
2.3 Tipos de amostragem. 
2.4 Planejamento de experimentos. 

3. ESTATÍSTICA DESCRITIVA. 

3.1 Distribuições de frequências e representação gráfica para variáveis categóricas e variáveis numéricas discretas. 
3.2 Distribuição de frequências e gráficos para variáveis numéricas contínuas. 
3.3 Medidas de posição. 
3.4 Medidas de dispersão. 
3.5 Análise exploratória dos dados. 

4. NOÇÕES SOBRE CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR. 
4.1 Diagrama de dispersão. 
4.2 Coeficiente de correlação. 
4.3 Regressão linear simples. 
4.4 Coeficiente de Determinação. 
 
5. FUNDAMENTOS DE PROBABILIDADE. 
5.1  Experimento aleatório, espaço amostral e eventos. 
5.2  Definição de probabilidade. 
5.3  Probabilidade condicional. 
5.4  Independência de eventos. 
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6. NOÇÕES SOBRE DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE. 
6.1 Variáveis aleatórias. 
6.2 Distribuição de probabilidade. 
6.3 Distribuição Binomial. 
6.4 Distribuição Normal. 

7. FUNDAMENTOS DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA. 
7.1 Estimação  
7.1.1 Intervalos de confiança para a proporção populacional. 
7.1.2 Intervalos de confiança para a média populacional. 
7.2 Teste de hipóteses 
7.2.1 Formulação das hipóteses. 
7.2.2 Tipos de erros possíveis nos testes de hipóteses. 
7.2.3 Nível de significância de um teste de hipótese. 
7.2.4 Teste para a proporção. 
7.2.5 Teste sobre a média com variância populacional conhecida e desconhecida. 

     
8. USO DO PACOTE ESTATÍSTICO R E R STÚDIO. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Esta unidade curricular será desenvolvida por meio do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – 
TIC´s conforme RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020, que regulamenta o Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença COVID-19. 
 
Para o total cumprimento da carga horária (72 horas) durante as 12 semanas do ERE serão ofertadas aos 
discentes 6 horas semanais de atividades divididas em momentos síncronos e assíncronos, conforme a 
metodologia definida a seguir. 
 
A estratégia metodológica definida para este primeiro período emergencial é a sala de aula invertida aliada a 
estratégias e métodos de aprendizagem ativa. A sala de aula invertida prevê três momentos distintos: a pé-
aula, a aula propriamente dita e a pós-aula. Todas as atividades propostas para cada um destes momentos 
estão explicitas no cronograma de atividades para o ERE desta UC, o qual estará disponível no Portal Didático. 
 
Utilizaremos o Portal Didático com Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) em que estarão 
disponíveis todos os materiais de referência para o desenvolvimento das atividades propostas, síncronas e 
assíncronas. A entrega de todas as atividades propostas seguirá o cronograma de atividades desta UC, com 
datas e prazos específicos e, também serão realizadas via Portal Didático. 
 
Para melhor compreensão descrevemos a seguir o detalhamento dos 3 momentos da sala de aula invertida: 
 
1) Pré-aula – São as atividades assíncronas preparatórias para o momento síncrono, a aula propriamente 

dita. Deve corresponder a cerca de 20% da carga-horária total desta UC. 
 
Dentre as atividades previstas para a pré-aula destaca-se: as aulas teóricas que serão gravadas em vídeos 
de 10 a 15 minutos, proposição de exercícios e problemas para discussão das resoluções em aula síncrona, 
leitura de textos de referência, pesquisas, vídeos de 10 a 15 minutos com explicações sobre o uso do 
software estatístico R, dentre outros. 
 

2) Aula - São os encontros síncronos realizados através de aplicativo de reunião online, Google Meet ou Web 
Conferência da RNP, respeitando-se os horários definidos pela COEFI na grade horária do ERE. Para o 
cumprimento da carga horária desta UC estão previstos dois encontros por semana com duração de 85 
minutos cada, divididos em dois momentos de 40 minutos, com um intervalo de 5 minutos. O link para 
estes encontros será disponibilizado pelo professor via Portal Didático no máximo até 15 minutos antes 
do início destes encontros. As aulas devem corresponder a cerca de 50% da carga-horária total desta UC. 
 
Dentre as atividades que aplicam métodos de aprendizagem ativa previstas para a aula, momento 
síncrono, destacamos: aplicação de questionários via aplicativo Kahoot para avaliação contínua do 
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aprendizado, discussão em grupo de problemas aplicados seguindo, por exemplo, a estratégia instrução 
pelos colegas (peer instruction), resolução de estudos de caso e exercícios selecionados, dentre outras. 
 

3) Pós-aula – São atividades para concretização dos conteúdos trabalhados nos dois momentos anteriores e 
são de fundamental importância para o processo de ensino-aprendizagem. Também ocorrerá de forma 
assíncrona e deve corresponder a cerca de 30% da carga-horária total desta UC. 
 
Dentre as atividades previstas para a pós-aula destaca-se, por exemplo: a resolução de problemas pré-
selecionados, resolução de listas de exercício e a resolução de exercícios via software estatístico R Stúdio. 
 

Atendimento aos alunos: Em comum acordo com os estudantes serão definidas 2 horas, fora dos momentos 
síncronos (aula), para atendimento aos alunos. Neste momento, que poderá ser síncrono, serão tiradas dúvidas 
em relação as atividades propostas para esta UC. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O sistema de avaliação será composto de avaliações formativas, teóricas ou sistemáticas, resolução de 
atividades práticas e a avaliação da participação dos alunos nas atividades propostas. A seguir detalhamos cada 
um dos quatro tipos de avaliação propostas: 

▪ Avaliações Formativas (AF): serão feitas individualmente ou em grupo e valem 15% da nota final. Esta nota 
será o resultado da média aritmética das avaliações formativas aplicadas durante o desenvolvimento da 
UC, podendo ocorrer nas aulas síncronas ou assíncronas. Exemplo de avaliações formativas são: o relatório 
do último minuto, instrução pelos colegas aplicada no início das aulas para avaliar o aprendizado da pré-
aula, discussão da resolução de exercícios propostos, discussão de problemas, autoavaliações, dentre 
outras. 
 

▪ Avaliações Teóricas (AT): serão três avaliações teóricas, feitas com consulta, resolvidas individualmente e 
que valem 60% dos pontos, assim, AT1, AT2 e AT3 valem 20% respectivamente. A resolução deverá ser feita 
de próprio punho, fotografada ou escaneada e enviada via Portal Didático. O tempo para resolução das 
Avaliações Teóricas será de 24 horas. 
 

▪ Atividades práticas (AP): serão feitas em grupo e valem 20% dos pontos. Esta nota é o resultado da média 
aritmética de atividades como: estudos de caso, listas de exercícios e resolução via software estatístico R 
dos estudos de caso. 
 

▪ Participação (P): a avaliação da participação nas atividades propostas será feita individualmente e vale 5% 
da nota final. Mesmo quando a atividade proposta for em grupo será feita uma avaliação da participação 
de cada estudante individualmente.  

 
A nota final (NF) de cada aluno será dada por: 

𝑁𝐹 =
𝐴𝐹̅̅ ̅̅ ∙ 15 + 𝐴𝑇1 ∙ 20 + 𝐴𝑇2 ∙ 20 + 𝐴𝑇3 ∙ 20 + 𝐴𝑃̅̅ ̅̅ ∙ 20 + 𝑃 ∙ 5

100
 

  
Aprovação: 
▪ Se NF ≥ 6,0 o aluno estará aprovado. 
▪ No final do ERE será feita uma prova substitutiva com a matéria toda para substituir a menor nota tirada 

nas avaliações teóricas. As demais atividades, caso perdidas, não serão repostas. 
▪ A nota obtida na prova substitutiva só substituirá uma das notas das avaliações teóricas se for maior do 

que a tirada pelo aluno na avaliação teórica regular. 
▪ Após considerar as notas das provas substitutivas, o aluno que tiver NF ≥ 6,0 estará aprovado. 
 

Reprovação: 
▪ De acordo com o Art. 11. da RESOLUÇÃO Nº 007, de 3 de agosto de 2020, o registro da frequência do 

discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as 
atividades síncronas, assim, o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por 
infrequência. 

▪ O aluno que mesmo após a prova substitutiva obtiver NF < 6,0 estará reprovado por nota. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003. 255p. 

[2] THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. 5ªed. Porto Alegre, Artmed, 2007. 396p. 

[3] VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 345p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BOLFARINE, Heleno; BUSSAB, Wilton O. Elementos de amostragem. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

[2] BUSSAB, W. & MORETIN, P. Estatística básica. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

[3] LEVIN, J. Estatística aplicada às ciências humanas. 2. ed. São Paulo: Harbra. 1987. 392p. 

[4] SIEGEL, Sidney; CASTELLAN JR., N. John. Estatistica não-paramétrica para as ciências do comportamento. 2.ed. 

Porto Alegre: Artemed, 2008. 448 p.  

[5] Software Estatístico R. URL: https://www.r-project.org/ 

[6] Software Estatístico R-Studio. URL: https://www.rstudio.com/ 

[7] TRIOLA M.F., Introdução à estatística. 11.ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2014. 707p. 

[8] VIEIRA, Sônia. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 278 p.  

 Aprovado pelo Colegiado em 20/08/2020. 

 

 
Profa. Marise Botti 

Coordenadora 

 

https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Fundamentos e didática da Educação Física I Período: 4º Currículo: 2018

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

Pré-requisito: Co-requisito: -

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

C.H. Prática: C. H. Teórica: : 36ha
(33h)

Grau: Licenciatura Ano: 2020 1º período remoto
emergencial

EMENTA

Esta disciplina aborda a Educação Física na escola, a construção histórica do conhecimento e o pensamento crítico na
Educação Física brasileira entre as décadas de 1980 e 1990.

OBJETIVOS
 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

sociocultural.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A construção do conhecimento e didática pedagógica da Educação Física:

1-1. higienismo e eugenização;
3-3- métodos ginásticos;
1-3- metodologias de ensino.

2. O processo de inserção e atuação da Educação Física na escola.

3. O repensar da Educação Física nas décadas de 1980 e 1990:

31. O contexto político.
3.2. A crise da área.
3.3. A reflexão crítica sobre a Educação Física na escola.
3.4. Embate, debate e atores.
3.5. A interface da Educação Física brasileira com as Ciências Humanas, Sociais, Biológicas e Saúde.
3.6. O avanço epistemológico.
3.7. Outros paradigmas para a Educação Física escolar.
3.8. A sistematização das teorias da Educação Física escolar: metodologias de ensino.

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 aconteceram na plataforma Goole Meet e/ou RNP. O link de acesso será disponibilizado no

Portal Didático. O link da aula inicial é: meet.google.com/vsu-jgud-zig
 O material didático-pedagógico será disponibilizado no Portal Didático da UFSJ.

https://meet.google.com/vsu-jgud-zig?hs=122&authuser=0
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 Nota 1 (N1) – entrega de atividades - valor total de três (3,0) pontos;
 Nota 2 (N2) - elaboração do trabalho semestral - valor total de três (3,0) pontos;
 Nota 3 (N3) - apresentação do trabalho semestral - valor de três (4,0) pontos.
 Nota Final: N1+N2+N3 = NF
 Será aplicada uma avaliação substitutiva ao final do semestre que terá o valor total de 3,0 (três) pontos, que

substituirá a nota inferior da N1. A 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).

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
ALMEIDA, Bárbara Schausteck de; MARCHI JÚNIOR, Wanderley. Das “origens” do esporte na inglaterra aos jogos
olímpicos idealizados por coubertin: um olhar da produção acadêmica em língua inglesa. Rev. Educ. Fís/UEM, v. 26,
n. 3, p. 495-504, 3. trim. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/refuem/v26n3/1983-3083-refuem-26-03-
00495.pdf

COSTA, Luciene Henrique da; SANTOS, Marysol de Souza; GÓIS JUNIOR, Edivaldo. O discurso médico e a
Educação Física nas escolas (Brasil, século XIX). Rev Bras Educ Fís Esporte, (São Paulo) 2014 Abr-Jun; 28(2):273-
82. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v28n2/1807-5509-rbefe-28-2-0273.pdf

CORREIA, Walter Roberto. Educação Física Escolar: o currículo como oportunidade histórica. Revista Brasileira de
Educação Física e Esporte, São Paulo, 2016, Jul-Set; 30(3):831-36. https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n3/1807-5509-
rbefe-30-03-0831.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Bárbara Schausteck de; MARCHI JÚNIOR, Wanderley. Das “origens” do esporte na inglaterra aos jogos
olímpicos idealizados por coubertin: um olhar da produção acadêmica em língua inglesa. Revista Educação
Física/UEM, v. 26, n. 3, p. 495-504, 3. trim. 2015.

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

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

DAOLIO, Jocimar. Educação Física brasileira: autores e atores da década de 1980. São Paulo: Papirus, 1998.
Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/275278/1/Daolio_Jocimar_D.pdf

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.

Prof. Marcelo Pereira de Andrade

Aprovado pelo Colegiado em / / .

Coordenador do Curso

https://www.scielo.br/pdf/refuem/v26n3/1983-3083-refuem-26-03-00495.pdf
https://www.scielo.br/pdf/refuem/v26n3/1983-3083-refuem-26-03-00495.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v28n2/1807-5509-rbefe-28-2-0273.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n3/1807-5509-rbefe-30-03-0831.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbefe/v30n3/1807-5509-rbefe-30-03-0831.pdf
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/275278/1/Daolio_Jocimar_D.pdf


COORDENADORIA EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO REMOTO

Unidade Curricular: O Jogo e suas implicações pedagógicas I Período:1° 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 compreendido como aspecto determinante e componente da experiência humana. O jogo como fator de
desenvolvimento filogenético e ontogenético no conjunto das relações humanas. O jogo e o processo educacional.

OBJETIVOS

Propiciar aos discentes conhecimentos introdutórios conceituais sobre o caráter educativo presente nas ações do
jogar e do brincar. Orientar e situar o discente no campo de atuação do professor de educação física quando se trata
de desenvolver um projeto formativo com o conteúdo jogo. Situar o jogo como componente da cultura corporal e como
direito estendido a todos os cidadãos à sua prática.

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
(14/09/2020 a 05/12/2020):

Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

1
- Atividade síncrona: apresentação do plano de ensino
- Atividade assíncrona: leitura do texto “ O jogo e suas implicações pedagógicas” e postar um comentário
sobre o texto no portal didático.

2

- Atividade síncrona: discussão do texto da página 160 a 168.
- Atividade assíncrona: refazer o mesmo comentário registrando o que você aprendeu depois da
discussão nesse segundo encontro. Ler o texto “ O jogo e suas implicações pedagógicas” da página 168
a 183.

3
- Atividade síncrona: discussão do texto “O jogo e suas implicações pedagógicas”, páginas 168 a 183.
- Atividade assíncrona: postar no portal didático mais um comentário sobre o que você aprendeu nesse
terceiro encontro com a discussão do texto nas páginas 168 a 183.

4

- Atividade síncrona: continuidade da discussão do texto “O jogo e suas implicações pedagógicas” da
página 168 a 183.
- Atividade assíncrona: ( PROVA) escrever um resumo desse capítulo e postar no portal didático
(valor: 0 a 10).

5
- Atividade síncrona: discussão dos resumos postados no portal didático.
- Atividade assíncrona: escrever no portal didático uma história de quando você era criança em uma
situação de jogo ou brincadeira que jamais esqueceu, que está em sua memória até os dias de hoje.

6

Atividade síncrona: discussão dos tópicos do texto “ O jogo e suas implicações pedagógicas” que
estão entre as páginas 168 a 183.
Atividade assíncrona: assistir ao vídeo “ Pedagogia da rua na educação física escolar” no link
https://www.youtube.com/watch?v=DAywpB1nAjE&t=1731s

7
- Atividade síncrona: Discussão do vídeo “Pedagogia da rua na educação física escolar”.
- Atividade assíncrona: postar no portal didático um comentário sobre o vídeo.

8
- Atividade síncrona: discussão do vídeo “ Pedagogia da rua na educação física escolar” a partir dos
comentários dos alunos postados no portal didático.
- Atividade assíncrona: leitura do texto “Pedagogia do esporte” escrito pelo professor João Batista

https://www.youtube.com/watch?v=DAywpB1nAjE&t=1731s


Freire.

9

- Atividade síncrona: Discussão do texto “Pedagogia do esporte” de João Batista Freire.
- Atividade assíncrona: leitura das páginas 61 a 70 do capítulo três do livro “ Metodologia do Ensino da
Educação Física”.

10

- Atividade síncrona: discussão das páginas 61 a 70 do capítulo três do livro “Metodologia do Ensino da
Educação Física”.
- Atividade assíncrona: releitura das páginas 61 a 70 do capítulo três do livro “Metodologia do Ensino da
Educação Física” e comentá-lo no portal didático.
- Atividade assíncrona: escolher um jogo para apresentá-lo no encontro síncrono da semana do dia 16
de novembro com as devidas implicações pedagógicas para o aprendizado dos alunos.

11
- Atividade síncrona: apresentação das propostas de jogo pelos alunos (PROVA/valor: 0 a 10).
- Atividade assíncrona: postar no portal didático um comentário avaliativo desta disciplina.

12
- Atividade síncrona: apresentação das propostas de jogo pelos alunos (PROVA/valor: 0 a 10).
- Atividade assíncrona: postar no portal didático um comentário avaliativo desta disciplina.

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.”

Apresentação das propostas de jogo pelos alunos 2 PROVAS/valor: 0 a 10 cada

A nota final(NF) da unidade curricular compreenderá a média aritmética das duas provas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FREIRE, J.B.; SCAGLIA, J.A. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
FREIRE, J.B.; VENÂNCIO, L. O jogo dentro e fora da escola. Campinas: Autores Associados, 2005.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LAMEIRÃO, L. H. T. Criança brincando! quem a educa? São Paulo: João de Barro Editora, 2007.

Docente Responsável

Aprovado peloColegiadoem / / .

Coordenador do Curso



COORDENADORIA EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO REMOTO

Unidade Curricular:Tópicos Especiais em Metodologias de Ensino da Educação Física
II- parte 1

Período:5º Currículo: 2018

Docente: Ricardo Ducatti Colpas Unidade Acadêmica: DCEFS

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

A Avaliação compreendida como processo determinante para a efetivação de um trabalho pedagógico e componente
das experiências de ensino e aprendizagem na escola. A avaliação nas perspectivas de Educação Física escolar
como um componente curricular. Experiências avaliativas.

OBJETIVOS

Propiciar aos discentes conhecimentos introdutórios conceituais sobre o caráter educativo presente nas ações
avaliativas no ensino da educação física. Orientar e situar o discente no campo de atuação do professor de educação
física quando se trata de desenvolver um projeto de avaliação da aprendizagem na dimensão do avaliar para aprender
e para ensinar.

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
(14/09/2020 a 05/12/2020):

Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

1
- Atividade síncrona: apresentação do plano de ensino
- Atividade assíncrona: leitura do texto “Avaliação do processo ensino-aprendizagem em educação
física” (capítulo 4 do Coletivo de Autores) e postar um comentário sobre o texto no portal didático.

2

- Atividade síncrona: discussão do texto “Avaliação do processo ensino-aprendizagem em educação
física” (capítulo 4 do Coletivo de Autores).
- Atividade assíncrona: refazer o mesmo comentário (Coletivo de Autores) registrando o que você
aprendeu depois da discussão. Ler o texto “ Por que, o que e como avaliar” que compõe parte do
capítulo 3 do livro “ Corporeidade, jogo, linguagem: a EF nos anos iniciais do EF”.

3

- Atividade síncrona: discussão do texto “Por que, o que e como avaliar” que compõe parte do capítulo 3
do livro “ Corporeidade, jogo, linguagem: a EF nos anos iniciais do Ensino Fundamental”.
- Atividade assíncrona: postar no portal didático um comentário sobre o que você aprendeu com a
discussão do texto Por que, o que e como avaliar” que compõe parte do capítulo 3 do livro
“ Corporeidade, jogo, linguagem: a EF nos anos iniciais do EF”.

4

- Atividade síncrona: continuidade da discussão do texto Por que, o que e como avaliar” que compõe
parte do capítulo 3 do livro “ Corporeidade, jogo, linguagem: a EF nos anos iniciais do EF”.
- Atividade assíncrona: ( PROVA) realizar a tarefa proposta nas páginas 165 e 166 do referido livro e
postar no portal didático. (valor: 0 a 10).

5

- Atividade síncrona: discussão das tarefas postadas no portal didático.
- Atividade assíncrona: (PROVA) realizar a tarefa proposta na página 175 do “Corporeidade, jogo,
linguagem: a EF nos anos iniciais do Ensino Fundamental” escrito por Mauro Betti e Gomez-da-Silva.
Para isso releia as páginas do intervalo entre 163 a 177.

6
Atividade síncrona: discussão das tarefas postadas no portal didático.
Atividade assíncrona: assistir ao vídeo “ Instrumentos e critérios de avaliação em Educação Física
Escolar “ no link https://www.youtube.com/watch?v=9C4nduJQ-YI

7
- Atividade síncrona: Discussão do vídeo “Instrumentos e critérios de avaliação em Educação Física
Escolar”
- Atividade assíncrona: postar no portal didático um comentário reflexivo sobre o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=9C4nduJQ-YI


8

- Atividade síncrona: discussão do vídeo “Instrumentos e critérios de avaliação em Educação Física
Escolar” a partir dos comentários dos alunos postados no portal didático.
- Atividade assíncrona: leitura do texto “Avaliar para ensinar e aprender em educação física”
(González e Fraga, 2012.)

9

- Atividade síncrona: Discussão do texto “Avaliar para ensinar e aprender em educação física”
(González e Fraga, 2012.)
- Atividade assíncrona: consulte esse livro, escolha um conteúdo da cultura corporal para descrevê-lo
nos próximos encontros síncronos. https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368

10

- Atividade síncrona (SEMINÁRIO): descrição e reflexão dos processos de ensino e avaliação.
(PROVA/valor: 0 a 10).
- Atividade assíncrona: consulte esse livro, escolha um conteúdo da cultura corporal para descrevê-lo
nos próximos encontros síncronos. https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368

11

- Atividade síncrona (SEMINÁRIO): descrição e reflexão sobre os processos de ensino e avaliação.
(PROVA/valor: 0 a 10).
- Atividade assíncrona: consulte esse livro, escolha um conteúdo da cultura corporal para descrevê-lo
nos próximos encontros síncronos. https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368

12
- Atividade síncrona: (SEMINÁRIO): descrição e reflexão sobre os processos de ensino e avaliação.
(PROVA/valor: 0 a 10).
- Atividade de assíncrona: postar no portal didático um comentário avaliativo desta disciplina.

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 provas e seminários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BETTI, M.; GOMES-DA-SILA, P. N. Corporeidade, jogo, linguagem: a Educação Física nos anos iniciais do ensino
fundamental. 2019.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
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

https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368
https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368
https://pt.calameo.com/read/0028993278ba902930368


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
INSTITUÍDA PELA LEI NO 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
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

NO ENSINO REMOTO

Departamento
DCEFS

Período
7º

Carga Horária
Código CONTAC

EF002Teórica
18h/a

Prática
100h/a

Total
118h/a

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Licenciatura

Pré-requisito
Não há

Co-requisito
Não há

EMENTA
Estudo e análise do ensino remoto emergencial da Educação Básica brasileira no
contexto da Pandemia de 2020. Acompanhamento das práticas de ensino remoto
emergencial no âmbito da Educação Física escolar. Apoio ao trabalho remoto dos
professores de Educação Física da Educação Básica. Estudo de tecnologias e
metodologias para o Ensino Online. Planejamento e produção de material para o ensino
remoto emergencial em Educação Física. Realização de Intervenção pedagógica junto
aos professores de Educação Física no ensino remoto. Produção e socialização de
relatórios de estágio semanais e de relatório final.

OBJETIVOS
 Apresentar instrumentos e estratégias didático-metodológicas potenciais para o

ensino remoto em Educação Física;

 Inserir os estudantes no contexto do ensino remoto emergencial da Educação Básica

 Analisar de maneira processual todas as atividades vivenciadas no período de
estágio remoto, buscando problematizar e refletir de maneira coletiva as
observações, os planejamentos, a produção de material didáticos e a realização das
interlocuções pedagógicas desenvolvidas no contexto do ensino remoto da Educação
Física na Educação Básica.

 Produzir documento de registro/memória das atividades de estágio supervisionado
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aulas Síncronas
i) Apresentação do Plano de Ensino e Organização da Disciplina (cronograma) –
Síncrona

ii) ii)Estudo de fundamentos do Estágio
iii) iii) Estudo da organização de conteúdos fundamentadas na BNCC
iv) iv) Estudo e preparação para o ensino remoto emergencial
v) Iii)vi



Referências Bibliográficas:
MENDES, DIEGO DE SOUSA; BETTI, MAURO. O estágio em perspectiva semiótica:
uma experiência mediada por imagens em um curso de licenciatura em educação física.
Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro , v. 23, e230041, 2018 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782018000100233&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 Aug. 2020.

METODOLOGIA DE ENSINO

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

Aulas síncronas: Serão realizados encontros semanais com os estudantes, com carga
horária de 1,5 horas-aula por semana, às quarta-feiras, de 15:30 às 17:00, totalizando 18
horas-aula. Nestes encontros serão apresentados e discutidas questões referentes: Aos
encaminhamentos do Estágio; À fundamentação teórico-metodológica para ensino
remoto; À supervisão e análise das experiências de estágio; Ao esclarecimentos de
dúvidas gerais. Estes encontros serão realizados pela plataforma/aplicativo Google Meet
(https://meet.google.com. O link para estes encontros será disponibilizado no Portal
Didático e/ou por grupo fechado no aplicativo Signal ou Telegram com até 15 minutos
antes do início destes encontros.

Aulas assíncronas: Serão disponibilizados materiais complementares para apoio aos
estudos no Portal Didático, em: i) momentos pré-aulas, com sugestões de textos,
aulas gravadas, indicações de vídeos tutorias e de conteúdos já disponíveis na internet
para fundamentação teórico-metodológica focada no ensino remoto. ii) Momentos
pós-aula, com sugestões de atividades avaliativas e ecaminhamentos para o Estágio.
Nos momentos assíncronos, estão previstos um total de 8h semanais para serem
destinados ao campo do estágio remoto, momento em que os estudantes deverão
cumprir junto às atividades escolares do campo de estágio, reuniões pedagógicas e
momentos de interação com a professora supervisora.

O docentes estará disponível para atendimento aos discentes todas às quintas-feiras, de
15:30 às 17:00, O atendimento se dará pela plataforma/aplicativo Google Meet
(https://meet.google.com/) por meio de agendamento prévio, com no mínimo 24h de
antecedência.

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.”

 (N1) Elaboração de relatos semanais das atividades de Estágio – 10 pontos;
 (N2) Elaboração de resenha ou resumos - 10 pontos;
 (N3) Produção de material didático e planejamento de ensino - 10 pontos



 (N4) Acompanhamento do ensino remoto - 10 pontos

A Nota final da Disciplina é obtida pela formula: n1 + n2+ n3 +n4
4

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PIMENTA, S. G. et al. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2008.

BORGES, Cecília Maria Ferreira. O professor de Educação Física e a construção do
saber. 3ª ed. Campinas: Papirus, 2003.

FARIA JUNIOR, A. G.; SILVA, E.; BRESSANE, R. S. Pratica de ensino em educação
física: estagio supervisionado. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Congresso Nacional. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física. Brasília: MEC-SEF,
1997.

PICONEZ, S. C. B (Coord.). A pratica de ensino e o estágio supervisionado. 2 ed.
Campinas: Papirus, 1994.

Aprovado em Colegiado em _____ / _____ / 2020

________________________________________
Professor Diego de Sousa Mendes

_________________________________________
Coordenadora Prof.ª Marise Botti
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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 

36 h 

Prática 

 

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 (14/09/2020 a 05/12/2020): 

 Consultas e discussões de TCCs, já concluídos, do curso de Educação Física; Síncronas e 
assíncronas 
* Levantamento bibliográfico para a redação da revisão de literatura; Síncronas e assíncronas 

  

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

 * Orientações individuais  com os orientadores (as) síncronas e assíncronas 

 * Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Síncronas  

  

METODOLOGIAS DE ENSINO 

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 (14/09/2020 a 05/12/2020): 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 O conceito final será o resultado obtido na apresentação do TCC de acordo com a banca 
nomeada. 

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 
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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.ª Marise Botti 

  Responsável pela Unidade Curricular         Coordenadora de 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 

Currículo 

2018 

Unidade curricular 

Seminários de Trabalho de Conclusão de Curso I  

Departamento 

DCEFS 

Período 

7º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

EF 034 
Teórica 

33h (36ha) 

Prática 

0h 

Total 

33h (36ha) 

Tipo 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Licenciatura 

Pré-requisito 

Não há  

Co-requisito 

Não há 

EMENTA 

 Orientação específica para a elaboração e desenvolvimento do projeto pesquisa que será desenvolvido no 
TCC. Levantar e iniciar a análise da produção acadêmica que verse sobre o tema da pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

 

* Elaborar o projeto de pesquisa a ser desenvolvido no TCC.  
*Aprovar o projeto de pesquisa no Departamento do orientador.  
* Levantamento da produção acadêmica que verse sobre o tema da 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 (14/09/2020 a 05/12/2020): 

1) Apresentação do Plano de Ensino -  Síncrona 
2)Apresentação das normas dos trabalhos de conclusão de curso – Síncrona e assíncrona 
1.1. Especificação de datas para entrega do anteprojeto e projeto. Síncrona 
3) Estrutura de um TCC – Aspectos gerais  
3.1. Introdução, Problematização Objetivos, Justificativa (revisão do conteúdo desenvolvido na disciplina 
Síncrona e assíncrona 
4)Metodologia da Pesquisa” – ( revisitando o 6º período). Síncrona 
6) Metodologias de Análise; Resultados e Discussão. Síncrona e Assíncrona 
7) Considerações Finais e Referências Bibliográficas. Dicas de elaboração e ABNT – Síncrona e 
assíncrona  
9)  Apresentação do Projeto. Síncrona 

 10) Encontros com orientadores Síncronas e assíncronas 

METODOLOGIA 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.  

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às quartas-feiras, de 15:30 às 17:00, 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. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

   Supervisão, previamente, agendada – 1 ponto  
Apresentação escrita do projeto – 1 ponto  

   Parecer emitido pelos Professores do DCEFS – 8 pontos  
 

 

mailto:elainerizzuti@ufsj.edu.br


BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A.. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
MATTOS, M.G.; RABINOVICH, S.B.. Metodologia da pesquisa em Educação Física: construindo sua 
monografia, artigos e projetos. 3.ed.rev. e ampl. São Paulo: Phorte, 2008. MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade. 30.ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES -MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.  
BAPTISTA, M.N., CAMPOS, D.C. Metodologias de Pesquisa em Ciência: Análise quantitativa e qualitativa. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
 BORGES, Cecília Maria Ferreira. O professor de educação física e a construção do saber. 3.ed. Campinas, 
Papirus, 2003.  
JR., NELSON, JK. Métodos de pesquisa em atividade física. 6.ed., Porto Alegre: Artmed, 2012.  
TRIVINOS, A.N.S., MOLINA NETO, V. A pesquisa qualitativa na Educação Física. Porto Alegre: Sulina, 2010. 
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