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APRESENTAÇÃO 

O presente documento, construído a partir da resolução CEE/PE Nº 01 de 12 

de abril de 2004, tem o objetivo de apresentar ao Conselho Estadual de Educação – 

PE, a solicitação de renovação do reconhecimento do Curso de Bacharelado em 

Educação Física vinculado ao Programa de Graduação da Escola Superior de 

Educação Física – ESEF, da Universidade de Pernambuco – UPE. 

O Curso de Licenciatura em Educação Física teve em 1989 uma reforma 

curricular com base na Resolução N° 03 de 26 de junho de 1987, do extinto 

Conselho Federal de Educação que foi implantado no primeiro semestre de 1990. 

No transcorrer de vinte e dois anos a grade curricular passou por ajustes que se 

tornaram necessários para que a formação do profissional se mantivesse em um 

bom nível de qualificação.  

 O Programa de Graduação da Escola Superior de Educação Física foi 

aprovado pelos órgãos superiores da UPE em abril de 2004 e efetivamente 

implantado no primeiro semestre de 2005. A Escola Superior de Educação Física 

(ESEF) da Universidade de Pernambuco (UPE) foi criada em 1946 através do 

Decreto nº 1.368 de 15 de maio. 

Atualmente, o programa oferece dois cursos de graduação em Educação 

Física (licenciatura e bacharelado) com 580 discentes. Está entre as mais bem 

conceituadas Escolas de Educação Física do país, com nota 5 no ENADE (Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes). Oferece vários cursos de especialização 

e possui o primeiro curso de mestrado em Educação Física do Norte/Nordeste 

 Com a LDBEN (9.394/96) e as diretrizes para formação de professores para o 

ensino básico - Resoluções CNE/CP de 01/02, CNE/CP 02/02, e Resolução 

CNE/CES 07/04 de 31 de março de 2004 que trata da formação do graduado em 

educação física, a ESEF-UPE realizou estudo de mais de seis anos em relação ao 

currículo e conclui, em abril de 2004, o Programa de Graduação composto de dois 

Cursos: a Licenciatura e o Bacharelado. 

 O Curso de Licenciatura vem sendo ofertado à quase sessenta anos e tem sua 

última reforma curricular em 1990, já mencionada anteriormente. Com um 

expressivo conceito no cenário nacional, o curso vinha apresentando uma 

necessidade urgente de passar por um re-ordenamento geral e não simplesmente 

alterar disciplinas, cargas horárias, pré-requisitos etc. Este re-ordenamento teve 

como base a formação docente para atuar na educação básica, contrária a formação 

anterior, que cuidava do profissional generalista que atuava em todos os contextos 
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da educação física. A partir desta e de outras preocupações, foi estabelecido o 

Curso de Licenciatura em Educação Física. 

 Já o Curso de Bacharelado objetiva atender aos contextos da saúde, do lazer e 

do esporte nas suas mais diversas áreas de intervenção profissional. Conduzindo a 

uma formação mais específica na área, sem perder a dimensão do todo a criação do 

curso de Bacharelado é, sem dúvidas, um avanço na formação profissional que 

muitas vezes eram conseguidas através de cursos de extensão sem muita 

articulação com esta formação e as responsabilidades profissionais inerentes a 

qualquer processo acadêmico de formação superior. 
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I-CONSIDERAÇÕES DE OFERTA DO CURSO 

 

Denominação 

Curso de Bacharelado em Educação Física 

 

Realização  

Escola Superior de Educação Física 

Rua Arnóbio Marques, n° 310 - Santo Amaro  

CEP 50100-13       Recife-PE 

 

Carga Horária de Integralização Mínima  

A carga horária mínima e de 3.258 horas, já incluso a pratica de profissionais, 

estágios, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso. 

 

Regime Escolar Modalidade  

O curso será em regime de créditos distribuídos em oito semestres, observando a 

relação entre os conhecimentos e saberes no sentido da horizontalidade, 

verticalidade e transversalidade, expressos na grade curricular. A grade curricular 

será composta por créditos teóricos e práticos na razão de 1 crédito para 18 horas. 

 

Turno de funcionamento 

Diurno 

 

Número de vagas 

Serão ofertadas 130 (cento e trinta) vagas anuais em duas entradas de 65 (sessenta 

e cinco) a cada semestre. 

 

Público-alvo do curso  

Egressos do ensino médio 

Graduados através da mobilidade acadêmica da Universidade de Pernambuco  

 

Forma de ingresso do aluno  

Processo seletivo Vestibular e Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 
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Aspectos Legais 

O bacharelado encontra-se sobre a regia da Resolução no 02 de 18 de Junho de 

2007,que dispõe a sobre horária carga mínima e procedimentos relativos a 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelado, na modalidade 

presencial, e da Resolução no 7 de 04 de outubro de 2007 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Educação Física, em nível 

superior de graduação plena. 

II- PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

2.1- JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

Tendo em vista uma nova perspectiva na formação do profissional de 

Educação Física, e considerando a necessidade de atender aos preceitos legais, ao 

dinamismo imposto pelas mudanças da nossa sociedade, e ao empenho em atender 

e intervir de forma critica e conseqüente, no mundo do trabalho, optou-se pela 

reforma do Programa de Graduação em Educação Física da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF-UPE), que contemplara as 

modalidades de Licenciatura em Educação Física e Bacharelado em Educação 

Física. 

 A opção e fruto de constantes discussões realizadas em nossa instituição e 

nos eventos específicos ligados a área. A estrutura organizacional e didático-

pedagógica compreendera dois cursos com identidades próprias, inclusive com a 

distinção já no processo seletivo inicial. 

 O Programa de Graduação em Educação Física da ESEF-UPE tem como 

missão a formação de profissionais licenciados e bacharéis, visando a: 

• construção de um conhecimento pedagógico, técnico e cientifico; 

• compreensão das relações existentes entre os conhecimentos biológicos, 

filosóficos, científicos, pedagógicos, técnico-funcionais e da cultura de 

movimento, na intervenção do profissional de Educação Física nos seus 

diversos contextos; 

• compreensão dos fenômenos socioculturais, políticos e econômicos do pais 

como forma de intervir qualitativamente nas mudanças sociais pelo exercício 

profissional e da cidadania plena; 
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• produção e difusão de conhecimento e a criação e desenvolvimento de novas 

tecnologias, buscando a qualificação da intervenção profissional; 

• atuação competente com vistas a promover a cidadania plena dos varios 

atores social, respeitando os indivíduos, suas necessidades, possibilidades, 

deficiências e limitações, as diversas etnias e os diversos grupos sociais; 

• atuação profissional dentro de parâmetros éticos na intervenção com o 

público-alvo, com profissionais da área e áreas afins; 

• conscientização da importância da manutenção do egresso em processos de 

educação continuada. 

 

2.2- OBJETIVOS 

1. Formar bacharéis assegurando uma formação generalista, humanista, critica, 

qualificadora para atuação acadêmico-profissional nos contextos da saúde, do 

esporte e no lazer baseados no rigor cientifico, na reflexão filosófica e na postura 

ética, dotando-os 120 de competências que lhes garantam desenvolvimento 

profissional permanente através de estratégias de educação continuada. 

 

2. Capacitar para analisar criticamente a realidade social para nela intervir 

acadêmica e profissionalmente, nos diferentes contextos do esporte, da saúde e do 

lazer, através da apropriação de conhecimentos relacionados as diferentes 

manifestações e expressões da cultura de movimento. 

 

3. Articular os eixos estruturantes, de forma a permitir aos futuros bacharéis a visão 

de totalidade do fenômeno da educação física nos seus diferentes contextos, 

visando uma formação, ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, 

possibilitando a formação de agentes promotores de um estilo de vida fisicamente 

ativo e saudável. 

 

4. Viabilizar a Prática Pedagógica como norteadora da construção do conhecimento 

ao longo do currículo, através de projetos interdisciplinares, consolidando a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 

5. Garantir a iniciação cientifica através de projetos de fundamentação teórico-

práticos através da Pratica Profissional, do Estagio Curricular Supervisionado e do 
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Trabalho de Conclusão de Curso, baseado em pesquisa ou projeto de intervenção 

nos contextos do esporte, da saúde e do lazer; 

 

2.3- PERFIL DO EGRESSO 

 O Bacharel em Educação Física, formado pela Escola Superior de Educação 

Física da Universidade de Pernambuco terá formação acadêmica e profissional 

generalista, humanista e crítica qualificadora de uma intervenção fundamentada no 

rigor cientifico, na reflexão filosófica e na postura ética, na busca constante da 

relação teoria pratica; nos conhecimentos biológicos, socioculturais, filosóficos, 

científicos, pedagógicos e técnicos; através de uma atuação, criativa e 

compromissada com uma sociedade plural e democrática, através de ações de: 

• Planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar, supervisionar, desenvolver, 

avaliar e executar programas de Educação Física nos contextos da saúde, do 

esporte e do lazer, assegurando uma pratica profissional de qualidade e 

compreendendo seu papel social. 

• Dominar conteúdos a serem aplicados, seus significados em diferentes contextos, 

sua articulação interdisciplinar, nas mais diversas formas de intervenção, nos vários 

grupos sociais e culturais. 

• Conhecer procedimentos científicos de investigação, utilizando-se dos métodos 

adequados que possibilitem o aperfeiçoamento da pratica profissional direcionada a 

construção de sínteses no plano teórico, metodológico e técnico. 

• Empreender negócios na área da Educação Física de forma a contribuir com o 

processo de desenvolvimento socioeconômico, criando postos de serviços nos 

contextos da saúde, do esporte e do lazer.  

 

2.4 -COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

O Curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior de 

Educação Física da Universidade de Pernambuco, na sua abrangência materializa-

se no corpo de conhecimentos, nos conteúdos e nas atividades necessárias a 

construção da formação do profissional capaz de atender ao perfil estabelecido 

neste currículo. 

Neste sentido se impõe o desenvolvimento de competências e habilidades 

sintonizadas com as diretrizes curriculares do bacharel em educação física, no 

sentido da: 
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• Compreensão ampla e consistente do corpo de conhecimentos, conceitos, 

procedimentos e atitudes especificam da Educação Física e a relação com áreas 

afins, fundamentado em princípios e valores sociais, morais, éticos e estéticos 

inerentes a uma sociedade plural e democrática. 

• Compreensão ampla do processo de construção do conhecimento, estruturados a 

partir do contexto sociocultural, acompanhando as transformações acadêmico - 

cientificas da Educação Física e áreas afins utilizando-se da analise critica da 

literatura especializada com propósito de continua atualização e produção 

acadêmico-profissional. 

• Capacidade para intervir acadêmica e profissionalmente na realidade social, 

educando para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável através 

das manifestações e expressões da cultura de movimento humano, focados nas 

diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do 

esporte, da luta e da dança. 

• Intervenção acadêmica e profissional no contexto da saúde, relacionada aos 

processos de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde. 

• Intervenção acadêmica e profissional no contexto do esporte, relacionada aos 

processos de aprendizagem, treinamento, gerenciamento e marketing esportivo. 

• Intervenção acadêmica e profissional no contexto do lazer. 

• Adoção e seleção de metodologias adequadas a intervenção acadêmica e 

profissional nos contextos da saúde, esporte e lazer. 

• Diagnostico dos interesses e expectativas das pessoas de modo a planejar, 

prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e 

programas nos contextos do esporte, da saúde e do lazer nas perspectivas da 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 

educação e reeducação motora, do rendimento físico-desportivo, do lazer e de 

outros campos que oportunizem a pratica de atividades físicas, recreativas e 

esportivas. 

 

2.5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Programa de Graduação da Escola Superior de Educação Física da 

Universidade de Pernambuco– UPE, nas modalidades de Licenciatura e 

Bacharelado, estabelecera uma dinâmica com as seguintes bases: 
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• Na sua verticalidade, relacionamento de ordem teórico-prática, durante todo 

o desenvolvimento do curso, no que se refere a apropriação das 

manifestações da cultura de movimento como conhecimento e a sua vivencia 

e aplicabilidade nos contextos da educação, da saúde, do esporte e do lazer; 

• Na sua horizontalidade, um desenvolvimento gradual, ainda que não linear, 

dos conhecimentos identificadores das áreas de formação básica 

(conhecimento do homem/sociedade, científico-tecnológico, corpo humano e 

desenvolvimento), de formação específica (técnico-funcional aplicado, 

didático-pedagógico, sobre a cultura de movimento) e de aprofundamento; 

• Na sua transversalidade, os temas relativos a educação, saúde, esporte e 

lazer bem como as manifestações da cultura de movimento, perpassando a 

preparação academico-profissional do graduado em Educação Física, 

independentemente da sua opção por um campo de aplicação especifico; 

• Na sua abrangência, um diálogo amplo entre ensino, pesquisa e extensão, o 

qual pode ser explicitamente identificado na proposta para a pratica 

profissional curricular, pratica de ensino (estágios), pratica pedagógica e de 

trabalho de conclusão de curso, gerando, sempre que possível, uma proposta 

de tutoramento; 

• Na sua flexibilidade, a priorização da contemporaneidade atraves da 

diversificação no oferecimento das disciplinas optativas com ementas abertas 

(estudos individualizados e ou complementares) e aproveitamento de 

estudos. 

 

 2.5.1 FUNDAMENTOS/PRINCÍPIOS 

 O Programa de Graduação em Educação Física da Escola Superior de 

Educação Física, nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, orienta-se por 

princípios que atendem a uma perspectiva de Educação Física, entendida como 

ação técnico-pedagógica, voltada para o aumento das oportunidades de inclusão 

social na perspectiva de um desenvolvimento sustentável de sua especificidade – o 

trato com a cultura de movimento. 

 Nesse sentido, os princípios da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, a contemporaneidade no trato com os conhecimentos e tecnologias, a 

flexibilização na integralização do currículo, a aprendizagem através de experiências 
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reais, a criticidade, a criatividade e a interdisciplinariedade nortearão a organização 

curricular a partir dos seguintes pressupostos: 

• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, estimulada pela 

pratica pedagógica do corpo docente, através de ações didático-

metodológicas que estimulem o corpo discente a interagir na extensão como 

campo de aplicação, na qual serão materializados os conteúdos das 

disciplinas; na pesquisa como processo de construção dos conhecimentos 

vinculados as experiências praticas, fomentadoras das ações no ensino. 

• Contemporaneidade no conhecimento e tecnologias, através da constante 

busca das inovações cientificas e tecnológicas e na dinâmica da produção do 

conhecimento, materializada na constante atualização do acervo bibliográfico, 

na utilização de rede de informação digital e no estimulo ao corpo de 

professores pela busca de uma capacitação permanente. 

• Flexibilização na integralização do currículo; aproveitamento de estudos e 

experiências individualizadas, considerando-se os vários espaços de 

formação acadêmica, materializada no currículo através da disciplina de 

estudos individualizados e ou complementares. 

• Experiências reais na preparação profissional, garantindo a unidade teoria e 

pratica nas varias disciplinas do currículo, desde os períodos iniciais e 

sistematizados nas disciplinas da Pratica de Ensino – Pratica Profissional e 

Estágios Supervisionados, iniciadas a partir do 5o período em que se 

estabelecera a aproximação com o mercado de trabalho, através do Plano de 

Estagio. 

• Criticidade materializada na compreensão ampla da inserção da Educação 

Física na realidade social, através das múltiplas dimensões do conhecimento, 

estabelecendo os nexos entre a produção, socialização/difusão e utilização 

do conhecimento especifico da Educação Física e de áreas afins nos 

contextos da educação, do esporte, da saúde e do lazer. 

• Criatividade em relação a necessidade de contribuir com a superação dos 

problemas constatados na pratica pedagógica da Educação Física nos 

diferentes tempos e espaços sociais. 

• Interdisciplinaridade estabelecida entre as disciplinas numa relação de 

continuidade e complementaridade de conteúdos e formas, assim como na 

busca do desenvolvimento de um pensamento integrativo das diferentes 
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áreas e fontes de conhecimento que atendem a uma perspectiva de 

Educação Física, entendida como ação técnico-pedagógica, voltada para o 

aumento das oportunidades de inclusão social na perspectiva de um 

desenvolvimento sustentável de sua especificidade – o trato com a cultura de 

movimento. 

 

2.5.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 O currículo do Curso de Bacharelado em Educação Física da Escola Superior 

de Educação Física da Universidade de Pernambuco compreendera uma formação 

ampliada e uma formação especifica, vinculadas a dimensão pedagógica e técnica 

da intervenção profissional. 

 A formação ampliada caracterizada pelos estudos da relação humana, em 

todos os ciclos vitais, com a sociedade, a natureza, a cultura e o trabalho favorecera 

uma formação cultural e técnico- cientifica abrangente para a competência 

acadêmico-profissional, considerando os contextos histórico-sociais específicos, e 

estabelecendo uma relação constante e continua com as áreas afins do 

conhecimento e a especificidade da Educação Física. 

 

A formação ampliada abrange as seguintes dimensões do conhecimento: 

1. Relação ser humano e sociedade; 

2. Biológica do corpo humano; 

3. Produção do conhecimento científico e tecnológico. 

 

A formação expressa pelos conhecimentos da área da Educação Física 

caracterizada pelas dimensões didático-pedagógicas e técnico-instrumentais das 

manifestações da cultura do movimento humano, na intenção de qualificar e habilitar 

a intervenção acadêmico profissional relacionada as competências e habilidades 

especificas do Bacharel em Educação Física. 

Cabe a formação especifica contemplar as seguintes dimensões do conhecimento: 

1. Cultural do movimento humano; 

2. Técnico-instrumental 

3. Didático-pedagógico. 

O trato com a formação ampliada e específica terá bases em critérios orientados em 

uma postura crítica, investigativa e re-construtiva, pautado na constante relação 
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teoria e pratica, a partir de princípios e valores; sociais, morais, éticos e estéticos 

norteadores de uma sociedade plural e democrática. 

 Na perspectiva da formação ampliada serão considerados aspectos regionais, 

as identidades culturais, a educação ambiental, o mundo do trabalho e as pessoas e 

grupos com necessidades especiais. 

 Na formação especifica serão ofertados núcleos temáticos de 

aprofundamento, compreendido como o conjunto de fundamentos e de experiências 

especificas relacionadas aos contextos do esporte, da saúde e do lazer, através de 

ações de planejamento, prescrição, ensino, orientação, assessoramento, 

supervisão, controle e avaliação de projetos e programas.  

 No contexto do esporte será contemplada a formação do treinador, do gestor 

e do profissional do marketing esportivo. No contexto da saúde, a formação 

contemplara um profissional para intervir na prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde individual e coletiva. No contexto do lazer o profissional devera 

ter a capacidade de intervir nas formas de lazer, relacionadas a cultura de 

movimento. Cada núcleo temático compreendera no mínimo 30% da formação 

especifica através de disciplinas de aprofundamento obrigatórias e optativas. 

 

 

 

  



16 
 

2.5.3 MATRIZ CURRICULAR 

 

1º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA Pré-

req TEO PRA TOT SEM 

DO01300 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da 
Educação e da Educação  Física 

54 - 54 3 - 

DO01200 
Fundamentos Acadêmicos Profissionais da 
Educação Física 

36  36 2 - 

DO01440 Anatomia 72 72 144 8 - 

DO01301 Iniciação ao Pensamento Científico 54 - 54 3 - 

UM01220 
Fundamentos Teórico-metodológicos da 
Ginástica. 

36 36 72 4 - 

UM01210 Fundamentos Teórico-metodológicos do Jogo 36 18 54 3 - 

 

2º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO02300 
Fundamentos Sociológicos e 
Antropológicos da Educação e da 
Educação Física 

54 - 54 3 - 

DO02400 
Fundamentos da Psicologia da 
Educação e da Educação Física 

72 - 72 4 - 

DO02440 Fisiologia 72 72 144 8 DO01440 

UM02310 
Crescimento e Desenvolvimento 
Humano 

54 18 72 4 DO01440 

DO02220 
Fundamentos Teórico-
metodológicos dos Esportes 
Individuais de Pista e Campo 

36 36 72 4 - 
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3º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO03300 Pedagogia da Educação Física 54 - 54 3 DO02400 

DO03210 
Metodologia da Pesquisa em 
Educação Física 

36 18 54 3 DO01301 

UM03211 
Socorros de Urgência em 
Educação Física 

36 18 54 3 DO02440 

DO03220 Fisiologia do Exercício 36 36 72 4 DO02440 

DO03212 
Intervenções da Educação Física 
no Esporte 

36 18 54 3 - 

DO03213 
Intervenções da Educação Física 
no Lazer 

36 18 54 3 - 

UM04220 
Fundamentos Teórico-
metodológicos das Modalidades 
Esportivas Aquáticas 

36 36 72 4 - 

 

4º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO04210 
Intervenções da Educação 
Física na Saúde 

36 18 54 3 - 

DO04211 
Fundamentos do 
Treinamento em Educação 
Física 

36 18 54 3 DO03220 

DO04310 
Aprendizagem e Controle 
Motor 

54 18 72 4 UM02310 

DO04311 
Educação Física Adaptada 
no Contexto Terapêutico 

54 18 72 4 DO03220 

UM02340 

Fundamentos Teórico-
metodológicos das 
Modalidades Esportivas 
Coletivas 

54 72 126 7 - 

UM03212 
Fundamentos Teórico-
metodológicos da Luta 

36 18 54 3 - 

 

5º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO05200 Ética Profissional 36 - 36 2 - 

DO05310 Cinesiologia 54 18 72 4 DO04310 

DO05220 
Fundamentos Teórico-
metodológicos da Dança 

36 36 72 4 - 

DO05150 
Estágio Supervisionado I – 
Saúde 

18 90 108 6 DO04210 
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6º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO06210 
Gestão e Empreendedorismo 
em Educação Física 

36 18 54 3 - 

DO06211 Cineantropometria 36 18 54 3 DO03220 

DO06151 
Estágio Supervisionado II – 
Esporte 

18 90 108 6 DO03212 

 

7º PERÍODO 

Códi. DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO07200 
Seminário de Trabalho de 
Conclusão de Curso I 

36  36 2 DO03210 

CT00002 
Estágio Supervisionado III – 
Lazer 

18 90 108 6 DO03213 

DO05211 
Fundamentos Teórico-
metodológicos das Atividades 
Físicas e Esportivas na Natureza 

36 18 54 3 - 

 

8º PERÍODO 

Código DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

Pré-req 
TEO PRA TOT SEM 

DO08200 
Seminário de Trabalho de 
Conclusão de Curso II 

36  36 2 DO07200 

CT00003 
Estágio Supervisionado IV - 
Opção do aluno pelo núcleo 
temático. 

18 144 162 9 

DO05150, 
DO06151 
e 
CT00002 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS (Disciplinas Optativas) 

ESPORTE 

Código DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉD. Pré-req 
TEO PRÁ TOTAL 

CT00014 
Teoria e Pratica do Treinamento 
Esportivo 

36 36 72 4 
DO04211  
DO06211 

DO05222 Basquete 36 36 72 4 UM02340 

DO05225 Futebol de Campo 36 36 72 4 UM02340 

DO05226 Futsal 36 36 72 4 UM02340 

DO05224 Handebol 36 36 72 4 UM02340 

DO05227 Judô 36 36 72 4 UM03212 

DO0522D Natação 36 36 72 4 UM04220 

DO05223 Voleibol 36 36 72 4 UM02340 

ECH0001 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Psicologia do Esporte) 

54 - 54 3 DO02400 

DCT0017 Tópicos Avançados em Esporte 54 - 54 3 - 
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(Estatística Aplicada à Educação 
Física) 

CT0008 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Sociologia das Emoções) 

54 - 54 3 - 

CT00015 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Fundamentos do Treinamento de 
Força Muscular) 

36 18 54 3 
UM06211 
ou 
DO06211 

CH00006 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Esporte Radical e Cultura) 

36 - 36 2  

DO05228 Capoeira 36 36 72 4  

CT 00019 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Composição em Dança Turma A)  

18 18 36 2 - 

CT 00019 
Tópicos Avançados em Esporte 
(Composição em Dança Turma B)  

18 18 36 2 - 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS (Disciplinas Optativas) 

SAÚDE 

Código DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉD. Pré-req 
TEO PRÁ TOTAL 

CT00016 
Avaliação, Prescrição e Supervisão de 
Programas de Exercícios Físicos 

36 36 72 4 DO06211 

DO05300 
Promoção da Saúde e de Estilo de 
Vida Saudável 

54 - 54 3 
DO04210 
e 
DO06211 

CT00017 
Programas Clínicos e Ambulatoriais de 
Exercício Físico 

72 - 72 4 
DO04210 
e 
DO04311 

ECH0809 
Tópicos Avançados em Saúde 1 
(Composição Corporal) 

36 36 72 4 
DO04210 
e 
DO06211 

DO0522B 
Tópicos Avançados em Saúde 2 
(Aspectos Bioquímicos e 
Nutricionais aplicados à Ed. Física) 

36 36 72 4 
DO03220 
e 
DO04210 

DO05303 
Tópicos Avançados em Saúde 3 
(Biofísica Aplicada à Educação 
Física) 

54 - 54 3 
DO03220 
e 
DO04210 

 
Módulo Interprofissional, atenção 
especial em saúde* 

36 36 72 4 

Oferedica 
apenas 
para o 1º 
per. bach 

CT00018 
Tópicos Avançados em Saúde 4 
(Exercício Físico e Diabetes)* 

54  54 3 DO04210 

CT00012 
Tópicos Avançados em Saúde 5 
(Exercício Físico e Reabilitação 
Cardíaca)* 

54  54 3 
DO04210 
e 
DO04311 

CT00011 
Tópicos Avançados em Saúde 6 
(Exercício Físico e Envelhecimento) 

54  54 3 
DO03310 
ou 
DO04311 

CT 00020 
Tópicos Avançados em Saúde 6 
(Teoria e Pratica de Academia) 

27 27 54 3 
DO4210 
UM01220 
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DO06211 
DO06210 

 
Tópicos Avançados em Saúde 7 
(Avaliação e Prescrição do 
Exercício Físico Para Idosos) 

54 18 72 4 
DO03310 
ou 
DO04311 

 
Tópicos Avançados em Saúde 8 
(Atividade física e saúde mental)* 

36 36 72 4 
DO04210 
e 
DO04311 

SOL0107 
Tópicos Avançados em Saúde 9 
(Antropologia da Saúde)* 

54 - 54 3  

 
Tópicos Avançados em Saúde 9 
(Desenvolvimento Motor)* 

36 18 54 3  

* Estas disciplinas foram acrescidas aqui, pois foram criadas e implementadas 

posteriormente ao envio do PPC ao CEE em 31/08/2017, portanto também alteram a 

numeração de Tópicos Avançados aqui. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS ( Disciplinas Optativas) 

LAZER 

Código DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉD. Pré-req 
TEO PRÁ TOTAL 

 Estilo de Vida e Tempo Livre 72 - 72 4 DO03213 

 
Jogos Brincadeiras e 
Brinquedos 

36 36 72 4 
UM01210 
e 
DO03213 

 Acampamentos de Lazer 36 18 54 3 DO03213 

 
Políticas, Projetos e 
Empreendimento no Lazer 

36 36 72 4 
DO03213 
e 
DO06210 

 Tópicos Avançados em Lazer     - 
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2.5.4 ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Os estágios supervisionados constam de atividades vivenciadas em local 

onde se exercita a profissão, sob orientação de um profissional qualificado, 

ocorrendo na própria UPE ou em Instituições conveniadas com a Unidade de 

Ensino, podendo ser: 

 

a) Curricular Obrigatório 

Estágio obrigatório visando integralizar a carga horária total prevista pelo 

currículo pleno do curso. Sua avaliação será de acordo com os critérios definidos 

pelo Conselho Departamental-CD e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

- CEPE. 

 

b) Curricular não Obrigatório afim ao Curso 

Estágio não incluído no cômputo dos créditos cursados e/ou da carga horária 

cumprida. A sistemática de avaliação compete à instituição onde estagiou, que 

deverá encaminhar relatório de estágio ao setor responsável da Unidade. Destina-se 

ao enriquecimento curricular. Para estágio, atividades e práticas não há regime de 

trabalho domiciliar para estudante gestante. 

 

2.5.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Os Estudos complementares, com carga horária de duzentos e dezesseis 

horas, doze créditos, caracterizam-se por um plano de aproveitamento de estudos. 

Esses estudos, referem-se a participação efetiva do acadêmico em atividades de 

pesquisa e extensão na área específica e/ou em áreas de vinculação direta com os 

programas de licenciatura. 

O Pleno de Cursos da ESEF-UPE normatizou (ver normas em anexo) o 

aproveitamento dos estudos complementares que deverão ser integralizados a partir 

do segundo período e semestralmente expedirá norma complementar explicitando 

os critérios e Programas, Projetos e Eventos que se encontram credenciados pára 

integralização, que deverá ser  estruturado a partir das seguintes diretrizes gerais: 

• Aproveitamento de créditos cumpridos, relacionadas ao ensino escolarizado em 

instituições de ensino superior nacionais reconhecidas e internacionais conveniadas; 
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• Participações efetivas em programas de atendimento de crianças e jovens na 

educação básica conveniados pela instituição; 

• Participação em programas e projetos de pesquisas e extensão na área do ensino 

e / ou desenvolvidos por docentes da instituição e instituições conveniadas; 

• Participação em eventos científicos ligados à área e áreas afins, como expositor 

de trabalhos; 

• Criação de tecnologias que venham a ser utilizadas na área do educação básica. 

 

2.5.6 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os processos de avaliação constituem ação integradora do desempenho 

acadêmico e visam orientar a decisão da ação pedagógica e científica, de modo a 

assegurar a qualidade da formação integral do estudante. 

Os processos de avaliação obedecerão às especificidades dos componentes 

curriculares do projeto pedagógico de curso e do plano de curso, bem como estão 

em consonância com o proposto no Regimento da Universidade de Pernambuco. 

Serão avaliadas as competências (conhecimentos e habilidades) e atitudes dos 

alunos em: 

I. Disciplinas, módulos e práticas – integralização da carga horária prevista no limite 

total mínimo previsto no Projeto Pedagógico do Curso-PPC e atribuição de notas; 

II. Atividades complementares – integralização gradual da carga horária vivenciada 

em ritmo individual do aluno ao longo do curso, no limite total mínimo previsto no 

Projeto Pedagógico do Curso-PPC e de acordo com os critérios institucionais de 

aceitação; 

III. Estágio curricular - integralização da carga horária prevista e atribuição de notas 

ou menções registradas de acordo com o projeto de estágio em consonância com o 

PPC; 

IV. Trabalho de conclusão de curso - integralização da carga horária prevista e 

atribuição de notas. 

A verificação do desempenho discente é realizada por período letivo, da 

seguinte forma: 

a) a frequência é obrigatória, considerando-se reprovado num componente curricular 

o aluno que não comparecer, pelo menos, a 75% das aulas teóricas ou práticas, 

computadas separadamente, 
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b) a verificação do aproveitamento será feita por componente curricular e por 

período, compreendendo: 

- avaliações parciais, na forma de exercício, trabalhos acadêmicos, seminários e 

outros instrumentos de avaliação estruturados ao longo do semestre letivo. Para 

cada disciplina serão efetuadas, no mínimo, 2 (duas) avaliações por semestre; 

-exame final dos conteúdos do período letivo, destinado à avaliação da capacidade 

de domínio da matéria ensinada, para os alunos que não obtiverem média 7,0 nas 

unidades letivas. 

- a avaliação do rendimento escolar será expressa em graus numéricos de 0 (zero) a 

10 (dez). Na distribuição das médias, deve-se apurar até a segunda decimal, não 

sendo permitido o arredondamento. 

Em cada componente curricular, o aluno será: 

• promovido por média e dispensado do exame final, se obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete) e 75% ou mais de freqüência; 

• submetido a exame final, se obtiver média igual ou superior a 3,0 (três) e 75% ou 

mais de freqüência, 

• aprovado, após exame final, se obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) 

• reprovado sem direito a exame final, se obtiver média inferior a 3,0 (três) ou 

menos de 75% de freqüência; 

 

III PÓS-GRADUAÇÃO 

3.1 LATU SENSO 

  No que concerne a Pós-Graduação oferecidos na ESEF, podemos contar com 

Cursos Latu Senso (Especialização) em sub-áreas tais como: Educação Física 

Escolar; Treinamento de Força para Saúde; Multiprofissional em Reabilitação 

Cardiopulmonar e Metabólica; Performance Humana; Treinamento Esportivo; 

Atividade Física e Saúde Pública. 

 

Cursos oferecidos pela ESEF: 

Educação Física Escolar 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 

Início: 1997  

Objetivo Geral: 
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Especializar licenciados em Educação Física para atuarem na área da Educação 

Física Escolar. 

 

Treinamento de Força para Saúde 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 

Início: 2010 

Objetivo Geral: 
O curso de especialização em “Treinamento de força para a saúde” tem por objetivo 

capacitar profissionais graduados em Educação Física para intervir na avaliação, 

prescrição e orientação do exercício de força para diferentes populações. 

 

Multiprofissional em Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 

Início: 2010 

Objetivo Geral: 

O Curso de Especialização Multiprofissional em Reabilitação Cardiopulmonar e 

Metabólica tem por objetivo oferecer informações para profissionais de educação 

física e profissionais de outras áreas da saúde, que facilitem a associação dos 

tratamentos não-famacológicos com a finalidade de ampliar a atuação desses 

profissionais na área da reabilitação cardiopulmonar e metabólica.  

 

Avaliação da Performance Humana 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 

Início: 1997  

Objetivo Geral: 
Especializar licenciados e/ou bacharelados em Educação Física para atuarem na 

avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados à promoção da saúde e da 

performance esportiva. 

 

Treinamento Esportivo 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 
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Início:1997  

Objetivo Geral: 

Analisar os fundamentos do Treinamento Esportivo no âmbito da avaliação, 

planejamento, periodização e controle do treino a partir dos referenciais teóricos. 

 

Atividade Física e Saúde Pública 

Nº de Vagas: 35 (trinta e cinco) 

Oferta: Anual 

Início: 2006 

Objetivo Geral: 

Contribuir para formação de recursos humanos para atuarem na área da  

promoção da atividade física para a saúde e bem-estar. 

 

3.2 STRICTO SENSU 

A implantação do curso de mestrado do Programa Associado de Pós-

graduação em Educação Física UPE/UFPB, em 2008, constituiu um marco histórico 

para o desenvolvimento da Educação Física brasileira.  

Trata-se de um marco histórico porque foi, neste nível de ensino, o primeiro 

curso da área em toda região nordeste, mas principalmente porque constituiu o 

ponto de partida para um acelerado desenvolvimento da pesquisa em Educação 

Física nesta região. A implantação do mestrado auxiliou também a iniciar a 

transformação no quadro de profundas desigualdades regionais no tocante à 

formação e fixação de pesquisadores, contribuindo para o avanço da Educação 

Física como área academicamente orientada. 

 

PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

UPE/UFPB 

 

Área de concentração 1 (AC1): SAÚDE, DESEMPENHO E MOVIMENTO HUMANO 

Estudos do movimento humano em suas diferentes manifestações, abrangendo 

seus aspectos biodinâmicos e relacionados à saúde. 

Linha 1 - Cineantropometria e desempenho humano 
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Abrange investigações relativas ao desempenho humano e a cineantropometria nas 

dimensões morfológicas, metabólicas e funcionais por uma perspectiva biológica e 

comportamental, em diferentes grupos e contextos. 

Linha 2 - Exercício físico na saúde e na doença 

Abrange investigações relativas à análise dos efeitos agudos e crônicos do exercício 

físico em indivíduos com diferentes condições de saúde, apropriando-se do 

referencial teórico-metodológico da fisiologia e da bioquímica. 

Linha 3 - Epidemiologia da atividade física 

Abrange investigações relativas à prática de atividade física e dos comportamentos 

sedentários, seus determinantes, suas inter-relações com diferentes indicadores de 

saúde apropriando-se do referencial teórico-metodológico da epidemiologia e da 

saúde coletiva. 

 

Área de concentração 2 (AC2): CULTURA, EDUCAÇÃO E MOVIMENTO HUMANO  

Estudos do movimento humano em suas diferentes manifestações, abrangendo 

seus aspectos socioculturais e pedagógicos. 

Linha 4 - Estudos socioculturais em Educação Física 

Abrange investigações socioculturais do movimento humano, apropriando-se do 

referencial teórico-metodológico da filosofia, sociologia, antropologia e psicologia 

para abordar as inter-relações entre as práticas corporais e modos de vida dos 

diferentes grupos sociais. 

Linha 5 - Prática pedagógica e formação profissional em Educação Física 

Abrange investigações relativas à formação profissional inicial e continuada, bem 

como à prática pedagógica em Educação Física nos vários níveis de ensino e em 

diversos campos de intervenção, tendo como base o referencial teórico-

metodológico da História, Política e Sociologia da Educação (Currículo, Didática, 

Organização do Trabalho Pedagógico) e das expressões lúdicas e/ou agonísticas do 

movimento humano. 
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IV- INFRAESTRUTURA DE APOIO AO CURSO 

 

4.1 ASPECTOS FÍSICOS 

PATRIMÔNIO FÍSICO – ESEF-UPE 

ÁREA DO TERRENO: (m²): 33.087,23 ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  13.792,40 

 

BLOCO: A (ADMINISTRATIVO) ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  600,00 

LOCALIZAÇÃO DESCRIMINAÇÃO m² QUNAT CAPACIDADE ATIVIDADE 

TÉRREO SALA DA DIREÇÃO  03 03 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 

SALA DA 

COORDENAÇÃO DE 

ENSINO 

 01 04 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 

SALA DA DIVISÃO 

DE CONTROLE 

ACADÊMICO 

 02 08 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 
CONTABILIDADE  e 

TESOURARIA 
 02 06 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 

SALA DOS 

PROFESSORES  

CHEFIAS DOS 

DEPERTAMENTOS 

 03 30 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 

BIBLIOTECA 

(Gabinete 

individualizado Grupo 

de Estudo, Saça de 

Periódico, Chefia) 

 04 04 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO BANHEIROS  02 04 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO AUDIOVISUAL  01 03 ADMINISTRATIVO 

TÉRREO 
RECEPÇÃO 

(Telefonista) 
 01 01 ADMINISTRATIVO 
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BLOCO: B (ENSINO) ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  760,00 

LOCALIZAÇÃO DESCRIMINAÇÃO m² QUNAT CAPACIDADE ATIVIDADE 

TÉRREO SALA DE AULA  08 500 ACADEMIA 

TÉRREO 

SALAS DA CHEFIA 

DE 

DEPARTAMENTO 

PESSOAL E 

DIREÇÃO DA 

ESCOLA HERBERT 

DE SOUZA 

 02 06 ADMINISTRATIVA 

 

BLOCO: C (PÓS-GRADUAÇÃO / 

CENESP) 
ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  540,00 

LOCALIZAÇÃO DESCRIMINAÇÃO m² QUNAT CAPACIDADE ATIVIDADE 

TÉRREO 

SALA DA 

COORDENAÇÃO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 02 02 ACADÊMICA 

TÉRREO 
SALA DE 

CONFERÊNCIA 
 01 40 ACADÊMICA 

TÉRREO 

LABORATÓRIOS 

(Perfomânce Humana 

Estudos Pedagógicos 

Esporte e Lazer 

 03 124 ACADÊMICA 

TÉRREO 

SALA DE 

ATENDIMENTO DE 

PSICOLOGIA 

 01 02 ACADÊMICA 

TÉRREO RECEPÇÃO  01 08 ADMINISTRATIVA 

TÉRREO 
ASSOCIAÇÃO 

ATLÊTICA 
 01 01 ACADÊMICA 
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BLOCO: C (EXTENSÃO) ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  230,40 

LOCALIZAÇÃO DESCRIMINAÇÃO m² QUNAT CAPACIDADE ATIVIDADE 

TÉRREO RECEPÇÃO  01 08 ACADÊMICA 

TÉRREO 

GABINETE 

MÉDICO E 

ODONTOLÓGICO 

 02 05 ACADÊMICA 

TÉRREO BANHEIROS  02 02 ACADÊMICA 

TÉRREO 
COZINHA E 

REFEITÓRIO 
 02 16 ACADÊMICA 

1° ANDAR 

SALAS DA 

COORDENAÇÃO 

DE EXTENSÃO 

 01 03 ACADÊMICA 

1° ANDAR SALA DE REUNIÃO  01 15 ACADÊMICA 

1° ANDAR 
SALA DE 

PSICOLOGIA 
 01 10 ACADÊMICA 

1° ANDAR RECEPÇÃO  01 02 ACADÊMICA 

1° ANDAR ALMOXARIFADO  01 01 ADMINISTRATIVO 

1° ANDAR BANHEIRO  01 01 ADMINISTRATIVO 
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BLOCO: DIVERSOS ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):  11.662,00 

LOCALIZAÇÃO DESCRIMINAÇÃO m² QUNAT CAPACIDADE ATIVIDADE 

TÉRREO 

GINÁSIO (Judô e 

Ginástica Olimpíca 

Sala de Musculação, 

Almoxarifado, Quadra 

Poliesportiva) 

 01 1500 ACADÊMICA 

TÉRREO 
QUADRA 

ESPORTIVA 
 01 800 ACADÊMICA 

TÉRREO SALA DE DANÇA  01 50 ACADÊMICA 

TÉRREO 

PISCINA (02 

Vestiários e 

Almoxarifado) 

 01 250 ACADÊMICA 

TÉRREO 

CAMPO DE 

FUTEBOL E PISTA 

DE ATLETISMO 

 02 150 ACADÊMICA 

TÉRREO QUIOSQUE  02 70 PÚBLICO 

TÉRREO 

SALAS DE AULA DA 

ESCOLA HERBERT 

DE SOUZA 

 07 175 ACADÊMICA 

TÉRREO CANTINA  01 50 ACADÊMICA 

TÉRREO VESTIÁRIOS  03 30 ACADÊMICA 

TÉRREO 

SALA DE 

INFORMÁTICA 

(Provedor da UPE) 

 01 03 ACADÊMICA 

TÉRREO COPIADORA  01 08 ACADÊMICA 

TÉRREO 
DIRETÓRIO 

ACADÊMICO 
 01 06 ACADÊMICA 
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TÉRREO ESTACIONAMENTO  01 22 ACADÊMICA 

 

4.2 BIBLIOTECA 

A Biblioteca conta com uma área total de 147, 62 m2, dos quais 39,13 m2 para 

o acervo, 95,59 m2 para leitura e 12,09 m2 para o processo técnico.  Com o objetivo 

de preservar o acervo da Biblioteca, foi adquirido sistema de segurança, que está no 

momento em fase de implantação.  

 

QUANTITATIVO DO ACERVO DA BIBLIOTECA POR TÍTULOS E VOLUMES DE 

LIVROS E PERIÓDICOS  

BIBLIOTECAS  LIVROS  PERIÓDICOS  

 Títulos  Volumes  Títulos  Volumes  

ESEF  6131 11257 173 4267 

 

QUANTITATIVO DE EMPRÉSTIMO E CONSULTA AO ACERVO  

BIBLIOTECAS EMPRÉSTIMOS CONSULTAS 

ESEF 14653 6230 

 

QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS LOTADO DA BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 
BIBLIOTE- 

CÁRIO 

AGENTE 

ADM. 
DIGITADOR ESTAGIÁRIO COOPERADOR SERVENTE 

ASSIST. 

ADM 
TOTAL 

ESEF 01 - - 01 - -  02 

 

 O acervo da Biblioteca da Escola Superior de Educação Física (Nomeada 

Biblioteca Esther de Andrade Lima) é especializado em educação, educação física, 

desporto e áreas afins. É formado de:  

• Livros; 

• Teses, dissertações e monografias (graduação e especialização); 

• Obras de Referência (dicionários, enciclopédias, guias, catálogos,etc); 

• Folhetos (publicações com menos de 50 páginas); 

• Regulamentação desportiva; 

• Periódicos (jornais, revistas, etc.); 

• Fitas de vídeo; 
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• Fitas cassetes; 

• Slides; 

• CDs, DVDs; 

• Disquetes  

• Outros materiais 

 

Utilizamos atualmente o software SAGRI - Sistema de Automação, 

Gerenciamento e Recuperação da Informação, para controle do acervo. Este 

software está sendo substituído pelo Pergamum. O novo software de gestão de 

bibliotecas, desenvolvido pela PUC do Paraná está sendo implantado em toda a 

Rede de Bibliotecas da UPE.  

A Política de Desenvolvimento do Acervo inclui a manutenção da bibliografia básica 

dos cursos de graduação, especialização e mestrado  

            Além das novas aquisições o acervo está sendo restaurado e encadernado. 

A Biblioteca continua com o projeto de ampliação dos seus serviços e reestruturação 

de sua instalação física.  

Além dos convênios de acesso a bases com a CAPES  - Portal de periódicos, 

oferecemos o acesso ao MedicinaNet da área de saúde, além dos 343 livros digitais 

da LWW da Ovid, e mantemos convênio com o  IBICT - BDTD/UPE, Ministério da 

Saúde  -BiblioSUS, UFMG SIBRADID, e BIREME – BVS. 

Além das palestras na oferecidas aos alunos da ESEF, também foram oferecidas 

palestras nos Eventos da UPE: 

• Empréstimo domiciliar (informatizado); 

• Empréstimos entre Bibliotecas (UPE e outras Instituições de Ensino); 

• Terminal de consulta ao acervo (informatizado) 

• Sala de estudo em grupo; 

• Cabines de estudo individuais 

• Ambiente climatizado; 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD/IBICT/UPE  

• Acesso ao Portal de Periódicos Eletrônicos da CAPES; 

• Serviço de assistência ao usuário (orientação no uso da Biblioteca, acervo e 

levantamentos bibliográficos); 

• Normalização bibliográfica (orientação na utilização de normas técnicas para 

apresentação de trabalhos acadêmicos); 
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• Catalogação de publicações (elaboração de fichas catalográficas); 

• Acesso à internet (equipamentos novos, com tela LCD, Windows Professional 7); 

• Serviço de alerta (boletins, sumários); 

• Feira de livros usados (anual); 

• Palestras e orientações para utilização dos serviços das Bibliotecas da UPE e 

outras IES; 

• Orientação e palestras para otimização do uso de sites de pesquisa e utilização 

da internet; 

• Atendimento a pedido de artigos de periódicos pela BIREME (IES e Instituições 

de Pesquisa). 

 

4.3 LABORATÓRIOS 

A ESEF, como um Centro de Estudos em Educação Física e Esportes 

(CESEF), apoiado pelo CENESP-UPE, é composto por cinco Laboratórios que, 

esforçando-se para manter as especificidades de suas áreas de abrangência e 

intervenção, procura desenvolver um trabalho integrado para assim constituir ações 

globais para atender a função de um Centro de Excelência Esportiva - CENESP. 

 

O Laboratório de Estudos da Performance Humana - LAPH  

Direciona o desenvolvimento de seus trabalhos para a performance de 

atletas/esportistas, objetivando o diagnóstico de variáveis que interferem no 

treinamento, assim como em seu controle e acompanhamento, desenvolvendo 

estudos no seguintes Grupo de Pesquisa “Avaliação da Performance Humana”.  

 

O Laboratório de Estudos Pedagógicos - LAPED  

Contribui com  a dimensão educacional das práticas esportivas, tanto em sua 

manifestação agonística, quanto lúdica. Este laboratório desenvolve estudos nos 

seguintes Grupos de Pesquisas:  

- ETHNÓS  

- Corpo, Cultura e Subjetividade  

- Diversitá  

- Entre-Campos: Experiências e Gestão  
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Laboratório de Estudos de Práticas Esportivas e de Lazer - LAPEL  Realiza 

estudos na área de desenvolvimento de talentos esportivos, assim como nas demais 

possibilidades idealizadas enquanto competência do CENESP, onde está incluído o 

lazer através das práticas esportivas.Este laboratório desenvolve estudos no 

seguinte Grupo de Pesquisa: 

- Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde 

 

Laboratório de Comportamento Motor e Cognição Humana (LCMCH) – Tem por 

objetivo produzir e disseminar conhecimento acerca de como o comportamento 

motor humano modifica-se por meio da prática, do processamento da da informação, 

do processo de desenvolvimento e envelhecimento e sua relação com o estilo de 

vida saudável.  

 

O Laboratório Biodinâmica – Permitir o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa; Por meio de atividades de ensino oferecer ao aluno a oportunidade de 

realizar avaliações, traçar condutas técnicas ligadas à área de educação física e 

utilizar diversos métodos de intervenção, em um ambiente de discussão acadêmica; 

- Proporcionar aos estudantes dos Cursos de Educação Física da ESEF-UPE o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias a uma formação 

sólida, através da experiência prática no contexto de atividades de observação e de 

atendimento em práticas supervisionadas; 

- Prestar serviços de atendimento à comunidade na área da educação física no que 

concerne as dimensões biodinâmicas da cultura de movimento. 
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V EXTENSÃO 

A Universidade brasileira, a partir de 1968, com a Reforma Universitária, 

baseia-se no tripé ensino, pesquisa e extensão para entender e nortear suas ações. 

No entanto, ao longo desses anos, em que pese, teórica e legalmente, essas 

questões estarem estabelecidas, na prática, o desenvolvimento integrado desses 

três espaços, tem se mostrado, na maioria dos casos, bastante incipiente. 

Se, de um lado, o Ensino e a Pesquisa têm um desenvolvimento quase que 

natural, por força de um consenso quanto a seus espaços, a Extensão, por outro 

lado, tem sido colocada em segundo plano, compreendida por muitos, como 

atividade pouco acadêmica. 

Observa-se que em muitas Universidades, a Extensão não é estudada nem 

entendida com clareza, pairando equívocos, inclusive de conceituação.O resultado 

disso é a perda de tempo e de espaços extremamente úteis à Universidade e a 

Comunidade em geral. 

Na ESEF, a Extensão é entendida como o processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre Universidade e sociedade. 

Nesse sentido, é que são identificadas áreas prioritárias de ação para 

desenvolvimento dos diversos projetos e programas. As análises atuais, feitas na 

ESEF, apontam para alguns campos de ação que, de uma forma geral, não vêm 

sendo atendidos a contento. São eles: portadores de deficiência; crianças carentes; 

cardiopatas; avaliação de escolares; avaliação, prescrição e acompanhamento de 

atividades físicas para a população em geral; e indivíduos da 3ª idade. 

Diagnosticadas essas áreas, foram concebidos os diversos Programas hoje 

desenvolvidos na ESEF e que ora apresentamos. 

Vale destacar, ainda, a grande importância da Extensão Universitária, na 

medida em que esta propicia espaços para experiências de ensino, de pesquisa, de 

desenvolvimento de novas metodologias, entre outras questões e, sobretudo, o 

atendimento às populações carentes, que no seu dia-a-dia, não têm acesso a essas 

atividades por diversos motivos.   
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5.1 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

 

    

 

 

 

 Projeto Santo Amaro  

 

Surgido no século XVII, o bairro de Santo Amaro é o mais populoso da região 

central do Recife, com 30.095 habitantes. É também um dos maiores em extensão 

com 373 hectares. Nesse bairro, diversas favelas convivem com grandes edifícios e 

lojas comerciais que evidenciam o enorme contraste tão comum à realidade 

brasileira. A Universidade de Pernambuco faz parte desse cenário. 

São muitas as favelas onde as submoradias dão a exata dimensão da miséria 

do bairro, onde, segundo dados do senso de 1991, 49,35 % das casas do bairro 

estão enquadradas no perfil de moradia subnormal.  A renda média dos chefes de 

família é menor que um salário mínimo em cerca de 40 % da população. O 

saneamento básico atende apenas a menos da metade do total de 7.504 domicílios. 

Nesse cenário, crianças e jovens vivem uma evidente situação de risco, 

utilizados, muitas vezes, como mão-de-obra para furtos, tráfego de drogas e 

prostituição. 

A ocupação dessas crianças e jovens constitui-se elemento fundamental para 

tirá-las das ruas, atribuindo-lhes um sentido útil à vida, construindo com elas o 

entendimento de cidadania, educando-as para um mundo melhor, afastando-as do 

estigma de “trombadinhas”, “cheira cola”, entre outros rótulos que a sociedade se 

utiliza para disfarçar sua incompetência em gerir tal problema. Nesse contexto, 

deve-se somar dois elementos de extrema importância nesse processo: a família e a 

escola. 

A ESEF vem ao longo dos anos, desenvolvendo projetos que têm por objetivo 

a melhoria da qualidade de vida dessa população e, este Projeto, inclui-se neste 

leque, vislumbrando a prática de atividades esportivas, reforço escolar, arte, 

educação e atendimento a saúde, como ação de complementação escolar, que 

podem contribuir na formação dessas crianças e jovens, bem como propiciar aos 

acadêmicos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Letras, Serviço Social,  
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Artes entre outros, a oportunidade  de estágio em uma situação real de 

aprendizagem,  sensibilizando-os para a necessidade de interagir de forma mais 

efetiva e eficiente com a comunidade, canalizando esforços na busca de soluções 

para os graves problemas que afligem a população e na edificação de uma 

sociedade mais justa. 

As atividades são realizadas, no campus da UPE, nas instalações da ESEF, 

contando com o apoio das faculdades de Odontologia, Enfermagem e Faculdade de 

Formação de Professores de Nazaré da Mata com os cursos de Matemática e 

Português.  profissionalizantes e esportivas, com direito a três alimentações.  

       

OBJETIVOS 

Geral 

Transmitir conhecimentos, valores, significados e normas sociais que permitam as 

crianças e jovens, construírem uma visão crítica da realidade em que estão inseridos 

e de si próprios, capaz de orientar ações voltadas para o exercício efetivo da 

cidadania e para a construção de uma sociedade mais justa. 

 

Específicos 

▪ Atender a 800 crianças da Comunidade de Santo Amaro com atividades 

esportivas, atendimento médico-odontológico, arte-educação e reforço escolar; 

▪ Reduzir os índices de cárie da população atendida; 

▪ Contribuir com a melhoria do rendimento escolar dos alunos através de atividades 

de reforço; 

▪ Promover a participação da família na organização, gestão e avaliação do Projeto; 

▪ Estimular e orientar a comunidade para o uso do esporte como fator de 

integração, saúde e melhoria da qualidade de vida; 

▪ Envolver acadêmicos e professores da UPE, oferecendo oportunidade de atuar 

em situação real de aprendizado; 

▪ Apoiar e valorizar a escola exercitando nas crianças e jovens o interesse pela 

aprendizagem; 

▪ Desenvolver um trabalho educativo ligado a regras para manutenção da saúde e 

bem-estar físico e mental, de si próprio e da comunidade. 
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Projeto de Atendimento a Portadores de Deficiência 

 

A Organização Mundial de Saúde apresenta dados estarrecedores quanto ao 

número de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência no mundo. Segundo 

essa Organização, esse número é de cerca de 15 % da população mundial. Sem 

sombra de dúvida há de se convir que trata-se de um dado extremamente 

expressivo e que, por si só, já indica a importância, relevância e gravidade da 

questão. 

Quando se trata de Brasil, se considerarmos que as estatísticas em nosso 

país, na maioria dos casos, não refletem a realidade e, considerando ainda, 

elementos agravantes como a construção civil ou trânsito, só para citar algumas 

situações, onde o número de vítimas é incalculável, vítimas estas, com seqüelas 

irreversíveis, pode-se inferir que os números da OMS, em nosso caso, podem estar, 

até, subdimensionados. 

A questão se torna ainda mais grave, na medida em que todo esse 

contingente de pessoas, fica desassistido nos mais diversos aspectos, que vão das 

oportunidades de tratamento, de trabalho, a oportunidades de lazer. 

Em Pernambuco, as políticas públicas de esporte e lazer, seja estadual ou 

municipal, não contemplam a PPD, ficando essa parcela da sociedade sem a 

oportunidade de uma prática esportiva e orientação para suas necessidades. 

Considerando esse contexto é que a Universidade de Pernambuco, através 

da Escola de Educação Física, vem a alguns anos, se dedicando ao atendimento a 

essa clientela através do Programa de Atendimento a Pessoa Portadora de 

Deficiência. São cerca de 350 crianças, jovens e adultos, em sua maioria, 

portadores de deficiência física e mental, oriundos de diversas comunidades 

carentes do Recife e Grande Recife, que são atendidos com atividades físico-

esportivas. 
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OBJETIVOS 

Geral 

Oportunizar a pessoa portadora de deficiência física, visual, auditiva e mental o 

acesso à prática esportiva e de lazer perspectiva de contribuir para o 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades. 

 

Específico 

• Estimular a pessoa portadora de deficiência à prática de atividades esportivas e 

de lazer como elemento de melhoria da qualidade de vida; 

• Garantir um espaço para formação de recursos humanos para o trabalho com 

PPD; 

• Estimular o desenvolvimento de pesquisas, buscando o desenvolvimento de 

novas metodologias, materiais e equipamentos para o trabalho com o portador de 

deficiência. 

 

 

Programa Master Vida 

 

Este Projeto foi concebido no sentido de contribuir na busca de soluções para 

os graves e crescentes problemas enfrentados pela sociedade brasileira na área de 

atendimento à Pessoa Idosa. Origina-se, fundamentalmente, da necessidade de 

apoiá-la na melhoria da qualidade de sua vida, visando a sua integração na 

comunidade.  

Deve-se destacar que, segundo estudos da Organização das Nações Unidas, 

a população mundial de idosos, em números absolutos, tem sofrido a seguinte 

progressão: em 1950, existia uma população de 214 milhões de idosos; em 1975, 

esse número se elevou a 350 milhões de idosos, que atingirão 600 milhões, no ano 

2000, e 1 bilhão e 100 milhões, no ano 2025, quando o total da população mundial 

será de 8 bilhões e 200 milhões. 

O crescimento do universo de pessoas idosas e sua proporção na população 

total está provocando uma modificação na estrutura de idade de todas as 
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sociedades. Na realidade brasileira essa afirmativa é reforçada pelos indicadores 

demográficos (IBGE) onde a pirâmide brasileira é acentuadamente constituída por 

jovens; 50,46% com menos de 20 anos, contra 5,9 com mais de 60 anos. Entretanto, 

foi nas duas últimas décadas que se verificou um aumento considerável do número 

de idosos e as projeções para o final do século é de um percentual de 7,3% de 

idosos, correspondendo a 13.563.331 pessoas. A expectativa de vida, que hoje é de 

61 anos para os homens e 65 para as mulheres, atingirá no final deste século a 71 e 

75 anos, respectivamente. 

Diante desse quadro, as questões sociais relativas aos idosos se tornaram 

mais agudas nestes últimos anos o que  aponta para a necessidade imediata de se 

desenvolver esforços no sentido de ampliar os conhecimento quanto ao 

envelhecimento e, sobretudo, desenvolver mecanismos de ação visando o 

atendimento a essa população. É nesse sentido que a ESEF formulou e desenvolve 

esse Programa.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

▪ Promover uma dinâmica de participação do idoso no sentido de despertar  e/ou 

reforçar o gosto por atividades intelectuais, arte, música, artesanato e literatura, 

constitui parte importante da preparação do homem para a terceira idade; 

▪ Retardar ao máximo, através da atividade física, o momento que a pessoa idosa 

se torne dependente das demais pela conservação de sua saúde e do seu preparo 

físico, conservando a autonomia de seus deslocamentos, a fim de continuar 

integrada à vida social da comunidade a que pertence; 

 

Específico 

▪ Definir uma linha de atuação eminentemente educativa e preventiva junto à 

pessoa idosa, no âmbito da comunidade; 

▪ Fomentar o aprimoramento técnico de profissionais e voluntários para o trabalho 

com idosos, através de seminários, grupos de estudo, etc.; 

▪ Promover o desenvolvimento de atividades sociais e culturais destinadas à 

população idosa, dentro de uma perspectiva que encara o lazer como instrumento 

sócio-educativo de participação e integração da mesma no conjunto da sociedade; 

▪ Procurar sensibilizar os diversos setores sociais e a comunidade no tocante à 

problemática do idoso, buscando desta forma, fornecer uma visão suficientemente 



41 
 

ampla e operacional, capaz de proporcionar elementos para um enfoque mais 

profundo e objetivo sobre a pessoa idosa; 

▪ Prestar assistência integral a saúde do idoso através da integração 

multidisciplinar e de serviços e centro de excelência; 

▪ Promover estudos e pesquisas nas áreas de geriatria e gerontologia em 

integração 

▪ Com outros centros de informação e divulgação; 

▪ Estimular a integração e formação de grupos de interesse, associações científicas 

e culturais. 

 

 

 

 

      

 

 

Escolinha de Integração Herbert de Souza 

 

A Escolinha de Integração da ESEF foi criada em 1996, posteriormente foi 

estabelecido um convênio entre a Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade 

do Recife e a Universidade de Pernambuco – UPE e se caracteriza por oferecer 

atendimento a criança da comunidade circunvizinha nos segmentos da educação 

infantil e do 1º. segmento do ensino fundamental, priorizado como forma de 

reconhecimento a sua importância dentro de um processo de educação formal, e, 

atendendo a expectativa da população atendida. É também campo de estágio para 

os alunos da ESEF-UPE. 

Em sua estrutura conta com: 

1 diretora 

1 vice-diretor 

1 coordenadora pedagógica 

1 psicóloga 

12 professoras 

1 professora itinerante  

Funcionando, atualmente nos dois turnos, possui um quadro de mais de 300 

alunos incluindo o atendimento de alunos especiais. 
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Programa de Exercício Físico Supervisionado para Diabéticos 

 

 Formado desde Março 2010, o Programa Doce Vida caracteriza-se como 

Projeto de Pesquisa e Extensão Universitária da Escola Superior de Educação 

Física da Universidade de Pernambuco, que atende aproximadamente 60 diabéticos 

da Cidade do Recife e Região Metropolitana. 

Objetivos: 

• Promover melhorias na qualidade de vida, por meio da prática de exercícios 

físicos supervisionados, além da educação em saúde com o acompanhamento por 

Médico, Psicóloga, Nutricionista e Fisioterapeutas. 

• Determinar os efeitos do Treinamento Aeróbio, do Treinamento Resistido e do 

Treinamento Combinado, sobre os Parâmetros Metabólicos e da Composição 

Corporal de indivíduos com Diabetes Tipo 2. 
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VI- CORPO DOCENTE 

6.1 CORPO DOCENTE – Formação e Titulação  

Nome do Docente Formação Titulação 

Ademar Lucena Filho 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado  

Adriana de Faria Gehres 
Motricidade 
Humana 

Doutorado  

Agostinho da Silva Rosas Educação Doutorado 

Aldemir José Ferreira Teles Neuriciências Mestrado 

Aline de Freitas Brito Farmacologia Doutorado 

Ana Patrícia S. Tavares Falão Nutrição Doutorado 

Ana Rita Lorenzini Educação Doutorado 

Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Denise Maria Martins Vancea Ciências Doutorado 

Fernando José de Sá Pereira Guimarães Educação Física Doutorado 

Gilberto Ribeiro de Freitas 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Gustavo da Silva Lucas 
Didática do 
ensino Superior 

Especialização 

Izabel Cristina de Araújo Cordeiro Antropologia Doutorado 

João F. Lins B. Rangel Junior Psicologia Doutorado 

Jorge Bezerra Educação Física Doutorado 

Lívia Tenório Brasileiro Educação Doutorado 

Kadja Michele Tenório Educação Física Mestrado 

Karla Chagas Toniolo 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Keyla Brandão Costa Nutrição Mestrado 

Manoel da Cunha Costa 
Ciências do 
Desporto 

Doutorado 

Marco Aurélio Lauriano de Oliveira 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Marcos André Moura dos Santos Nutrição Doutorado 

Maria Bernadete Leal Campos Sociologia Mestrado 

Maria Teresa Cattuzzo Educação Física Doutorado 

Marcelo Soares Tavares de Melo Educação Doutorado 

Marcílio Barbosa M.S. Júnior Educação Doutorado 

Mauro Virgílio Gomes de Barros 
Ciência do 
Movimento 
Humano 

Doutorado 

Nadia Patrizia Novena Sociologia Doutorado 

Patrícia Pessoa da Silva 
Didática do 
Ensino Superior 

Especialização 

Paulo Cabral de Oliveira 
Ciências do 
Desporto 

Doutorado 

Renato Medeiros de Moraes 
Didática do 
Ensino Superior 

Especialização 

Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira Educação Física Mestrado 
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Simone Storino Honda Barros Educação Físca Doutorado 

Suzana Lopes Cavalcanti 
Didática do 
Ensino Superior 

Especialização 

Teresinha de Jesus Lima 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Thiago Coelho de Aguiar Silva 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

Vânia Rocha Fialho de Paiva Antropologia Doutorado 

Vera Lúcia Samico Rocha 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 

William Serrano Smethurst 
Ciências do 
Desporto 

Mestrado 
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6.2 QUADRO DE LOTAÇÃO DE PROFESSORES (1º AO 4º PERÍODOS) 

 

1º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA Professor(es) 

DO01300 
Fundamentos Históricos e Filosóficos da 

Educação e da Educação  Física 
Isabel Cordeiro 

DO01200 
Fundamentos Acadêmicos Profissionais da 

Educação Física 
Karla Toniolo 

DO01440 Anatomia 
Aline /Aldemir/ 

Keyla 

DO01301 Iniciação ao Pensamento Científico Anderson Silva 

UM01220 
Fundamentos Teórico-metodológicos da 

Ginástica. 
Patrícia Pessoa 

UM01210 
Fundamentos Teórico-metodológicos do 

Jogo 
Fabiano Souza 

 

2º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA Professor(es) 

DO02300 

Fundamentos Sociológicos e 

Antropológicos da Educação e da 

Educação Física 

Vânia Fialho 

DO02400 
Fundamentos da Psicologia da Educação e 

da Educação Física 
João Lins 

DO02440 Fisiologia Aline Brito 

UM02310 Crescimento e Desenvolvimento Humano 
Fernando e 

Agostinho 

DO02220 
Fundamentos Teórico-metodológicos dos 

Esportes Individuais de Pista e Campo 
Thiago Silva 
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3º PERÍODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º PERÍODO 

Cód. DISCIPLINA Professor(es) 

DO04210 
Intervenções da Educação Física na 

Saúde 
Mauro Barros 

DO04211 
Fundamentos do Treinamento em 

Educação Física 
Aldemir Teles 

DO04310 Aprendizagem e Controle Motor Teresa Cattuzzo 

DO04311 
Educação Física Adaptada no Contexto 

Terapêutico 
William Serrano 

UM02340 
Fundamentos Teórico-metodológicos das 

Modalidades Esportivas Coletivas 

 Carlos Mulatinho 

 Gilberto Freitas 

 Karla Toniolo 

 Thiago Silva 

UM03212 
Fundamentos Teórico-metodológicos da 

Luta 
Marco Aurélio 

6.3 PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

Gilberto Freitas – Mestre em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto e 

Licenciado em Educação Física Universidade Federal de Pernambuco. 

Cód. DISCIPLINA Professor(es) 

DO03300 Pedagogia da Educação Física Kadja Tenório 

DO03210 
Metodologia da Pesquisa em Educação 

Física 

Mauro Barros/ 

Simone 

UM03211 Socorros de Urgência em Educação Física Elizabeth Amorim 

DO03220 Fisiologia do Exercício Manoel Costa 

DO03212 
Intervenções da Educação Física no 

Esporte 
Paulo Cabral 

DO03213 Intervenções da Educação Física no Lazer Isabel Cordeiro 

UM04220 
Fundamentos Teórico-metodológicos das 

Modalidades Esportivas Aquáticas 
Fabiano Souza 



VI- EMENTÁRIO 

 
1º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO JOGO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h 

EMENTA: 
Estudos das determinantes filosóficas, psicológicas, antropológicas, sociológicas e pedagógicas do jogo, suas manifestações e relações com 
o movimento. O jogo como tema da cultura de movimento: fundamentos teórico-metodológicos do jogo e suas aplicações nos contextos 
escolar e não-escolar da Educação Física, relacionados com esporte, lazer e saúde. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO: 
Cultura do Movimento Humano 

COMPETÊNCIAS: 
Conhecer e dominar as possibilidades de 
trabalho teórico e prático com o jogo nos 
âmbitos escolar e não-escolar da Educação 
Física; 
Refletir a importância das atividades 
corporais dos jogos e brincadeiras no 
processo de aprendizagem  

HABILIDADES: 
Planejar e desenvolver atividades no âmbito 
do jogo e brincadeira; 
Sistematizar procedimentos visando o jogo 
enquanto facilitador e motivador do processo 
de ensino-aprendizagem. 

OBJETIVO GERAL 
Estudar e analisar o jogo como tema da cultura de movimento e sua relação com a educação física, na perspectiva da intervenção do 
profissional desta área nos contexto escolar e não escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estudar a natureza, o sentido e o significado do JOGO através do tempo, reconhecendo relações de sua transformação com as diversas 
determinantes geradoras de influência; 
Analisar teorias evolutivas sobre o JOGO e suas relações com o ser humano; 
Compreender o jogo em diversas culturas e sua influência na construção e transformação de outros jogos; 
Analisar o JOGO como conhecimento e possibilidades de manifestação e utilização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A natureza e o significado do lúdico;  
Conceituação e caracterização do jogo; 
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Teorias sobre o jogo; 
Classificação geral do jogo e suas características regionais e culturais; 
Jogo e suas manifestações relacionadas com lazer, esporte, educação e saúde; 
Planejamento de intervenção para os contextos escolar e não escolar da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica: 
 
KISHIMOTO, Tisuko Morshida. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo. Cortez, 2001; 
MELO, Marcelo Soares Tavares de. O Ensino do Jogo na Escola: uma abordagem metodológica para a prática pedagógica dos 
professores de educação física. Recife, EDUPE, 2003. 
 
      Complementar: 
 
BROUGERE, Giles. Brinquedo e Cultura. São Paulo. Cortez, 2001. 
FREIRE, João Batista. O Jogo: entre o riso e o choro. Campinas. Editora Autores Associados, 2002 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. Perspectiva. São Paulo, 1999 
KISSHIMOTO, Tisuko Morshida. Jogos Tradicionais Infantis: o jogo, a criança e a educação. Petrópolis. Vozes, 1999. 
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1º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOIS DA EDUCAÇÃO E DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 HORAS 

EMENTA 
 Estudo das relações entre as correntes filosóficas e os diferentes momentos históricos da Educação e da Educação Física, com ênfase no Brasil e 
compreensão do fenômeno educativo e suas implicações nas áreas de intervenção do profissional de Educação Física. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
ÁREA SER HUMANO E 
SOCIEDADE 

COMPETÊNCIAS 
 
 
ESTUDAR AS 
CORRENTES 
FILOSÓFICAS E SUAS 
PRINCIPAIS REFLEXÕES 
SOBRE HOMEM E 
SOCIEDADE  
 
CONHECER A 
HISTORICIDADE DA 
EDUCAÇÃO E DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
BRASIL E SUAS 
DIFERENTES 
CONCEPÇÕES 
PEDAGÓGICAS 
 
REFLETIR SOBRE AS 
ESPECIFICIDADES NAS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 

HABILIDADES 
 
COMPREENDER O PENSAR FILOSÓFICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 
CRÍTICA PROFISSIONAL 
 
ENTENDER COMO A EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA SE CONSTRUIRAM 
HISTORICAMENTE 
 
DISTINGUIR FORMAS DE ABORDAR AS PRÁTICAS CORPORAIS NAS DIFERENTES ÁREAS 
DE INTEVENÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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ESPORTE, SAÚDE, 
LAZER E EDUCAÇÃO.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Listar, em numeração e tópicos, os conteúdos a serem abordados. 
 
1. Filosofia: Conceito, escolas de pensamento, importância e articulação com a educação e a educação física.  
2. Historiografia da educação e da educação física no Brasil 
3. Concepções pedagógicas de Educação e Educação Física 
4. Reflexões filosóficas e históricas sobre corpo e cultura de movimento nas áreas de intervenção do profissional de educação física : saúde, educação, esporte 
e lazer. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica: 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000; 
 
COSTA, Ricardo da. “Para que serve a filosofia? Para nada...” In: SINAIS - Revista Eletrônica.Ciências Sociais. Vitória: CCHN, UFES, Edição n.03, v.1. 
 
GONÇALVES, Maria Augusta Salim. Sentir, Pensar, Agir: Corporeidade e Educação. Campinas: Papirus, 1994. 
 
GRIFI, Giampiero (Org.) História da Educação Física e do Esporte.  Porto Alegre: Luzatto 
 
GUIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: A Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos e a Educação Física Brasileira. São Paulo: Loyola, 
2001. 
 
MANACORDA, Mário. História da Educação: Da Antiguidade aos Nossos Dias. São Paulo: Cortez Editora e Autores Associados, 1989. 
 
SANTIN, Silvino. Educação Física: Uma Abordagem Filosófica da Corporeidade. Ijuí: Inijuí, 1987. 
 

Complementar 
 
BARBOSA, Cláudio Luiz de Alvarenga. Educação Física e Filosofia: A Relação Necessária. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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BERNUZZI DE SANT’ANNA, Denise (Org.). Políticas do Corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995.  
 
BURKE, Peter. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In:A escrita da história: novas perspectivas, organizado por Peter Birke. Tradução de Magda 
Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p.p. 7-38. 
 
CARVALHO, Yara Maria de & RUBIO, Kátia. Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 1999.  
 
DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2003.  
 
FONSECA, Denise Grosso de.  Educação Física para dentro e para além do movimento. Porto Alegre: Mediação, 1999.  
 
LUZURIAGA, Loreenzo. História da Edcação e da Pedagogia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1990.  
 
MELO, Victor Andrade de. História da Educação Física e d Esporte no Brasil: Panorama e Perspectivas. São Paulo: Ibrasa, 1999.  
 
MOREIRA, Wagner Wey (org).  Educação Física e Esportes: Perspectivas para o Século XXI. Campinas: Papirus, 1992.  
 
POTER,Roy. História do corpo. In: A escrita da história: novas perspectivas, organizado por Peter Birke. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora Unesp, 
2011, pp. 296-333. 
 
SANTIN, Silvino. A Biomecânica Entre a Vida e a Máquina.  Ijuí-R S: Unijuí, 1996. SÉRGIO, Manuel. Filosofia das Atividades Corporais. Lisboa: Compendium, 
s/d. SOARES, Carmen Lúcia. “Educação Física Escolar: Conhecimento e Especificidade”. In: Revista Paulista de Educação Física. São Paulo, supl. 2, p. 6-
12,1996. 
 
_____________________. Educação Física: Raízes Européias e Brasil. São Paulo: Cortez, 1984. 
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1º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE –  ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS  DA GINÁSTICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – UMO 1220 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36 HORAS TEÓRICAS / 36 HORAS PRÁTICAS    PRÁTICA 

EMENTA 
Estudo dos determinantes históricos da ginástica, suas manifestações e relações com a Educação Física. A ginástica como tema da cultura de movimento: 
fundamentos teórico-metodológicos da ginástica e suas aplicações no contexto da educação básica, no lazer, na saúde e no esporte. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Dimensão da cultura de movimento 

COMPETÊNCIA (S) 
Analisar as manifestações 
da ginástica a partir dos 
seus determinantes 
históricos, suas finalidades, 
e características no 
contexto da educação, do 
lazer, da saúde e do 
esporte.  
Planejar e aplicar 
atividades e exercitações 
das diferentes modalidades 
da ginástica respeitando 
suas características e 
finalidades nos contextos 
da educação, do lazer, da 
saúde e do esporte. 
 

HABILIDADES 

• Identificar o processo de construção histórica da ginástica, as escolas e os movimentos 
gímnicos que caracterizaram seu processo evolutivo. 

• Compreender as características, fundamentos e técnicas básicas de diversas modalidades 
da ginástica, aplicando-as em aulas/atividades. 

• Compreender as manifestações da ginástica nas áreas da saúde, do lazer, do esporte e da 
educação, relacionando-as às dimensões: competitiva e não competitiva. 

• Identificar os fatores psicomotores e de execução presentes nas exercitações gímnicas.  

• Elaborar e aplicar aulas/atividades de diversas modalidades de ginástica nas áreas da 
saúde, do lazer, do esporte e da educação 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
. Ginástica, história, evolução e conceito: 

• Determinantes históricos e sua evolução. 

• Conceito 
 
2. Ginástica e suas áreas de intervenções: 
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• Saúde 

• Lazer 

• Esporte 

• Educação  
 
3. Ginástica e suas dimensões: 

• Não competitiva 

• Competitiva 
 
4. Ginástica e suas modalidades: 

• Características 

• Fundamentos 

• Técnicas básicas 

• Aplicação prática 
 
5. Ginástica e os fatores psicomotores e de execução presentes nas exercitações gímnicas. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
1. BREGOLATO, Roseli Aparecida. Cultura Corporal da Ginástica. São Paulo: Ícone Editora Ltda, 2003. 
2. DARIDO, Suraya Cristina e RANGEL, Irene Conceição Andrade. Educação Física na escola – implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2005. 
3. RAMOS, Jayr Jordão.Os exercícios físicos na história e na arte. São Paulo: Ibrasa. 1992 
             Complementar 
1. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992. 
2. GAIO, Roberta. Ginástica rítmica “popular”. Uma proposta educacional. São Paulo: Editora Fontoura, 2 ed,2007.  
3. LIMA, Valquíria. Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho. São Paulo: Phorte, 2007 
 
4. NUNOMURA. Myriam e PICCOLO, Vilma Leni Nista. Compreendendo a ginástica artística. São Paulo, Phorte, 2005. 
5. SABA, Fábio. Aderência à prática do exercício físico em academias. São Paulo: Manole, 2001. 
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1º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física/ESEF 

DISCIPLINA – Anatomia 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO01440 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 144h (72h teóricas/72h práticas) As aulas práticas são relativas ao conteúdo da anatomia e serão realizadas no Anfiteatro de 
Anatomia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UPE, localizado nas instalações do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

EMENTA 
Estudo descritivo de todas as estruturas que formam o corpo humano, considerando a sua forma, volume, relações, vascularização e inervação (conforme PPC). 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Dimensão Biológica do corpo 
humano 
 

COMPETÊNCIAS 
 
Geral: Analisar 
morfologicamente o corpo 
humano, seu funcionamento e 
regulação dos diversos 
sistemas orgânicos, 
evidenciando-se as bases para 
a compreensão dos 
movimentos corporais. 
 
Específicas: 
Aplicar conceitos gerais da 
anatomia e termos anatômicos 
e direcionais; 
 
Identificar, localizar e classificar 
os principais ossos, músculos e 
articulações do corpo humano; 
 
Compreender a estrutura e o 
funcionamento dos diversos 
sistemas orgânicos, 

HABILIDADES 
 
Os meios utilizados para o alcance das competências compreenderão aulas 
expositivas/dialogadas, debates e seminários interativos a partir da análise e síntese de 
textos selecionados pelo professor, exposições de vídeos, estudos dirigidos e aulas 
práticas. 
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estabelecendo nexos e relações 
com a área da Educação 
Física/atividade física; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ANATOMIA: Terminologia básica   e objetivos da Anatomia, Planos e Eixos do corpo humano, Divisão anatômica do corpo. 
SISTEMA ESQUELÉTICO: tipos , classificação, função  e localização  dos ossos, estrutura micro e macroscópica, crescimento ósseo. 
ARTROLOGIA: conceito, tipos, classificação das articulações , estrutura articulares e suas funções, articulações dos diversos segmentos corporais. 
SISTEMA MUSCULAR: classificação, estrutura e função dos músculos liso, cardíaco e esquelético; anexos musculares; anatomia muscular regional (cabeça, 
pescoço, dorso, membros inferiores e superiores, abdômen e tórax), origem, inserção e função muscular. 
SISTEMA NERVOSO: divisão e componentes do SN; sistema nervoso central, periférico e autônomo; nervos e plexos nervosos- inervação.  
SISTEMA ENDÓCRINO: função, componentes, glândulas e respectivos hormônios; comportamento hormonal e atividade física. 
SISTEMA CIRCULATÓRIO: circulação sanguínea e linfática (função, componentes, pequena e grande circulação); veias e artérias por segmento corporal, fluxo 
sanguíneo durante o repouso e o exercício. 
SISTEMA RESPIRATÓRIO: função, componentes, movimentos respiratórios, ventilação pulmonar no repouso e no exercício. 
SISTEMA DIGESTIVO: função, componentes, processo de digestão dos nutrientes, relação com o exercício físico; 
SISTEMA URINÁRIO: estruturas e funções; mecanismo de formação da urina em repouso e durante o exercício. 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica  
Di Dio, Liberato J.A. Tratado de anatomia sistêmica Aplicada, volume 1. 2ª Edição – São Paulo: Editora Atheneu, 2002. 
Margarida Mello Aires. Fisiologia. Editora Guanabara – Koogan, 1999 
Guyton e Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 10° Edição. Editora Guanabara Koogan, 2002 
Willian D. MCARDLE Frank L KATCH Victor L KATCH. Fundamentos de Fisiologia do Exercício 2ª Edição. Editora Guanabara Koogan, 2002. 
Jamo Ahonen e col. Kinesiologia y Anatomia Aplicada a la Actividade Física. Editorial Paido Tribo, 1999. 
 
Complementar 
ARANTANGY, L. R. e TOLEDO FILHO, S. de A. Fundamentos Biológicos da Educação. SÃO PAULO: MANOLE, 1985. 
CROSSMAN, A.R.; NEARY, D. Neuroanatomia: um texto ilustrado em cores. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2002. 
DE ROBERTIS, E.M.F.; HIB, José. Bases de biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
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1º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS ACADEMICOS PROFISSIONAIS 

CÓDIGO DA DISCIPLINA –  

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36H 

EMENTA 
 
Educação Física como uma unidade universitária, contexto atual e perspectivas. Identidade, objeto de estudo. Natureza, características, conteúdo e objetivo dos 
programas de graduação e pós-graduação em Educação Física. Áreas de atuação do profissional. Papel de organizações profissionais, sindicais e cientificas na 
área da Educação Física 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 

COMPETÊNCIA (S) 

• Domínio de visão crítica 
com relação ao papel social da 
universidade compreendendo o 
seu processo histórico-social de 
construção; 

• Analisar o contexto das 
organizações profissionais, 
sindicais e cientificas ligadas a 
educação física. 
 

HABILIDADES 

• Desenvolver iniciativa de buscar conhecimentos científicos para que possa acompanhar 
as mudanças no processo da graduação; 

• Desenvolver atitude crítica reflexiva frente ao ingresso na universidade; 

• Exercitar a capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 
conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e refletir sobre o 
comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o 
contexto cultural, sócio econômico e político; 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Universidade: organização e funções 
2. O ensino superior em Educação Física 
3. Educação Física como unidade universitária: ensino, pesquisa e extensão. 
4. Concepções disciplinares para a Educação Física  
5. Conceitos fundamentais: profissão, ocupação e intervenção profissional. 
6. Formação do profissional em Educação Física: competências e necessidades 
7. Campo de atuação e áreas de intervenção profissional: caracterização 
8. Organizações profissionais, sindicais e cientificas na área da Educação Física. 
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BIBLIOGRAFIA 
 
1. BELTRÃO, F.B.; BERESFORD, H.; MACÁRIO, N.M. Produção em ciência da Motricidade Humana. Rio de Janeiro, Shape, 2002. 
2. BRACHT, Valter. Educação física e ciência: cenas de um casamento (in)feliz. 2ed. Ijuí RS: Ed Inijui. 2003. 
3. FARIA JUNIOR, A.G. de (Org). Uma Introdução à Educação Física. Rio de Janeiro, Corpus, 1999. 
4. FERREIRA NETO, A.; GOELLNER, S. V.; BRACHT, V. (Orgs). As ciências do esporte no Brasil. Campinas: Autores Associados, 1995. 
5. FREIRE, E. Dos S.; VERENGUER, R. De C.G.; REIS, M.C. da C. Educação Física e Esporte, 1(1): 39-46, 2002. 
6. GOELLNER, S.V. Educação Física/ciências do esporte: intervenção e conhecimento. Florianópolis, CBCE, 1999. 
7. GRECO, Pablo Juan; GARCIA, Emerson Silami; LEMOS, Kátia Lúcia Moreira. Temas atuais em Educação física e esportes. São Paulo, Health, 1999. 
8. KOLYNIAK FILHO, C. Educação Física: uma introdução. 1ª edição. 100 páginas. São Paulo, EDUC, 1996. 
9. TUBINO, Manoel José Gomes. As teorias da educação física e do esporte: uma abordagem epistemológica. São Paulo, manole, 2002. 
10. VERENGUER, R. de C.G. Dimensões profissionais acadêmicas da educação física no Brasil: uma síntese das discussões. Revista Paulista de Educação 
Física, São Paulo, 11(2): 164-75, jul/dez, 1997. 
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1º PERÍODO 

 PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

DISCIPLINA: INICIAÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO  

CÓDIGO DA DISCIPLINA: DO01301  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h  

EMENTA  
Discussão do conhecimento científico, refletindo os paradigmas existentes, suas bases e tendências epistemológicas; estruturação e socialização do trabalho 
científico.  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO  
Ciência da Informação/ Metodologia do Estudo/ 
Metodologia Científica.  

COMPETÊNCIA (S)  
• • Discussão do conhecimento científico, 
refletindo os paradigmas existentes, suas bases e 
tendências epistemológicas; estruturação e 
socialização do trabalho científico.  
 

HABILIDADES  
• • Diferenciar conhecimento científico de 
outros tipos de conhecimento.  
• • Compreender o processo histórico e 
filosófico de estruturação do pensamento científico.  
• • Situar a produção científica na área da 
Educação Física com base nas diferentes 
perspectivas científicas.  
• • Aplicar os diferentes recursos estilísticos e 
normativos na elaboração de um texto acadêmico.  
• • Conhecer as regras da ABNT.  
• • Elaborar pequenos trabalhos acadêmicos 
com base no discurso científico.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
I I. O conhecimento e a compreensão da realidade: uma visão geral:  
 
- Tipos de conhecimento: religioso, senso-comum, científico, filosófico.  
- Evolução das ideias científicas: dos gregos ao positivismo.  
- Paradigmas da ciência contemporânea: ciências naturais x ciências humanas  
II. O Discurso Científico: o conhecimento produzido na Educação Física  
- Estruturação e argumentação.  
III. Recursos morfossintáticos na produção do texto científico.  
IV. Adquirindo, produzindo e socializando o conhecimento científico:  
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- Níveis de leitura e compreensão de texto.  
- Técnicas de produção e apresentação do trabalho acadêmico:  
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2º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ESEF 

DISCIPLINA – Psicologia do Esporte 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54h 

EMENTA 
A natureza da Psicologia do Esporte, estudos dos fenômenos psicológicos que ocorrem no desempenho do homem. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Disciplina de aprofundamento. 

COMPETÊNCIA (S) 
Compreensão dos 
processos psicológicos e 
sua importância nos 
esportes. 
 
Analisar as habilidades 
psicológicas e suas 
implicações para a prática 
esportiva 
 
 

HABILIDADES 
Introdução a Psicologia do Esporte 
Coesão de Grupo no Esporte 
Percepção no Esporte 
Motivação no Esporte 
Ansiedade no Esporte 
Estresse no Esporte 
Introdução ao Treinamento das Competências Psicológicas 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Introdução a Psicologia do Esporte 
      1.1 – Conceito 
      1.2 – Psicologia do Esporte e a Ciência Psicologia 
 
2 – Coesão de Grupo no Esporte 
 
3 – Percepção no Esporte 
      3.1 – Conceito e função da atenção 
      3.2 – A atenção e suas implicações para a prática de atividades esportivas. 
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4 – Motivação no Esporte 
      4.1 – Determinante da motivação na prática esportiva 
  
 5 – Ansiedade no Esporte 
      5.1 – Ansiedade traço e ansiedade estado 
      5.2 – A ansiedade e a prática das atividades esportivas 
   
 6 – Estresse no Esporte 
      6.1 – Bases teóricas 
      6.2 – O estresse na prática esportiva 
 
7 – Introdução ao Treinamento das Competências Psicológicas 
      7.1 – Psicologia e Educação Física 
                7.1.1 -  Campo de atuação e limites 
 
      7.2 – Técnicas 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica  
 
SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte. São Paulo: Manole,2002. 
WEINBERG,R.S. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Porto Alegre:Artes Médicas,2001. 
 
Complementar 
BARRETO,J.A. Psicologia do Esporte para o atleta de alto-rendimento.Rio de Janeiro:Shape,2003. 
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2º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ESEF 

DISCIPLINA – Fundamentos da Psicologia da Educação e da Educação Física 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72h 

EMENTA 
Estudo dos principais processos psicológicos envolvidos no comportamento humano e na aprendizagem, as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e suas 
contribuições para a prática do profissional de Educação Física no contexto do lazer, do esporte e da saúde. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Relação Ser humano-sociedade. 

COMPETÊNCIA (S) 
Reconhecer fenômenos 
psicológicos nos diversos 
contextos profissionais da 
educação física; 
Considerar os processos 
básicos do comportamento 
humano; 
Identificar os modelos 
explicativos do 
desenvolvimento humano; 
Distinguir as teorias da 
aprendizagem e suas 
contribuições; 
Compreender a as 
propostas teóricas sobre a 
linguagem e relações com 
o pensamento e 
mediações simbólicas. 
 
 

HABILIDADES 
Conhecer conceitos sobre a ciência do comportamento; 
 
Estabelecer relações entre processos básicos do comportamento humano: possibilidades de 
contribuição no lazer, no esporte e na saúde; pensamento e linguagem; 
 
Conhecer os modelos teóricos que explicam a teorias do desenvolvimento humano; 
 
Compreender as diversas Teorias da Aprendizagem. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1- Introdução a Ciência do comportamento 
     1.1 – Histórico da Psicologia 
     1.2 – Áreas de atuação 
     1.3 – Psicologia e a  Educação Física  
2 – Processos básicos do comportamento humano: possibilidades de contribuição no lazer, no esporte e na saúde: 
      2.1- Percepção 
      2.2 – Memória 
      2.3 - Inteligência. 
      2.4 - Pensamento 
      2.5 – Emoção  
      2.6 – Motivação 
      2.7 - Personalidade 
3– Teorias do Desenvolvimento Humano 
      3.1 – Teoria do Desenvolvimento Cognitivo 
      3.2 – Teoria do Desenvolvimento Psicossexual 
      3.3 – Teoria do Desenvolvimento Psicossocial 
4 – Teorias da Aprendizagem 
       4.1 – Teoria Behaviorista 
       4.2 – Teoria Cognitiva 
       4.3 – Teoria Sócio-Interacionista 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica  
COLL, C. Desenvolvimento Psicológico e Educação.Porto Alegre: Artes Médicas, 2003,  
v.1 e 2. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução a Psicologia. São Paulo: Mcgraw-Hill do Brasil, 2000. 
POZO, J. I. Teorias Cognitivas da Aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 
 
Complementar 
ALENCAR, E. S. Novas contribuições da Psicologia aos processos de Ensino e Aprendizagem. São Paulo: Editora Cortez,1993. 
BRAGHIROLLI, E. M. et al. Psicologia Geral. Porto Alegre: Editora Vozes, 1995. 
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OLIVEIRA, Z. ; DAVIS, C. Psicologia na Educação . São Paulo: Editora Cortez, 1993. 
GAZZANICA, M. S.; HEATHERTON, T. F. Ciência Psicológica: mente, cérebro e comportamento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MATLIN, M. W. Psicologia Cognitiva. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2004. 
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2º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE –  Escola Superior de Educação Física 

DISCIPLINA – Crescimento e desenvolvimento humano 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – UM02310 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 horas: 54 horas Teóricas/18 horas Práticas 

EMENTA: O crescimento e desenvolvimento humano como área de estudo. Análise dos fatores intervenientes (intrínsecos e extrínsecos) que influenciam as etapas 
do processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano e os efeitos da atividade motora sobre esse processo. Estudo e respostas das Capacidades e 
habilidades motoras ao longo do processo de crescimento desenvolvimento e maturação. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Biológica do corpo humano 

COMPETÊNCIA (S) 
Qualificar-se para o debate 
acerca das teorias de 
crescimento e 
desenvolvimento humano 
condicionado por 
argumentos explicativos do 
processo longitudinal da 
relação tempo-mudança-
idade cronológica e 
prescrição do exercício. 
 

HABILIDADES 
Problematizar crescimento e desenvolvimento enquanto área de estudo da educação física; 
 Explicar desenvolvimento humano e desenvolvimento motor sob a dinamicidade das teorias 
maturacionista, psicogentéca, sócio-interacionista, ecológica e dos sistemas dinâmicos; 
 Caracterizar desenvolvimento motor durante a infância, puberdade e adolescência; 
Relacionar maturação sexual ao processo de avaliação corporal; 
 Explicar as dimensões antropométrica e composição corporal associadas ao contexto da 
prescrição do exercício; 
Demonstrar habilidade no contexto da avaliação antropométrica, neuro-motora e metabólica do 
crescimento relacionada à força, coordenação, velocidade e resistência; 
Planejar a periodização do treino condicionadas por elementos da lateralidade e percepção 
espaço-temporal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. Crescimento e desenvolvimento motor enquanto área de estudo da educação física escolar; 
2. Concepção de desenvolvimento humano sob a denominação maturacionista; 
3. Concepção psicogenética de Jean Piaget; concepção sóciointeracionista de Vygotsky; 
4. Desenvolvimento motor sob o olhar de David Gallahue e da teoria dos sistemas dinâmicos; 
5. Teoria de crescimento: concepção biológica e concepção biomecânica; 
6. Processo de organização do desenvolvimento motor do primeiro ano de vida; 
7. Processo de organização do desenvolvimento motor do segundo ao quinto ano de vida; 
8. Processo de organização do desenvolvimento motor do sexto ao décimo ano de vida; 
9. Maturação sexual e avaliação do crescimento; 
10. Dimensão epistemológica de antropometria e composição corporal; 
11. Avaliação antropométrica, neuro-motora e metabólica do crescimento: força, coordenação, velocidade e resistência; 
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12. Lateralidade; 
13. Relação espaço-temporal do corpo em movimento. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básico 
GALLAHUE, David,L, OZMUN, Jonh. Desenvolvimento Motor, São Paulo. Phorte Editora. 2001. 
MALINA, Robert, BOUCHARD, C. Atividade Física do Atleta Jovem: do crescimento a maturação. São Paulo. ROCA. 2002.  
CATUZZO, M.T; TANI, Go. Leituras em biodinâmica e Comportamento Motor: conceitos e aplicações Recife – EDUPE, 2009. 
TANI, Go. et alli. Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo: EPU, 1988. 
  
Complementar 
  
TANI, Go. 1ª. Ed. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. São Paulo: Guanabara/Koogan, 2005. 
ECKERT, H. M. Desenvolvimento Motor. 3ª Ed. São Paulo: Editora Manole, 1993. 
HARROW, A. J. Taxionomia do Domínio Psicomotor.  São Paulo: Editora Globo, 1988. 
RIGOLIN, Silva L.R. Desempenho esportivo: Treinamento com crianças e adolescentes. São Paulo. Phorte Editora. 2006. 
GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Crescimento, Composição Corporal e Desempenho Motor de Crianças e Adolescentes. São Paulo: Baliero Editores Ltda., 
1997. 
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2º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE –  ESEF 

DISCIPLINA – Fisiologia;  

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO02440 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 144 Carga Horária Teórica: 72/ Carga Horária Prática:  72 

EMENTA → Estudo do funcionamento dos órgãos e sistemas do organismo humano  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Saúde 

COMPETÊNCIA (S) 
Dominar os conceitos 
básicos acerca do 
funcionamento dos 
diferentes sistemas e os 
seus mecanismos de 
controle e inter-relações 
necessárias à manutenção 
da homeostase corpórea. 

HABILIDADES 
1. Identificar a estrutura e o funcionamento do corpo humano. 
2. Analisar os principais aspectos anatômicos e funcionais dos diversos sistemas.  
3. Relacionar os diversos sistemas quanto sua estrutura anatômica e funcionamento normal. 
4. Compreender os aspectos normais da anatomia e fisiologia para reconhecer as alterações 
patológicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO → Meio interno; excitabilidade; Fisiologia dos receptores; fisiologia das sinapses; músculo esquelético, liso e cardíaco; Sistema 
nervoso autônomo; Hemodinâmica I e II; Fisiologia do coração; Regulação da P.A; Mecânica ventilatória; Pressão arterial no homem; Intercâmbio e transporte de 
gases; Controle da respiração; Fisiologia da respiração; Aspectos gerais do sistema digestivo; Formação da urina; Regulação do V.E.C.; Sistema hipotalâmico-
hipofisiano; Hormônio de crescimento; Fisiologia da tiróide; Metabolismo do cálcio e fósforo; Pâncreas endócrino; Fisiologia das sensações; Reflexo Medulares; 
Sensibilidade; Sistema vestibular; Cerebelo; Tronco encefálico; Córtex motor; função motora. 
Prática: Excitabilidade; Músculo esquelético; Medida Indireta da PA; Espirometria; Sensibilidade: Reflexos medulares; ECG; Intercâmbio e transporte dos gases; 
Troco cerebral; Córtex motor.            

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia médica. Elsevier, Rio de Janeiro, 2006.  
GUYTON, A.C. Fisiologia moderna e mecanismos das doenças. Interamericana, São Paulo, 1985  
Complementar  
ACSM Diretrizes para a reabilitação cardíaca e programas de prevenção secundária. Rocca. São Paulo, 2007.  
ACSM Fisiologia do exercício clínico. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2004.  
THOMPSON, P. D. O exercício e a cardiologia do esporte. Barueri, SP. Manole, 2004.  
FRONTERA, W. R.; DAWSON, D. M.; SLOVIK, D. M. Exercício físico e reabilitação.Porto Alegre, Artmed, 2001. 
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2º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPEIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS TEORICO METODOLOGICOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS DE PISTA E CAMPO. 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO02220 

CARGA HORÁRIA TOTAL – TOTAL(72) TEÓRICA (36) PRÁTICA (36). 

EMENTA 
 
Estudo dos determinantes sociais, históricos, políticos e culturais das Modalidades Esportivas Individuais de Pista e Campo, suas manifestações e relações com a 
Educação Física. As Modalidades Esportivas de pista e Campo como tema da Cultura do Movimento e Suas aplicações metodológicas no contexto do Treinamento, 
na Iniciação Esportiva e na Promoção da Saúde. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Cultura de movimento 
 

COMPETÊNCIA (S) 
Desenvolver a capacidade de 
diferenciar os múltiplos grupos de 
provas esportivas de pista e campo 
compreendendo suas técnicas e 
táticas no rendimento do atleta; 
Compreender os determinantes 
históricos e socioculturais na 
evolução das modalidades de 
corridas, saltos e lançamentos;  
 Aprender como produzir 
conhecimento técnico específico de 
ensino e treinamento das diversas 
modalidades esportivas individuais 
de Pista e Campo, analisando as 
diferenças existentes. 
 

HABILIDADES 
 
Articular o conhecimento teórico e prático modalidades de atividades esportivas de pista 
campo com as intervenções do campo de intervenção profissional de educação física. 
 
Desenvolver capacidade de organizar e promover atividades físico-desportivas na 
natureza como um empreendedor na área de esporte e lazer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 
Compreender os procedimentos didáticos e pedagógicos dos fundamentos históricos, culturais e técnicos das diversas modalidades esportivas individuais de pista e 
campo (atletismo e afins), como meio para intervenções na iniciação esportiva e no treinamento esportivo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
-Diferenciar os múltiplos grupos de provas esportivas de pista e campo compreendendo suas técnicas e táticas no rendimento do atleta; 
-Compreender os determinantes históricos e socioculturais na evolução das modalidades de corridas, saltos e lançamentos;  
-Produzir conhecimento técnico específico de ensino e treinamento das diversas modalidades esportivas individuais de Pista e Campo, analisando as diferenças 
existentes; 
-Participar das competições de atletismo como apoio da arbitragem aplicando os conhecimentos das regras estudados.    
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Histórico, evolução e fundamentação teórica e metodológica dos esportes individuais de pista e campo; 
 Classificação das modalidades esportivas individuais de pista e campo; 
Conceitos e fundamentos gerais da corrida; 
 Modalidades Cíclicas: Corridas de velocidade; com obstáculos; de revezamento e Marcha Atlética; 
Conceitos e fundamentos gerais dos saltos horizontais; 
Conceitos e fundamentos gerais dos saltos verticais; 
 Conceitos e fundamentos gerais dos arremessos e lançamentos; 
 Modalidades Acíclicas: Saltos horizontais, Saltos verticais, Arremessos e lançamentos de Implementos pesados e Lançamentos de implementos leves; 
 Iniciação esportiva ao atletismo; 
Esportes individuais de pista e campo Paralímpico; 
 

BIBLIOGRAFIA 
 BALLESTEROS, Dr. José Manoel. Manual de Entrenamiento Basico. IAAF, London,1992. 
BALLESTEROS, Dr. José Manoel. Técnica do Atletismo: Progressão do ensino,  IAAF,      London, 1992. 
FERNANDES, José Luiz. Atletismo: arremessos.: EPU, São Paulo 1978. 
FERNANDES, José Luiz. Atletismo: Os saltos: técnica, iniciação e treinamento.: EPU, São Paulo 1978. 
GARCIA, R. P.; ROLIM, Ramiro (1999). Didática do Desporto: O Atletismo no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 
HEGEDÜS, Jorge de, Técnicas Atléticas. Ed. Stadium. buenos Aires, 1988.  
POLISSCHUK, Vitaliy. Atletismo, iniciación y perfeccionamiento. Ed PAIDOTRIBO,                 Barcelona, 1996. 
SANT, Joan Rius. Metodología del Atletismo. Ed. PAIDOTRIBO, Barcelona, 1997. 
KIRSCH, August; KOCK, Karl; ORO, Ubirajara. Antologia do Atlrtismo: matodologia                para iniciação em escolas e clubes. Ed. Ao Livro Técnico. S.A. Rio 
de Janeiro, 1985. 
ZAPOROZHANOV, Vadim A.; SIRENKO, Victor A.; YUSHKO, Bronislav N. La Carrera  
Atlética. ISBN, Espanha, 1992 
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2º PERÍODO 

DISCIPLINA: Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação e da Educação Física        
OBRIGATÓRIA (x)          ELETIVA (  ) 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

CARGA HORÁRIA:   TEORICA: 54                  PRÁTICA:     -        TOTAL: 54 

EMENTA 
Estudo e análise do corpo e do movimento humano, como lócus de manifestações da vida sociocultural e suas relações com a Educação e a 
Educação Física. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
  Dimensão do ser 
humano – sociedade 

COMPETÊNCIA (S) 
 

• Compreender o indivíduo, a 
educação e a educação física e 
suas dimensões socioculturais,  

• Conhecer o indivíduo e a 
cultura nos diferentes contextos 
sociais; 

• Analisar a sociedade 
através da organização e objeto da 
Sociologia; 

• Compreender o papel da 
Sociologia e da Antropologia no 
entendimento do movimento 
humano; 

• Conhecer o processo de 
aprendizagem social através da 
Educação Física. 
 

HABILIDADES 
 

• Ler textos antropológicos e sociológicos com desenvoltura. 

• Refletir sobre as visões de mundo dos sujeitos objeto de estudo das 
culturas e das sociedades 

• Escrever pequenos textos, utilizando os conceitos sociológicos e 
antropológicos. 

• Relacionar os conceitos sociológicos e antropológicos com o campo 
da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica 
BRYM, Robert [et. al.]. Sociologia. Uma bússola para um novo mundo. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 
DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro, Rocco, 1987. 
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GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, HTC, 2008. 
LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. 
ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
 
Complementar  
 
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo, Brasiliense, 1986.  
LE BRETON, D. A Sociologia do corpo. Petrópolis: Vozes, 2006. 
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

 
 
 
 
  



26 
 

3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DAS MOD. ESPORTIVAS AQUÁTICAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h 

EMENTA: 
Estudos das determinantes sociais, históricos, políticos e culturais das modalidades esportivas aquáticas, suas manifestações e relações com 
a Educação Física. As modalidades esportivas aquáticas como tema da cultura de movimento e suas aplicações metodológicas nos contextos 
da educação básica, do lazer, da saúde e do esporte. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO: 
Cultura do Movimento Humano 

COMPETÊNCIAS: 
Desenvolvimento da capacidade de atuar 
enquanto agente facilitador, transformador e 
integrador junto às comunidades e contextos 
através de atividades aquáticas; 
Estimular aspectos lúdico-recreativos na 
formação de crianças, adolescentes e 
adultos. 

HABILIDADES: 
Planejar e desenvolver atividades no âmbito 
das modalidades esportivas aquáticas; 
Sistematizar procedimentos visando que 
facilitem e sejam estimulantes do processo 
de ensino-aprendizagem das práticas 
relativas às modalidades esportivas 
aquáticas. 

OBJETIVO GERAL 
Estudar e analisar as estruturas das modalidades esportivas aquáticas e suas aplicações metodológicas nos contextos da educação básica, 
do lazer, da saúde e do esporte 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desenvolver o conhecimento dos princípios físicos que envolvam a permanência do corpo humano na água e suas variáveis; 
Analisar e identificar a mecânica dos gestos natatórios dos quatro nados competitivos; 
Desenvolver o conhecimento fisiológico e princípios mecânicos que envolvem a natação; 
Estudar a natação como elemento psicossocial, seu histórico e evolução;  
Oferecer informações sobre a grande variedade de métodos existentes de ensino, progressões e exercícios na água, para os diferentes níveis 
de habilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Estudo das fases relativas ao processo adaptativo ao meio aquático e do equilíbrio, propulsão e respiração dos 4 estilos de nado; 
Estudo das diferentes metodologias aplicadas ao processo de ensino aprendizagem das modalidades aquáticas; 
Estudo das características das técnicas dos nados; 
Estudo das características das técnicas do nado sincronizado; 
Estudo das características das técnicas do pólo aquático; 
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Estudo dos princípios aplicados a natação para idoso, gestante e bebê (biomecânico, fisiológico e pedagógico) 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica: 
 
CATTEAU, R; GARROF, G. O Ensino da Natação. Manole, São Paulo, 1993; 
COLWIN, C, M. Nadando para o Século XXI. Manole, São Paulo, 2000; 
LIMA, W, U. Ensinando Natação. Phorte, São Paulo, 2000; 
PALMER, M. A Ciência do Ensino da Natação. Manole, São Paulo, 1990. 
 
      Complementar: 
 
ARAÚJO Jr, B. Natação: saber fazer ou fazer sabendo? UNICAMP, São Paulo, 1993; 
COUNSILMAN, J. La Natacion: Ciência e Técnica por La Preparición de Campeones. Paidotribo, Espanha, 1990; 
MACHADO, D.C. Metodologia da Natação. Ed. Pedagógica e Universitária, São Paulo, 1978; 
MAGLISCHO, E. W. Nadar mais Rápido. Manole, São Paulo, 1999. 
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF 

DISCIPLINA – Fisiologia do Exercício 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – ??? 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 horas aula /60 horas relógio 

EMENTA 
Estudo das adaptações agudas e crônicas do organismo ao exercício e atividade física, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, 
jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento 
corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Dimensão Biológica do corpo 
humano 
 

COMPETÊNCIA (S) 
Analisar as adaptações 
agudas e crônicas quando 
da prática de esporte, jogo, 
dança luta e ginástica;   
 
O aluno será capaz de 
identificar as diversas 
formas de estímulos para 
promover adaptações nos 
diversos sistemas do 
organismo. 
 
 

HABILIDADES 
O aluno desenvolvera habilidades com o conhecimento adquirido na disciplina que permitirá 
quando da sua futura intervenção profissional : Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar, 
coordenar, executar, dirigir, assessorar, dinamizar, programar, desenvolver, prescrever, orientar, 
avaliar, aplicar métodos e técnicas motoras diversas, aperfeiçoar, orientar e ministrar os 
exercícios físicos, objetivando promover, otimizar, reabilitar e aprimorar o funcionamento 
fisiológico orgânico, condicionamento e o desempenho físico corporal, orientar para: o bem-estar 
e o estilo de vida ativo, o lazer, a sociabilização, a educação, a expressão e estética do 
movimento, a prevenção de doenças, a compensação de distúrbios funcionais, o 
restabelecimento de capacidades físicas, a autoestima, a manutenção das boas condições de 
vida e da saúde da sociedade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Bioenergética;  
2. Sistema cardiovascular e exercício;  
3. Sistema respiratório e exercício; 
4. Sistema endócrino e exercício;  
5. Controle nervoso do movimento;  
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6. Músculo esquelético e exercício; 
7. Fisiologia do exercício aplicada a intervenção Profissional em Educação Física 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

ASCM – Manual para teste de esforço e prescrição de exercício – Rio de Janeiro, Revinter, 2014. 
McARDLE, W. ; KATCH, F. & KATCH, F. – Fisiologia do exercício, energia, nutrição e desempenho humano – Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2015. 
POWERS, S.K. e KOWLEY, E.T.  – Fisiologia do exercício, teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho – São Paulo, Manolo, 2012. 
 
WILMORE, J. H. e COSTILL D.L.  – Fisiologia do esporte e do exercício –  São Paulo, Manole, 2011. 
CONFEF. Resolução 046/2002, de 18 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a Intervenção do Profissional de Educação Física e respectivas competências e 
define os seus campos de atuação profissional. Disponível em http:www.confef.org.br, acesso em 23 de agosto 2017.  
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF 

DISCIPLINA – INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO LAZER 

CÓDIGO DA DISCIPLINA –  

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 HORAS TEÓRICAS 

EMENTA – ESTUDO DO PERFIL E DAS CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
LAZER. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
ÁREA DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

COMPETÊNCIA (S) 
CONSTRUIR 
POSSIBILIDADES 
TEÓRICAS E 
METODOLÓGICAS PARA 
O ENTENDIMENTO E 
ATUAÇÃO NA ÁREA DE 
LAZER 
 
 

HABILIDADES 
HISTORICIZAR O LÚDICO E O LAZER NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE E NAS DIFERENTES 
CULTURAS QUE FORMAM O BRASIL 
 
APROPRIAR-SE DE TÉCNICAS E MÉTODOS CRIATIVOS PARA A ATUAÇÃO NA ÁREA DO 
LAZER COM SEUS CONTEÚDOS CULTURAIS  
 
CONHECER AS ESPECIFICIDADES DO LAZER PARA DIFERENTES SEGMENTOS SOCIAIS  
E INSTITUIÇÕES E AS POLÍTICAS DE LAZER NO ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOS 
Historiografia do lúdico e dos estudos do lazer na história da humanidade, 
Conceitos, concepções, abordagens e classificações dos interesses no lazer 
Conteúdos culturais do lazer e métodos criativos da Educação Física aplicados ao lazer 
 Políticas Públicas de Esporte e Lazer 
Noções de planejamento e gestão em lazer 
Compreensão dos espaços e equipamentos de lazer 
Competências e habilidades do profissional que atua no lazer 
Lazer em diferentes instituições e para diferentes segmentos sociais. 
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BIBLIOGRAFIA 
Básica: 
 
- DE MASSI, Domenico, O Ócio Criativo. Rio de Janeiro, Sextante, 2000. 
- GOMES, Chistianne Luce. Dicionário Crítico do Lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
- MARCELLINO, Nelson Carvalho. Pedagogia da Animação. Campinas: Papirus, 1997. 
-----------------------------------------------  Lúdico, Educação e Educação Física. Ijuí: Editora da UNIJUÍ, 2003. 
- SILVA e SILVA, Jamerson Almeida da e Katharine N. Pinto. Círculos Populares de Esporte e Lazer: Fundamentos da Educação para o Tempo Livre. 
Recife, Bagaço, 2007. 
 
Complementar: 
 
- MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Sociedade Múltiplas Relações. Campinas, Editora Alínea, 2008. 
- ISAYAMA e Linhales. Helder Ferreira e Meily Assbú (org). Sobre Lazer e Política: maneiras de ver, maneiras de fazer. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2006.   
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física - ESEF 

DISCIPLINA – INTERVENÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESPORTE (Bacharelado) 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO03212 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54h/aula. Carga Horária Teórica: 36. Carga Horária Prática: 18. 

EMENTA 
Compreensão da historicidade, conceitos, teorias e classificação do esporte. A formação e atuação do profissional de Educação Física no Esporte: o técnico, o 
gestor, o membro de equipes multidisciplinares. O planejamento, o controle e a avaliação nos diversos campos de intervenção no esporte. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Informar qual é a área de 
conhecimento, eixo ou núcleo que 
o componente está inserido. 

COMPETÊNCIA (S) 
- Compreender a história 
do esporte, as principais 
teorias que o subsidiam, 
classificação/formas de 
manifestações e seus 
determinantes históricos, 
com foco primordial na 
formação e atuação do 
profissional de Educação 
Física neste âmbito.  
 

HABILIDADES 
 

• Conhecer e distinguir as diversas fases de evolução do esporte e seus respectivos 
determinantes históricos. 

• Compreender os paradigmas do esporte e as teorias que os subsidiam.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• História do esporte.  

• Conceitos, teorias e classificação do esporte (Teoria Geral do esporte; classificação/formas de manifestações esportivas). 

• A formação e atuação do profissional de Educação Física no Esporte. (Áreas de intervenção no esporte; competências e habilidades para intervenção no 
esporte, em suas diversas possibilidades, relação do esporte com outras áreas de conhecimento). 

• O planejamento, o controle e a avaliação nos diversos campos de intervenção (Gestão de projetos). 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica: 
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BARBANTI, Valdir. O que é o esporte? Escola Superior de Educação Física da USP, disponível em 
http://www.usp.br/eeferp/paginas/docentes/Valdir/O%20que%20e%20esporte.pdf. Acessado em 01 de fevereiro de 2016. 
 
CONSTANTINO, José Manoel. BENTO, Jorge Olímpio. O Desporto e o Estado: ideologias e práticas. Porto: Edições Afrontamento – Ltda. 2009. 
 
PIRES, Antonio Geraldo; CALCIOLARI JR, Anísio; HOMNORATO, Tony (orgs.). Representações sociais e imaginário no mundo esportivo. Londrina: Lazer e 
Esporte, 2008. 
 
TUBINO, Manoel José Gomes. Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação. Maringá: Eduem - Editora da Universidade Estadual de Maringá, 
2010. 
 
TUBINO, Manoel José Gomes. Teoria Geral do Esporte. São Paulo: IBRASA, 1987. 
TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo. Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
 
Complementar: 
 
GEBARA, Ademir. Esporte e civilização. In: PIRES, Antonio Geraldo; CALCIOLARI JR, Anísio; HOMNORATO, Tony (orgs.). Representações sociais e imaginário no 
mundo esportivo. Londrina: Lazer e Esporte, 2008. 
 
GODTSFRIEDT, Jonas.  Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 142 - Marzo de 2010. Disponível em http://www.efdeportes.com/efd142/esporte-e-sua-relacao-
com-a-sociedade.htm.   Acessado em 25 de janeiro de 2016. 
 
LUCENA R. F. O conceito de esporte em Norbert Elias. Revista Motricidade online - Nº 146. Disponível em http://www.motricidade.com/index.php/revista-
motricidade/50-gestao/146-o-conceito-de-esporte-em-norbert-elias. Acessado em 5 de agosto de 2012. 
 
MOREIRA, Wagner Wei. Educação Física e Esportes: perspectivas para o século XXI. Campinas: Papirus, 1992. 
 
PEREIRA, Ana Luiza. Introdução à Sociologia do Desporto. Universidade do Porto – SEBENTA. 2010. 
 
TUBINO, Manoel José Gomes. O que é esporte. Editora Brasiliense, 1993. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/57703425/O-que-e-Esporte-Colecao-Primeiros-
Passos-Manoel-Tubino  
 

http://www.usp.br/eeferp/paginas/docentes/Valdir/O%20que%20e%20esporte.pdf
http://www.efdeportes.com/efd142/esporte-e-sua-relacao-com-a-sociedade.htm
http://www.efdeportes.com/efd142/esporte-e-sua-relacao-com-a-sociedade.htm
http://www.motricidade.com/index.php/revista-motricidade/50-gestao/146-o-conceito-de-esporte-em-norbert-elias
http://www.motricidade.com/index.php/revista-motricidade/50-gestao/146-o-conceito-de-esporte-em-norbert-elias
http://pt.scribd.com/doc/57703425/O-que-e-Esporte-Colecao-Primeiros-Passos-Manoel-Tubino
http://pt.scribd.com/doc/57703425/O-que-e-Esporte-Colecao-Primeiros-Passos-Manoel-Tubino
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MASCARENHAS, Fernando; Flausino, Michelle da Silva; Brandão, Henrique Cândido; Terra, Alessandra Matos. As Conferências Nacionais do Esporte: avanços 
e limites na construção das políticas de esporte e lazer. Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 137 - Outubro de 2009. Disponível em 
http://www.efdeportes.com/efd137/construcao-das-politicas-de-esporte-e-lazer.htm Acessado em 26 de janeiro de 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.efdeportes.com/efd137/construcao-das-politicas-de-esporte-e-lazer.htm
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO03210 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 horas/aula 

EMENTA 
Trata-se de um componente curricular no qual são discutidos os fundamentos e métodos da investigação científica com especial ênfase no aparato metodológico 
empregado em estudos com foco na análise de fenômenos e processos relacionados à cultura de movimento humano. Constitui-se em componente curricular 
obrigatório e que é fundamental na formação inicial em Educação Física porque oportuniza aos estudantes uma maior aproximação com os métodos e técnicas 
empregadas no processo de produção e veiculação do conhecimento no campo da Educação Física, permitindo aos mesmos uma maior apropriação do corpo de 
conhecimentos produzidos na área. Os seguintes assuntos são tematizados: estudo dos fundamentos e métodos da investigação científica; abordagens e tipos de 
pesquisa; formas de elaboração e apresentação de um trabalho de pesquisa, assim como das técnicas e procedimentos (qualitativos e quantitativos) de coleta e 
análise de dados numa investigação científica; elaboração de projetos de pesquisa e a veiculação do conhecimento científico no âmbito da Educação Física.  
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Produção do conhecimento 
científico e tecnológico 

COMPETÊNCIA (S) 
1. Diferenciar as abordagens e 
tipos de pesquisa 
2. Identificar as características 
dos diferentes delineamentos de 
pesquisa 
3. Definir o que é ciência, método 
científico e pesquisa 
4. Identificar os elementos 
textuais constituintes do projeto de 
pesquisa 
5. Identificar os elementos 
textuais constituintes do relatório de 
pesquisa 
6. Identificar as características 
principais da redação acadêmica 
7. Diferenciar a revisão da 
literatura enquanto método e 

HABILIDADES 
1. Escrever a introdução a uma proposta de investigação 
2. Efetuar o planejamento básico de uma investigação 
3. Escrever o texto de revisão da literatura 
4. Escrever o texto descrevendo os procedimentos metodológicos de uma 
investigação 



36 
 

elemento textual 
8. Identificar os elementos que 
constituem o método de uma 
pesquisa 
9. Valorizar a pesquisa como 
elemento essencial à intervenção 
profissional 
10. Demonstrar senso de 
propósito e disciplina no 
desenvolvimento do TCC 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Pesquisa, método e método científico: conceitos fundamentais 

• Abordagens e tipos de pesquisa: visão geral 

• Quantitativo versus qualitativo: oposição ou complementação 

• A ética na pesquisa com seres humanos 

• Fases de desenvolvimento de um trabalho científico (planejamento, desenvolvimento e veiculação dos conhecimentos produzidos) 

• Revisão de literatura e leitura crítica 

• Elaboração do projeto de pesquisa (planejamento) 

• Definição do problema (lacunas de conhecimento/justificativa) 

• Estabelecimento de objetivos e delimitações 

• Seleção de instrumentos 

• População, amostragem e amostra 

• Coleta, tabulação e análise de dados 

• Definição do cronograma e orçamento 

• Veiculação de conhecimentos (relatórios, artigos, resumos) 

BIBLIOGRAFIA 
1. Thomas JR, Nelson JK. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed; 2002: 419 p. 
2. Bastos, LR et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisas, teses, dissertações e monografias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000.  
3. Mattos, M.G.; Rossetto Jr., A.J.; Blecher, S. Teoria e prática da metodologia da pesquisa em Educação Física: construindo sua monografia, artigo e projeto 
de ação. São Paulo: Phorte, 2004. 176p. 
Observação: outros textos e referências serão disponibilizados durante a disciplina. 
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPEIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – SOCORROS URGÊNCIA. 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – ???? 

CARGA HORÁRIA TOTAL – TOTAL(54) TEÓRICA (36) PRÁTICA (18). 

EMENTA 
Estudo dos tipos de acidentes e ocorrências mais freqüentes, especialmente no ambiente esportivo. Procedimentos e recursos realizados no socorro imediato. 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Técnica Instrumental 
 

COMPETÊNCIA (S) 
 
Desenvolver a capacidade de aplicar os 
fundamentos dos primeiros socorros com 
vista a entender a importância do 
conhecimento na área e agir corretamente 
diante de situações que envolvam princípios 
básicos de manutenção da vida; 
Conhecer algumas emergências traumáticas 
que são frequentes e que poderão ser 
atendidas em primeiros socorros. 
 

HABILIDADES 
 
- Conhecer algumas emergências clínicas que apresentam 
importância epidemiológica para a população e que podem se 
manifestar durante a prática de exercícios e durante a realização de 
atividades físicas. 
 
- Aprender a intervir de forma adequada diante de lesões que fazem a 
vítima apresentar condições específicas. 

OBJETIVO GERAL  
Possibilitar ao aluno do curso de Bacharelado em Educação Física conhecer as situações que necessitam de primeiros socorros e que ocorrem mais comumente, 
aprendendo a intervir adequadamente quando necessário. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estudar os fundamentos dos primeiros socorros com vistas entender a importância do conhecimento na área e agir corretamente diante de situações que envolvam 
princípios básicos de manutenção da vida. 
Conhecer algumas emergências traumáticas que são frequentes e que poderão ser atendidas em primeiros socorros; 
Aprender a intervir de forma adequada diante de lesões que fazem a vítima apresentar condições específicas; 
Conhecer algumas emergências clínicas que apresentam importância epidemiológica para a população e que podem se manifestar durante a prática de exercícios e 
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durante a realização de atividades físicas 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Bases Gerais da Situação de Urgência; 
Aspectos gerais da situação de urgência e emergência; 
Unidade: Bases Gerais da Situação de Urgência (continuação); 
Avaliação da vítima; 
 Bases Gerais da Situação de Urgência (continuação); 
 Reanimação cardiopulmonar; 
Unidade: Emergências Traumáticas (continuação); 
 Ferimentos; 
 Emergências Traumáticas (continuação); 
Hemorragias; 
Emergências Traumáticas (continuação); 
Traumatismos gerais ; 
Emergências Traumáticas (continuação); 
 Lesões dos tecidos do aparelho locomotor; 
 Emergências Traumáticas (continuação); 
Transporte do acidentado; 
Emergências Traumáticas (continuação); 
Transporte do acidentado (JOGOS); 
Emergências Especiais (continuação); 
Queimaduras; 
Emergências Especiais (continuação); 
Afogamento; 
Emergências Clínicas; 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); 
 Acidente Vascular Cerebral (AVC); 
Convulsão; 
Síncope; 

BIBLIOGRAFIA 
COPASS, Michael K. SOPER, Roy G. & EISENBERG, Mickey S. manual de Emergências Médicas. Rio de Janeiro, REVINTER, 2ᵃ ed. 1996. 
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FIGUEIREDO,  José Roberto et. alli. Emergências – Condutas Médicas e Transporte. Rio de Janeiro, REVINTER, 1996. 
GRAY, Muir. Lesões no Futebol. Rio de janeiro. Ao Livro Técnico S/A, 1984. 
HARTLEY, Joel. Manual de Primeiros Socorros. São Paulo, IBRASA, 1978. 
NOVAES, Jefferson da Silva. Manual de Primeiros Socorros para Educação Física. Rio de Janeiro, Editora SPRINT Ltda., 1994. 
PIRES, Marco Túlio Baccarini. Erazo Manual de Urgências em Pronto Socorro MEDSI, 4ᵃ ed. 1993SANT, Joan Rius. Metodología del Atletismo. Ed. PAIDOTRIBO, 
Barcelona, 1997. 
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3º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA –  PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO03300 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 h/a 

EMENTA 
Estudo dos conceitos e principais correntes da pedagogia e suas aplicações na Educação Física. Planejamento e avaliação das intervenções da 
Educação Física nos contextos do lazer, da saúde e do esporte. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Didático-pedagógica 

COMPETÊNCIA (S) 
 
-Avaliar diferentes 
correntes pedagógicas e 
suas implicações para 
condução do processo 
ensino-aprendizagem-
treinamento; 
-Selecionar a corrente 
pedagógica adequada ao 
contexto e objetivo de 
intervenção do profissional 
de Educação Física no 
âmbito da saúde, esporte e 
lazer; 
Planejar programas de 
atividades físicas, 
recreativas e esportivas; 
 
 

HABILIDADES 
 
 -Compreender os pressupostos teóricos da pedagogia aplicados à Educação 
Física;  
 
 -Identificar e analisar no contexto da Saúde, do Esporte e do Lazer, as 
contribuições teórico-metodológicas da Pedagogia da Educação Física, 
considerando os princípios da didática; 
 
- Elaborar programas, planos de ensino e de aula nos contextos da atuação 
do bacharel nas dimensões da Saúde, do Esporte e do Lazer.  
  
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
-Pressupostos Teóricos da Pedagogia na Educação Física 
Conceitos e principais correntes da pedagogia;  
Princípios e aplicações da Pedagogia na Educação Física;  
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-Pressupostos Metodológicos da Pedagogia na Educação Física 
Planejamento e prática das intervenções da Educação Física no contexto do lazer;  
Planejamento e prática intervenções da Educação Física no contexto do Esporte;  
Planejamento e prática das intervenções da Educação Física no contexto da Saúde.  

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. O que é Pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2007.  
______. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP&A, 2000;  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez – (Coleção magistério. Série formação do professor), 28ª reimpressão, 2008.  
PILETTI, Claudino. Didática geral. São Paulo: Editora Ática, 2007. 
 
 
Complementar 
BETTEGA, Otávio Baggiotto et al. Pedagogia do esporte: o jogo como balizador na iniciação ao futsal. Pensar a Prática, Goiânia, v. 18, n. 2, 
abr./jun. 2015.  
FILIPPIS, André De; MARCELLINO, Nelson Carvalho. Formação profissional em lazer, nos cursos de Educação Física, no Estado de São Paulo. 
Movimento, Porto Alegre, v. 19, n. 03, p. 31-56, jul/set de 2013.  
LOVISOLO, Hugo. Atividade Física, Educação e Saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.  
MILISTETD, Michel et al. A aprendizagem profissional de treinadores esportivos: desafios da formação inicial universitária em educação física. 
Pensar a Prática, Goiânia, v. 18, n. 4, out./dez. 2015.  
PAIVA, Andrea Carla de et al. Dimensão pedagógica da educação física no âmbito da saúde. Pensar a Prática, Goiânia, v. 18, n. 2, abr./jun. 
2015.  
REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José; PAES, Roberto Rodrigues. Pedagogia do esporte: panorama e análise conceitual das 
principais  
Abordagens. Motriz, Rio Claro, v.15 n.3 p.600-610, jul./set. 2009.  
SEYBOLD, Annemary. Educação Física: Princípios pedagógicos. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1986.  
SOARES, João Paulo Fernandes. Formação e atuação profissional no contexto do programa esporte e lazer da cidade em UBÁ, Minas Gerais. 
Pensar a Prática, Goiânia, v. 18, n. 3, jul./set. 2015.  
TUBINO, Manoel. As Teorias da Educação Física e do Esporte: uma abordagem epistemológica. São Paulo: Manole, 2002. 
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4º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESEF 

DISCIPLINA – Fundamentos Teórico-metodológicos da Luta  

CÓDIGO DA DISCIPLINA – UM032012 

CARGA HORÁRIA TOTAL -  54 h; TEÓRICA: 36 h; PRÁTICA: 18 h. 
 

 

EMENTA 
Estudo dos determinantes sociais, históricos, políticos e culturais das modalidades de luta, suas manifestações e relações com a Educação Física. A luta como 
tema da cultura de movimento e suas aplicações metodológicas nos contextos da educação básica, do lazer, da saúde e do esporte. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Conh. Técnico-científico em 
Educação Física  
 

COMPETÊNCIA (S) 
Conhecer criticamente o 
universo das lutas e 
reconhecer na 
historicidade, rituais e 
gestos próprios da 
Capoeira e do Judô, as 
possibilidades de uso dos 
seus saberes e fazeres na 
Educação Física, para fins 
educacionais, de saúde, 
esporte e lazer. 
 
Identificar a historicidade 
da Capoeira e do Judô, 
suas características, 
metodologias, rituais e 
gestos próprios e as 
possibilidades de uso na 
Educação Física para fins 

HABILIDADES 
Analisar, criticar e opinar na organização do planejamento. 
Identificação dos aspectos históricos, filosóficos e sociais que determinaram a criação das lutas 
tratadas; 
Contextualizar o conhecimento histórico e filosófico das lutas, para um tratamento metodológico 
adequado na atualidade.  
Caracterizar as lutas tratadas enquanto meio educacional, considerando sua história, filosofia e 
rituais. 
Elaborar processos pedagógicos, permitindo a identificação da importância dos conteúdos 
vivenciados como elemento fundamental para o aprendizado das lutas, bem como, para a 
segurança individual e do companheiro. 
Aplicar as técnicas vivenciadas, percebendo a aplicabilidade da mesma, referente a 
movimentação, desequilíbrio, tempo adequado para execução, segurança do companheiro e 
segurança pessoal.  
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educacionais, de saúde, 
esporte e lazer.  
Pesquisar outras lutas e 
suas possibilidades de uso 
na Educação Física, para 
fins educacionais, de 
saúde, esporte e lazer. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Aula introdutória – planejamento e discussões sobre as possibilidades dos conteúdos durante o semestre letivo, exigências, discussão sobre o processo 
avaliativo e dúvidas gerais. 6 grupos com seis elementos. 
2. História das lutas; História e filosofia do Judô: Origem, Princípios, Objetivos, Características. História do Japão medieval ao período do renascimento 
japonês.   
3. Fundamentos: quedas: frente, costas, lados e rolamentos. Segurança pessoal e do companheiro. 
4. História e filosofia do Judô: do Renascimento japonês, Judô no Brasil, princípios filosóficos; Judô educação, esportes e filosofia. 
5. TODOS: Vivencias do conteúdo de quedas através de atividades lúdicas: (jogos e brincadeiras). 
6. Técnicas de projeção: O SOTO GARI, O UCHI GARI. (Como estratégia de quedas) 
7. Filosofia do Judô (discussão sobre sua importância a partir da leitura de texto) caracterização da filosofia a prática pedagógica. 
8. GRUPO1 e 2: Vivencias do conteúdo de quedas através de atividades lúdicas: (jogos e brincadeiras). (3 pontos) 
9. Técnica de projeção: DE ASHI HARAI, O GOSHI, UKI GOSHI. 
10. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
11. GRUPO 3: Revisão, técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 
12. Técnica de projeção: HIZA GURUMA, SASAE TSURI KOMI ASSHI, IPPON SEOI NAGE.  
13. T. de Imobilização: HON KESA GATAME, KATA GATAME, YOKO SHIHO GATAME, KAMI SHIHO GATAME, TATE SHIHO GATAME.  
14. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
15. Regulamentação: INTRODUÇÃO 
16. GRUPOS 4: Técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 
17. Técnica de projeção: MOROTE SEOI NAGE.  
18. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
19. T. de Imobilização: HON KESA GATAME, KATA GATAME, YOKO SHIHO GATAME, KAMI SHIHO GATAME, TATE SHIHO GATAME.  
20. Tipos de treinos: UCHICOMI, SHIAI e HANDORI. 
21. Regulamentação 
22. GRUPO 5 e 6: Técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 



44 
 

23. Técnica de projeção: MOROTE SEOI NAGE.  
24. Tipos de treinos: UCHICOMI, SHIAI e HANDORI. 
25. CAPOEIRA – Seminário, Vivência prática.  
26. CAPOEIRA –  Vivência prática. 
27. TAEKWONDO – Seminário, Vivência prática.  
28. MUAY THAI – Seminário, Vivência prática.  
29. KUNG FU – Vivência prática;  
30. Seminários (teóricos, diversas lutas);. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Aula introdutória – planejamento e discussões sobre as possibilidades dos conteúdos durante o semestre letivo, exigências, discussão sobre o processo 
avaliativo e dúvidas gerais. 6 grupos com seis elementos. 
2. História das lutas; História e filosofia do Judô: Origem, Princípios, Objetivos, Características. História do Japão medieval ao período do renascimento 
japonês.   
3. Fundamentos: quedas: frente, costas, lados e rolamentos. Segurança pessoal e do companheiro. 
4. História e filosofia do Judô: do Renascimento japonês, Judô no Brasil, princípios filosóficos; Judô educação, esportes e filosofia. 
5. TODOS: Vivencias do conteúdo de quedas através de atividades lúdicas: (jogos e brincadeiras). 
6. Técnicas de projeção: O SOTO GARI, O UCHI GARI. (Como estratégia de quedas) 
7. Filosofia do Judô (discussão sobre sua importância a partir da leitura de texto) caracterização da filosofia a prática pedagógica. 
8. GRUPO1 e 2: Vivencias do conteúdo de quedas através de atividades lúdicas: (jogos e brincadeiras). (3 pontos) 
9. Técnica de projeção: DE ASHI HARAI, O GOSHI, UKI GOSHI. 
10. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
11. GRUPO 3: Revisão, técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 
12. Técnica de projeção: HIZA GURUMA, SASAE TSURI KOMI ASSHI, IPPON SEOI NAGE.  
13. T. de Imobilização: HON KESA GATAME, KATA GATAME, YOKO SHIHO GATAME, KAMI SHIHO GATAME, TATE SHIHO GATAME.  
14. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
15. Regulamentação: INTRODUÇÃO 
16. GRUPOS 4: Técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 
17. Técnica de projeção: MOROTE SEOI NAGE.  
18. Tipos de treinos: UCHICOMI e HANDORI 
19. T. de Imobilização: HON KESA GATAME, KATA GATAME, YOKO SHIHO GATAME, KAMI SHIHO GATAME, TATE SHIHO GATAME.  
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20. Tipos de treinos: UCHICOMI, SHIAI e HANDORI. 
21. Regulamentação 
22. GRUPO 5 e 6: Técnicas de cair e técnicas de projeção anteriores. (Apresentação de vivencias lúdica pelos alunos). 
23. Técnica de projeção: MOROTE SEOI NAGE.  
24. Tipos de treinos: UCHICOMI, SHIAI e HANDORI. 
25. CAPOEIRA – Seminário, Vivência prática.  
26. CAPOEIRA –  Vivência prática. 
27. TAEKWONDO – Seminário, Vivência prática.  
28. MUAY THAI – Seminário, Vivência prática.  
29. KUNG FU – Vivência prática;  
30. Seminários (teóricos, diversas lutas);. 
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4º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física 

DISCIPLINA – Educação Física Adaptada no Contexto Terapêutico 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO 04311 

CARGA HORÁRIA TOTAL – Carga Horária Teórica: 58 h/a e carga Horária Prática: 14 h/a 

EMENTA 
Estudo da Epidemiologia e Fisiopatologia das doenças crônico-degenerativas, das deficiências e do processo de envelhecimento, assim como, 
estudo dos fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física Adaptada no contexto terapêutico. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Biológica do Corpo Humano 

COMPETÊNCIA (S) 
- Aplicar os fundamentos técnico-metodológicos da 
intervenção com exercício físico para a prevenção de controle 
de doenças não transmissíveis; 
- Promover a prática de esportes adaptados para pessoas 
com deficiência  

HABILIDADES 
Intervir na reabilitação da saúde de pessoas com 
doenças crônicas e na promoção da pessoa com 
deficiências. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

01) Estilo de vida, atividade física e saúde; 
02) Papel das atividades físicas na prevenção e controle da obesidade; 
03) Papel das atividades físicas na prevenção e na reabilitação cardiovascular; 
04) Papel das atividades físicas no controle do diabetes; 
05) Papel das atividades físicas no envelhecimento; 
06) Epidemiologia das deficiências; 
07) Atividades físicas adaptadas às pessoas com deficiências; 
08) Esportes adaptados a pessoas com deficiências. 

BIBLIOGRAFIA 
AACVPR. Diretrizes para Reabilitação Cardíaca e Programas de Prevenção Secundária. São Paulo: Roca, 2007. 
GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F (org.). Atividade Física Adaptada. Barueri, SP: Manole, 2005. 
SMETHURST, W. S.; FREITAS, C. M. S. M. Atividade Física e Envelhecimento. IN: M.V. G.BARROS; M. T. CATTUZZO (org.). Atualização em    
      Atividade Física e Saúde. Recife: EDUPE, 2009 
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4º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO04211 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 HORAS (36 horas teóricas e 18 horas de prática) 

EMENTA 
Estudo dos princípios e métodos de treinamento que regem os processos adaptativos fisiológicos e motores para a melhoria das capacidades relativas à prática 
esportiva. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Saúde; Eixo técnico-instrumental. 

COMPETÊNCIA (S) 
 
Ser capaz de analisar os 
processos que resultam na 
adaptação fisiológica e 
motora; e aplicar os 
princípios e métodos de 
treinamento para a 
melhoria do desempenho 
nas atividades corporais 
relativas à cultura do 
movimento.  
 
 

HABILIDADES 
 
 Adquirir conhecimento sobre os processos que envolvem a adaptação humana e o papel do 
exercício sistematizado  
Relacionar os princípios, meios e métodos de treinamento; e os seus objetivos; 
Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos de forma crítica e coerente para a consecução 
eficaz dos objetivos. 
Reconhecer a necessidade de atualização constante com a tecnologia e com o conhecimento 
produzido nesta área; e a formação continuada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Evolução histórica do treinamento esportivo 
Conceituação do treinamento esportivo como ciência. Conceito de rendimento. O rendimento esportivo e seus fatores intervenientes. 
Os processos de adaptação biológica. Conceito de Stress. Grau de mobilização das reservas funcionais.  
A síndrome do supertreinamento, consequências e prevenção. 
Os princípios do treinamento esportivo. 
Análise das capacidades coordenativas e condicionais. Considerações fisiológicas, métodos de avaliação, métodos de treinamento e forma de prescrição. 
A preparação física, técnica e tática e suas inter-relações na condução do treinamento. 
Organização e planejamento do treinamento. 
Periodização do treinamento esportivo. 
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BIBLIOGRAFIA  
 
ACSM Manual para teste de esforço e prescrição do exercício. 4ª ed. Rio de Janeiro, Revinter, 1996. 
BOMPA, T. Periodização, teoria e metodologia do treinamento. 1ª ed. São Paulo, Phorte Editora, 2002. 
DANTAS, E. A prática da preparação física. 3ª ed. Rio de Janeiro, SHAPE, 1995. 
DENADAI, B.S. Índices fisiológicos de avaliação aeróbia. Conceitos e Aplicações. Ribeirão Preto, B.S.D., 1999. 
FLECK, S. e KRAMER, A. Fundamentos do treinamento de força muscular. São Paulo, Artes Médicas, 1999. 
MARTIN, D., CARL, K. e  LEHNERTZ, K. Manual de Teoria do Treinamento Esportivo. São Paulo. Phorte 2008. 
ROBERGS, R.A. e ROBERTS, S. O. Princípios Fundamentais de Fisiologia do exercício para a aptidão, desempenho e saúde. São Paulo, Phorte editora, 2002. 
TANI, G.,BENTO, J. O.,PETERSEN, R. D (Orgs.) Pedagogia do desporto. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2006 
WEINECK, J. Treinamento Ideal. São Paulo, Manole, 1991. 
WILMORE, J. K. e COSTILL, D. L.  Fisiologia do esporte e do exercício. 2ª ed. São Paulo, Manole, 2001. 
ZAKHAROV, A. e GOMES, A. C. Ciência do treinamento esportivo. Rio de Janeiro, Palestra Sport, 1992. 
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4º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – INTERVENÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO04210 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 horas/aula 

EMENTA 
Trata-se de um componente curricular no qual são discutidos aspectos históricos, contextuais, metodológicos e normativos da intervenção do profissional de 
Educação Física na área de saúde. É um componente curricular fundamental na formação inicial em Educação Física porque oportuniza aos estudantes o estudo e 
o desenvolvimento de competências que lhes permitam uma preparação inicial para futura intervenção profissional no âmbito da saúde. Nesse contexto ensino-
aprendizagem, a atividade física é apresentada como uma manifestação da cultura de movimento - objeto de estudo no programa de graduação em Educação 
Física da UPE - e explorada nas suas interfaces com a saúde. Parte-se de uma abordagem histórica das intervenções da Educação Física na saúde, seguindo com 
uma análise da situação atual e tendências da saúde no Brasil. Transição demográfica, epidemiológica e nutricional e as suas repercussões na intervenção da EF 
na saúde. Avaliação, prescrição e supervisão de programas de exercícios físicos. Atuação em programas de promoção de atividades físicas. Equipes 
multidisciplinares: papel e atuação do profissional de Educação Física. Princípios doutrinários e organizacionais do sistema único de saúde. A Educação Física 
como profissão da saúde. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Dimensão técnico-instrumental. 

COMPETÊNCIA (S) 
11. Identificar a diferença entre os 
modelos de intervenção da Educação 
Física na saúde 
12. Relacionar o modelo de 
atenção à saúde com as 
características da intervenção da 
Educação física na saúde 
13. Analisar a situação de saúde 
no contexto contemporâneo de modo 
a definir estratégias apropriadas de 
intervenção 
14. Identificar as possibilidades de 
intervenção da Educação Física no 
contexto do SUS e da estratégia de 
saúde da família 

HABILIDADES 
5. Selecionar testes para avaliação da aptidão física relacionada à saúde 
6. Elaborar com parâmetros básicos uma prescrição de exercícios físicos para 
pessoas aparentemente saudáveis 
7. Selecionar testes para medida da atividade física em nível populacional 
8. Elaborar planos de promoção da atividade física em nível comunitário 
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15. Identificar critérios de para 
seleção de testes para avaliação da 
aptidão física e medidas da prática de 
atividade 
16. Identificar macroprocessos 
básicos de gestão de programas de 
promoção da atividade física 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Durante o desenvolvimento da disciplina, espera-se que sejam tratados os seguintes conteúdos: (1) intervenções da Educação Física na saúde: abordagem 
histórica e transição de paradigmas; (2) a saúde no Brasil: transição demográfica, epidemiológica e nutricional, situação atual e tendências; (3) avaliação e 
prescrição de exercícios físicos como possibilidade de intervenção em saúde; (4) avaliação da aptidão física relacionada à saúde: visão geral e aplicações; (5) 
prescrição de exercícios físicos; (6) supervisão de programas de exercícios físicos (convencionais e adaptados); (7) intervenções a partir de programas de 
promoção da atividade física; (8) o Sistema Único de Saúde (SUS): história, desenvolvimento e princípios; (9) o SUS, a política nacional de promoção da saúde e a 
intervenção da Educação Física na saúde; (10) Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a intervenção do profissional de Educação Física; e, (11) promoção da 
atividade física: perspectiva de intervenção da Educação Física no âmbito da saúde pública. 
 

BIBLIOGRAFIA 
4. Barros MVG et al. Pesquisa e estudos pós-graduados no campo da atividade física relacionada à saúde: avanços, hiatos e implicações na intervenção 
profissional. Rev Bras Ativ Fis Saúde 2015;20(3):209-13. 
5. Nascimento JV, Farias GO (organizadores). Construção da identidade profissional em Educação Física: da formação à intervenção. Florianópolis : Ed. da 
UDESC, 2012. 
6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 3. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
7. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Evaluation Handbook. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, 
Centers for Disease Control and Prevention, 2002. Disponível em: www.celafiscs.institucional.ws/nca/celafiscs/?c=78 
8. Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 2003. 
9. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica: Diretrizes do NASF – Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_do_nasf_nucleo.pdf 

 
 
 
 

http://www.celafiscs.institucional.ws/nca/celafiscs/?c=78
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_do_nasf_nucleo.pdf
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5º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA –  CINESIOLOGIA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 48 teóricas e 24 práticas.  

EMENTA 
Estudo analítico da cinesiologia e da biomecânica das estruturas do aparelho locomotor, da estática das articulações, da dinâmica muscular, da biomecânica dos 
segmentos do corpo humano e dos movimentos desportivos, bem como das habilidades motoras (saúde e rendimento). 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Informar qual é a área de 
conhecimento, eixo ou núcleo que 
o componente está inserido. 

COMPETÊNCIA (S) 
 
É o que o aluno será capaz 
de saber ao final do 
semestre letivo, de 
analisar, intervir sobre o 
movimento humano dentro 
de uma perspectiva 
anatomofisiológica e 
mecânica. No que se diz 
respeito a prevenção até o 
alto rendimento.  
 

HABILIDADES 
 
O aluno será capaz de desenvolver as seguintes habilidades: 
 
- conhecimento específico da anatomia do movimento humano 
 
- conhecimento específico da mecânica aplicada a análise e interpretação do movimento 
humano 
 
- Aplicação do conhecimento anatomofisiológico e mecânico no processo de intervenção junto 
ao praticante de atividade física 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Introdução a cinesiologia 
2. Métodos de Avaliação da Cinesiologia e Biomecânica aplicada ao Esporte 
3. Mecânica Muscular e Articular 
4. Equilíbrio do Corpo Humano 
5. As Leis de Newton no Movimento Humano 
6. Análise Cinemática e Cinética do Movimento Humano 
7. Análise Qualitativa 
 

BIBLIOGRAFIA 
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HAY, J.G. – Biomecânica das Técnicas Desportivas 2ª ed. Rio de Janeiro Interamericana,1981 
HAY, J. G. & REID, J. G. – “As bases anatômicas e mecânicas do movimento humano” Editora Prentice Hall do Brasil Ltda 
HALL, S. – Biomecânica básica Editora Guanabara Koogan AS, 1993 
HAMILL, J. & KNUTSEN, K. M. – Bases biomecânicas do movimento humano 1ª edição, Editora Manole Ltda 
ENOKA, R. M. – Bases Neuromecânicas da Cinesiologia 2ª edição, Editora Manole Ltda 
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5º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física - ESEF 

DISCIPLINA – ÉTICA PROFISSIONAL (Bacharelado) 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO05200 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36 

EMENTA 
Estudo e análise crítica dos princípios morais e normativos do comportamento profissional. Estudo dos direitos e deveres do profissional de Educação Física. 
Profissão como atividade ético-social. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Informar qual é a área de 
conhecimento, eixo ou núcleo que 
o componente está inserido. 

COMPETÊNCIA (S)  
  
- Despertar o aluno para a 
reflexão sobre ética e a 
importância dos direitos e 
deveres no exercício da 
profissão. 
- Discutir os fatos e 
fundamentos morais da 
existência humana no 
mundo, diante da 
sociedade e da natureza. 
  
- Analisar a relação entre 
Ética e Moral. 
 

HABILIDADES 
 
- Problematizar, a partir da realidade vivida, alguns temas/problemas que configuram o universo 
da Ética no mundo contemporâneo. 
 
- Analisar a atuação do profissional e sua posição diante dos dilemas éticos. 
 
- Analisar o código de ética do profissional de Educação Física, discutindo as relações entre o 
exercício da profissão e o código de ética. 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I: A existência moral de ser humano - Atuação profissional e os dilemas éticos. 
 
- Conceitos, funções e objeto de estudo da ética. 
- Ética e Moral. 
- A Ética e a virtude.  



54 
 

- Ética profissional. 
- A dimensão moral da existência humana: A moralidade e os constituintes do campo ético; Princípios, normatividade, fins e livre escolha.  
- Fundamentos objetivos da ética: aspectos do ser humano. 
- Comportamento ético e moral do profissional de educação – Ética profissional (os dilemas éticos, a integridade do profissional e os dilemas éticos, ética e os 
princípios da conduta do profissional). 
 
UNIDADE II: O código de ética profissional e o exercício da profissão. 
 
- Responsabilidade social e Código de Ética: Clima ético, prática profissional e cidadania.  
- O Código de Ética do profissional de Educação Física. 
 - Os órgãos representativos da profissão e seus papeis.  
- Temas sociais importantes do ponto de vista da ética. 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica. 
 
CAMARGO, Marculino. Fundamentos da ética geral e profissional. Petrópolis, RJ. Vozes, 1999.  
GARCIA, Rui; LEMOS, Kátia. Temas (quase éticos) de desporto. Belo Horizonte: Instituto Casa da Educação Física, 2005. 
SANTOS, Clóvis Roberto dos. Ética, moral e competência dos profissionais de educação. São Paulo: Avercamp, 2004.  
TOJAL, João Batista; et al. A Ética e a Bioética na preparação e na intervenção do profissional de educação física. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2006. 
 
Complementar. 
Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. 
Lei 9696/98. Regulamentação da Profissão de Educação Física. 
CONFEF. Deontologia e Código de Ética. Rio de Janeiro: Impresso, 2000. 
MARQUES, Diamantino. A Ética da Virtude e a Virtude da Ética – Pequeno Ensaio. Julho, 2008. Disponível em http://www.portoseguro.co.pt/noticias/etica-virtude-
pequeno-ensaio.htm 
Glock, RS, Goldim JR. Ética profissional é compromisso social. Mundo Jovem (PUCRS, Porto Alegre)  
2003;XLI(335):2-3. 
MOTTA, Nair de Souza. Ética e vida profissional. Âmbito Cultua Edições Ltda: 1994.  

 
 
  

http://www.portoseguro.co.pt/noticias/etica-virtude-pequeno-ensaio.htm
http://www.portoseguro.co.pt/noticias/etica-virtude-pequeno-ensaio.htm
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5º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISICA  

DISCIPLINA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (SAÚDE) 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO 05150 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 108 horas/aulas, das quais 18 horas/aulas teóricas e 90 horas/aulas de observação/intervenção na área de 
saúde em ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

EMENTA 
Diagnóstico dos interesses e expectativas das pessoas de modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar 
projetos e programas no contexto da saúde na perspectiva da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde e reeducação motora, e de 
outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas relacionadas à saúde 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Intervenção profissional na área de 
saúde. 

COMPETÊNCIA (S) 
Análise crítica dos fundamentos teóricos-
metodológicos da Prática profissional da 
Educação Física na área de saúde 
 
Adoção e seleção de práticas 
profissionais e procedimentos 
metodológicos adequados a intervenção 
acadêmica e profissional no contextos da 
saúde. 
 

HABILIDADES 
Contextualizar no cotidiano do estágio supervisionado os 
princípios teóricos metodológicos dos conteúdos abordados nas 
disciplinas da área de saúde 
 
Intervir com propriedade no espaço de estágio sob a supervisão 
do profissional preceptor no contexto da saúde relacionado aos 
processos de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde. 
 
Avaliar e analisar criticamente as experiências do estágios 
supervisionado,  
Identificando seus conflitos e indicadores de qualificação 
profissional. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Corpo de conhecimentos, conceitos, procedimentos e atitudes específicas do profissional de educação física na área da saúde e sua a relação 
fundamentada em princípios e valores sociais, morais, éticos e estéticos inerentes a uma sociedade plural e democrática. 

BIBLIOGRAFIA 

 Barros, Mauro V.G.; TASSITANO, R. M. (Org.) ; DE OLIVEIRA, E. S. A. (Org.) . Pesquisa em estilos de vida e saúde. 1. ed. Recife: Editora 
Universitária da UFRPE, 2016. v. 1. 252p . 

 NAHAS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 6. ed. Londrina: 

http://lattes.cnpq.br/4011800687498916
http://lattes.cnpq.br/4011800687498916
http://lattes.cnpq.br/8162584900913172
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Midiograf, 2013. 335 p. 

 BARROS, M. V. G.; NAHAS, M. V. (Org.). Medidas da Atividade Física: Teoria e Aplicação para Diversos Grupos Populacionais. 1. ed. 
Londrina - PR: Midiograf, 2003. v. 1. 160p  

 
 
 
  

http://lattes.cnpq.br/4011800687498916
http://lattes.cnpq.br/7504362684597581
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5º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODLÓGICOS DA DANÇA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO 05220 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 H; TEÓRICA – 36H; PRÁTICA – 36H 

EMENTA 
Estudo dos aspectos sócio-culturais envolvidos no processo de evolução da dança.  A dança como atividade de ensino e sua aplicação no contexto 
não escolar. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Dimensão do conhecimento da 
cultura de movimento 

COMPETÊNCIA (S) 
Compreender a dança e o 
corpo nos contextos sócio-
histórico-político-culturais 
na contemporaneidade e 
no Ocidente, relacionando-
a com o processo de 
intervenção profissional do 
Bacharel em Educação 
Física. 
 
 

HABILIDADES 
Aplicar os fundamentos da dança como movimento em contextos de educação, 
lazer, saúde e esporte; 
Vivenciar o corpo contemporâneo como transitório, imaterial, significador e 
identificador; 
Identificar as formas de dança que se estabeleceram nos diferentes contextos 
sócio-histórico-político-culturais do Ocidente; 
Conhecer a dança esportiva em duas de suas formas: dança de salão e dança 
em cadeira de rodas 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O corpo contemporâneo: transitório, imaterial, significador e identificador 
Princípios técnicos em dança na contemporaneidade: conexões corporais, espaciais, gravitacionais, inter-corporais 
Os contextos da dança: social, esportivo, terapêutico, artístico 
Fundamentos da dança: corpo, ações, espaço, dinâmica e relação 
Corpo: partes e formas; ações: deslocamentos, saltos, giros, paradas, mudança de suporte, gestos; espaços: níveis, extensões, trajetórias, 
direções; dinâmica: tempo, espaço, peso, fluência; relação 
As danças esportivas: dança de salão e dança em cadeira de rodas 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
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Básica: 

BOURCIER, P. História da dança no Ocidente. São Paulo: Summus, 1987. 
GEHRES, A. F. Corpo-dança-educação na contemporaneidade ou da construção de corpos fractais. Lisboa: Piaget, 2008. 
GOUCH, Marion, In touch with dance, Lancaster, Whitethorn, 1993. 
LABAN, Rudolf, Dança educativa moderna, São Paulo, Ícone, 1988.  
_______ , Domínio do movimento, São Paulo, Summus, 1978. 
LE CAMUS, Jean, Da reeducação psicomotora às terapias corporais, Porto Alegre, Artese Médicas, 1988. 
MOURA, Margarida & MONTEIRO, Elisabete. (2007). Dança em contextos educativos. Lisboa: FMH. 
 

Complementar: 

GIL, José, Movimento total, Lisboa, Relógio D´água, 2001. 
LABAN, Rudolf, A life for dance, London, Mac Donalds &Evans, 1975. 
MARQUES, Isabel A., Ensino de dança hoje, São Paulo, Cortez, 1999. 
 
 
 

 
 



6º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

DISCIPLINA – GESTÃO E EMPREENDEDORISMO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54 horas (36 horas Teóricas / 18 horas Práticas)  

EMENTA 
 
Estudos e aplicação de conceitos e aspectos gerais da gestão e da administração na Educação Física e Esporte; Gestão e empreendedorismo nos diferentes 
segmentos da Educação Física e Esporte; Estudo dos processos de organização e gestão de eventos e instalações esportivas. 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Técnico instrumental  

COMPETÊNCIA (S) 
 
Desenvolver a capacidade 
de analisar a estrutura 
administrativa da 
Educação Física e Esporte 
no Brasil.   

HABILIDADES 
 
▪ Identificar os conceitos e princípios da administração e gestão do esporte; 
▪ Compreender os campos de atuação do gestor esportivo e a sua formação necessária; 
▪ Aplicar os conhecimentos da gestão do esporte nas diversas organizações e esferas; 
▪ Identificar os modelos de gestão de instalações esportivas; 
▪ Gerenciar projetos e eventos esportivos  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Conceitos e princípios de administração e gestão do esporte;  
2. Campos de atuação e capacidades e habilidades do gestor;  
3. Funções Administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar  
4. Gestão do Esporte nas diferentes esferas: municipal, estadual, federal;  
5. Gestão do esporte nas organizações: academias, assessorias esportivas, clubes, federações e outras entidades. 
6. Gestão de Instalações 
7. Gestão de Eventos 
8. Gestão de Projetos 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
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        Básica 
 
▪ BASTOS, Flávia da Cunha. (2003). Administração esportiva: Área de estudo, pesquisa e perspectivas no Brasil. Motrivivência, Florianópolis, SC, ano 15, n. 
20-21, p. 295-306. 
▪ O NETO, F. P. de. Criatividade em eventos. São Paulo, Contexto, 2000. 
▪ POIT, D. R. Organização de Eventos Esportivos. Jundiaí, Phorte, 2004.  
▪ ROCHE, F. P. Gestão Desportiva - planejamento estratégico nas organizações desportivas. Porto Alegre, Artmed, 2002.  
▪ PIRES, Gustavo; SARMENTO, José Pedro. Conceito de gestão do desporto: novos desafios, diferentes soluções. Revista Portuguesa de Ciências do 
Desporto, v. 1, n. 1, p. 88-103, 2001. 
 
        Complementar 
 
 
▪ CASTELO BRANCO. Organização de competições. Rio de Janeiro, Sprint, 1996.  
▪ MORALES, I. R. Liderança e administração esportiva. São Paulo, Ícone, 1997. 
▪ REZENDE, J. R. Organização e Administração no esporte. Rio de Janeiro, Sprint, 2000. 
▪ CARREIRO, E. A. Gestão da educação física e esporte. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2007. 
▪ ARMANI, D. Como elaborar projetos: guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais. Ed. TONO, 2002. 
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6º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA –  CINEANTROPOMETRIA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36 horas teóricas 18 práticas  

EMENTA 
Estudo da avaliação e mensuração  de diferentes aspectos do ser humano em movimento. Avaliar os componentes antropométricos e neuromotores e metabólicos  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Informar qual é a área de 
conhecimento, eixo ou núcleo que 
o componente está inserido. 

COMPETÊNCIA (S) 
 
É o que o aluno será capaz 
de saber ao final do 
semestre letivo, de 
analisar, intervir sobre o 
movimento humano dentro 
de uma perspectiva 
anatomofisiológica. No que 
se diz respeito a 
intervenção dentro do 
contexto escolar.  
 

HABILIDADES 
 
O aluno será capaz de desenvolver as seguintes habilidades: 
 
- conhecimento específico do processo de medidas e avaliação do movimento 
 
- conhecimento específico para análisar e interpretar o movimento  
 
- Aplicação do conhecimento anatomofisiológico no processo de intervenção junto ao aluno de 
Educação Física Escolar 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
INTRODUÇÃO A AVALIAÇÃO  
Conceitos de medir e avaliar. 
Avaliação:  modalidades e instrumentos e  Domínios. 
Testes , conceito, classificação  e princípios gerais  de aplicação 
 Etapas de planejamento e aplicação  de uma  bateria de testes 
 
AVALIAÇÃO  ANTROPOMÉTRICA         
Anatomia topográfica  
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Estudo  antropométrico , princípios , técnicas e aplicações. 
Avaliação do crescimento e estado nutricional, princípios,  técnicas e aplicações 
Avaliação da composição corporal, princípios , técnicas e aplicações . 
Avaliação da postura, princípios , técnicas e aplicações.         
 
AVALIAÇÃO METABÓLICA 
Testes metabólicos, princípios e aplicações 
1ª via metabólica 
2ª via metabólica  
3ª via metabólica  
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ACSM ; "Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição" Guanabara Koogan,  
 
ACSM; Manual de Pesquisa das Diretrizes do para os testes de Esforço e sua prescrição  American College of Sports Medicine –– Guanabara Koogan Rio de 
Janeiro, 2006 
 
CELAFISCS; “ Testes em ciências do esporte “ ; Gráficos Burti, São Paulo, 1984 
 
Heyward, Vivian H.; Avaliação Física e Prescrição de Exercício – Técnicas Avançadas ; ArtMED.  – Porto Alegre ; 2004 
 
McARDLE, W. ; KATCH, F. & KATCH, F. – Fisiologia do exercício, energia, nutrição e desempenho humano –  Rio de Janeiro, Guanabara , 2004. 
  
MORROW JR., J. R E Col.” Medida e avaliação do desempenho humano” ; ARTEMED, Porto Alegre , 2003. 
 
TRITSCHLER, K. “ Medida e avaliação em Educação Física e Esportes”, MANOLE, São Paulo, 2003.  
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6º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ESPORTE 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO 06151 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 126 ( 36 Teóricas e 90 Práticas de estágio supervisionado) 

EMENTA 
Análise e aplicação dos fundamentos teórico-metodológicos da Educação Física em sua prática pedagógica, na área do esporte. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Formação específica da atuação profissional, na 
dimenção Didático-pedagógica 

COMPETÊNCIA (S) 
Participar do estágio supervisionado na área do esporte, adquirindo noções do seu funcionamento, 
estrutura, planejamento e ações didático-metodológicas. 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

– Estudo sobre a organização do esporte a nível nacional e internacional. 

– Análise do esporte de rendimento, participação e de formação. 

– Manifestações do esporte na sociedade brasileira.   

– Abordagem da prática pedagógica no ensino do esporte. 

– Intervenções nos estágios e suas possibilidades de construção do saber coletivo. 

– Temas transversais observados nos estágios supervisionados. 

– Relatos de experiência dos estágios 
 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
 GRAÇA, Amândio [ ET AL]. O ensino dos jogos desportivos. Porto: Ed. Universidade do Porto, 1995. 
 RAMOS, Glauco Nunes Souto. Estágios em Educação Física: experiências de ação e reflexão. São Carlos: EDUFSCAR, 2001. 
 TANI, Go. Bento, Jorge Olímpio. Petersen, Ricardo Demétrio de Souza. Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. 
 TUBINO, Manoel. As teorias da Educação Física e do Esporte: uma abordagem epistemológica. São Paulo: Manole, 2002. 
 COMPLEMENTAR: 
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BARBANTI, V.; AMADIO, C. A.; BENTO, J. O.; MARQUES, A. T. Esporte e Atividade Física - interação entre rendimento e saúde. São Paulo, Manole, 2002. 
 DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. Educação Física na Escola: Implicações para a Prática Pedagógica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.  
ROSE JR. D. de (org). Esporte e atividade física na infância e na adolescência Uma abordagem metodológica. Porto Alegre, Artmed, 2002. 
 ROSE JR. D. de. Modalidades Esportivas Coletivas. Rio Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 



 
7º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF/UPE 

DISCIPLINA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - LAZER 

CÓDIGO DA DISCIPLINA  

CARGA HORÁRIA TOTAL – 108 (18 Teórica e 90 prática) 

EMENTA 
ESTUDO DOS DETERMINANTES DAS PRÁTICAS SOCIAIS, HISTÓRICAS, POLÍTICAS E CULTURAIS DO LAZER, SUAS MANIFESTAÇÕES E RELAÇÕES 
COM A EDUCAÇÃO FÍSICA. TENDO COMO TEMA CENTRAL A CULTURA DE MOVMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NESSES CONTEXTOS. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
ÁREA DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

COMPETÊNCIA (S) 
CONSTRUIR REFLEXÕES 
SOBRE AS 
POSSIBILIDADES DE 
INTERVIR CRÍTICA E 
CRIATIVAMENTE NO 
LAZER, A PARTIR DA 
APROPRIAÇÃO E 
EXPERIMENTAÇÃO DE 
METODOLOGIA LÚDICA. 
 
 
 
 

HABILIDADES 
IDENTIFICAR E SE UTILIZAR DAS ESPECIFICIDADES METODOLÓGICAS NO TRATO DOS 
CONTEÚDOS CULTURAIS DO LAZER PARA DIFERENTES SEGMENTOS SOCIAIS. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
REVISÃO DOS CONCEITOS FUNADAMENTAIS DOS ESTUDOS DO LAZER – CONCEITOS, ABORDAGENS E CLASSIFICAÇÕES  
 AMPLIAÇÃO DAS REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS NO TRATO PEDAGÓGICO DOS CONTEÚDOS CULTURAIS DO LAZER  
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
- CAMARGO, L. O . Educação para o lazer. São Paulo: Moderna, 1998 
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- MARCELINO, N. C. (Org). Lazer: formação e atuação profissional. 5ª. ed. Campinas: Papirus, 2002. 
----------------------------- Repertório de atividades por ambientes. Campinas: Papirus, 2007. 
- ---------------------------- Repertório de atividades por fases da vida. Campinas: Papirus, 2015. 
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7º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPEIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUNDAMENTOS TEORICO METODOLOGICOS DA ATIVIDADES FISICA E ESPORTIVAS NA NATUREZA. 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO05211 

CARGA HORÁRIA TOTAL – TOTAL(54) TEÓRICA (36) PRÁTICA (18). 

EMENTA 
 
Estudo das manifestações da cultura de movimento realizadas em contato com a natureza. Modalidade de esporte na natureza nos meios terrestre, aquático e 
aéreo, suas características, seu desenvolvimento em âmbito internacional, nacional e regional. Cuidados especiais na segurança dos participantes e na 
manutenção dos equipamentos. A promoção de atividades de esportes na natureza como um empreendimento. Adaptação a pessoas portadoras de deficiência. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Cultura de movimento 
 

COMPETÊNCIA (S) 
Desenvolver a capacidade de debater 
sobre a relação homem, cultura, 
movimento humano e natureza em 
articulação ao projeto de 
empreendedorismo em Educação 
Física; 
Compreender os conceitos ecológicos 
e ambientais destacando relações com 
a prática empreendedora em Educação 
Física; 
 

HABILIDADES 
 
Articular o conhecimento teórico e prático modalidades de atividades físico-
desportivas na natureza (terrestre, aéreas e aquáticas) as possibilidades de 
empreendimento; 
 
Desenvolver capacidade de organizar e promover atividades físico-desportivas na 
natureza como um empreendedor na área de esporte e lazer. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Estudar as manifestações da cultura de movimento realizadas em contato com a natureza como expressão empreendedora em Educação Física. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
-Estudar conceitos ecológicos e ambientais destacando relações com a prática empreendedora em Educação Física; 
-Debater sobre a relação homem, cultura, movimento humano e natureza em articulação ao projeto de empreendedorismo em Educação Física; 
-Articular modalidades de atividades físico-desportivas na natureza (terrestre, aéreas e aquáticas) as possibilidades de empreendimento; 
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-Estudar a promoção de atividades físico-desportivas na natureza como um empreendimento na área de esporte e lazer; 
-Planejar evento relacionado aos esportes na natureza como expressão empreendedora; 
-Vivenciar atividades físico-desportivas relacionadas à natureza em ambientes naturais condicionado pelos argumentos da Educação Física e empreendimento. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Apresentação da disciplina e contrato didático; 
Histórico, Conceitos e Classificações dos Esportes na Natureza; 
Aspectos Conceituais sobre teoria ambiental e economia sustentável; 
Estudo de Modalidades de atividades físico-desportivas na natureza; 
Ciclismo; 
Surf e Stand Up Padlle; 
Desportos Náuticos de Vela; 
Mergulho 
Trilha, escalada em falésias, caiaque, jogos temáticos na natureza, corrida de orientação, emprego de bússola; 
Empreendedorismo na área de esporte e lazer; 
Planejamento de empreendimento em trilha; rapel 
Risco 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança. Agenda 21, 10 ed. Petrópolis RJ: Vozes, 2009. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental:sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Trad. Lúcia Mathilde Endlich, 7 ed.,Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
PENTEADO H.D. Meio ambiente e formação de professores. Questões da nossa época. Vol.38. São Paulo: Cortez, 1994. 
ROMANINI V.; UMEDA M..Esportes de Aventura ao seu Alcance. Rio de Janeiro:BEI, 2002. 
VEIGA, José. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI, Rio de Janeiro: Garamond, 2010 
 
Complementar 
 
FERRY, Luc. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal e o homem. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. 
JUNIOR, Arlindo Philippi; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação Ambiental e Sustentabilidade.editores. Barueri, SP: Manole, 2011. 
MARINHO, Alcione; BRUHNS, Heloisa. Turismo, lazer e natureza. São Paulo:MANOLE, 2003. 
SATO, Michele; CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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ZIMMERMANN, A.C..Atividades físicas de aventura na natureza: elementos teóricos práticos dessas atividades na ilha de Santa Catarina: UFSC, 2001. 
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7º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – SEMINÁRIOS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO07200 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36 horas/aula 

EMENTA 
Trata-se de um componente curricular que busca oferecer aos discentes a oportunidade para acompanhamento da elaboração do trabalho de conclusão de curso 
(TCC). O TCC é um elemento obrigatório na formação inicial no programa de graduação da ESEF/UPE e, apesar da já terem tido uma aproximação com a 
formação técnico científica nas disciplinas de introdução ao pensamento científico e metodologia da pesquisa em educação física, é neste momento em que muitos 
dos estudantes começam a concretizar as suas experiências com a condução monográfica de um trabalho de pesquisa. Assim, a realização dos Seminários de 
TCC I oferece um ambiente no qual os estudantes podem iniciar a preparação dos seus trabalhos seguindo uma orientação padronizada das etapas que devem 
cumprir. Apresentação e discussão dos problemas relacionados à elaboração de trabalho científicos com fins de realização de monografia na área de Educação 
Física, seu processo de elaboração, levantamento e tratamento das informações coletadas. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Produção do conhecimento 
científico e tecnológico 

COMPETÊNCIA (S) 
17. Diferenciar as abordagens e 
tipos de pesquisa 
18. Identificar as características 
dos diferentes delineamentos de 
pesquisa 
19. Definir o que é ciência, método 
científico e pesquisa 
20. Identificar os elementos 
textuais constituintes do projeto de 
pesquisa 
21. Identificar os elementos 
textuais constituintes do relatório de 
pesquisa 
22. Identificar as características 
principais da redação acadêmica 
23. Diferenciar a revisão da 
literatura enquanto método e 

HABILIDADES 
9. Escrever a introdução a uma proposta de investigação 
10. Efetuar o planejamento básico de uma investigação 
11. Escrever o texto de revisão da literatura 
12. Escrever o texto descrevendo os procedimentos metodológicos de uma 
investigação 
13. Elaborar o projeto de trabalho de conclusão de curso 
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elemento textual 
24. Identificar os elementos que 
constituem o método de uma 
pesquisa 
25. Valorizar a pesquisa como 
elemento essencial à intervenção 
profissional 
26. Demonstrar senso de 
propósito e disciplina no 
desenvolvimento do TCC 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Fases de desenvolvimento de um trabalho científico (planejamento, implementação e veiculação dos conhecimentos produzidos); 

• Revisão de literatura e leitura crítica; 

• Características formais da comunicação científica (produção textual e apresentação oral); 

• Elaboração do projeto de pesquisa e do relatório de pesquisa: itens básicos e essenciais; 

• Veiculação de conhecimentos (relatórios, artigos, resumos); 

• Elementos formais da definição metodológica de uma investigação científica. 
 

BIBLIOGRAFIA 
10. Thomas JR, Nelson JK. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed; 2002: 419 p. 
11. Bastos, LR et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisas, teses, dissertações e monografias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000.  
12. Mattos, M.G.; Rossetto Jr., A.J.; Blecher, S. Teoria e prática da metodologia da pesquisa em Educação Física: construindo sua monografia, artigo e projeto 
de ação. São Paulo: Phorte, 2004. 176p. 
Observação: outros textos e referências serão disponibilizados durante a disciplina. 
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8º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – SEMINÁRIO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO08200 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 36 H; TEÓRICA – 36H 

EMENTA 
Elaboração de trabalho acadêmico com orientação de professor, tendo como temática a fundamentação teórica do projeto elaborado na disciplina de trabalho de 
conclusão de curso 1 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Dimensão da produção do 
conhecimento científico e 
tecnológico 

COMPETÊNCIA (S) 
Elaborar e apresentar 
publicamente o trabalho de 
conclusão de curso 
 
 
 

HABILIDADES 
Identificar os elementos que compõem o TCC 
Reconhecer as diferentes metodologias de pesquisa 
Avaliar a coerência teórica e metodológica do TCC 
Aplicar normas técnicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos 
Organizar a apresentação pública do TCC em suporte digital 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Produção e composição do trabalho 

• Argumentar e contra-argumentar 

• Compreensão do texto teórico; 

• Aspectos técnicos da redação; 

• A Linguagem e a norma; 

• A produção de textos acadêmicos; 

• A clareza textual e o discurso nos trabalhos acadêmicos 
 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

• GOMES I. S. & CAMINHA, I. O. Guia para estudos de revisão sistemática: uma opção metodológica para as Ciências do Movimento Humano. Movimento, 
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v. 20, n. 01, p. 395-411, jan/mar de 2014. 
 

• THOMAS, J. R. & NELSON, J. K., Métodos de pesquisa em atividade física. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 

• SAMPAIO RF E MANCINI MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. Rev. bras. fisioter., v. 11, n. 1, p. 83-
89, jan./fev. 2007. 
 
 



8º PERÍODO 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física - ESEF 

DISCIPLINA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV  (Bacharelado) 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – CT00003 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 162 (18 Teória e 144 prática) 

EMENTA 

Análise crítica e implementação durante os estágios não escolar, dos fundamentos teórico metodológicos da Educação Física nos diversos campos de atuação 
(saúde, esporte e lazer).  

 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Informar qual é a área de 
conhecimento, eixo ou núcleo que 
o componente está inserido. 

COMPETÊNCIA (S) 
 
- Analisar criticamente os 
fundamentos teóricos-
metodológicos da Prática 
Pedagógica da Educação 
Física não Escolar, 
contextualizando-os no 
cotidiano dos estágios 
supervisionados. 
 
 -Planejamento, execução 
e avaliação de ações nos 
contextos de atuação do 
profissional de Educação 
Física. 

HABILIDADES 
 
- Identificar possibilidades de intervenção para profissionais de Educação Física no âmbito do 
lazer, do esporte e da saúde; 
 
- Identificar as habilidades e competências exigidas ao profissional de Educação Física para 
intervenção nestas áreas. 
 
- Oportunizar o levantamento dos contextos de atuação do profissional de Educação Física. 
 
- Promover a construção de relatório sobre o processo de intervenção. 
 
- Planejamento, execução e avaliação de ações nos contextos de atuação do profissional de 
Educação Física. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• Campos de atuação profissional   

• Papel dos Conselhos Federal e Regional de Educação Física - CREF   

• Relatório de primeira unidade   

• Aspectos multidisciplinares da atuação do profissional de Educação Física 

• Relatório de segunda unidade   
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BIBLIOGRAFIA 
 
BARBOSA, J. L. S. Atividade Física e lazer numa sociedade pós-moderna. 2004. 
BARROS, M. V. G. Atividade física no lazer e outros comportamentos relacionados. 1999. 
BARROS, M. V. G. e Cattuzzo, M.T. Atualização em atividade física e saúde. 2009. 
BIANCHI, Anna C. M.; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de orientação: estágio supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.  
BRUHNS, H. T. Introdução ao estudo do lazer. 1997. 
BURIOLLA, Marta A. F. O estágio supervisionado. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
CONSTANTINO, José Manoel. BENTO, Jorge Olímpio. O Desporto e o Estado: ideologias e práticas. Porto: Edições Afrontamento – Ltda. 2009. 
Ministério dos Esportes. Esporte e lazer da cidade: manual de orientação. 2007. 
MOTA, J. Atividade Física no lazer. 1997. 
PICONEZ, Stela C. B. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. Campinas: Papirus, 2007. 
PIRES, Antonio Geraldo; CALCIOLARI JR, Anísio; HOMNORATO, Tony (orgs.). Representações sociais e imaginário no mundo esportivo. Londrina: Lazer e 
Esporte, 2008. 
TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo. Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
TUBINO, M. As teorias da Educação Física e do Esporte: uma abordagem epistemológica. 2002. 
TUBINO, Manoel José Gomes. Teoria Geral do Esporte. São Paulo: IBRASA, 1987. 
 

 



 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS ( Disciplinas Optativas) 
 
ESPORTE 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

DISCIPLINA – BASQUETEBOL APROFUNDAMENTO 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 horas (36 horas Teóricas / 36 horas Práticas)  

EMENTA 
 
Estudos do planejamento, organização e execução do treinamento esportivo do Basquete aplicados da iniciação esportiva ao alto rendimento;  fundamentos de 
ataque e defesa e situações de jogo; funções específicas: armador, lateral e pivô; sistemas de ataque e defesa adequadas a iniciantes e a equipes de alto nível; 
análise da performance no Jogo de Basquetebol 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Cultura do movimento humano 

COMPETÊNCIA (S) 
 
Aprofundar conhecimentos 
sobre o Basquete, na 
perspectiva da utilização 
adequada do 
planejamento, organização 
e metodologias para sua 
utilização da iniciação ao 
alto nível.  
 

HABILIDADES 
 
▪ Estudar o treinamento com aplicação no basquetebol a partir de diferentes 
procedimentos metodológicos/pedagógicos. 
▪ Discutir o treinamento em basquetebol considerando seus aspectos físicos, técnicos, 
táticos. 
▪ Elaborar exercícios de diferentes níveis de complexidade visando praticantes de 
diferentes níveis de habilidade 
▪ Elaborar situações táticas defensivas e de ataque para equipes de diferentes níveis 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Iniciação esportiva ao Basquetebol. 
2. Treinamento tático, técnico e físico específicos para as posições do Basquetebol. 
3. Exercícios de Transição e contra-ataque do Basquetebol.  
4. Aplicação de modelo de Jogo: sistemas ofensivos e defensivos 
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5. Regras atualizadas 
6. Aspectos estatísticos aplicados ao Basquetebol. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
        Básica 
 
▪ M. DAIUTO, Basquetebol: Metodologia do Ensino. SP, Hemus editora Ltda, 1991. 
▪ D. DE ROSE JR, FERREIRA, A. E. X., Basquetebol - Técnicas Táticas: Uma Abordagem 
▪ Didático-Pedagógica. São Paulo, EPU, ed. USP, 1987. 
▪ D. DE ROSE JR., TRICOLI, V. (Orgs.), Basquetebol: Uma Visão Integrada Entre Ciência e Prática. Barueri, SP, Manole, 2005. 
▪ DANTE DE ROSE JR. (Org.), Modalidades Esportivas Coletivas. Rio de Janeiro, Guanabara 
▪ Koogan, 2006. 
 
 
        Complementar 
 
 
▪ J. GARGANTA, Para uma Teoria dos Jogos Coletivos. In: GRAÇA. A., OLIVEIRA J. (Eds.), 
▪ O Ensino dos Jogos Desportivos Coletivos. 2a edição, Lisboa, Universidade do Porto, 
▪ 25/11/1995. 
▪ P. GRECO, OLIVEIRA, J. (Org.), Iniciação Esportiva Universal: Da Aprendizagem Motora ao 
▪ Treinamento Técnico. Belo Horizonte, Ed. UFMG, v.1 e v.2, 1999. 
▪ P. JACKSON, Cestas Sagradas: Lições Espirituais de um Guerreiro das Quadras. Phil Jackson 
▪ & Hugh Delehanty, Rio de Janeiro, Rocco, 1997. 
▪ V. OLIVEIRA, PAES, R. R., Ciência do Basquetebol: Pedagogia e Metodologia da Iniciação à 
▪ Especialização. Londrina, Brasil, Midiograf, (123p), 2004. 
▪ V. OLIVEIRA, OLIVEIRA, P. R. de, PAES, R. R., Preparação Física no Basquetebol: da 
▪ Iniciação à Especialização. Londrina, Brasil, Midiograf, 2004. 
▪ R. R. PAES, BALBINO, H., Pedagogia do Esporte: Contexto e Perspectivas. Rio de Janeiro, 
▪ Guanabara Koogan, 2005. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF 

DISCIPLINA – CAPOEIRA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 HORAS; 36 PRÁTICAS E 36 TEÓRICAS 

EMENTA 
RECONHECIMENTO DA CAPOEIRA COMO PATRIMÔNIO DE NATUREZA IMATERIAL DO BRASIL, SEUS SABERES, FAZERES E SUJEITOS SOCIAIS E AS 
POSSIBILIDADES DE SEU USO PELOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM SUAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
ÁREA CULTURA DO 
MOVIMENTO HUMANO 

COMPETÊNCIA (S) 
RECONHECER NA 
CAPOEIRA, SEUS 
SUJEITOS HISTÓRICOS, 
SABERES E FAZERES, 
SUAS SINGULARIDADES 
E DIVERSIDADES 
CULTURAIS E SUAS 
POSSIBILIDADES DE 
USO NAS ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 
 

HABILIDADES 
CONHECER AS HISTÓRIAS DOS MESTRES E MESTRAS DO JOGO DA CAPOEIRA E OS 
FUNDAMENTOS DESSA PRÁTICA SOCIAL E CULTURAL 
 
IDENTIFICAR OS ASPECTOS HISTÓRICOS DOS RITUAIS, DA MUSICALIDADE E DOS 
GESTUAIS DA CAPOEIRA ANGOLA E DA CAPOEIRA REGIONAL, MATRIZES 
FORMADORAS DO JOGO DA CAPOEIRA. 
 
CONSTRUIR  POSSIBILIDADES DE USO DA CAPOEIRA NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E ESPORTE. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
HISTORIOGRAFIA DA CAPOEIRA NO BRASIL 
FUNDAMENTOS DO JOGO DA CAPOEIRA 
GESTUAIS, RITUAIS E MUSICALIDADE DA CAPOEIRA ANGOLA E DA CAPOEIRA REGIONAL 
LEVANTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E EXPERIÊNCIAS A CERCA DAS POSSIBILIDADES DE USO DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
. 
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BIBLIOGRAFIA 
 
 
Básica: 
 ABIB, Pedro. Capoeira Angola: Cultura Popular E O Jogo Dos Saberes Na Roda. Salvador: EDUFBA, 2006. 
 ALMEIDA, Raimundo. A Saga do Mestre Bimba. Salvador: Editora do Autor,  2002 
 BARBOSA, Wallace. Dossiê IPHAN n° 12 – Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. 
 BARBIERI, Cesar. Um jeito brasileiro de aprender a ser. Brasília: CIDOCA, 1992.   
 DECANIO, Angelo. Herança do Mestre Bimba. In: portaldacapoeira.com 
 ------------------------ Herança do Mestre Pastinha. In: portaldacapoeira.com 
 ------------------------- Falando em Capoeira. In: portaldacapoeira.com   
 
 
Complementar: 
 
 CORDEIRO e PIRES, Izabel e Ricardo. Considerações a respeito da capoeira na escola.  In: SOUZA JUNIOR, Marcílio (Org). Educação Física 
Escolar – Teoria e política curricular, saberes escolares e propostas pedagógicas. Recife: EDUPE, 2011. 
 CORDEIRO, Izabel. “Você diz que dá no nego, no nego você não dá”. As táticas dos capoeiristas para afirmação do jogo da capoeira em Recife 
construídas  a partir da década de 1980. CAVALCANTI e CABRAL, Erinaldo e Geovanni (Org). A História e suas práticas de escrita: relatos de pesquisa. 
Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013  
 FALCÃO, José Cirqueira. A Escolarização da Capoeira. Brasília: Editora Royal Court, 1996. 
 
 
-  
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – VOLEIBOL / ELETIVA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA –  DO05223 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 HORAS( 36Teóricas e 36 Práticas de ação pedagógica) 

EMENTA 
Estudo dos determinantes estruturais e dos fundamentos teórico-metodológicos do Voleibol. Aplicações técnicas e táticas no processo de ensino-aprendizagem de 
treinamento dos iniciantes e atletas. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Na área de formação específica e na dimensão do 
núcleo temático de aprofudamento no eixo do Esporte. 

COMPETÊNCIA (S) 
Aprofundar os conhecimentos sobre o voleibol, buscando adquirir possibilidades metodológicas para sua 
aplicação na formação e no rendimento esportivo. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
-Analise  da origem e evolução do voleibol , do vôlei de praia e do voleibol sentado. 
 
-Características básicas do voleibol, objetivos e finalidades no contexto do lazer, da saúde e do esporte. 
 
-Elementos conceituais do desporto coletivo relacionados ao voleibol: Técnica, tática, estratégia e estrutura do jogo. 
 
-Estudo dos fundamentos básicos: posição de expectativa, deslocamentos e toque por cima, no contexto do jogo. 
-Estudo dos fundamentos básicos: Toque por cima, manchete e saque por baixo, no contexto do jogo. 
-Estudo dos fundamentos básicos: cortada, saque por cima e bloqueio, no contexto do jogo. 
-Estudo das regras oficias do voleibol de quadra e de praia, relacionando com as ações do jogo. 
-A especialização dos jogadores por função e por posição. 
-A organização tática no ataque: sistemas 6x0. 4x2 e 5x1. 
-A organização tática na recepção do saque: sistemas em “ w”, semi-circulo e em linha. 
-A organização tática na defesa: Com o centro avançado  e recuado(3.1.2 ou 3.2.1) 
-Aplicação dos fundamentos táticos no jogo. 
-A tática no vôlei de praia no ataque, na defesa e na recepção. 
-Metodologia do ensino do voleibol: conceitos, tipos e características básicas. 



6 
 

-Elaboração de atividades de ensino do voleibol e  do vôlei de praia. 
 
-Aplicação das atividades de ensino . 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA:  
BÁSICA: 
BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: Da iniciação à competição. São Paulo, Manole, 2012. 
COSTA, A. D. Voleibol. Rio de Janeiro, Sprint, 2010. 
COSTA., A. D. Voleibol; Sistemas e táticas. Rio de Janeiro, Sprint, 2010. 
CRISÓSTOMO, J. Ensinando Voleibol. São Paulo, Phorte, 2010. 
  
COMPLEMENTAR: 
RIBEIRO, J. L. S. Conhecendo o Voleibol. Rio de Janeiro, Sprint, 2004. 
MACHADO, A. A. Voleibol: do aprender ao especializar. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Regras Oficiais de Voleibol 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – FUTEBOL DE CAMPO 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – DO05225 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 HORAS (48 horas teóricas e 24 horas de prática) 

EMENTA 
O equilíbrio das qualidades físicas para melhorar o desempenho dos componentes estratégicos, técnicos e táticos – Os fundamentos técnicos e seu 
desenvolvimento na relação com os métodos misto e global – Regras atualizadas e perspectivas de mudanças para um melhor aproveitamento do tempo jogado – 
Os modernos sistemas e as possibilidades táticas mais efetivas – Temas atuais para a atualização e o aproveitamento de questões inerentes ao Futebol para a 
formação de base e o rendimento no alto nível. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Saúde; Eixo Cultura do Movimento 
Humano. 

COMPETÊNCIA (S) 
 
Ser capaz de analisar os 
os fundamentos, os 
sistemas, e os métodos de 
treinamento do futebol e 
suas aplicações para o 
desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras dos praticantes 
desta modalidade.  
 
 

HABILIDADES 
 
 Adquirir conhecimento sobre os fundamentos da modalidade, os sistemas de jogo e o conceito 
de tática individual e coletiva.  
Relacionar os meios e métodos de treinamento; e os seus objetivos de acordo com os níveis de 
participação e faixa etária; 
Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos de forma crítica e coerente para a consecução 
eficaz dos objetivos. 
Reconhecer a necessidade de atualização constante com a tecnologia e com o conhecimento 
produzido nesta área; e a formação continuada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
História do futebol e evolução dos sistemas. 
A técnica, a tática individual e coletiva, e sistemas. Conceitos e definições.  
Os fundamentos técnicos do futebol e suas aplicações: o passe, o drible, o chute etc. 
Metodologia do ensino, aprendizagem, treino no futebol. 
Aplicação dos métodos de ensino-aprendizagem-treino dos fundamentos do futebol. 
As características e as funções básicas dos jogadores de acordo com a posição.  
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O treinamento do goleiro. 
Métodos de treinamento tático e os sistemas de jogo: 1x1; 2x2; 3x3 etc.; parede; triangulações; ataque, defesa, contra-ataque; posse de bola, integração e 
transição.  
Análise de desempenho.  
As capacidades físicas condicionais e coordenativas no futebol; métodos de avaliação e treinamento. 
Planejamento e periodização no futebol. 
As regras do futebol e suas aplicações. 
 

 
BIBLIOGRAFIA  

ARRUDA, M., SANTI MARIA, T. e COSSIO-BOLAÑOS, M. A. Futebol: ciências aplicadas ao jogo e ao treinamento. Phorte Editora. São Paulo: 2013 
CLEMENTE, F.M. e MENDES, R.S Treinar jogando. Jogos reduzidos e condicionados no futebol. Prime Books. Lisboa: 2015  
CORREIA, P. e BRITO, J. Uma ideia de jogo. Vol 3 – Transições ofensivas e defensivas. Prime Books. Lisboa: 2016. 
MAGALHÃES, R. e NASCIMENTO, L. Aprender a jogar futebol, Prime Books, Lisboa: 2010 
SOARES, J. O treino do futebolista. Resistência, Força, Velocidade. Vol 1. Porto Editora. Porto: 2005 
BARROS NETO, Turíbio e GUERRA, Isabela. Ciências do Futebol. Barueri, São Paulo, Editora  Manole Ltda, 2004. 
COUTINHO, C., PARREIRA, C.A. e CHIROL, A.  Preparação física da seleção brasileira de futebol (Relatório). Palestra Edições. Rio de Janeiro: 1981  
GRECO, J.P. e BENDA, R. N. (Org.) Iniciação Esportiva Universal,1. Da aprendizagem motora ao treinamento técnico. Ed. UFMG. Belo Horizonte: 2007. 
GRECO, J.P. (Org.) Iniciação Esportiva Universal, 2. Metodologia da iniciação esportiva na escola e no clube. Ed. UFMG. Belo Horizonte: 2007. 
KRÖGER, C. e ROTH, K. Escola da bola. 2ª. ed. Phorte Editora. São Paulo: 2006 
SANTOS, E. Caderno técnico-didático. Futebol. SEED-MEC. Brasília: 1979 
SOARES, J. O treino do futebolista. Lesões – Nutrição. Vol 2. Porto Editora. Porto: 2007 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS ( Disciplinas Optativas) 
 
SAÚDE  
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – Escola Superior de Educação Física 

DISCIPLINA – Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos para Idosos 

CÓDIGO DA DISCIPLINA –  

CARGA HORÁRIA TOTAL – Carga Horária Teórica: 50 h/a e carga Horária Prática: 22 h/a 

EMENTA 
Estudo dos fundamentos teóricos e técnico-metodológicos da avaliação e da prescrição de exercícios físicos para idosos em promoção da saúde. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Biológica do Corpo Humano 

COMPETÊNCIA (S) 
- Realizar avaliação pré-participação da saúde e 
cineantropométrica em adultos mais velhos; 
- Prescrever exercícios físicos para a promoção da saúde de 
adultos mais velhos. 

HABILIDADES 
Aplicar modos e técnicas de avaliação pré-
participação para prescrição de exercícios físicos para 
adultos mais velhos 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) Metodologia da avaliação de saúde pré-participação para a prática de exercícios físicos; 
2) Metodologia da avaliação cineantropométrica para o treinamento com exercícios físicos. 
3) Bases teórico-metodológicas da prescrição de exercícios físicos para idosos; 

BIBLIOGRAFIA 
MAZO, G.Z., LOPES, M.A., BENEDETTI, T.B. Atividade Física e o Idoso: Concepção Gerontológica.  
      Porto Alegre, RS: Editora Sulina, 2009. 
RIKLI, R.; JONES,C.J. Teste de Aptidão Física para Idosos. Barueri, SP: Manole, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESEF 

DISCIPLINA – Composição Corporal     

CÓDIGO DA DISCIPLINA – (CÓDIGO) 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 72 ; CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 44; CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 28 

EMENTA → Estudo e análise das características da composição corporal da ontogênese humana e na performance esportiva. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Saúde 

COMPETÊNCIA (S) 
Analisar e conhecer as 
características 
antropométricas e da 
composição corporal do 
ser humano e suas 
modificações de acordo 
com a ontogênese humana 
e na performance 
esportiva.  

HABILIDADES 

• Justificar a importância da Antropometria para a Educação Física, esportes e ontogênese 
humana. 

• Identificar os métodos utilizados no estudo da Antropometria na ontogênese humana 

• Identificar as técnicas e padronizações utilizadas na Antropometria 

• Compreender a utilização dos diferentes métodos, técnicas e padronizações da 
Antropometria para o estudo da ontogênese humana. 

• Justificar a importância do estudo da composição corporal para a Educação Física, esportes 
e para a ontogênese humana. 

• Identificar os diferentes métodos utilizados no estudo da composição corporal na Educação 
Física, esportes e na ontogênese humana 

• Identificar as diferentes técnicas utilizadas no estudo da composição corporal na Educação 
Física, esportes e na ontogênese humana 

• Compreender a utilização das diferentes técnicas da composição corporal no estudo da 
ontogênese humana 

• Identificar os vários índices antropométricos de distribuição de gordura corporal 

• Compreender as modificações dos índices antropométricos de acordo com a ontogênese 
humana 

• Relacionar as modificações dos índices antropométricos com as doenças crônico-
degenerativas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO → Introdução a Composição Corporal: Evolução histórica;  Método de campo; Métodos Laboratoriais; Medidas antropométricas 
utilizadas na composição corporal: técnicas e padronizações. Composição Corporal: Conceituação da composição corporal; Métodos utilizados no estudo da 
composição corporal;  Peso Hidrostático: metodologia, vantagens e desvantagens; Impedância Bioelétrica : metodologia, vantagens e desvantagens; Antropometria 
: metodologia, vantagens e desvantagens. Aplicação da Composição Corporal no estudo da Ontogênese Humana: Índices de distribuição de gordura; Relações 
entre a distribuição de gordura e doenças crônico degenerativas; Aplicação da Composição Corporal em crianças, adultos, idosos e atletas 
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BIBLIOGRAFIA 
Básica 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia médica. Elsevier, Rio de Janeiro, 2006.  
GUYTON, A.C. Fisiologia moderna e mecanismos das doenças. Interamericana, São Paulo, 1985  
Complementar  
ACSM Diretrizes para a reabilitação cardíaca e programas de prevenção secundária. Rocca. São Paulo, 2007.  
ACSM Fisiologia do exercício clínico. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2004.  
THOMPSON, P. D. O exercício e a cardiologia do esporte. Barueri, SP. Manole, 2004.  
FRONTERA, W. R.; DAWSON, D. M.; SLOVIK, D. M. Exercício físico e reabilitação.Porto Alegre, Artmed, 2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – PROGRAMAS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS DE EXERCÍCIO FÍSICO 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – CT00017 

CARGA HORÁRIA TOTAL –  72H 

EMENTA 
Estudar a utilização do exercício físico na prevenção e tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis, discutindo as limitações, os benefícios e a prescrição 
adequada. Preparar o profissional de educação física para a atuação em equipes de saúde multidisciplinar e para a atuação como treinadores pessoais com 
pessoas portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis. 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Disciplina da área da saúde do 
Núcleo Temático disciplinas 
optativas 
 

COMPETÊNCIA (S) 
- Caracterizar a 
fisiopatologia das doenças 
crônicas não-
transmissíveis 
- Compreender os métodos 
utilizados para o 
diagnóstico das doenças 
crônicas não-
transmissíveis 
- Prescrever um programa 
de exercício físico 
específico de acordo com 
as patologias 
- Detectar e intervir 
adequadamente em casos 
de eventos adversos 
 
 
 

HABILIDADES 
 
- Analisar as Diretrizes específicas para a prescrição de exercício físico para doenças crônicas 
não transmissíveis 
- Discutir a fisiopatologia das doenças crônicas não transmissíveis 
- Elaborar programas de exercício físico para doenças crônicas não transmissíveis 
- Debater casos clínicos específicos 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Doenças Metabólicas 
a. Obesidade 
b. Diabetes 
 
 
2. Doenças Osteoarticulares 
1. Osteoporose 
 
3. Doenças Respiratórias 
a. Asma 
 
4. Doenças Cardiovasculares 
a. Estratificação do risco cardiovascular 
b. Teste ergométrico,  Detecção de limiares 
c. Hipertensão 
d. Insuficiência Coronariana 
e. Doença Arterial Periférica 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
AMERCIAN COLLEGE MEDICINE OF SPORTS. Diretrizes do ACSM para teste de esforço e sua prescrição. 7ª edição.   Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 
BOUCHARD, C. Atividade física e obesidade. São Paulo: Manole, 2003. 
COLLBERG, S.  Atividade Física e Diabetes. São Paulo: Manole, 2003. 
NEGRÃO, C.E.; Barreto, A.C. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. São Paulo: Manole, 2006. 
NIEMAN, DC. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999. 
NUNES, JF. Atividade física e osteoporose. Londrina: Midiograf, 2001 
TEIXEIRA, L. Atividade Física Adaptada e saúde. Da teoria à Prática. São Paulo: Phorte, 2008. 
CANCELLIÉRI,  C. Diabetes e Atividade Física. São Paulo: Fontoura, 1999. 
GORDON, N. F. Diabetes seu manual completo de exercício. Série de Publicações para a Aptidão Física da Clínica e do Instituto Cooper de Pesquisas 
Aeróbicas. Champaing: Physis Editora e Livraria Ltda, 12-13, 21, 40, 889, 91-94, 104-114, 126, 1996. 
MANSON, J. E. Diabetes. In Nieman, D.C. Exercício e Saúde (pp-85-103). São Paulo: Manole, 1999. 
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MARTINS, D. M. Exercício físico no controle do diabetes mellitus. São Paulo: Phorte, 2000. 
NAHAS, MV. Obesidade, controle de peso e atividade física. Londrina: Midiograf, 1999. 
VANCEA, DMM.  Atividade física adaptada e diabetes mellitus. In Teixeira, L.  
Atividade Física Adaptada e saúde. Da teoria à Prática (PP. 201-230). São Paulo: Phorte, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – AVALIAÇÃO PRESCRIÇÃO E SUPERVISÃO DE PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – CT00016 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 60H TEÓRICA 12H PRÁTICA 

EMENTA 
Estudo de aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais relacionados à intervenção do profissional de educação física no âmbito da avaliação, prescrição e 
supervisão de programas de exercícios físicos. Realização de testes de aptidão física relacionada à saúde, interpretação dos resultados e sua aplicação na 
prescrição e supervisão de programas de exercícios físicos. 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Disciplina da área da saúde do 
Núcleo Temático disciplinas 
optativas 
 

COMPETÊNCIA (S) 
 
  - Realizar a avalição física 
pré exercício 
- Selecionar e administrar 
testes adequados à 
avaliação da aptidão física 
relacionada à saúde para 
diferentes subgrupos 
populacionais; 
- Identificar procedimentos 
adequados à supervisão 
(monitoramento) dos 
programas de exercícios 
físicos. 
 
 

HABILIDADES 
 
- Discutir sobre a avaliação física pré-exercício 
- Debater a estratificação de risco cardiovascular para a prescrição do exercício físico 
- Selecionar testes específicos para avaliar a aptidão física  relacionada à saúde  -  Interpretar os 
resultados dos testes de modo a subsidiar a prescrição de exercícios 
- Aplicar procedimentos para supervisionar programas de exercício físico 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Triagem inicial de candidatos a programa de exercícios físicos 
 
2. Avaliação da aptidão física relacionada à saúde - Aspectos conceituais 
 
3. Avaliação Cardiorrespiratória 
3.1 Testes e medidas empregadas na avaliação cardiorrespiratória 
 
4. Avaliação da Composição Corporal 
4.1 Testes e medidas empregadas na avaliação da composição corporal 
 
5. Avaliação Neuromotora 
5.1 Testes e medidas empregadas na avaliação neuromotora 
 
6. Fundamentos da Prescrição do Exercício Físico 
6.1 Orientações gerais para a prática de exercício físico 
6.2 Componentes de uma prescrição de exercícios físicos 
6.3 Elaboração de programas de exercícios mediante interpretação de indicadores de saúde e de aptidão física 
relacionada à saúde 
 
 
7. Supervisão do Programa de Exercício Físico 
         7.1 Critérios para monitoração da intensidade e volume de exercício 
         7.2 Relação supervisor X praticante 
         7.3 Aspectos administrativos da supervisão de programas de exercícios 
         7.4 Aderência à um programa de exercício físico 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
ACSM. Diretrizes do ACSM  para os testes de esforço e sua prescrição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 
ACSM. Manual do ACSM para avaliação da aptidão física relacionada à saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
 
ACSM. Manual para teste de esforço e prescrição do exercício. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 
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BARROS, M.V.G. E NAHAS, M.V. Medidas da atividade física; teoria e aplicação 
em diversos grupos populacionais. Londrina: Midiograf, 2003. 
 
BROOKS, DS. Treinamento personalizado. Elaboração e montagem de programas. São Paulo: Phorte, 2000. 
 
GIANNICHI, RS E MARINS, JCB. Avaliação e prescrição de atividade física. Rio de Janeiro: Shape, 1996. 
 
HEYWARD, VH. Avaliação física e prescrição de exercício. Técnicas avançadas. Porto alegre: Artmed, 2004. 
 
PETROSKI, EL (organizador). Antropometria. Técnicas e padronizações. Porto Alegre: Pallotti, 2002. 
 
TRITSCHLER. K. Medida e avaliação em Educação Física e Esporte de Barrow & Mcgee. São Paulo: Manole, 2003 
 
SARKEY, BJ. Condicionamento físico e saúde. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
NAHAS, MV. Atividade física, Saúde e Qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 2001. 
 
GUEDES, DP e GUEDES, JERP. Exercício físico na promoção da saúde. Londrina: Midiograf, 1995. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

UNIDADE – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA – TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE - EXERCÍCIO FÍSICO E DIABETES 

CÓDIGO DA DISCIPLINA – CT00018 

CARGA HORÁRIA TOTAL – 54H TEÓRICA 

EMENTA 
Descrever o tratamento da diabetes enfocando aspectos relacionados à prescrição de exercícios físicos, como benefícios, riscos, recomendações e elaboração de 
programas específicos. 
 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
 
Disciplina da área da saúde do 
Núcleo Temático disciplinas 
optativas 
 

COMPETÊNCIA (S) 
 
- Elaborar programas de 
exercício físico para alunos 
diabéticos 
- Trabalhar com 
especificidades como 
gestantes, atletas 
diabéticos 
- Capacitar o aluno para o 
correto processo de 
execução da medida da 
glicemia capilar 
 

HABILIDADES 
 
- Analisar as Diretrizes específicas para a prescrição de exercício físico para diabéticos 
- Discutir artigos científicos específicos da área 
- Debater casos clínicos sobre diabetes e exercício físico 
- Discutir a prescrição do exercício físico para casos específicos como diabetes gestacional, 
atletas diabéticos, crianças e adolescentes diabéticos 
- Realizar a medida da glicemia capilar 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Fisiopatologia e Epidemiologia 
 
2. Definição, sintomas diagnóstico, causas, classificação da diabetes   
 
3. Complicações do Diabetes 
3.1 Crônicas 
3.2 Agudas 
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4. Tratamento da Diabetes 
4.1 Planejamento e Reeducação Alimentar 
4.2 Medicação (Ação, Classificação da Insulina) 
4.3 Exercício Físico 
 
5. Efeitos do Exercício Físico 
5.1 Agudo 
5.2 Crônico 
 
6. Exercício Físico Intenso 
 
7. Exercício Físico para Complicações Crônicas 
 
8. Benefícios, Riscos e Recomendações do Exercício Físico 
 
9. Exercício Físico para Complicações Crônicas 
 
10. Exercício Físico Aeróbio versus Exercício Físico Anaeróbio 
 
11. Programa de Exercício Físico para Diabéticos 
 
12. Esportes x Diabetes Diabetes Gestacional 
 
13. Colônia de Férias pra Crianças e Adolescentes Diabéticos 
 
14. Realização e Interpretação Correta do Teste de Glicemia Capilar 

BIBLIOGRAFIA 
CANCELLIÉRI,  C. Diabetes e Atividade Física. São Paulo: Fontoura, 1999. 
 
COLLBERG, S.  Atividade Física e Diabetes. São Paulo: Manole, 2003. 
 
DULLIUS, J. Diabetes mellitus. Saúde, educação, atividades físicas. Brasília: UnB, 2007. 
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GORDON, N. F. Diabetes seu manual completo de exercício. Série de Publicações para a Aptidão Física da Clínica e do Instituto Cooper de Pesquisas 
Aeróbicas. Champaing: Physis Editora e Livraria Ltda, 12-13, 21, 40, 889, 91-94, 104-114, 126, 1996.  
 
VANCEA, DMM.  Atividade física adaptada e diabetes mellitus. In Teixeira, L. Atividade Física Adaptada e saúde. Da teoria à Prática (PP. 201-230). São Paulo: 
Phorte, 2008. 
 
CAMPAIGNE, B. N.;  LAMPMAN, R. M. Exercise in the clinical management of diabetes. Champaing: Human Kinetics, 115-187, 1994. 
 
COLÉGIO AMERICANO DE MEDICINA E ESPORTE. Manual para teste de esforço físico e prescrição de exercício. Rio de Janeiro: Revinter, 1996. 
 
COSTA, A ; NETO, J. S. A. Manual de diabetes, alimentação, medicamentos, exercício. São Paulo: Savier, 61-68, 1992. 
MANSON, J. E. Diabetes. In Nieman, D.C. Exercício e Saúde (pp-85-103). São Paulo: Manole, 1999. 
 
MARTINS, D. M. Exercício físico no controle do diabetes mellitus. São Paulo: Phorte, 2000 
 
MAZZE, R. S. et al. Prevenção, detecção e tratamento do diabetes. International Diabetes Center, 2005. 
 
OLIVEIRA, J. E. P.; MONTEIRO, J. B. R.; ARAÚJO, C. G. S. Diabetes melito tipo 2: Terapêutica clínica prática. Rio de Janeiro: Medline, 2003 
 
ZAGURY, L. ; ZAGURY, T. Diabetes Sem Medo. Orientação para Diabéticos e seus Familiares. Rio de janeiro: Rocco, 1995. 

 
 



VII – DADOS DE AVALIAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

7.1 AVALIAÇÃO INTERNA 

Autoavaliação institucional da UPE 2016.  

A análise dos dados por segmento avaliador referente ao curso e 

unidade, a visão dos discentes sobre cursos de graduação, apresenta como 

conclusão o seguinte: 

Conclusão: A conclusão da análise dos dados da avaliação institucional foi 

organizada em blocos de acordo com cada item, assim distribuído: 

 

Item 2.2 Quanto ao conhecimento de documentos normativos da UPE e da 

Unidade de Educação. 

Neste quesito considera-se que o conhecimento dos documentos 

pelos discentes é insatisfatório. Cerca de 70% desconhecem ou conhecem 

pouco os documentos da UPE; quanto aos documentos da unidade e os 

códigos de convivência, melhora o conhecimento dos discentes, embora de 

forma insatisfatória, sendo cerca de 50% que conhecem e outros 50% que 

desconhecem ou conhecem pouco. 

 

Item 2.3 Quanto às instalações Físicas da Unidade de Educação. 

Considera-se que na maioria dos quesitos relativos a esse item é 

satisfatório (percentuais acima de 80% entre excelente, bom e regular). As 

exceções ficam por conta do quesito Atualização do acervo da Biblioteca 

face às necessidades do Curso, que mostra um percentual de 30% de ruim; 

e os quesitos Instalações de laboratórios, equipamentos, materiais e serviços 

específicos de apoio ao Curso, mais o quesito Ambientes de aulas práticas 

do Curso em relação à quantidade de estudantes, com cerca de 20% de 

classificação como ruim. 

 

Item 2.4 Quanto à dinâmica Administrativa. 

Todos os quesitos desse item aparecem com índice satisfatório, todos com 

percentuais acima de 80%. O único dos quesitos onde surge a classificação 

ruim é Canais de participação aos funcionários e estudantes, com 7% das 

respostas. 
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Item 2.5 Quanto à Dinâmica Pedagógica, Científica e de Extensão. 

Também nesse item as respostam podem ser consideradas 

satisfatórias (mais de 80% entre excelente, bom e regular). Os quesitos 

onde a classificação ruim aparece com percentual de 8% aproximadamente 

são: Atuação da Coordenação de Extensão da Unidade de Educação; 

Cumprimento da carga horária pelos professores; Participação em eventos 

acadêmicos; Projetos de Pesquisa e Extensão da Instituição. 

Em resumo, é possível afirmar que a unidade ESEF vem cumprindo 

seu papel de forma satisfatória na avaliação dos discentes. O percentual de 

respostas com a classificação entre excelente, bom e regular permitem 

afirmar isso. Os quesitos onde as respostas são classificadas como ruins já 

vêm sendo alvos de busca de soluções. A atual avaliação e o relatório 

reforçam a necessidade de superar tais deficiências. 

 

7.2 AVALIAÇÃO EXTERNA 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 2013 – 
SINAES 

O curso passou por um processo externo de avaliação: o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes1 (ENADE), que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com provas 

realizadas em 2013.  

O ENADE constitui um dos procedimentos de avaliação do SINAES, 

sendo realizado pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão 

Nacional de Avaliação Superior (CONAES), além de ser componente 

curricular obrigatório. O objetivo do ENADE é aferir o desempenho dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do curso de graduação, suas habilidades no que se refere às 

exigências da evolução do conhecimento e suas competências para 

compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados 

à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

 

 

 

 

                                            
1 http://portal.inep.gov.br/enade  

http://portal.inep.gov.br/enade
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Quadro 1 - Escala de notas do ENADE 

Conceito ENADE Notas Finais 

1 0,0 a 0,94 

2 0,95 a 1,94 

3 1,95 a 2,94 

4 2,95 a 3,94 

5 3,95 a 5,0 

Sem conceito 

 

 

Quanto ao desempenho dos estudantes, em relação ao componente 

de Formação Geral, a nota média obtida foi 46,8; enquanto, para o 

componente de Formação Específica, a nota média foi 58,2. Com isso, a 

nota final média alcançada foi de 3,47, determinando o conceito quatro (4) 

para o Curso, conforme o Relatório de Curso ENADE 2013. Os gráficos da 

Figura 1 e da Figura 2 ilustram essas notas, comparando-as com as notas 

médias nos demais cursos de Bacharelado em Educação Física da Região e 

do País, situando-o acima dessas médias. 

 

Fig.1 Notas médias dos estudantes no Componente de Formação Geral na 

prova. 
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Fig.2 Notas médias dos estudantes no Componente de Formação Específica 

na prova. 

 

A Figura 3 compara os resultados do curso de bacharelado da 

ESEF/UPE no ENADE 2010 com os resultados de 2013, e a comparação em 

relação ao Brasil nesses dois anos. Verifica-se uma evolução na média geral. 

Os resultados do ENADE 2016, que serão apresentados no próximo ano, 

servirão para confirmar a evolução do curso. 

 

 

 

Fig. 3 Comparação das médias da Instituição nos dois anos e em relação ao 

Brasil 

 
 
 
Fig. 4  Percentuais de respostas sobre conceitos dos alunos. (ENADE 2013) 
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Fig. 5  Percentuais de respostas sobre conceitos dos alunos acerca dos 
Planos de Ensino e a relação entre conhecimento prático e teórico. (ENADE 
2013) 
 

 


