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Curso de Educação Física – Licenciatura

Resolução ao trote

Mensagem
O Curso de Educação Física (Licenciatura) prima pela qualidade na formação de profissionais voltados
para a área da EDUCAÇÃO. A grande virtude de quem nele se forma é ter a oportunidade de exercer com
competência o papel de educador físico, qualificando-o a promover uma qualidade de vida saudável através
da prática da atividade física e do esporte.
Nós, da FIPA, acolheremos vocês com carinho e profissionalismo, prometendo dar-lhes o melhor de
nós na sua orientação e formação.

RESOLUÇÃO Nº 18/2009
O Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA
Considerando
I. A lei municipal nº 4809 de 25 de Setembro de 2009 que dispõe sobre a proibição do trote.

Prof. Esp. José Cione Neto
Coordenador Curso de Educação Física – Licenciatura

II. As determinações emanadas das autoridades constituídas, relativamente ao trote.
Missão do Curso

III. O trote ser atividade estudantil proibida nesta IES
IV. A preocupação e obrigação desta instituição em preservar a integridade física, moral e material de seus
alunos, na oportunidade, especialmente dos calouros, e;
V. Configurar-se como trote qualquer ato de violência, zombaria, humilhação, ridicularização e situações
constrangedoras a alunos e a terceiros.
RESOLVE
ART 1º. Proibir o trote dentro e fora dos limites do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA,
independente de tempo e espaço
Paragrafo único. Para tanto, serão utilizados os meios adequados, ou seja: Departamento interno
de segurança da Fundação Padre Albino, medidas policiais e judiciais, conforme o caso.
ART 2º. Aos infratores serão aplicadas as seguintes penalidades institucionais:
I. Suspensão de 8 (oito) dias, aplicada pelo Reitor; ou
II. Expulsão, aplicada pelo Reitor e homologada pela congregação.
Paragrafo único. As penas previstas neste artigo serão precedidas de inquérito administrativo,
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
ART 3º. A Reitoria, a coordenação dos Cursos e o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) atuarão na
conscientização e a obediência da comunidade academica ao presente disciplinamento, no estimulo e apoio
a ações solidárias e de cidadania na recepção aos calouros.
ART 4º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Catanduva, 15 de Outubro de 2009
Dr. Nelson Jimenes
Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNFIPA
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O curso de Educação Física (Licenciatura) tem a missão de ser referência dentro do contexto
educacional regional, consolidando-se como uma instituição que oferece uma formação generalista,
humanista e crítica. Visa a formação de profissionais qualificados para a docência deste componente
curricular na educação básica analisando criticamente a realidade social, para nela intervir academicamente
e profissionalmente por meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando à
formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção
de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável, fundamentado no rigor científico, na reflexão filosófica e
na conduta ética.
Associa o conjunto de saberes e práticas da formação de professores, de modo a garantir o domínio
de conteúdos, teorias, práticas, procedimentos e atitudes próprias da docência da Educação Física.
Apresentação
Trata-se de uma área de conhecimento de intervenção acadêmico profissional que tem como objeto
de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício
físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da
educação e reeducação motora do rendimento físico esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas, no âmbito escolar.
A Educação Física (Licenciatura) assegura uma formação generalista, humanista e crítica,
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética.
Curso de Licenciatura: O Licenciado (professor) em Educação Física associa o conjunto de saberes e práticas
da formação de professores aos conhecimentos da Educação Física, de modo a garantir o domínio de teorias,
práticas, procedimentos e atitudes próprias da docência e de conteúdos, teorias e práticas gerais da
Educação Física.
O Professor de Educação Física trabalha com os princípios fundamentais da educação e da promoção
da qualidade de vida; atua na formação dos estudantes de escolas públicas e privadas, em suas dimensões
físicas e socioculturais.
Mercado de trabalho
 Educação – Todos os níveis de escolaridade

 Órgãos Governamentais
 Empresas Públicas e Privadas
 Institutos de Pesquisa
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Currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física
DISCIPLINAS – 1º semestre
Anatomia Humana I

C. H.
36

DISCIPLINAS – 2º semestre
Anatomia Humana II

C. H.
36

Fisiologia Humana I
Leitura e Produção de Texto I

36
36

Fisiologia Humana II
Leitura e Produção de Texto II

36
36

Teoria e Metod.do Basquetebol I*

36

Teoria e Metodologia do Basquetebol II *

36

Teoria e Metodologia do Atletismo I *

36

Teoria e Metodologia do Atletismo II *

36

Teoria e Metodologia da Ginástica I *

36

Teoria e Metodologia da Ginástica II *

36

Teoria e Metod.do Futebol/Futsal I *

36

Teoria e Metodologia do Futebol/Futsal II *

36

Metodologia da Pesquisa Científica I

36

Metodologia da Pesquisa Científica II

36

Crescimento e Desenvolvimento I
Jogos e Recreação I *
Total
DISCIPLINAS – 3º semestre
Educação Física para Pessoas com Deficiência I

36
36
360
C. H.
36

Crescimento e Desenvolvimento II
Jogos e Recreação II *
Total
DISCIPLINAS – 4º semestre
Educação Física para Pessoas com Deficiência II *

36
36
360
C. H.
36

Nutrição Aplicada ao Exercício Físico I
Dimensões Histórico-Filosóficas da EDF.
Cinesiologia I
Aprendizagem Motora I
Teoria e Metodologia das Lutas I *
Avaliação em Educação Física I *
Fisiologia do Exercício I
Teoria e Metodologia do Handebol I *

36
36
36
36
36
36
36
36

Nutrição Aplicada ao Exercício Físico II
Dimensões Sócio-Antropológicas da EDF.
Cinesiologia II
Aprendizagem Motora II
Teoria e Metodologia das Lutas II *
Avaliação em Educação Física I *
Fisiologia do Exercício II
Teoria e Metodologia do Handebol II *

36
36
36
36
36
36
36
36

Pedagogia da Educ. Física e Esporte*

36

Psicologia da Educação Física e Esporte *

36

Total

360

Total

360

DISCIPLINAS – 5º semestre
Manifestações Culturais,Dança e Folclore I *

C. H.
36

DISCIPLINAS – 6º semestre
Manifestações Culturais, Dança e Folclore II *

C. H.
36

Teoria e Metodologia do Voleibol I *

36

Teoria e Metodologia do Voleibol II *

36

Condicionamento Físico I

36

Condicionamento Físico II

36

Relações Étnico-Raciais, Direitos Humanos e Sustentabilidade

36

Tópicos Especiais em Educação Física e Esporte

36

Tecnologia da Informação e Comunicação
Educação Física na Infância e Adolescência I *

36
36

Bioestatística
Educação Física na Infância e Adolescência II

36
36

Organização de Eventos Escolares

36

Organização e Gestão de Eventos *

36

Natação e A:vidades Aquáticas I *

36

Natação e Atividades Aquáticas II **

36

Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida

36

Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros

36*

Esportes Alternativos I *
Total
DISCIPLINAS – 7º semestre
Psicologia do Desenvolvimento

36
360
C. H.
36

Esportes Alternativos II *
Total
DISCIPLINAS – 8º semestre
Ética Profissional

36
360
C. H.
36

Didática Aplicada a Educação Física I

36

Didática Aplicada a Educação Física II

36

Legislação e Sistematização da Educação básica

36

Distúrbios do Desenvolvimento

36

Metod. do Ens. da Ginástica Artística *

36

Metod. do Ensino da Ginástica Rítmica*

36

Leitura e Produção de Texto I

36

Leitura e Produção de Texto II

36

Gestão Escolar

36

Políticas Públicas em Educação

36

Trabalho de Conclusão de Curso
Prática Pedagógica*

36
40

Língua Brasileira de Sinais
Prática Pedagógica*

36
40

Total

292

Total

Resumo

292
CH

Disciplinas
Práticas Pedagógicas *
Estágio Supervisionado
Atividades Complementares
Duração total do Curso

2344
400
400
200
3344

Obs: Matriz 2017 aprovada no dia 21 de junho de 2016 e pelo4NDE/ISE e pelo Colegiado de Curso no dia 05 de julho de 2016.
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Ementário das disciplinas do 1º Semestre

1º ano – 2º Semestre
Anatomia Humana II
Planos e eixos do corpo humano; aspectos morfológicos dos sistemas orgânicos: tegumentar, esquelético, articular, muscular, digestivo, circulatório, respiratório, urinário, reprodutor, endócrino e nervoso.
Leitura e Produção de Texto II
Considerando as competências e habilidades específicas inerentes aos discentes ingressantes do ensino superior, esta disciplina pretende ampliar e aperfeiçoar o uso da Língua Portuguesa e da competência comunicativa, oral, escritora e leitora em
nossos alunos, pela prática de textos. Os conhecimentos concretizam-se numa tríplice: textual, contextual e intertextual
tanto para a leitura quanto para a produção de texto.
Fisiologia Humana II
A fisiologia do sistema circulatório, do sistema imunológico, da fisiologia do sistema nervoso, da fisiologia do sistema endócrino, da produção dos hormônios e da função hormonal, o sistema reprodutor.
Teoria e Metodologia do Basquetebol II
Regras básicas; iniciação e desenvolvimento dos fundamentos táticos básicos.
Teoria e Metodologia do Atletismo II
Fundamentos históricos, composição e evolução do atletismo; princípios pedagógicos do processo ensino-aprendizagem;
habilidades motoras exigidas na modalidade; processo pedagógicos e jogos pré-desportivos relacionados ao lançar e arremessar; iniciação e desenvolvimento dos fundamentos técnicos da modalidade; regras básicas.
Teoria e Metodologia da Ginástica II
Aspectos didático-pedagógico do ensino da ginástica no Ensino Fundamental e Médio.
Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal II
Regras básicas, iniciação e desenvolvimento dos fundamentos táticos básicos.
Metodologia da Pesquisa Científica II
Redação técnico-científica; elaboração de um projeto para a Educação Física escolar; adequação às exigências éticas; elaboração e apresentação de trabalho científico.
Crescimento e Desenvolvimento II
Avaliação e análise do desenvolvimento e crescimento nas diferentes fases de maturação. Instrumento de avaliação do
crescimento e desenvolvimento motor.
Jogos e Recreação II
Significados do brincar e o universo infantil; colônia de férias, ruas de lazer; atividades artísticas recreativas.

1º ano - 1º Semestre
Anatomia I
Anatomia funcional do aparelho locomotor e suas aplicações nas ações esportivas e no exercício físico; anatomia funcional da
coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores, cintura pélvica e membros inferiores; aspectos morfológicos da
marcha.
Leitura e Produção de Texto I
Considerando as competências e habilidades específicas inerentes aos discentes ingressantes do ensino superior, esta disciplina pretende ampliar e aperfeiçoar o uso da Língua Portuguesa e da competência comunicativa, oral, escritora e leitora em
nossos alunos, pela prática de textos. Os conhecimentos concretizam-se numa tríplice: textual, contextual e intertextual
tanto para a leitura quanto para a produção de texto.
Fisiologia Humana I
A morfologia das células, o metabolismo celular, histologia dos tecidos humanos, a fisiologia dos sistemas ósseo, digestório,
muscular, cardiovascular e respiratório.
Teoria e Metodologia do Basquetebol I
Fundamentos históricos; princípios didático-pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem; habilidades motoras exigidas
na modalidade; jogos pré-desportivos; iniciação e desenvolvimento dos fundamentos técnicos básicos.
Teoria e Metodologia do Atletismo I
Fundamentos históricos, composição e evolução do atletismo; princípios pedagógicos do processo ensino-aprendizagem;
habilidades motoras exigidas na modalidade; processo pedagógicos e jogos pré-desportivos relacionados ao correr e saltar;
iniciação e desenvolvimento dos fundamentos técnicos da modalidade; regras básicas.
Teoria e Metodologia da Ginástica I
Histórico e evolução; conceitos e classificação; valor educativo; principais escolas ou métodos ginásticos; estudo e análise de
diferentes manifestações da ginástica na cultura brasileira.
Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal I
Fundamentos históricos; princípios didático-pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem; habilidades motoras exigidas
na modalidade; jogos pré-desportivos. Iniciação e desenvolvimento dos fundamentos técnicos básicos.
Crescimento e Desenvolvimento I
Estudo dos aspectos inerentes aos seres humanos como conceitos básicos, fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento humano nas diferentes fases de maturação do indivíduo.
Metodologia da Pesquisa Científica I
Metodologia científica; tipos de pesquisa, problemas, objetivos e hipóteses; Pesquisa: universo e amostra, instrumentos e
procedimentos; coleta e análise de dados.
Jogos e Recreação I
Os jogos e brincadeiras na cultura brasileira; classificação dos jogos e procedimentos pedagógicos; significados, influências e
importância dos jogos para a Educação Física.
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