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Curso de Educação Física
Mensagem

MATRIZ CURRICULAR 2021 DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O Curso de Educação Física da UNIFIPA prima pela qualidade na formação de proﬁssionais voltados
para a área da Saúde e Educação. Estudar na UNIFIPA é ter a oportunidade de exercer com competência
o papel de Proﬁssional de Educação Física. O grande interesse das pessoas com a saúde e qualidade de
vida aumentou o número de pessoas que pra cam exercícios =sicos e contratam um Professor/
Proﬁssional de Educação Física. Trata-se de uma área em grande expansão, que necessita de proﬁssionais capacitados para atender diferentes demandas da sociedade.

DISCIPLINAS – 1º semestre

C. H.

DISCIPLINAS – 2º semestre

C. H.

Anatomia Humana I

30 Anatomia Humana II

30

Fisiologia Humana I

30 Fisiologia Humana II

30

Leitura e Produção de Texto I

30 Leitura e Produção de Texto II

30

Teoria e Metodologia do Basquetebol I

30 Teoria e Metodologia do Basquetebol II

30

Teoria e Metodologia do Atle smo I

30 Teoria e Metodologia do Atle smo II

30

Teoria e Metodologia da Ginás ca I

30 Teoria e Metodologia da Ginás ca II

30

Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal I

30 Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal II

30

Metodologia da Pesquisa CienMﬁca I

30 Metodologia da Pesquisa CienMﬁca II

30

Missão do Curso

Crescimento e Desenvolvimento I

30 Crescimento e Desenvolvimento II

30

Formar Proﬁssionais de Educação Física de alta capacidade técnica, com valores humanís cos, que sejam capazes de realizar trabalhos signiﬁca vos na promoção de saúde e prevenção de doenças da população, na reabilitação das pessoas e no treinamento =sico de alto rendimento para atletas. Visa a formação de proﬁssionais qualiﬁcados para a docência na educação básica e superior, analisando cri camente
a realidade social para nela intervir academicamente e proﬁssionalmente por meio das diferentes manifestações e expressões do movimento humano.

Jogos, Recreação e Lazer I

30 Jogos, Recreação e Lazer II

30

Carga Horária do 1◦ Semestre

300 Carga Horária do 2◦ Semestre

300

Prof. Me. Igor Augusto Braz
Coordenador - Curso de Educação Física

Apresentação
O Curso de Educação Física tem a duração de 04 (quatro) anos e propicia a capacitação teórica e
prá ca para o proﬁssional atuar nas diferentes áreas do treinamento espor vo, dos exercícios =sicos
em academias, da recreação em clubes e eventos, bem como na prescrição de exercícios =sicos voltados para a melhoria da saúde e qualidade de vida de crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas
com deﬁciência e grupos especiais, como hipertensos, diabé cos e cardiopatas. Além disso, o curso habilita proﬁssionais a ministrarem aulas no ensino básico e superior.
Mercado de trabalho:
A Educação Física habilitará o proﬁssional para atuar na prescrição do treinamento espor vo em
academias, clubes, hotéis, cruzeiros, parques públicos, assim como no esporte de alto rendimento. O
Proﬁssional de Educação Física pode ainda planejar e organizar programas de exercícios =sicos e treinamento, supervisionar programas de a vidades =sicas, trabalhar como ﬁsiologista do exercício, formar e
preparar atletas de alto nível, organizar e gerenciar compe ções ou a vidades de lazer e administrar
empreendimentos relacionados às a vidades =sicas, como clubes, equipes proﬁssionais e academias.
Além de poder trabalhar na Educação - Todos os níveis de escolaridade, Órgãos Governamentais, Empresas Públicas e Privadas e Ins tutos de Pesquisa.

1º ANO - 1º SEMESTRE
Disciplina: Anatomia Humana I
Ementa: Aparelho locomotor: forma, estrutura, função e órgãos. Sistema esquelé co. Sistema ar cular.
Sistema muscular. Sistema nervoso.
Disciplina: Fisiologia Humana I
Ementa: Estudo do funcionamento do organismo humano em movimento quanto aos sistemas Renal,
Sistemas neuromusculares, Sistema cardiovascular, Sistema Respiratório, necessários para o curso de
Educação Física.
Disciplina: Leitura e Produção de Texto I
Ementa: Melhoria do domínio da modalidade escrita no estudo da Língua Materna, aprofundando aspectos referentes à leitura e a produção textual, levando em consideração o conhecimento de mundo dos
discentes. Apresentação de forma inter-relacionada a análise e a síntese, a leitura e a produção do texto,
estabelecendo uma ponte entre a análise e a síntese, entre as leituras feitas e as propostas de produção
de textos.
Disciplina: Teoria e Metodologia do Basquetebol I
Ementa: Aspectos históricos, conceituais e prá cos. As regras oﬁciais, os fundamentos, o desenvolvimento do jogo e o trabalho de ensino, aperfeiçoamento, treinamento e proﬁssionalização no Basquetebol.
Disciplina: Teoria e Metodologia do Atle smo I
Ementa: Aspectos históricos, teóricos e prá cos do Atle smo. Fundamentos técnicos das regras e das
principais provas do atle smo. Processos de ensino-aprendizagem relevantes para a iniciação espor va
em diferentes espaços de intervenção.
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Disciplina: Teoria e Metodologia da Ginás ca I
Ementa: História, evolução e terminologia básica da ginás ca. Estrutura das sessões de ginás ca. Estudo
das qualidades =sicas, básicas e essenciais para a ginás ca. A relação: corporeidade e movimento.
Consciência corporal através do movimento ginás co. Calistenia.
Disciplina: Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal I
Ementa: Histórico do Futebol e do Futsal e seu desenvolvimento no Brasil. Procedimentos na
aprendizagem dos fundamentos básicos de ambas as modalidades, de suas regras e suas aplicações tanto
na teoria como na prá ca. A contextualização social e cultural das modalidades no Brasil.
Disciplina: Metodologia da Pesquisa Cien:ﬁca I
Ementa: A ciência e o método cienMﬁco. O conhecimento cienMﬁco na formação proﬁssional em
Educação Física. A natureza da pesquisa. A sistema zação do trabalho acadêmico. Fundamentos teóricos
e metodológicos da inves gação cienMﬁca. Tipos de pesquisa cienMﬁca. Estratégias metodológicas para a
coleta, processamento e análise de dados. Métodos cienMﬁcos de resolução de problemas.
Levantamento bibliográﬁco e os
pos de trabalhos acadêmicos. Fundamentos ﬁlosóﬁcos,
epistemológicos e é cos da pesquisa cienMﬁca.
Disciplina: Crescimento e Desenvolvimento I
Ementa: Pressupostos teóricos do crescimento e do desenvolvimento humano e os aspectos que
integram o ser humano nas diferentes fases da vida. Teorias do desenvolvimento humano e perspec vas
teóricas atuais da área. Dimensões do desenvolvimento =sico, cogni vo, afe vo, social e motor.
Disciplina: Jogos, Recreação e Lazer I
Ementa: Lazer e recreação: aspectos históricos no mundo e no Brasil, sua evolução, seus conteúdos
culturais, suas possiblidades de atuação e aplicação pelo proﬁssional em Educação Física. Recreação:
mercado de trabalho e campos de atuação para o bacharel em Educação Física.

1º ANO - 2º SEMESTRE
Disciplina: Anatomia Humana II
Ementa: Aparelho locomotor: forma, estrutura, função e órgãos. Sistema esquelé co. Sistema ar cular.
Sistema muscular. Sistema nervoso.
Disciplina: Fisiologia Humana II
Ementa: Estudo do funcionamento do organismo humano em movimento quanto aos sistemas Renal,
Sistemas neuromusculares, Sistema cardiovascular, Sistema Respiratório, necessários para o curso de
Educação Física.
Disciplina: Leitura e Produção de Texto II
Ementa: Melhoria do domínio da modalidade escrita no estudo da Língua Materna, aprofundando
aspectos referentes à leitura e a produção textual, levando em consideração o conhecimento de mundo
dos discentes. Apresentação de forma inter-relacionada a análise e a síntese, a leitura e a produção do
texto, estabelecendo uma ponte entre a análise e a síntese, entre as leituras feitas e as propostas de
produção de textos.
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Disciplina: Teoria e Metodologia do Basquetebol II
Ementa: Aspectos históricos, conceituais e prá cos. As regras oﬁciais, os fundamentos, o
desenvolvimento do jogo e o trabalho de ensino, aperfeiçoamento, treinamento e proﬁssionalização no
Basquetebol.

Disciplina: Teoria e Metodologia do Atle smo II
Ementa: Aspectos históricos, teóricos e prá cos do Atle smo. Fundamentos técnicos das regras e das
principais provas do atle smo. Processos de ensino-aprendizagem relevantes para a iniciação espor va
em diferentes espaços de intervenção.

Disciplina: Teoria e Metodologia da Ginás ca II
Ementa: História, evolução e terminologia básica da ginás ca. Estrutura das sessões de ginás ca. Estudo
das qualidades =sicas, básicas e essenciais para a ginás ca. A relação: corporeidade e movimento.
Consciência corporal através do movimento ginás co. Calistenia.

Disciplina: Teoria e Metodologia do Futebol e Futsal II
Ementa: Histórico do Futebol e do Futsal e seu desenvolvimento no Brasil. Procedimentos na
aprendizagem dos fundamentos básicos de ambas as modalidades, de suas regras e suas aplicações tanto
na teoria como na prá ca. A contextualização social e cultural das modalidades no Brasil.

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Cien:ﬁca II
Ementa: A ciência e o método cienMﬁco. O conhecimento cienMﬁco na formação proﬁssional em
Educação Física. A natureza da pesquisa. A sistema zação do trabalho acadêmico. Fundamentos teóricos
e metodológicos da inves gação cienMﬁca. Tipos de pesquisa cienMﬁca. Estratégias metodológicas para a
coleta, processamento e análise de dados. Métodos cienMﬁcos de resolução de problemas.
Levantamento bibliográﬁco e os
pos de trabalhos acadêmicos. Fundamentos ﬁlosóﬁcos,
epistemológicos e é cos da pesquisa cienMﬁca.

Disciplina: Crescimento e Desenvolvimento II
Ementa: Pressupostos teóricos do crescimento e do desenvolvimento humano e os aspectos que
integram o ser humano nas diferentes fases da vida. Teorias do desenvolvimento humano e perspec vas
teóricas atuais da área. Dimensões do desenvolvimento =sico, cogni vo, afe vo, social e motor.

Disciplina: Recreação e Lazer II
Ementa: Lazer e recreação: aspectos históricos no mundo e no Brasil, sua evolução, seus conteúdos
culturais, suas possiblidades de atuação e aplicação pelo proﬁssional em Educação Física. Recreação:
mercado de trabalho e campos de atuação para o bacharel em Educação Física.
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Resolução ao trote
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.
II. As determinações emanadas das autoridades cons tuídas, rela vamente ao trote.
III. O trote ser a vidade estudan l proibida nesta IES
IV. A preocupação e obrigação desta ins tuição em preservar a integridade =sica, 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 u lizados 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 ins tucionais:
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 ar go serão precedidas de inquérito administra vo,
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
conscien zação e a obediência da comunidade academica ao presente disciplinamento, no es mulo 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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