
O curso de Licenciatura incentiva uma 
formação para atuar em Instituições de 
Educação Básica a partir de conhecimentos 
teóricos e práticos. Oferece também a 
oportunidade de compreender os processos 
biológicos, fisiológicos, biomecânicos e 
esportivos — junto ao uso da tecnologia.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3200

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Educação Física

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Ser capaz de  aplicar os conhecimentos do Futsal através de suas metodologias, utilizando conceitos técnicos 
e táticos  do esporte,  assim como suas regras com respeito às questões eticas e deontológicas da Profissão.
Ser capaz de atuar com crianças e adolescentes com ou sem deficiências (PCD's), através de planejamento de 
brincadeiras, ginásticas e danças e folclore em contexto escolares e não escolares.        
Ser capaz de analisar o funcionamento normal e anormal do sistema cardiorrespiratorio, identificando 
possíveis anormalidades.                        

2O SEMESTRE

Ser capaz de analisar o funcionamento normal e anormal do sistema cardiorrespiratorio, identificando 
possíveis anormalidades.
Ser capaz de  aplicar os conhecimentos do Handebol através de suas metodologias, utilizando conceitos 
técnicos e táticos  do esporte,  assim como suas regras de forma que sejam considerados os conceitos 
básicos de biologia celular
Ser capaz de  aplicar os conhecimentos do Handebol através de suas metodologias, utilizando conceitos Ser capaz de  aplicar os conhecimentos do Handebol através de suas metodologias, utilizando conceitos 
técnicos e táticos  do esporte,  assim como suas regras de forma que sejam considerados os conceitos 
básicos de biologia celular

Licenciatura

Graduação presencial



3O SEMESTRE

Ser capaz de aplicar os conhecimentos do Handbol, Basquetebol e Voleibol  através de suas 
metodologias, utilizando conceitos técnicos e táticos  do esporte,  assim como suas regras.
Ser capaz de Analisar o funcionamento normal dos sistemas reprodutor e renal, identificando 
possíveis anormalidades
Ser capaz de avaliar o desenvolvimento motor normal

4O SEMESTRE

Ser capaz de de identificar alterações biopsicossociais em crianças, adolescentes , a partir de modalidades 
esportivas individuais, tais como, Lutas, Atletismo e Natação
Ser capaz de monitorar e orientar a pratica de exercícios físicos através da aplicabilidade dos conhecimentos 
referentes ao funcionamento dos principais órgãos e sistemas que compoem o corpo humano e identificar 
as principais adaptações agudas e crônicas.
Ser capaz de Analisar o funcionamento normal do sistema digestório, identificando possíveis anormalidades

5O SEMESTRE

Ser capaz de conhecer as diferentes formas de se observar e conceber teoricamente o desenvolvimento 
humano. Conhecer o desenvolvimento humano como processo historico-social resultante da interação entre 
indivíduo e meio
Ser capaz de analisar o papel das avaliações da aprendizagem, estabelecendo um diálogo entre os processos 
didáticos pedagógicos nas diversas fases do desenvolvimento humano
Ser capaz de compreender a estrutura e o funcionamento da Educação Básica, no contexto das políticas 
educacionais brasileiras de inclusão.

6O SEMESTRE

Ser capaz de contextualizar, problematizar e sistematizar conhecimentos teóricos e práticos sobre motricidade humana 
/ movimento humano / cultura do movimento corporal / atividade física nas suas diversas manifestações (jogo, esporte, 
exercício, ginástica, lutas e dança) no âmbito do Ensino Básico
Ser capaz de contextualizar, problematizar e sistematizar conhecimentos teóricos e práticos sobre motricidade humana 
/ movimento humano / cultura do movimento corporal / atividade física nas suas diversas manifestações (jogo, esporte, 
exercício, ginástica, lutas e dança) no âmbito do Ensino Básico para crianças portadoras ou não de necessidades 
especiais
Ser capaz de gerenciar equipes multidisciplinares de políticas públicas e instituicionais  de acordo com as necessidades Ser capaz de gerenciar equipes multidisciplinares de políticas públicas e instituicionais  de acordo com as necessidades 
e especificidades, considerando as dimensões biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica da Educação 
Física Escolar  
Aplicar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, fazendo relações com a proposta pedagógica, processos de 
ensino e aprendizagem da Educação Física Escolar (do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental), possibilitando a 
elaboração de relatório ligado ao preparo de unidades de ensino, material didático e recursos paralelos para maior 
eficácia do trabalho formativo, cumprindo as etapas de observação, co-participação e intervenção.

Educação Física



7O SEMESTRE

Ser capaz de criar vivencias corporais que permitam a auto descoberta e do outro, entender o 
significado da prática da atividade física permitindo a socialização, o prazer, a motivação e a 
superação de determinadas situações na vida diária. 
Ser capaz de  contextualizar, problematizar e sistematizar conhecimentos teóricos e práticos 
sobre motricidade humana / movimento humano / cultura do movimento corporal / atividade 
física nas suas diversas manifestações (jogo, esporte, exercício, ginástica, lutas e dança)  no 
âmbito do Ensino Médio
Ser capaz de planejar atividades articuladas com os diversos sistemas de ensino e propiciciar Ser capaz de planejar atividades articuladas com os diversos sistemas de ensino e propiciciar 
vivencias nas diferentes areas do campo educacional, assegurando aprofundamento e 
diversificacao de estudos, experiência e utilização de recursos pedagógicos e tecnológicos

8O SEMESTRE

Ser capaz de gerenciar equipes multidisciplinares de políticas públicas e instituicionais e 
empreender nos campos de saúde, lazer, esporte e cultura de acordo com as necessidades e 
especificidades, considerando as dimensões biológica, psicolóogica, sociológica, cultural e 
pedagógica do lazer concomitante com os princípios e conhecimento estruturais das areas de 
planejamento, organização, supervisão e gestão de projetos. 
Ser capaz empreender nos campos de saúde, lazer, esporte e cultura de acordo com as Ser capaz empreender nos campos de saúde, lazer, esporte e cultura de acordo com as 
necessidades e especificidades, considerando as dimensões biológica, psicolóogica, sociológica, 
cultural e pedagógica do lazer concomitante com os princípios e conhecimento estruturais das 
areas de planejamento, organização, supervisão e gestão de projetos. 
Ser capaz empreender no campo de esporte e cultura de acordo com as necessidades e Ser capaz empreender no campo de esporte e cultura de acordo com as necessidades e 
especificidades, considerando as dimensões biológica, psicolóogica, sociológica, cultural e 
pedagógica do lazer concomitante com os princípios e conhecimento estruturais das areas de 
planejamento, organização, supervisão e gestão de projetos. 

Educação Física


