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CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROPOSTA DE DIRETRIZES CURRICULARES 

 

 
1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL 
 

1.1. Um perfil profissional 
 

1.1.1.  O graduado em Educação Física deverá ser formado para esclarecer e intervir, 
profissional e academicamente no contexto específico e histórico-cultural, a partir 
de conhecimentos de natureza técnica, científica e cultural. 

1.1.2. Para o desenvolvimento deste perfil profissional, os cursos deverão oferecer 
possibilidades de apropriação de conhecimentos por meio de ensino, pesquisa e 
extensão, que permita ao graduado um domínio de competências de natureza 
técnico-instrumental estruturadas a partir de uma atitude crítico-reflexiva. 

 
1.2.  Um campo de atuação profissional 

 
1.2.1.  Este campo será delimitado pela capacidade profissional de organizar, 

planejar, administrar, avaliar e atuar pedagógica, científica e tecnicamente no 
âmbito dos estados atual e emergente da cultura do movimento. 

 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Competências Gerais: 

• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 
deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com 
as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus 
serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 
ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se 
encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto 
a nível individual como coletivo; 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia 
e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades 
para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada; 

• Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 
profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 
verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 
língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 
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bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 
forma efetiva e eficaz; 

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 
gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 
gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

• Educação permanente : os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 
profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 
compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 
profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando 
condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os 
profissionais dos serviços. 

 
3. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

Os currículos plenos para os cursos de Graduação em Educação Física terão duas 

partes: Conhecimento Identificador da Área e Conhecimento Identificador do Tipo de 

Aprofundamento. 

 
1. Conhecimento Identificador da Área: Este conhecimento, comum e necessário a 

qualquer campo definido de aplicação profissional, será estruturado por dois níveis 
de formação: Formação Básica e Formação Específica. 

 
Formação Básica: 

 
 A Formação Básica será guiada pelo critério da orientação científica, da 
integração teoria e prática e do conhecimento do homem, da cultura e da 
sociedade. Isto possibilitará uma formação abrangente para a competência 
profissional de um trabalho com seres humanos em contextos histórico-sociais 
específicos, promovendo um contínuo diálogo entre as áreas de conhecimento 
científico e a especificidade da Educação Física. 

 
Esta Formação Básica será constituída por três sub-áreas de   

                      conhecimento, a saber: 
 

• Conhecimento do Homem e Sociedade (filosófico, psicológico, 
antropológico, cultural, social e histórico) 

• Conhecimento Científico-Tecnológico (técnicas de estudo e de 
pesquisa) 

 
• Conhecimento do Corpo Humano e Desenvolvimento (químico, físico, 

biológico e do desenvolvimento antropogenético) 
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Formação Específica: 
 

Na Formação Específica preocupar-se-á com o estudo das distintas 
manifestações clássicas e emergentes da cultura do movimento, identificadas 
com a tradição da Educação Física e do Esporte. 

 
Esta Formação Específica será constituída por três sub-áreas de 
conhecimentos, a saber: 

 
• Conhecimento Didático-Pedagógico (intervenções didáticas) 
• Conhecimento Técnico-Funcional Aplicado (bases teóricas e 

metodológicas aplicadas ao desempenho humano identificado com 
as diferentes manifestações da cultura do movimento) 

• Conhecimento sobre a Cultura do Movimento (diferentes 
manifestações da cultura do movimento nas suas formas de jogos, 
esportes, ginásticas, danças e lutas) 

 
2. Conhecimento Identificador do Tipo de Aprofundamento: 

 
 Este conhecimento será compreendido como o conjunto de competências específicas 
para o planejamento, execução, orientação e avaliação das ações do graduado em 
Educação Física, de acordo com o tipo de aprofundamento em um ou mais campos 
definidos de aplicação profissional (docência em educação básica/licenciatura; 
treinamento/condicionamento físico; atividades físico-esportivas de lazer; 
gestão/administração de empreendimentos de atividades físico-esportivas; aptidão 
física/saúde/qualidade de vida; além de outros possíveis campos emergentes). 
Cada Instituição de Ensino Superior (IES), partindo desta estrutura de conhecimento, 
poderá propor um ou mais campos de aplicação profissional, a título de 
aprofundamento, bem como deverá definir o elenco de disciplinas do currículo pleno, 
considerando as peculiaridades de cada região e os perfis profissionais desejados. 

 

3. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

• Estágio Curricular : 
Para qualquer que seja o Tipo de Aprofundamento do curso de Graduação em 

Educação Física, será obrigatória a respectiva prática de ensino ou estágio profissional 
supervisionado. As atividades de prática de ensino ou de estágio profissional 
supervisionado terá a carga horária mínima de 300 horas para cada Tipo de 
Aprofundamento, podendo ser desenvolvida ao longo do curso, computando-a 
integralmente para aquela inerente ao Conhecimento Identificador do Tipo de 
Aprofundamento. 

 
• Atividades Complementares: 

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de 
Graduação em Educação Física e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 
estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância. 

Podem ser reconhecidos: 
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• Monitorias e Estágios; 
• Programas de Iniciação Científica; 
• Programas de Extensão; 
• Estudos Complementares; 
• Cursos realizados em outras áreas afins. 

 
5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Graduação em Educação Física deverá ter um projeto pedagógico, 
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 
professor como facilitador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 
deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico deverão orientar o Currículo do 
Curso de Graduação em Educação Física para um perfil acadêmico e profissional do 
egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 
preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e 
históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

O currículo do Curso de Graduação em Educação Física deverá, necessariamente, 
ser estruturado tendo as atividades de pesquisa e de extensão como mediadoras da 
formação. A pesquisa como a possibilidade de acesso ao conjunto de conhecimentos 
produzidos, seus modos de produção, bem como instância de reflexão sobre a realidade. Já 
a extensão será considerada como possibilidade de interlocução e troca com as 
comunidades universitária e extra-universitária, nas perspectivas de intervenção e 
investigação da realidade social. 

A organização do Curso de Graduação em Educação Física deverá ser definida pelo 
respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, 
sistema de créditos ou modular. 

 
6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares de educação física 
deverão ser acompanhados e permanentemente avaliados, a fim de permitir os ajustes que 
se fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento. 

As avaliações somativa e formativa do aluno deverão basear-se nas competências, 
habilidades e conteúdos curriculares. 

O Curso de Graduação em Educação Física deverá utilizar metodologias e critérios 
para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 
consonância com o sistema de avaliação definido pela IES à qual pertence.  
 


