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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA:  
EF614 PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I 

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA: 
Esta disciplina desenvolve, analisa, discute e acompanha a elaboração de um projeto de pesquisa que deverá 
dar sequência ao trabalho de conclusão de curso (TCC) na área escolhida pelo estudante. 
 

OBJETIVOS: 
Desenvolver estudos que problematizem a elaboração de projetos de pesquisa em Educação Física a partir 
dos referenciais teórico-metodológicos próprios ao campo das humanidades. 
Compreender os modos de elaborar objetivos, justificativas e metodologias de pesquisa a partir dos 
referenciais teóricos próprios ao campo das humanidades, para os respectivos projetos a serem 
desenvolvidos ao longo do semestre. 
Analisar e debater o conjunto dos projetos propostos pelos estudantes tomando os aspectos centrais na 
elaboração de um projeto tais como: a delimitação de um objeto, de um objetivo, de justificativas e a escolha 
de referenciais teóricos. 

PROGRAMA:  
 Leitura e análise de projetos de pesquisa em Educação Física/Esporte que tomem por base as 

ciências humanas, a educação e arte.  

 Análise de aspectos fundamentais para a formulação de um projeto de pesquisa em Educação 
Física com base nas ciências humanas, educação e arte.  

 Estratégias para a aproximação de docentes, de doutorandos de Programas de Pós-Graduação 
afins e estudantes da disciplina para a formulação de compromisso de orientação. 
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Bibliografia complementar: 
Neste item da bibliografia complementar indicamos a leitura de artigos e de trabalhos completos 
publicados em anais de congressos relativos aos temas delimitados pelos estudantes. Trata-se apenas de 
uma indicação, pois, há muitos outros que poderão ser mobilizados pelos estudantes de acordo com os 
temas de pesquisa. 
 
a- Anais dos Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte (CONBRACE) 
b- Anais dos Encontros Nacionais de Didática e Pratica de Ensino (ENDIPE) 
c- Anais dos Encontros nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED) 
d- Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) 
e- Revista Brasileira de Educação Física (RBEF) 
f- Revista Motriz 
g- Revista Movimento 
h- Revista Pensar a Pratica 

 



i- Revista Pro-Posições 
j- Revista Educação & Sociedade 
k- Educação em Revista 
l- Cadernos de Pesquisa 
m- Cadernos Pagu 
n- Revista Brasileira de Estudos Feministas (RBEF) 
o- Dissertações, teses e TCCs que serão selecionados na formulação final da disciplina 
p Livros e capítulos de livro concernentes as pesquisas individuais. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
A avaliação final desta disciplina consistirá na elaboração e finalização do projeto inicial de pesquisa a ser 
desenvolvido pelo estudante. Vale constar que, ao final desta disciplina, o estudante deverá entregar um 
termo de compromisso de orientação de um docente, ou, de um doutorando de programa de pós-graduação 
afim. 

 


