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Desde 1985

Manter-se como referência nacional e ampliar a inserção 

internacional em Educação Física, com um projeto 

político-pedagógico comprometido com a participação 

efetiva no desenvolvimento social.

Criar, sistematizar e disseminar conhecimentos próprios 

de Educação Física por meio do ensino, pesquisa e 

extensão.

MISSÃO

VISÃO

HISTÓRICO

A Faculdade de Educação Física - FEF da UNICAMP foi 

idealizada por um grupo de docentes em 1984 pela extinta 

Assessoria Técnica da Reitoria para Educação Física e 

Esportes – ATREFE com o propósito de estudar e 

pesquisar a área, favorecendo a formação de profissionais 

com capacidade de criar, criticar e elaborar novas 

propostas e modificar os rumos da Educação Física 

brasileira. Em 1985 nasce  a FEF com o  curso de 

graduação em Educação Física, com as modalidades de 

Licenciatura e Bacharelado em Técnicas Desportivas. A 

FEF foi a primeira instituição do país a implantar o 

bacharelado na área, antecipando-se à Resolução 003/87 

do MEC. Em 1986 a FEF passou a oferecer cursos de 

especialização com o objetivo de atualizar os profissionais 

graduados. Em 1988 foi implantado o Programa de Pós-

Graduação, nível de mestrado, mesmo ano em que 

formava sua primeira turma de graduados. Em 1992, 

identificando a alta demanda pelo curso de graduação e 

reconhecimento no cenário nacional como uma das 

principais instituições da área, a FEF implantou o curso de 

graduação noturno, com o mesmo número de vagas que o 

diurno (50). No mesmo ano foi implantado o curso de 

doutorado no Programa de Pós-Graduação. 
A trajetória da FEF a qualifica como uma das melhores 

instituições de ensino superior com destaque no cenário 

nacional e internacional. Os cursos de pós-graduação e 

atividades de pesquisa possuem reconhecimento das 

agências de avaliação e o trabalho dos professores / 

pesquisadores constitui-se em referência nas diversas 

áreas do conhecimento, apresentando indicadores 

permanentes de crescimento.
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DEFH – Departamento de Educação Física e 

Humanidades
Dedica-se à docência, aos estudos e às pesquisas no 

campo da Educação Física a partir dos aportes teóricos 

e metodológicos das humanidades, considerando o 

conhecimento acumulado e desenvolvendo novos 

aportes científicos para assegurar a sólida formação 

acadêmica, bem como ampliar suas possibilidades de 

inserção social na dinâmica contemporânea, na 

compreensão e problematização dos diferentes valores 

culturais, em busca dos interesses democráticos em 

nossa sociedade.

A FEF encontra-se localizada no Campus da Unicamp 

na cidade de Campinas, distrito de Barão Geraldo. 

Ocupa uma área de 93.000m², sendo 31.000m² de área 

gramada/urbanizada, 20.000 m² em área natural e 

42.000m² em áreas ocupada pelas benfeitorias, sendo: 

piscina, prédios para área administrativa, biblioteca, 

laboratórios, ginásio, salas de aula, salas de 

informática, salas de estudo, salas de professores, sala 

de Congregação, Centro Esportivo que compreende: 

quadras descobertas, vestiários masculino e feminino, 

salão de dança, pista de Cooper, pista de atletismo, 

campo de futebol, sala de musculação, quadras de 

tênis, ginásio com 3 quadras cobertas, ginásio para 

atividades práticas de ensino e pesquisa.

O objetivo do curso é formar profissionais competentes 

para enfrentar os novos e constantes desafios da área e 

da sociedade. Formar alunos críticos e sintonizados 

com as demandas sociais de um mundo em 

transformação e com as necessidades específicas do 

país.
O curso contempla a dimensão da pesquisa como 

mediadora da formação por ser uma possibilidade de 

acesso ao conjunto de conhecimentos produzidos na 

área, seus modos de produção, bem como instância de 

reflexão sobre a realidade.

 
Atua na assessoria, planejamento, execução e 

avaliação do componente curricular Educação Física na 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensinos 

Fundamental e Médio). Poderá ainda elaborar 

programas de ensino de Educação Física para todas as 

séries, níveis ou ciclos, bem como atuar instituições que 

desenvolvem programas educacionais. Esse 

profissional atuará também na área de pesquisa 

científica no campo da Educação.

 
Atua na assessoria, planejamento, execução e 

avaliação de programas de Educação Física nos 

campos do Esporte, do Lazer e das Atividades Físicas 

voltadas para diferentes grupos sociais. Poderá atuar 

também na área de pesquisa cientifica e em diferentes 

ambientes tais como clubes, hospitais, ONGs, centros 

esportivos, empresas, rede de hotelaria, clinicas e 

academias entre outros, que mantenham estreita 

relação com sua área de formação.
O ingresso ocorre através do vestibular anual da 

Comvest, consulte  www.comvest.unicamp.br.

O programa de pós-graduação em Educação Física, 

nível de mestrado e doutorado, vem cumprindo o seu 

papel no que tange à produção  científica e à formação 

de profissionais qualificados para atuarem no ensino de 

terceiro grau.

.

. Bacharelado em Educação Física

 Licenciatura em Educação Física

Áreas de concentração:
- Atividade Física  Adaptada;
- Biodinâmica do Movimento Humano e Esporte;
- Educação Física e Sociedade.
 O ingresso ocorre através de processo seletivo anual 

para o Mestrado e semestral para o Doutorado. Mais 

informações consulte o site da FEF.

A Coordenadoria de Desenvolvimento de Esporte – 

CODESP é responsável pelas atividades de extensão 

universitária da FEF. Semestralmente, são oferecidos 

para a comunidade interna e externa da Unicamp 

programas de atividades físicas e esportes. Esta 

coordenadoria também é responsável pelos cursos de 

Especialização na modalidade extensão universitária, 

que possibilitam a construção, produção e socialização 

do conhecimento que se faz na Universidade. Através 

dessas atividades são atendidos aproximadamente 

2.500 usuários/alunos por semestre, sendo a maior 

prestadora de serviços de extensão na Universidade.

Identifica como seus objetivos o ensino, pesquisa e 

Extensão dos determinantes, manifestações, conteúdo  

decorrências do desporto. 
- Laboratórios de Pesquisa: Atividades Aquáticas, 

Eletromiografia e Biomecânica da Postura, Estudos 

Eletromiográficos.

Estuda a diversidade de populações com 

características específicas: pessoas portadoras de 

necessidades especiais, at letas, indivíduos 

sedentários, mulheres na menopausa, homens de 

meia-idade, terceira idade, gestantes, crianças e jovens 

de diferentes classes sócio-econômicas, grupos 

indígenas e populações rurais, imagem corporal.

- Laboratórios de Pesquisa: Atividade Motora Adaptada,
Fisiologia do Exercício, Imagem Corporal.

DCE – Departamento de Ciências do Esporte

DEAFA – Departamento de Estudo da Atividade Física 

Adaptada
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