
ATUALIZAÇÃO CURRICULAR - FEF 

 

Já há algum tempo, a FEF vem discutindo - de maneira conjunta - possibilidades para a alteração de 

currículo. No ano de 2017, com a criação o NDE, esta discussão ficou mais intensa na busca de uma 

nova proposta de atualização curricular. Além disso, em dezembro de 2018, o CNE homologou uma 

nova resolução com novas normas a serem cumpridas, com prazos estabelecidos.  

Assim, apresentamos alguns pontos que consideramos importantes para nossa discussão. 

Salientamos que tudo que apresentamos aqui é uma proposta, aberta à sugestões, discussões e 

atualizações.  

 

IMPORTANTE:  

De acordo com a nova lei do CNE, alguns pontos devem ser cumpridos: 

 PROPOSTA CNE FEF ATUAL 

Núcleo comum 50% (1.600h) 70% 

Carga horária total  3.200h  

(1.600h núcleo comum +  

1.600h cada modalidade) 

3.390h - licenciatura D (226 créd.) 

3.360h - licenciatura N (224 créd.) 

3.300h - bacharelado D (220 créd.) 

3.270h - bacharelado N (218 créd.) 

Entrada única Bacharelado - aluno decide sua 

modalidade no final do 4º sem. 

Bacharelado - aluno decide sua 

modalidade no final do 4º sem. 

Estágios - Licenciatura 

e Bacharelado 

20% da carga horária total = 320h Licenciatura: 400h  

Bacharelado: 240h 

Licenciatura Conteúdos programáticos: 
a) Política e Organização do Ensino 

Básico;  
b) Introdução à Educação;  
c) Introdução à Educação Física Escolar;  
d) Didática e metodologia de ensino da 

Educação Física Escolar;  
e) Desenvolvimento curricular em 

Educação Física Escolar;  
f) Educação Física na Educação Infantil;  
g) Educação Física no Ensino 

Fundamental;  
h) Educação Física no Ensino Médio;  
i) Educação Física Escolar 

Especial/Inclusiva;  
j) Educação Física na Educação de 

Ver no nosso Projeto Pedagógico  



Jovens e Adultos; e  
k) Educação Física Escolar em ambientes 

não urbanos e em comunidades e 
agrupamentos étnicos distintos.  

Bacharelado 

 

Conteúdos programáticos: 
a) Saúde: políticas e programas de 

saúde; atenção básica, secundária e 
terciária em saúde, saúde coletiva, 
Sistema Único de Saúde, dimensões 
e implicações biológica, psicológica, 
sociológica, cultural e pedagógica da 
saúde; integração ensino, serviço e 
comunidade; gestão em saúde; 
objetivos, conteúdos, métodos e 
avaliação de projetos e programas 
de Educação Física na saúde; 

b) Esporte: políticas e programas de 
esporte; treinamento esportivo; 
dimensões e implicações biológica, 
psicológica, sociológica, cultural e 
pedagógica do esporte; gestão do 
esporte; objetivos, conteúdos, 
métodos e avaliação de projetos e 
programas de esporte; 

c) Cultura e lazer: políticas e 
programas de cultura e de lazer; 
gestão de cultura e de lazer; 
dimensões e implicações biológica, 
psicológica, sociológica, cultural e 
pedagógica do lazer; objetivos, 
conteúdos métodos e avaliação de 
projetos e programas de Educação 
Física na cultura e no lazer. 

Ver no nosso Projeto Pedagógico 

Curricularização da 

Extensão 

  

 

 

  



PROPOSTA DE EIXOS - NOVA PROPOSTA FEF:  

As disciplinas de cada eixo estão descritas, por cores, no arquivo da grade curricular. Aqui estão 

descritos os conceitos e as justificativas de cada eixo.  

 

1. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E EXATAS E SUA INTERFACE COM A EDUCAÇÃO FÍSICA  

ETAPA COMUM: 

I – Eixo das Dimensões Biológicas da Educação Física e Esporte:  

Este eixo é estruturado por disciplinas ministradas pelo Instituto de Biologia e a Faculdade de 

Educação Física. O estudante, no Instituto de Biologia da UNICAMP, é preparado para o  

conhecimento das bases biológicas do corpo humano, a organização estrutural dos  sistemas, órgãos 

e tecidos, sua localização e relação com outras partes do corpo, o funcionamento integrado dos 

sistemas e órgãos, bem como os aspectos bioquímicos e as bases moleculares que subsidiam as 

funções celulares e sistêmicas. A aproximação do estudante com a Educação Física, nesta etapa 

comum, se dá ao cursar 7 disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 

dirigidas ao reconhecimento da situação de emergência em práticas de esporte e as condutas a 

serem aplicadas, das  transformações progressivas durante o crescimento e o desenvolvimento de 

crianças e jovens quanto às dimensões do corpo humano, em especial as transformações 

quantitativas e qualitativas, à maturação biológica e o desempenho motor; também favorecem ao 

estudante, no caso da disciplina Cinesiologia, a compreensão das relações diretas do movimento 

humano com as estruturas musculo-esqueléticas já consolidando uma relação entre aspectos 

teóricos da anatomia e fisiologia com a prática dinâmica da atividade física; ao introduzir o tema do 

processo  saúde-doença, na disciplina Saúde Coletiva o estudante conhece o embasamento teórico e 

aplicado da epidemiologia, da promoção da saúde e seus determinantes relacionados com a atuação 

do professor de educação física e suas possibilidades de ação junto à comunidade, ambientes 

laborais, escola, academias, hospitais e unidades básicas de saúde; outra disciplina integradora neste 

eixo, Fundamentos Neurofuncionais do Movimento Humano, visa compreender o sistema nervoso de 

forma integrada em relação aos aspectos sensitivos, motores, emocionais e cognitivos e também os 

sistemas motores somáticos em seus vários níveis funcionais; na mesma linha da anterior, a disciplina 

de Fundamentos Metodológicos do Treinamento apresenta aos estudantes as teorias e princípios 

básicos do treinamento desportivo e do desempenho, as capacidades motoras e a importância do 

processo de iniciação ao treinamento desportivo; a disciplina Aprendizagem Motora discute com o 

estudante os processos internos desde a recepção da informação ambiental até a elaboração das 



respostas motoras, o reconhecimento de métodos de avaliação adequados para cada estágio da 

aprendizagem motora e também os processos e procedimentos essenciais para aquisição das 

habilidades. 

Conjunto de Disciplinas  deste Eixo         

 BA110 - Anatomia Humana I       4 cred 

 BA210 – Anatomia Humana II     4 cred  

 BB110 – Bioquímica                      4 cred                           INSTITUTO DE BIOLOGIA 

 BF310 – Fisiologia Humana I       3 cred  

 BF410 – Fisiologia Humana II      3 cred 

 EF109 – Socorros de Urgência                                                4 cred para 2 cred. 

 EF316 – Crescimento e Desenvolvimento                            4 cred para 2 cred. 

 EF309 – Cinesiologia                                                                 4 cred  

 EF213 - Fundamentos Metodológicos do Treinamento     4 cred 

 EF215 – Saúde Coletiva e Atividade Física                            2 cred  

 EF412 - Fundamentos Neurofun. do Movim. Humano      2 cred 

 EF613 – Aprendizagem Motora                                              2 cred 

 

ETAPA ESPECÍFICA 

I – Eixo da Saúde e Relações com Educação Física e Esporte:  

Este eixo é estruturado por disciplinas, ministradas pela Faculdade de Educação Física da 

UNICAMP, dirigidas à capacitação profissional do estudante para elaboração, desenvolvimento, 

gestão e avaliação de projetos e programas de Educação Física e Esporte no campo da saúde; já 

estabelecendo a aproximação de conteúdos básicos com a aplicação profissional, a disciplina de 

Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico propicia abordagem fisiológica sobre as 

respostas agudas ou crônicas frente ao exercício físico e a diferentes especificidades do treinamento 

físico, capacitando o estudante a avaliar, conhecer os efeitos e propor programas de atividades físicas 

adequados às características individuais do praticante, em especial ajustes e adaptações 

neuromusculares, cardiovasculares, respiratórias frente a diferentes tipos de exercício físico bem 

como a avaliação da capacidade e potência aeróbia;  a disciplina Epidemiologia das DCNT e Atividade 

Física fornece o embasamento teórico e aplicado do conhecimento dos principais fatores 

determinantes, epidemiologia e promoção da saúde das principais doenças crônicas não 

transmissíveis, facultando ao estudante os conhecimentos para futura atuação na promoção da 



saúde junto à comunidade, ambientes laborais, escola, academias, hospitais e unidades básicas de 

saúde. O tema da Educação Física Adaptada e do Esporte Adaptado são abordados em duas 

disciplinas dirigidas à intervenção profissional sobre as adaptações específicas e necessárias aos 

portadores de deficiências físicas, sensoriais e cognitivas tanto na vida de relação como na 

estruturação de programas de esporte, os métodos de avaliação funcional, regulamentos e 

treinamentos específicos nas diversas modalidades esportivas; na mesma diretriz da intervenção 

profissional, transita a disciplina sobre o Processo de Envelhecimento e Educação Física, focada na 

caracterização das mudanças corporais resultantes do amadurecimento anatomo-fisiológico, dos 

conflitos emocionais e das imposições sociais ali envolvidas, bem como a elaboração e prescrição de 

exercícios para pessoas que estão envelhecendo, considerando ainda as diferentes classes funcionais; 

também neste eixo ocorre a disciplina de Fundamentos de Nutrição que habilita o estudante a  

identificar classes alimentares, principais nutrientes e qualidade nutricional, reconhecer 

comportamentos saudáveis, analisar padrões de estados nutricionais,  reconhecer métodos de 

avaliação e aplicações no ciclo da vida, atuar na promoção da saúde em condições de risco para DCNT 

com estratégias educacionais, aspectos estes que habilitam o futuro profissional de educação física a 

dialogar dentro da equipe de saúde, em especial, com o nutricionista que se apresenta cada vez mais 

frequente no apoio da prescrição alimentar na prática do esporte; a disciplina Atividade Física para 

Grupos Diferenciados estuda as concepções e procedimentos para o desenvolvimento de programas 

de atividades físicas para grupos diferenciados, tais como gestantes, obesos, cardiopatas, hipertensos 

e diabéticos oferecendo ao estudante o reconhecimento dos principais programas de treinamento 

físico para cada população/grupo,  os principais cuidados durante a prática de exercícios físicos para 

as populações especiais e atuação no retardo e/ou melhoria para promoção da saúde.  

Habilitação Profissional 

O estudante, tendo concluído as disciplinas deste eixo, estará habilitado para atuação 

interdisciplinar junto à Equipe de Saúde e intervenção profissional em Educação Física nas situações 

concretas de Avaliação, Prescrição, Programação e Aplicação de Exercícios Físicos para pessoas e 

grupos nas condições de : 

 Infância  e adolescência  

 Local  de trabalho 

 Saúde  mental (stress, depressão e ansiedade) 

 Consumo  de drogas, álcool e tabaco   

 Meio  ambiente e sustentabilidade 



 Alimentação saudável e controle do peso corporal 

 Gestante e seus cuidados durante a prática de exercícios físicos. 

 Deficiência Intelectual 

 Deficiência Auditiva 

 Deficiência Física / Motora 

 Deficiência Visual 

 Idosos ao longo do processo de envelhecimento e em diferentes classes funcionais. 

 Obesidade e Síndrome metabólica 

 Diabetes tipo I e II:  

 Hipertensão arterial, aterosclerose  

 Cardiopatias  

 Doença vascular periférica  

 Doenças respiratórias restritivas (enfisema) e obstrutivas (asma, bronquite, DPOC)  

 Doenças ligadas ao sistema imunológico (e.g., AIDS e Câncer) 

 Artrite, artrite reumatoide, fibromialgia  

 

Conjunto de Disciplinas deste Eixo         

 EF512 – Adaptações dos Sist. Orgânicos ao Treinam. Físico     4 cred 

 EF514 - Educ. Física Adaptada                                                        4 cred 

 EF532 – Saúde Coletiva e Performance Humana                        4 cred  

 EF611 – Processo de Envelhecimento e Educação Física          4 cred 

 EF612 – Fundamentos de Nutrição e Educação  Física              2 cred 

 EF631 – Esporte Adaptado                                                             4 cred 

 EF732 – Atividade Física para Grupos Diferenciados                 2 cred para 4 cred. 

 EF723 -  Educação Fís. Esc. Especial (apenas na licenciatura)  4 cred para 2 cred. 

 EF723 - Educação Fís. Esc. Especial (apenas na licenciatura)  4 cred para 2 cred. 

 

Considerações sobre Aspectos já Apresentados nas Reuniões do NDE 

1 – Sobre os Eixos Anteriormente Propostos: 

A maior parte das disciplinas ministradas pelo DEAFA foi, em 12 de dezembro de 2018, 

vinculada aos eixos “Ciências Biológicas e Exatas e sua interface com Educação Física” e “Treinamento 



Esportivo” em proposta original do NDE. Uma análise mais apurada do estofo teórico dos conteúdos 

das disciplinas, permite inferir que  não há proximidade  com conhecimentos das Ciências Exatas, pois 

cursos dessa área e também das engenharias sempre exigem base de núcleo comum em disciplinas 

como Física Geral I, Mecânica Geral I,  Termodinâmica, Estrutura da Matéria, Cálculo I, Geometria 

Analítica e Vetores, Álgebra Linear, Algoritmos e Probabilidade I. Por outro lado, nossas disciplinas 

sempre estarão fundamentadas em conhecimento biológicos  e em aplicações relativas à atividade 

física e saúde. Frente a esta reflexão, estamos propondo que as disciplinas sejam vinculadas aos 

eixos, sendo: 

 

ETAPA COMUM: 

I - Dimensões Biológicas da Educação Física e Esporte 

 

ETAPA ESPECÍFICA 

I – Saúde e  Relações com Educação Física e Esporte 

2 – Sobre o Arcabouço Teórico das Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

O arcabouço teórico que perpassa as disciplinas ministradas pelo DEAFA, no eixo das 

Dimensões Biológicas da Educação Física e Esporte, centram-se no pensamento científico fundado na 

Teoria da Síntese Moderna (Neodarwinismo), a Herança Biológica Populacional e a Adaptação dos 

Sistemas Orgânicos Biológicos. No eixo Saúde e Relações com Educação Física e Esporte  agregam-se 

as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (2014) e seus temas transversais que 

orientam a promoção da saúde como os  Determinantes Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito 

à diversidade,  desenvolvimento sustentável,  redes de produção social da saúde e do cuidado,   

ambientes e territórios saudáveis,  vida no trabalho e a cultura da paz e direitos humanos. 

As ações de ensino na graduação estão integradas com a pesquisa e a extensão universitária 

pela área da Atividade Física Adaptada com escopo nos estudos sobre a atividade física, esporte e 

gestão esportiva, saúde e qualidade de vida de populações com necessidades especiais e que 

requerem algum tipo de adaptação à avaliação global, prescrição e prática de atividades físicas.  

Suas abordagem se distinguem nas ações : i) Atividade Física para Pessoas com Deficiências voltada à 

investigação dos  aspectos relacionados à atividade física, esporte, saúde e processo inclusivo de 

pessoas com deficiência física, intelectual e sensorial (visual e auditiva), pessoas com altas 

habilidades e superdotação, ou transtornos globais de neurodesenvolvimento; ii) Atividade Física 

para Grupos Especiais dirigida ao estudo dos  aspectos relacionados à atividade física, esporte e 



gestão esportiva, saúde e qualidade de vida de grupos com necessidades especiais, tais como: idosos, 

indivíduos com sobrepeso e obesidade, portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). 

 

3- Sobre a Proposta de Suprimir a EF613 Aprendizagem Motora 

A disciplina EF613 Aprendizagem Motora é fundamentada pela Teoria do Processamento de 

Informações e pela Teoria da Percepção – Ação, conforme preconizado por Magill no clássico 

compêndio “Motor Learning: Concepts and Applications”, além de conteúdos presentes em seu livro 

sobre os processos e mecanismos envolvidos na aprendizagem dos movimentos, estratégias de 

feedback e classificação das habilidades e capacidades motoras. No Brasil a pesquisa do tema é muito 

bem desenvolvida  por Go Tani que, em 2016, organizou o livro “Aprendizagem Motora e o Ensino do 

Esporte” expondo dezenas de abordagens de aprendizagem em modalidades diversas. Tanto Magill 

como Go Tani consideram a aquisição de habilidades motoras como fator primordial para atingir 

objetivos no esporte, não somente, mas para todas as tarefas que realizamos na vida, em variadas 

fases,  da infância ao envelhecimento. As próprias DCNs em Educação Física elevam a importância 

para os estudantes em realizar “vivências continuadas em cenários de práticas diversificadas” não 

apenas para a experimentação própria, mas também para compreensão do processo motor e da 

aprendizagem e transferência deste conhecimento aos que são orientados pelos profissionais da EF. 

A disciplina EF613 Aprendizagem Motora juntamente às EF 316 – Crescimento e Desenvolvimento  e 

EF412 - Fundamentos Neurofuncionais do Movimento Humano,  podem ser consideradas uma tríade 

estratégica para que os estudantes formem habilidades  e competências para fazer frente às 

demandas profissionais em vários campos de atuação da EF. Por estes motivos, sugerimos manter a 

EF613 no currículo considerando, em especial, sua importância para o enriquecimento estratégico 

das habilidades para atuação profissional dos nossos estudantes.   

4- Sobre a Proposta de Suprimir a EF511 Estatística Aplicada à Educação Física 

A disciplina EF511 proporciona aos estudantes discernimento e criticidade sobre as 

informações que lhes chegam por vários meios informativos, bastante numerosos nos dias atuais, 

divulgados em mídias, muitas vezes, sem a necessária solidez científica que se espera. Os conteúdos 

desta disciplina, entre eles, “”noções de amostragem, apresentação tabular e gráfico de dados, 

medidas de tendência central para uma amostra, medidas de variabilidade para uma amostra, noções 

de probabilidade, distribuição binomial,  distribuição normal, intervalo de confiança, testes t e f, 

correlação e  regressão””, tem sua aplicação nas análises dos dados obtidos por abordagens 

qualitativas e quantitativas. As DCNs em Educação Física reconhecem o valor da formação no núcleo 



básico do curso em EF, incluindo a aquisição de várias habilidades como descritas no Capítulo 2 - item 

III “Conhecimento instrumental e tecnológico (a exemplo de técnicas de estudo e pesquisa - tipos de 

conhecimento, técnicas de planejamento e desenvolvimento de um trabalho acadêmico, técnicas de 

levantamento bibliográfico, técnicas de leitura e de documentação; informática instrumental - 

planilha de cálculo, banco de dados; técnicas de comunicação e expressão leiga e científica e outros), 

enfatizando a aplicação à Educação Física;” Por estes motivos,  sugerimos manter a EF511 no 

currículo sendo ministrada por docente da própria FEF, tendo em conta que as experiências com 

docentes do IMECC, na condição de disciplina de serviço, não foram satisfatórias.  

5- Sobre  Mudança de Sigla,  Nome e Ementas das EF215 – EF532 para EF216 e EF533 

respectivamente 

O DEAFA aprovou e submeteu à coordenação, no início de 2016, proposta de alterações nas 

EF215 e EF532, as quais passariam a ter, respectivamente,  as siglas EF216 e EF533, no entanto, a 

coordenação recomendou aguardar uma reforma curricular futura. Nossa proposta atualiza o título, a 

ementa e os conteúdos, visando adequações temáticas  conforme recomendações das DCNs em 

Educação Física. Assim solicitamos a substituição das EF215 – EF532 pelas EF216 e EF533, 

respectivamente, mantidas as equivalências  entre EF215 e EF216 , EF532 e EF533, bem como a 

mesma carga horária.  

6- Sobre a Proposta do NDE de Inserir a  EF512 no Eixo do Treinamento 

A EF512, oferecida no núcleo comum, trata o tema do treinamento, no entanto, aproximando 

o estudante dos conceitos e conhecimentos das implicações da fisiologia aplicada ao exercício para 

todas as áreas de atuação da EF, i.e., licenciatura, esporte, saúde, lazer, fitness e outras atuações 

afins. Desta forma sugerimos inserir a EF512 vinculada ao I – Saúde e  Relações com Educação Física e 

Esporte: 

7- Solicitamos Redução de Créditos na EF 109, EF 316 e EF 723 ; aumento de créditos na EF 732 

conforme disposto na grade já apresentada acima. 

Na sequência são apresentados 2 programas de disciplinas em substituição às EF215 e EF532: 

 

Disciplina - EF 216 Saúde Coletiva, Promoção da Saúde e Atividade Física    

Ementa: Bases conceituais do movimento sanitário brasileiro e da saúde coletiva, evolução e 

panorama nacional. Bases conceituais da epidemiologia, fatores determinantes das doenças e suas 

relações com aspectos demográficos. Relações entre atividade física e promoção da saúde.  



Objetivos: Fornecer embasamento teórico e aplicado para o conhecimento dos aspectos básicos da 

epidemiologia, da promoção à saúde e dos determinantes relacionados com a atuação do professor 

de educação física e suas possibilidades de ação junto à comunidade, ambientes laborais, escola, 

academias, hospitais e unidades básicas de saúde.  

Programa: 

 Movimento Sanitário Brasileiro  

 Saúde coletiva, evolução e panorama nacional 

 Epidemiologia, processo saúde-doença e fatores determinantes 

 Medidas, indicadores e vigilância em saúde  

 Transição demográfica e epidemiológica 

 Promoção da saúde, ambiente saudável e estilo de vida 

 Atividade Física e Saúde: sedentarismo, níveis recomendados e barreiras para prática de 

atividade física 

 Programas de Promoção da Saúde 

 Atividade física e promoção da saúde: infância e adolescência  

 Atividade física e promoção da saúde: local de trabalho 

 Atividade física e promoção da saúde: saúde mental (stress, depressão e ansiedade) 

 Atividade física e promoção da saúde: consumo de drogas, álcool e tabaco   

 Atividade física e promoção da saúde: meio ambiente e sustentabilidade                    

 

Referências básicas: 

Paim, J.S. e Almeida-Filho N. (org.). Saúde Coletiva; Teoria e Prática. 1ª ed. Rio de Janeiro. MedBook. 2014.   

Campos G.W.S., Bonfim J.R.A., Minayo M.C.S., Akerman M., Drumond Jr M. e Carvalho Y.M. (org.). Tratado 

de Saúde Coletiva. 2ª ed. São Paulo. Hucitec. 2012 

Pereira, Maurício Gomes. Epidemiologia teoria e prática. Rio de janeiro. Editora Guanabara. 2003. 

Rouquayrol, M.Z.& Gurgel M. Epidemiologia e Saúde. 7ª ed. Rio de Janeiro. MedBook. 2013. 

Godin G. (org). Os comportamentos na área da saúde – Compreender para melhor intervir. 1a ed. 

Campinas. Editora Unicamp. 2019 

Referências Complementares: 

Gonçalves, A. Conhecendo e Discutindo Saúde Coletiva e Atividade Física. 1a ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2004. 

Vilarta, Roberto. Saúde Coletiva e Atividade Física: conceitos e aplicações dirigidos à graduação em 

educação física. Campinas: IPES Editorial. 2007.  



 

Disciplina: EF 533 - Saúde Coletiva e Educação Física  

Ementa: O Sistema Único de Saúde no Brasil. O profissional de educação física como membro da 

equipe de saúde: atribuições e possibilidades. Fatores determinantes e epidemiologia das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCTNs) e suas relações com os aspectos fisiopatológicos, atividade física, 

estilo de vida e políticas públicas. 

Objetivos: Fornecer embasamento teórico e aplicado do conhecimento dos principais fatores 

determinantes, epidemiologia e promoção da saúde das principais doenças crônicas não 

transmissíveis (DCTNs), que propiciem ao professor de educação física em formação, atuarem na 

promoção da saúde junto à comunidade, ambientes laborais, escola, academias, hospitais e unidades 

básicas de saúde. 

Programa: 

 O Sistema Único de Saúde no Brasil, Organização em serviços e políticas.  

 Política Nacional de Promoção da Saúde.  

 O profissional de Educação Física como membro da equipe de saúde: interdisciplinaridade, 

atribuições e possibilidades.  

 Epidemiologia e Fatores Determinantes das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 Aspectos Epidemiológicos do Sedentarismo & Aptidão Física recomendados para Saúde 

 Aspectos Epidemiológicos da Obesidade e suas comorbidades e Atividade Física 

 Epidemiologia da Diabetes e Atividade Física 

 Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares e Atividade Física 

 Epidemiologia das Doenças Respiratórias e Atividade Física 

 Epidemiologia do Câncer e Atividade Física  

 Epidemiologia das Doenças Renais e Atividade Física 

 Epidemiologia das Doenças Reumáticas e Atividade Física 

 Epidemiologia do HIV e AIDS e Atividade Física 

 

Referências básicas: 

Pereira,Maurício Gomes. Epidemiologia teoria e prática. Rio de janeiro. Editora Guanabara.2001. 

Rouquayrol, M.Z.& Goldbaum,M. Epidemiologia, História natural e Prevenção de Doenças. In: Rouquayrol, 

M.Z. & Almeida Filho, N. Epidemiologia e Saúde. 5ª ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 1999. 660 p. 



AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e prescrição de 

exercícios. 8ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011. 

 AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Pesquisas do ACSM para a Fisiologia do Exercício Clínico. 

Afecções musculoesqueléticas, neuromusculares, neoplásicas, imunológicas e hematológicas. 1ª ed., Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2004. 

 NIEMAN, D.C. Exercício e Saúde: Teste e prescrição de exercícios. 6ª edição. Barueri, Manole, 2010. 

Referências Complementares: 

Gonçalves, A. Conhecendo e Discutindo Saúde Coletiva e Atividade Física. 1a ed., v.1, 206p., Rio de Janeiro, 

RJ., Guanabara Koogan, 2004. 

Vilarta, Roberto. Saúde Coletiva e Atividade Física: conceitos e aplicações dirigidos à graduação em 

educação física. Campinas: IPES Editorial, 2007. 230 p. 

PORTH, C.M.; MATFIN, G. Fisiopatologia. 8ª ed. Guanabara Koogan, 2010. 

ABBAS A.K., LICHTMAN A.H. Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema imune. 2.ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Revinter, 2007 

 

 

2. CIÊNCIAS HUMANAS E SUA INTERFACE COM EDUCAÇÃO FÍSICA  

Este eixo reúne o conjunto de disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação Física da 

Unicamp (FEF) que tratam da relação entre Educação Física e Ciências Humanas. Em síntese, 

apresentamos neste eixo o lugar e a importância das Ciências Humanas na formação inicial de 

profissionais de Educação Física, tanto para o curso de Bacharelado quanto para o de Licenciatura.  

Em relação às áreas específicas, estão indicadas as disciplinas das Ciências Humanas que estão na 

grade do Bacharelado. As disciplinas que dialogam com as Humanidades na aérea específica da 

Licenciatura serão indicadas no item do Eixo 3 – Educação e Educação Física Escolar. 

Historicamente a FEF se constituiu como uma referência no debate das Ciências Humanas no 

âmbito da Educação Física. A constituição desse campo de estudos e pesquisas que teve lugar nas 

mais diversas universidades brasileiras foi o resultado do corpus teórico produzido, também, pelos/as 

docentes da FEF ao longo de décadas. 

No Brasil, os estudos e pesquisas sobre o corpo ganharam impulso no âmbito da história, 

colocando-o como ponto central dos estudos da própria Educação Física. Atrelado a esse movimento 

do pensamento nas Ciências Humanas em geral, e na História em particular, novos objetos 

emergiram, problemas e interpretações e pelo qual foi possível considerar e configurar as práticas e 

as representações corporais que incidem diretamente na prática do professor/a de Educação Física 



tal como a Ginástica, o Esporte, mas também a Dança, as Lutas e uma extensa lista de práticas em 

que a expressão física se faz interprete, configurada pela cultura local, regional, nacional e global.  

Configurados como novos objetos da pesquisa em Ciências Humanas, um leque de disciplinas se 

articulou para tratar, estudar e analisar o corpo. Sob a perspectiva de diferentes problemáticas e 

interpretações, muitas vezes complementares em um curso de Educação Física de qualidade, é 

preciso ter disciplinas curriculares obrigatórias que tratem da História do Esporte e História da 

Educação Física; da Sociologia do Esporte; da Antropologia das Práticas Corporais; da Filosofia do 

Esporte e das Questões de Gênero. 

A presença das Ciências Humanas em um currículo de formação inicial de professores/as de 

Educação Física deve ser considerada não apenas para o que se chama de Licenciatura e das 

atividades e disciplinas correlatas a esta modalidade de formação. As Ciências Humanas constituem 

eixo central na formação, tornando possível a realização da pesquisa básica para o desenvolvimento 

do trabalho com uma miríade de problemas e temas no âmbito da história do esporte, da sociologia 

do esporte, da filosofia do esporte e, mais amplamente, dos estudos e pesquisas no campo do Lazer.  

Desde sua criação, a FEF-Unicamp tem privilegiado e garantido espaço considerável na formação 

inicial (Bacharelado e Licenciatura) para as Ciências Humanas, espaço que se traduz em um conjunto 

de disciplinas obrigatórias e eletivas conforme o conjunto que segue: 

 

Conjunto de disciplinas OBRIGATÓRIAS do eixo comum (24 créditos) 

1º semestre (10 créditos) 

EF – Filosofia do Esporte (2 créditos) 

EF 112 - História da Educação Física (4 créditos) 

EF 960 – Corpo, Gênero e Sexualidade (2 créditos) 

2º semestre (4 créditos) 

EF 414 – Fundamentos de Psicologia e Educação Física (2 créditos) 

EF 313 – Fundamentos Teóricos do Lazer (2 créditos) 

3º semestre (4 créditos) 

EF 113 – Antropologia das Práticas Corporais (4 créditos) 

4º semestre (6 créditos) 

EF 413 – Sociologia do Esporte (4 créditos) 

EF 312- Teorias da Educação Física (2 créditos) 

 



Conjunto de disciplinas eixo específico – Bacharelado (8 créditos) 

5º semestre 

EF 832 – Políticas Públicas (4 créditos) 

7º semestre 

EF 531 – Lazer e Planejamento (2 créditos) 

8º semestre 

EF 811 – Gestão do Esporte (2 créditos) 

 

Conjunto de disciplinas ELETIVAS do eixo de Ciências Humanas e Educação Física  

EF 943 - Tópicos Específicos- Historia do Esporte (2 créditos) 

 

Manter esse conjunto de disciplinas no conteúdo do núcleo comum e ampliá-lo no conteúdo 

específico representa a garantia de uma formação sólida e genuinamente interdisciplinar como deve 

ser aquela do profissional de Educação Física. Note-se que quando se fala em “pesquisa”, em geral os 

estudantes pensam em pesquisa a partir de problemas configurados desde as Ciências Biológicas ou 

em interfaces em que o eixo das ciências biológicas é forte.   

Desse modo, é necessário ESCLARECER que a pesquisa em Educação Física pode ser 

desenvolvida, também no eixo das Ciências Humanas e ali também se faz pesquisa básica. Portanto, 

afirmar o eixo das Ciências Humanas na formação inicial comum e na especifica (Licenciatura e 

Bacharelado) é afirmar uma formação mais ampla que atende às demandas das complexas 

sociedades contemporâneas em que vivemos e que vem desenvolvendo interesses alargados sobre o 

corpo humano em movimento, nem sempre fundamentado na ciência.  

 

3. EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  

 

Situando: 

 Desde os anos 1980, observa-se nos debates acerca da Educação Física que ocorre na escola蜉 

uma disputa pela definição de seu objeto de conhecimento, por conseguinte da sua função social e 

dos seus modos de atuação. Como se sabe, esse momento gerou efeitos e está posto tanto na 

definição da LDB 9.394/1996 como nas Diretrizes para os cursos que formam seus professores. Sem 

querer adentrar em uma história bem conhecida, interessa-nos aqui elucidar alguns desses efeitos 



nos currículos da formação inicial em Licenciatura e na prática escolar a fim de embasar a proposta 

de mudança em tela. 

 Um rápido olhar para as várias propostas curriculares presentes nos cursos de formação, 

permite-nos notar a presença massiva das disciplinas Educação Física Infantil, Educação Física no 

Ensino Fundamental e Educação Física no Ensino Médio, como também consta no nosso Projeto 

Pedagógico. Essa divisão decorre do texto sobre a EF presente na LDB. Ela estabelece no artigo 26 

que a EF tem que estar integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da Educação Básica e deve ser ajustada às faixas etárias e às condições da população 

escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Essas duas últimas condições decorrem do embate 

travado entre suas entidades representativas, que tem como mote a definição de seu objeto de 

conhecimento. 

 A análise dos planos de ensino dessas disciplinas indica, grosso modo, que elas abordam 

aspectos políticos da educação, tais como as Diretrizes Nacionais de cada nível de ensino e programas 

curriculares oficiais para a área tanto os nacionais, tais como a BNCC, PCN, como as propostas 

curriculares dos estados e municípios da federação, além das características socioculturais dessa 

população, marcadas centralmente pela faixa etária dos alunos. Cabe destacar que essa divisão acaba 

por priorizar nos planos teorias pedagógicas (globalizantes e da saúde) que embasam essa distinção 

no fazer docente. 

  Em alguns casos, nota-se preocupação com a elaboração de planos de ensino, com foco na 

construção de atividades didáticas, centradas, novamente, na faixa etária, no desenvolvimento 

psicobiológico do educando. Há mais! Observa-se também que não há o devido cuidado com as 

teorias pedagógicas ou curriculares que sustentam tanto os programas oficiais como as atividades de 

ensino. Algumas pesquisas sobre a prática pedagógica que ocorre nas escolas indicam que o efeito 

dessa construção é a grande confusão de fronteiras epistemológicas que os docentes fazem sobre 

sua ação docente. É comum e quase uma verdade irrefutável expressões que versam sobre 

"aproveitar o melhor de cada teoria". Cabe destacar que isso também ocorre com nossos alunos e 

egressos. 

 Essa confusão de fronteiras epistemológicas, presente na docência e largamente anunciada em 

pesquisas, indica a ausência de conhecimento profundo e sistematizado das teorias pedagógicas/ 

curriculares da EF na formação inicial. O que fragiliza o fazer e o saber do docente da área. Atribui-se 

a isso também a larga abstenção dos professores de Educação Física do seu fazer docente, expressa 

no popular "rola-bola". 



 Diante desse quadro, propomos substituir as disciplinas citadas por disciplinas organizadas 

com base nas teorias curriculares, que hoje são reconhecidas na literatura brasileira, quais sejam: as 

globalizantes, da saúde renovada, as críticas e as pós-críticas. 

Nessas disciplinas, intenta-se que o aluno tome contato com: a fundamentação teórica que sustenta 

a organização curricular, por meio dos livros (clássicos) que as divulgaram no país; as bases 

epistemológicas que lhes dão guarida; a organização e produção dos aspectos didático-

metodológicos que as atravessam.  

 Cada teoria curricular apresenta concepções de sujeito, conhecimento e sociedade diferentes. 

Desse modo, temas que derivam dessas concepções tais como inclusão, aprendizagem, linguagem, 

organização curricular, planejamento, seleção e organização didática, avaliação, seriam debatidos 

conforme a especificidade de cada teoria.  Entendemos que isso permitirá ao aluno maior 

compreensão das concepções que sustentam e promovem o fazer pedagógico específico. Esperamos 

que com essas disciplinas o professor saiba analisar as políticas curriculares (BNCC, PCN, Diretrizes) e 

os programas curriculares das redes de ensino pública e particulares, a fim de atuar de maneira mais 

atenta, coerente e crítica com o projeto pedagógico da instituição que venha a trabalhar, 

independente do nível de ensino ou de suas características sociais como a EJA, as escolas rurais etc.. 

e, com isso, participe ativamente da construção do projeto da escola e da sociedade, como coloca a 

LDB, no tocante a gestão democrática da escola e requer o nosso projeto político. 

 

A organização 

A fim de dar conta o que se anuncia, propomos a seguinte divisão: 

 5º semestre - Teorias curriculares   desenvolvimentista e da Saúde renovada 

 6º semestre - Teoria curricular crítica superadora 

 7 º semestre - Teorias curricular crítica emancipatória  

 8º semestre - Teorias curriculares pós-críticas (multiculturalismo e as de viés pós-

estruturalista). 

 A distribuição das disciplinas se dá pelos seus aspectos conceituais e didático-metodológico. 

Em que pese suas diferenças, as teorias desenvolvimentista e da saúde apresentam bases teóricas e 

objetivos em comum ou que se apóiam. Além disso, entendemos que muitas disciplinas do curso 

apresentam diversos aspectos conceituais e metodológicos que estão contempladas nessas teorias, 

não havendo necessidade de serem retomados. Em relação às teorias críticas e pós-críticas, há 



aquelas de matriz fenomenológica, as pautadas na pedagogia histórico-crítica e no pós-

estruturalismo. Além disso, seus aspectos didático-metodológicos são bem distintos. 

 Entendemos que outros aspectos presentes nas disciplinas anteriores poderão ser 

contemplados nas disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação: Políticas Educacionais, 

Psicologia da Educação, Filosofia da Educação e Sociologia da Infância e Juventude. 

 Nessa linha, também propomos a introdução da disciplina de Didática e prática de ensino, 

inserida no 5º semestre. Nesta, temas como função social da escola, tendências pedagógicas e 

docência e gestão da sala de aula, concepções de planejamento, abordagem de ensino, concepções 

de aprendizagem, modalidades de avaliação, violência etc. serão vinculados aos modos de fazer e 

pensar a EF tratadas nas disciplinas apresentadas. 

 Em relação às disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, propomos o aumento de duas 

para quatro disciplinas, tencionando que os alunos possam acessar níveis de ensino diferentes, além 

das oferecidas pela Faculdade de Educação. Defendemos que esse aumento da carga didática 

favorecerá aos alunos maior compreensão e elementos para análise das particularidades que 

ocorrem no cotidiano do chão das escolas. 

 

4. CONHECIMENTOS CLÁSSICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (Jogo, Ritmo e Expressão, 

Ginástica, Luta, Dança, Esporte; modalidades esportivas, modalidades esportivas 

paralímpicas/adaptadas, modalidades gímnicas, atividades circenses e outras do patrimônio 

imaterial cultural brasileiro) 

 

Este eixo reúne o conjunto de disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação Física da 

Unicamp (FEF) cujo conteúdo pode ser encontrado numa longa duração em diferentes Tratados e 

Manuais em que texto e imagem descrevem e analisam aquilo que permanece no tempo, ou seja, o 

que é clássico. Assim, este eixo apresenta o lugar e a importância desse conjunto de conhecimentos 

que se estruturam na interface entre as Ciências Humanas e Biológicas, as Artes e a Educação na 

formação inicial de profissionais de Educação Física, tanto para o curso de Bacharelado quanto para o 

de Licenciatura.  

Ao utilizarmos a denominação de “conteúdos clássicos” devemos, inicialmente, responder a 

pergunta: o que é um livro clássico? Por que ler e estudar um clássico? As respostas a estas 

indagações encontram-se muito bem formuladas em inúmeros livros que constituem o acervo de 

nossa cultura ocidental. Para este breve texto de justificativa desse conjunto de conhecimentos no 



currículo do curso de Educação Física da FEF-Unicamp, selecionamos algumas reflexões presentes na 

obra do escritor italiano de origem cubana, Ítalo Calvino, um mestre da literatura contemporânea 

morto em 1985 que, entre tantas obras, dedicou uma  a descrever, definir e analisar um clássico 

dando-lhe por título Por que ler os clássicos蜉. Neste livro, Calvino apresenta-nos algumas ideias para 

definir um “clássico”: 

 “Dizem-se dos clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e 

amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela 

primeira vez nas melhores condições para apreciá-los.” (p.10)    

 “Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como 

inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como 

inconsciente coletivo ou individual.” (p.11) 

 “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer.” (p.11) 

 “Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos 

sobre si, mas continuamente as repele para longe.” (p.12) 

 “É um clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais 

incompatível.” (p.15) 

 “O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabemos; às vezes descobrimos 

nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber), mas desconhecíamos que ele o 

dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular). E mesmo esta é 

uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma 

relação, de uma pertinência. De tudo isso poderíamos derivar uma definição do tipo: os 

clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de 

fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos.” (p. 12)  

Tomando essas ideias e reflexões de Calvino e aproximando-as ao nosso currículo de formação de 

professores/as e profissionais de Educação Física, podemos afirmar que desde fins do século XVIII e 

princípios do século XIX, vamos encontrar a expressão “Ginástica” para fazer referência ao conjunto 

de conteúdos tais como os jogos com ou sem materiais, atividades aquáticas, danças, lutas. Em 

inúmeros Tratados e Manuais a Ginástica se apresenta como o grande “guarda-chuva” que abarca as 

diferentes manifestações de expressões físicas, ou, mais amplamente, de um corpo em movimento 

fora do mundo do trabalho e/ou do espetáculo. Temos aqui, portanto, algo que permanece no tempo 

e que sempre apresenta algo de novo quando o retomamos.  



Podemos citar aqui, entre tantos outros, a obra escrita por Johann Christoph Friedrich Guts Muths, 

intitulada Gymnastik für die Jugend. (Ginástica para a Juventude), publicada pela primeira vez em 

1793. Já no século XIX, podemos citar o Nouveau Manuel d’éducation physique, gymnastique et 

morale (Novo Manual de Educação Física, Ginastica e Moral), de autoria de Francisco Amoros y 

Odeano e publicado pela primeira vez em 1820.   

Nos textos escritos e ricamente ilustrados por Guts Muths desde fins do século XVIII, 

encontramos detalhadas descrições de jogos realizados ao ar livre com ou sem material, acrobacias 

diversas em aparelhos ou junto à natureza em que os aprendizes sobem em arvores e se balançam 

em seus galhos. A própria composição do terreno em que se desenvolvem as lições de Ginastica 

também apresenta significativa importância para o nível de complexidade das atividades a serem 

realizadas. As praticas aquáticas também se fazem presentes e, para além de brincadeiras e jogos na 

agua incluem o aprendizado do nado, ou seja, o ato de deslizar sobre a agua. É frequente, também, a 

indicação em detalhadas descrições de saltos em altura ou extensão, lançamentos e arremessos com 

diversos materiais, além de corridas em terrenos planos ou acidentados e diversas lutas. Também 

estão ali descritas em detalhes a utilização do canto e a declamação, além da dança e o aprendizado 

de ritmos diversos. Nos Tratados de Ginástica do século XIX vamos encontrar praticamente as 

mesmas referências ao conjunto de atividades em que se faz presente, também, o canto, o teatro e a 

dança, acrobacias realizadas em diferentes aparelhos, jogos diversos com ou sem materiais seja junto 

à natureza seja em “ginásios”, além do aprendizado do nado como podemos identificar no Manual 

escrito por Amoros.  

Desde sua criação, a FEF-Unicamp tem privilegiado e garantido espaço considerável na 

formação inicial (Bacharelado e Licenciatura) para um conjunto do que vimos denominando de 

conteúdos clássicos da educação física e que se traduz em um conjunto de disciplinas obrigatórias e 

eletivas conforme o conjunto que segue: 

Conjunto de disciplinas obrigatórias do eixo X-Conteúdos Clássicos (total de 36 créditos, sendo 32 na 

área comum e 4 na específica): 

 EF 114 Fundamentos da Ginástica (4 créditos) 

 EF 212 Ritmo, Expressão e Dança (4 créditos) 

 EF 315 Lutas (X créditos) 

 EF 115 Jogo (X créditos) 

 EF 209 Atletismo (2 créditos) 

 



Conjunto de disciplinas eletivas do eixo X-Conteúdos clássicos: 

 

5. TREINAMENTO FÍSICO 

Este eixo é estruturado por disciplinas, ministradas pela Faculdade de Educação Física da 

UNICAMP, dirigidas à capacitação profissional do estudante para elaboração, desenvolvimento, 

gestão e avaliação de projetos e programas de Educação Física e Esporte tanto para o campo da 

saúde, como para o campo do treinamento desportivo, já estabelecendo a aproximação de 

conteúdos básicos com a aplicação profissional.  

A primeira das disciplinas desse eixo, em relação à ordem cronológica de apresentação na grade 

curricular, é a disciplina EF213 - Fundamentos Metodológicos do Treinamento, que esta no segundo 

semestre, ainda na etapa comum para os cursos de Licenciatura e Bacharelado, e discute as teorias e 

princípios básicos do treinamento desportivo e do desempenho, as capacidades motoras e a 

importância do processo de iniciação ao treinamento desportivo. Em seguida, a disciplina EF512 - 

Adaptações dos Sistemas Orgânicos ao Treinamento Físico, foi alterada para o terceiro semestre 

(originalmente no quinto Semestre), mantendo-a na Etapa Comum dos cursos, e permanecendo após 

a disciplina de Fisiologia Humana Geral, essa aborda aspectos fisiológicos tanto em respostas agudas 

como crônicas frente ao esforço, exercício físico e a diferentes condições do treinamento físico, 

sendo fundamental para disciplinas posteriores (Ex.: Treinamento desportivo, Preparação e 

Desempenho; Atividade Física para Grupos Diferenciados) a fim de capacitar o estudante para  

propor programas de exercícios físicos respeitando às características individuais e objetivos 

(saúde/esporte) dos praticantes. Seguindo o raciocínio para um planejamento de treinamento físico, 

a disciplina EF513 – Treinamento desportivo, Preparação e Desempenho, será mantida no quinto 

semestre, porém nessa organização será obrigatória apenas ao Bacharelado, tendo como objetivo o 

estudo dos desportos de acordo com a característica das ações motoras, dos meios e métodos de 

treinamento, das capacidades motoras e sua relação com o princípio da especificidade; Modelos de 

estruturação e periodização do treinamento desportivo. Apesar dessa disciplina ser bastante voltada 

para o campo esportivo, o raciocínio da organização e adaptações ao treinamento físico segue os 

mesmo princípios com objetivos diferentes,  para o esporte ou saúde, tendo relação direta com 

disciplinas aplicadas que seguem a etapa específica do curso de Bacharelado:  EF532 – Saúde coletiva 

e performance humana, EF732 – Atividade Física para Grupos Diferenciados, EF611 – Processo de 

envelhecimento e Educação Física, EF631 – Esporte Adaptado e todos os aprofundamentos em 

modalidades esportivas (EF641 a EF661). Outras disciplinas que também dialogam com esse eixo e 



são base para o desenvolvimento de programas de esporte ou saúde na Etapa Comum: EF316 – 

Crescimento e Desenvolvimento, EF309 – Cinesiologia,  EF613 – Aprendizagem motora, EF412 – 

Fundamentos Neurofuncionais do Movimento Humano; e na Etapa Específica a disciplina de EF411 - 

Biomecânica, vem contribuir com os fundamentos da Biomecânica, seus métodos de investigação e 

aplicações para descrição e análise do movimento humano no contexto da Educação Física e dos 

Esportes.  

 

BASE DO EIXO TREINAMENTO FÍSICO 

Dessa forma para atuação dos professores de Educação Física no campo da saúde, o curso 

fornece um conteúdo teórico e aplicado sobre epidemiologia e promoção da saúde sobre as 

principais doenças crônicas não transmissíveis, possibilitando ao estudante uma fundamentação para 

futura atuação na  promoção da saúde junto à comunidade, ambientes laborais, escola, academias de 

ginástica, hospitais e unidades básicas de saúde. As disciplinas Educação Física Adaptada e Esporte 

Adaptado são necessárias e importantes para a atuação com pessoas com deficiências físicas, 

sensoriais e cognitivas tanto nas perspectivas da saúde, aspecto social, como no planejamento e 

desenvolvimento de programas de esporte, métodos de avaliação funcional, regulamentos e 

treinamentos específicos nas diversas modalidades esportivas paralímpicas ou adaptadas. Ainda no 

campo da saúde há a disciplina Processo de Envelhecimento e Educação Física, focada na 

caracterização das alterações morfológicas, fisiológicas, funcionais, emocionais e sociais resultantes 

do envelhecimento, abordando desde aspectos epidemiológicos até a prescrição de exercícios para 

idosos; considerando ainda as diferentes classes funcionais; a disciplina Atividade Física para Grupos 

Diferenciados estuda as concepções e procedimentos para o desenvolvimento de programas de 

exercícios físicos para grupos diferenciados, tais como gestantes, obesos, cardiopatas, hipertensos e 

diabéticos oferecendo ao estudante o reconhecimento dos principais programas de treinamento 

físico para cada população/grupo,  além disso, os principais cuidados durante a prática de exercícios 

físicos para as populações especiais, com o objetivo na manutenção/ou melhoria da saúde. Também 

neste eixo ocorre a disciplina de Fundamentos de Nutrição que habilita o estudante a identificar 

classes alimentares, principais nutrientes e qualidade nutricional, reconhecer comportamentos 

saudáveis, analisar padrões de estados nutricionais,  reconhecer métodos de avaliação e aplicações 

no ciclo da vida, atuar na promoção da saúde em condições de risco para doenças crônico não 

transmissíveis com estratégias educacionais, aspectos estes que habilitam o futuro profissional de 



Educação Física a dialogar dentro da equipe multidisciplinar, em especial, com o nutricionista 

profissional atuante tanto na saúde, como no esporte. 

Mais especificamente para o campo do esporte, além do esporte adaptado e paralímpico já 

citado anteriormente, as disciplinas de pedagogia dos esportes, (EF428, EF441 a EF451) fazem parte 

da etapa comum e oferecem uma base tanto para a Licenciatura como para o Bacharelado de 

diferentes modalidades esportivas e práticas corporais, e que posteriormente se aprofundam para o 

Bacharelado nas disciplinas de aprofundamento em modalidades esportivas (EF641 a EF661), que 

serão complementadas pelos estágios tanto na área da saúde como do esporte.  

  

Conjunto de Disciplinas:         

ETAPA COMUM 

 EF213 - Fundamentos Metodológicos do Treinamento     4 cred 

 EF316 – Crescimento e Desenvolvimento                            4 cred para 2 cred. 

 EF309 – Cinesiologia                                                                 4 cred  

 EF215 – Saúde Coletiva e Atividade Física                            2 cred  

 EF412 - Fundamentos Neurofun. do Movim. Humano      2 cred 

 EF613 – Aprendizagem Motora                                              2 cred 

 EF428 – Natação                                                                        2 cred 

 EF441 – Basquetebol 

 EF442 – Futebol de campo 

 EF443 – Futsal 

 EF444 – Ginástica Geral 

 EF445 – Ginástica Artística 

 EF447 – Handebol 

 EF449 – Voleibol 

 EF450 – Esportes de Raquete 

 

ETAPA ESPECÍFICA 

 EF411 – Biomecânica                                                                            4 cred 

 EF512 – Adaptações dos Sist. Orgânicos ao Treinam. Físico          4 cred 

 EF513 - Treinamento desportivo, Preparação e Desempenho      4 cred 

 EF514 - Educ. Física Adaptada                                                             4 cred 



 EF532 – Saúde coletiva e performance humana                              4 cred 

 EF611 – Processo de envelhecimento e Educação Física                4 cred 

 EF612 – Fundamentos de Nutrição e Educação  Física                    2 cred 

 EF631 – Esporte Adaptado                                                                   4 cred 

 EF641 – Aprofundamento em Basquetebol                                      6 cred 

 EF642 – Aprofundamento em Futebol de campo 

 EF643 – Aprofundamento em Futsal 

 EF644 – Aprofundamento em Ginástica Geral 

 EF645 – Aprofundamento em Ginástica Artística 

 EF647 – Aprofundamento em Handebol 

 EF649 – Aprofundamento em Voleibol 

 EF732 – Atividade Física para Grupos Diferenciados                     2 cred para 4 cred. 

 

 

6. PESQUISA CIENTÍFICA  

 

 Propomos a inserção no currículo de encontros que permitam tanto a aproximação dos alunos 

com as pesquisas que são realizadas nos laboratórios da FEF, como conhecer e debater os efeitos das 

mesmas na sociedade. A realização desses encontros ocorrerá em horários de aula (30h/a), 

compondo oficialmente a grade curricular e atribuídos créditos, determinados pelo projeto 

pedagógico.  O que se tenciona é consolidar o núcleo comum da formação como um espaço-tempo 

de conhecimento e inserção nas diversas pesquisas e métodos desenvolvidos pelos pesquisadores da 

FEF/Unicamp, assim como perceber o impacto da produção do conhecimento gerada na universidade 

na sociedade. A expectativa é que essa modalidade de encontros contribua para fortalecer, em 

alguma medida, a indissociabilidade ensino, pesquisa, extensão - com maior ênfase na relação 

ensino-pesquisa. 

 No primeiro semestre, os alunos terão contato com profissionais egressos da Unicamp, que 

atuam em campos diversos da área referente ao Bacharelado e da Licenciatura que atuam em níveis 

distintos da Educação (básica e superior). Pretende-se que os convidados possam elucidar seu campo 

de atuação, destacando a sua função social e impactos do trabalho na sociedade, as particularidades 

do trabalho, a sua singularidade, enquanto sujeito com formação específica. Para a organização dos 

temas e indicação dos convidados, indica-se a contribuição do corpo docente. A seleção, organização 



e convite, ficarão sob responsabilidade da coordenação de graduação. Os aspectos normativos e 

burocráticos deverão ser consolidados no âmbito do NDE. 

 No terceiro semestre do curso, a cada aula do calendário letivo, um grupo de pesquisa será 

responsável por desenvolver atividades com os alunos no período. Nesse encontro, os pesquisadores 

poderão apresentar seus objetos de pesquisas, os métodos de investigação, o campo teórico que 

sustenta as análises, as produções decorrentes, a relação dos estudos com a linha de pesquisa, com 

as disciplinas, entre outras. Para dar continuidade ao primeiro semestre, é necessário que no 

encontro os grupos indiquem os efeitos sociais de suas pesquisas. Como a FEF/Unicamp contém mais 

de 30 grupos de pesquisas cadastrados, entende-se que todas as aulas do período (15) serão 

contempladas. A seleção, organização e convite, ficarão sob responsabilidade da coordenação de 

graduação. Os aspectos normativos e burocráticos deverão ser consolidados no âmbito do NDE. 

 No quarto semestre será ministrada a disciplina de Metodologia de Pesquisa, cujo enfoque 

será a ampliação do debate epistemológico e metodológico das pesquisas realizadas no âmbito dos 

grupos de pesquisas. A disciplina será ministrada por docentes específicos das Linhas de Pesquisas. 

  

No núcleo específico: 

 Espera-se que ao adentrar a formação específica, o discente tenha definido para si a linha de 

pesquisa pela qual prosseguirá suas pesquisas. Assim sendo, o aluno ficará sob a tutela específica (ou 

partilhada) do professor-orientador.  

 Após o contato com os campos de atuação e com os grupos de pesquisas, no quinto semestre, 

cada aluno poderá frequentar um grupo de pesquisa pelo qual tenha mobilizado maior identificação. 

Nesse período, o discente terá contato mais aprofundado com as dinâmicas de cada grupo de 

pesquisa. Caberá ao pesquisador responsável elaborar os critérios para a participação no grupo; as 

ações e responsabilidade do discente, bem como as suas; atestar a frequência; definir previamente e 

proceder a avaliação do discente. A organização do processo ficará sob a responsabilidade da 

coordenação de graduação. Outros aspectos normativos e burocráticos deverão ser consolidados no 

âmbito do NDE. 

 A partir do 6º semestre, o aluno tratará da sua pesquisa, atendendo a seguinte organização 

curricular. 

 6º semestre - Introdução à pesquisa de conclusão de curso (ministrada pelo orientador) 

 7 º semestre - Ampliação da pesquisa de conclusão de curso (ministrada pelo orientador) 



 8º semestre - Aprofundamento da pesquisa de conclusão de curso (ministrada pelo 

orientador) 
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