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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

O Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de fora, 

tem por missão formar Profissionais de Educação Física generalistas, éticos, humanistas, 

autônomos, empreendedores, críticos e reflexivos, para atuar com excelência, individualmente e 

em equipes multiprofissionais e interdisciplinares, na produção e difusão de conhecimentos nas 

áreas da saúde, educação, trabalho, esporte e lazer. 

 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora, traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

O curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

tem como objetivos gerais: 

Proporcionar ao futuro profissional, conhecimentos para a intervenção acadêmica e 

profissional, para o desenvolvimento da cultura corporal e esportiva e consequente adoção de 

um estilo de vida ativo e saudável por meio da prática de atividades físicas, esportivas e 

recreativas, através de diferentes manifestações e expressões do movimento humano. 

Desta forma, o curso irá contribuir para a aplicação e produção de conhecimentos 

teórico-práticos que visem à avaliação, diagnóstico, planejamento, organização, 

desenvolvimento, prescrição, controle, acompanhamento, supervisão, coordenação e direção de 

atividades físicas, no âmbito político, filosófico, técnico, ético, pedagógico, científico e lúdico, com 

atitude crítica e reflexiva, visão empreendedora e inovadora e responsabilidade social. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Educação Física do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA tem como 

objetivos: 

 

 Aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na identificação, formulação, 

proposição e execução das diferentes manifestações do movimento humano para a 

promoção e a reabilitação da saúde, melhoria do desempenho físico-esportivo, para 

educação e reeducação motora, a formação cultural e o lazer em todos os grupos da 

sociedade, de todas as faixas etárias, incluindo portadores de deficiências; 

 Selecionar e aplicar instrumentos, procedimentos, métodos e técnicas das diferentes 

formas e modalidades do exercício físico, da ginástica e do jogo; 

 Planejar e gerenciar empreendimentos relacionados ao exercício físico, às atividades 

recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem, ou venham 

oportunizar, a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas; 

 Identificar e analisar criticamente as influências dos diferentes tipos de exercícios físicos 

na população saudável e não saudável; 
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 Desenvolver projetos, ações e estratégias de orientações educativas, avaliações físicas, 

exercícios físicos, atividades esportivas e recreativas em comunidades respeitando às 

características locais visando a saúde da população, qualidade de vida e a prevenção de 

doenças; 

 Assessorar, coordenar, supervisionar, liderar, gerenciar e dirigir equipes 

multiprofissionais de discussão, de definição e de operacionalização de políticas públicas 

e institucionais nos campos da educação, da cultura, da saúde, do lazer, do esporte e do 

trabalho; 

 Organizar, planejar, desenvolver, prescrever, aplicar, orientar, assessorar, acompanhar, 

supervisionar, gerenciar, liderar, controlar, avaliar, coordenar e dirigir projetos e 

programas de atividades físicas, esportivas e recreativas, no âmbito não formal.  

 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O egresso do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Estácio 

Juiz de Fora, deverá apresentar domínio do conhecimento da área da Educação Física 

reconhecendo-a como área interdisciplinar, constituída a partir de fundamentos científicos do 

campo das ciências biológicas e da saúde, exatas e humanas, não hierarquizados entre si. 

O egresso, deverá pensar a área, dialogar cientificamente e criar formas de atuação 

profissional, permitindo a compreensão das diferenças inerentes ao conhecimento aplicado à 

prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, compreendendo as diferenças como riqueza 

de possibilidades de trabalho, pesquisa e ensino na Educação Física. 

Enquanto profissional, encontrar-se apto para analisar criticamente a realidade social, 

intervir acadêmica e profissionalmente por intermédio das diferentes manifestações e 

expressões culturais do movimento humano, traduzido pelas diferentes formas e modalidades 

do exercício físico, da ginástica, do jogo e do esporte. Com isso, buscará a ampliação e o 

enriquecimento cultural das pessoas com vistas à promoção da saúde e da cultura corporal e 

esportiva, por intermédio da adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável, tornando-

o um direito inalienável de todo cidadão. 

Com base em conhecimentos científicos (técnicos, teóricos e práticos) sobre o 

movimento humano, atuar como educador, consultor e gestor de atividades físicas, esportivas e 

recreativas nas seguintes perspectivas: proteção, promoção, prevenção e 

recuperação/reabilitação da saúde; educação e reeducação motora; formação cultural e 

educacional e; cultura corporal e esportiva; contribuindo assim para a saúde, qualidade de vida e 

bem estar das pessoas, famílias, grupos e comunidades. 

Desta maneira, tem-se a perspectiva que o egresso contribua para o processo de 

transformação social. Para tanto, este deverá estar comprometido com as amplas questões 

relacionadas à saúde e educação brasileira, como as políticas públicas, a legislação e o 

atendimento à população, assim como, de forma específica, com a promoção de um estilo de 

vida ativo e saudável, para, através das atividades físicas, esportivas e recreativas, contribuir para 
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a qualidade de vida e, para o desenvolvimento permanente do pensamento crítico, da construção 

da cidadania plena e de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária. 

Visando atender às expectativas e demandas socioculturais e às políticas públicas de 

saúde e educação para saúde, este profissional deverá possuir características como: autonomia; 

empreendedorismo; proatividade; criatividade; liderança; espírito de grupo; perseverança; 

consciência crítica; competência técnica; atitude ética e responsabilidade e solidariedade social, 

na busca permanente do bem comum, da qualidade, do empreendedorismo criativo, 

corporativamente responsável e socialmente inclusivo, quesitos que traduzem uma intervenção 

profissional com excelência. 

O egresso deverá compreender a autoavaliação como parte integrante do seu processo 

de formação, possibilitando o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

identificando as mudanças de percurso eventualmente necessárias, contribuindo para sua 

educação continuada. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais em acordo,  

no que foi estabelecido pelas diretrizes constantes na Resolução CNE/CES nº 07, de 31 de 

março de 2004, que instituiu as “Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

em Educação Física, em nível superior de graduação plena”, alterada pela Resolução CNE/CES 

nº. 07 de 04 de outubro de 2007 

O Curso de Graduação em Educação Física, da instituição propõe que o aluno ao 

concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências e habilidades 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 deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 

de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 

devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a 

cada nova situação de trabalho; 

• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais e o 

público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de 

escrita e leitura e o domínio de tecnologias de comunicação e informação; 
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• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 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 nas suas equipes de trabalho; 

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais 

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 benefício mútuo entre os 

futuros e atuais profissionais. 

 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - 118 

 

1º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA 0 0 36 0 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA 36 36 18 0 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA OBRIGATÓRIA 36 0 18 0 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA OBRIGATÓRIA 72 0 18 0 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE OBRIGATÓRIA 36 0 18 0 
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TOTAL: 05 Disciplinas 

2º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA OBRIGATÓRIA 36 0 18 0 

ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR OBRIGATÓRIA 36 36 18 0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA 0 0 36 0 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 

APRENDIZAGEM 

OBRIGATÓRIA 36 0 18 22 

TEORIA E PRÁTICA DA RECREAÇÃO E LAZER OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

TOTAL: 05 Disciplinas 

3º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

TEORIA E PRÁTICA DO ATLETISMO OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

AVALIAÇÃO FÍSICA NA CRIANÇA E ADOLESCENTE OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA OBRIGATÓRIA 54 18 18 0 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA 72 0 18 0 

TOTAL: 05 Disciplinas 

4º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

DIDÁTICA ELETIVA G1 72 0 18 44 

AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL OBRIGATÓRIA 36 36 0 22 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO OBRIGATÓRIA 54 18 18 0 

APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR OBRIGATÓRIA 54 18 0 22 

DIDÁTICA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA OBRIGATÓRIA 36 0 0 22 
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TEORIA E PRÁTICA DA GINÁSTICA GERAL E 

ARTÍSTICA 

OBRIGATÓRIA 36 36 0 22 

TOTAL: 06 Disciplinas 

5º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

METODOLOGIA DO ENSINO DO FUTSAL OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

METODOLOGIA DO ENSINO DO HANDEBOL OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM ED. FÍSICA I OBRIGATÓRIA 36 0 0 66 

ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

CORPOREIDADE E MOTRICIDADE OBRIGATÓRIA 0 0 36 0 

TEORIA E PRÁTICA DA NATAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 36 0 22 

TOTAL: 06 Disciplinas 

6º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA OBRIGATÓRIA 36 0 18 0 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM ED. FÍSICA II OBRIGATÓRIA 36 0 0 66 

METODOLOGIA DO ENSINO DO VOLEIBOL OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

ATIVIDADE FÍSICA E ENVELHECIMENTO OBRIGATÓRIA 36 0 18 0 

METODOLOGIA DO ENSINO DO BASQUETEBOL OBRIGATÓRIA 18 18 18 22 

TOTAL: 06 Disciplinas 

7º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

GESTÃO DE NEGÓCIOS E PROJETOS EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

METODOLOGIA DO TREINAMENTO FÍSICO 

ESPORTIVO 

OBRIGATÓRIA 54 18 0 0 
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RECUPERAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA OBRIGATÓRIA 18 18 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM ED. FÍSICA III OBRIGATÓRIA 36 0 0 66 

METODOLOGIA DO TREINAMENTO 

NEUROMUSCULAR 

OBRIGATÓRIA 54 18 0 22 

PRÁTICA DE PESQUISA EM SAÚDE OBRIGATÓRIA 0 36 18 0 

NUTRIÇÃO APLICADA À ATIVIDADE FÍSICA E AO 

ESPORTE 

ELETIVA G1 18 18 0 22 

EDUCAÇÃO FÍSICA TERAPÊUTICA ELETIVA G1 18 18 0 22 

ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL ELETIVA G1 18 18 0 22 

ESPORTES DE AVENTURA E ATIVIDADE FÍSICA NA 

NATUREZ 

ELETIVA G1 18 18 0 22 

PSICOLOGIA APLICADA À ATIVIDADE FÍSICA E AO 

ESPORT 

ELETIVA G1 18 18 0 22 

TEORIA E PRÁTICA DOS ESPORTES DE LUTA ELETIVA G1 18 18 0 22 

TOTAL: 13 Disciplinas 

8º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 0 0 36 0 

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ELETIVA G2 18 18 0 22 

TREINAMENTO ESPORTIVO PARA O ALTO 

RENDIMENTO 

ELETIVA G2 18 18 0 22 

TEORIA E PRÁTICA DO FOLCLORE E DANÇA ELETIVA G2 18 18 0 22 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

ELETIVA G2 18 18 0 22 

PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS ELETIVA G2 18 18 0 22 

METODOLOGIA DA HIDROGINÁSTICA ELETIVA G1 18 18 0 22 

METODOLOGIA DA GINÁSTICA DE ACADEMIA OBRIGATÓRIA 54 18 18 22 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES E PROGRAMAS 

DE SAÚDE 

OBRIGATÓRIA 36 0 0 0 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM ED. FÍSICA IV OBRIGATÓRIA 36 0 0 66 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA GRUPOS 

ESPECIAIS 

OBRIGATÓRIA 18 18 18 0 

TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA 0 36 18 0 

FUTEBOL DE CAMPO ELETIVA G2 18 18 0 22 

TEORIA E PRÁTICA DA ATIVIDADE MOTORA 

ADAPTADA 

OBRIGATÓRIA 18 18 0 0 

SOCORROS E URGÊNCIAS EM ATIVIDADES FÍSICAS OBRIGATÓRIA 18 18 0 0 

TOTAL: 15 Disciplinas 

  T P V C 

Carga horária total obrigatória 2.724 1.314 558 522 374 

Carga horária estágio supervisionado obrigatório 408 144 0 0 264 

 

Carga horária disciplinas eletivas obrigatório 232  

Carga horária disciplinas optativas 36  

Carga horária AAC 220  

 

TOTAL GERAL 3.584  

 

 

O Curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta suas 

disciplinas distribuídas em 8 semestres e tem uma carga horária total de 3.584 horas-relógio (1 

hora = 60 minutos), referentes a 50 disciplinas obrigatórias, 1 (36horas) disciplina optativa, 4 

(232) disciplinas eletivas e 220 horas de atividades complementares. Das 3.132 horas de 

disciplinas obrigatórias, 1.458 (46,4%) são teóricas, 558 (17,3%) são práticas, 638 (20%) são de 

atividade de campo e 552 horas (16,3%) são créditos online. Ao estágio supervisionado são 

dedicadas 408 horas (13 %) horas. 
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Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório, como parte da 

formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na 

legislação vigente que tem como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o estágio como o 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do PPC. 

O estágio, enquanto atividade prevista na dinâmica curricular do curso, torna-se indispensável à 

integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição ou em 

locais de interesse institucional com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em 

situações reais, durante o qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de 

trabalho, vinculadas a sua área de formação acadêmico-profissional.  

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente acadêmica e tem como 

finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-

aprendizagem e da formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  

e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura 

profissão.  

 

O Estágio Curricular obrigatório é normatizado por diretriz própria (Regulamento), 

obedecendo a critérios de acordo com o disposto nas DCNs, construído e discutido pelo NDE, 

encaminhado e aprovado pelos respectivos colegiados e homologados pelo Conselho Superior da 

Instituição.  O planejamento dos estágios e das práticas dos cursos é organizado para que estas 

atividades sejam entendidas como eixo articulador do conhecimento e vivências da dinamicidade 

da realidade. Portanto, funcionam como momento de articulação teórico-prático entre os 

conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática profissional específica.  

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória para a formação do 

Enfermeiro visando à complementação do ensino e da aprendizagem, facilitando sua inserção no 

mundo do trabalho, bem como orientando-o na escolha de sua especialização profissional. 

O objetivo principal do Estágio Curricular supervisionado é a articulação teoria e prática. 

Este visa ao desenvolvimento de competências profissionais, através da utilização de estratégias 

pedagógicas que articulem o saber com o fazer nos diferentes campos de intervenção do 

Profissional de Educação Física  

Para o curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de 

Fora, a prática profissional transcende o reduzido significado de exigência legal. Este é entendido 

como uma atividade que assume uma função pedagógica precípua: uma oportunidade singular 

para aplicação supervisionada dos conhecimentos adquiridos, produzidos e construídos durante 
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a formação superior, propiciando ao estudante a realimentação do processo ensino-

aprendizagem, assim como, a sua vinculação ao mundo do trabalho. 

Neste sentido, a Prática Profissional, denominação adotada pelo estágio curricular do 

Curso Bacharelado em Educação Física, foi estruturada com o objetivo de proporcionar, frente à 

“vivência profissional”, a aplicabilidade do conhecimento sob uma perspectiva crítico-reflexiva. 

Assim, valorizando os aspectos qualitativos que envolvem este importante momento de 

experimentação e consolidação da formação profissional, os principais objetivos da Prática 

Profissional são: 

▪ Proporcionar vivências de observação, coparticipação e participação na área não 

escolar (ensino não formal); 

▪ Contribuir para consolidar a integração da fundamentação teórica com a 

experimentação prática; 

▪ Desenvolver e oportunizar a vivência da conduta ética e profissional; 

▪ Refletir criticamente sobre e desenvolver as competências pessoais e 

profissionais necessárias à uma intervenção com excelência, adequando os conhecimentos 

adquiridos, construídos e produzidos à realidade social em que se encontra inserido; 

▪ Compreender a dinâmica e os processos básicos de gestão e operação da 

organização; 

▪ Proporcionar estudo e vivência dos aspectos que possam gerar sugestões para a 

resolução de problemas; 

▪ Estimular o desenvolvimento de trabalhos científicos e; 

▪ Contribuir para a formação de um profissional consciente em relação à educação, 

saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas e grupos. 

 

Para tanto, a Prática Profissional foi estruturada em quatro disciplinas (I, II, III e IV) 

distribuídas do 5º ao 8º período, e organizada sob as seguintes perspectivas temáticas: 

 

• Prática Profissional em Educação Física I – 102 horas 

 

Ética Profissional em Educação Física: Observação, Co-Participação e Participação na 

Educação Física não formal; Responsabilidade e Ética Profissional e intervenção profissional em 

Educação Física; Habilidades e Competências pertinentes ao Profissional de Educação Física. O 

acadêmico poderá realizar a prática profissional em qualquer campo relacionado à atuação do 

Bacharel em Educação Física. 

 

• Prática Profissional em Educação Física II – 102 horas 

 

Desenvolvimento das Competências Pessoais e Profissionais: Observação, Co-

Participação e Participação na Educação Física não formal; Desenvolvimento e aplicação das 

Competências Pessoais e Profissionais inerentes ao exercício profissional em Educação Física: 
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Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) demandadas pelo mercado de trabalho; 

Desenvolvimento do pensamento e ações empreendedoras nas diferentes possibilidades de 

atuação do Profissional de Educação Física. O acadêmico poderá realizar a prática profissional em 

qualquer campo relacionado à atuação do Bacharel em Educação Física, como academias, clubes, 

projetos sociais, dentre outros. 

 

• Prática Profissional em Educação Física III – 102 horas 

 

Noções Básicas de Gestão: Observação, Co-Participação e Participação na Educação Física 

não formal; Desenvolvimento e aplicação dos Conhecimentos Essenciais relacionados à Prática 

da  Gestão nos diferentes segmentos do mercado de trabalho em Educação Física: Competências 

inerentes ao Planejamento, Organização, Execução, Controle e Avaliação dos processos de gestão 

nos diferentes tipos de organizações (públicas, privadas, governamentais, ONGs, filantrópicas, 

nacionais e multinacionais). 

 

• Prática Profissional em Educação Física IV – 102 horas 

 

Temas Contemporâneos: Observação, Co-Participação e Participação na Educação Física 

não formal; Cultura geral e transversal: Perspectivas críticas, integradoras e construtivas de 

conhecimentos e temas importantes para a realidade contemporânea; Temas que transcendem 

o próprio ambiente e conteúdo específico da formação. O acadêmico poderá realizar a prática 

profissional em qualquer campo relacionado à atuação do Bacharel em Educação Física, como 

academias, clubes, projetos sociais, dentre outros. 

Entende-se a prática profissional como uma dimensão prática do conhecimento, como 

um componente curricular fundamental para a reflexão da prática profissional no momento em 

que se exercita a própria atividade profissional. Assim, os temas foram organizados de forma a 

nortear e potencializar as discussões decorrentes das experiências vivenciadas na prática 

profissional, estimulando o estudante na busca constante do desenvolvimento, do contínuo 

aperfeiçoamento e, da aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais à 

futura intervenção profissional em Educação Física. 

 

A Prática Profissional é operacionalmente organizada da seguinte maneira: 

 

• Professor-Orientador – ministra os conteúdos e, orienta e supervisiona o 

desempenho dos alunos nas atividades de prática profissional durante as aulas da disciplina 

Prática Profissional (I, II, III e IV); 

• Supervisor/Preceptor de Estágio – visita, supervisiona e orienta os estudantes em 

suas atividades in loco, quer seja, nas instituições conveniadas; 

• Relação Aluno-Professor – no máximo, 15 alunos para cada professor-orientador. 
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Através do Sistema de Informação Acadêmica (SIA), caso seja do seu interesse, o aluno 

tem acesso às vagas de estágio disponibilizadas pela Estácio Carreiras, setor responsável, 

inclusive, pelos procedimentos de regularização dos documentos da prática profissional. 

O processo de avaliação da Prática Profissional, de característica eminentemente 

qualitativa, compreende o acompanhamento ao cumprimento das atividades, aos seminários de 

discussão durante as aulas e ao Relatório Final de Prática Profissional, pré-requisito fundamental 

para a aprovação. 

As normas gerais, documentos e procedimentos, referentes à Prática Profissional do 

Curso de Educação Física encontram-se discriminadas no Regulamento de Prática Profissional. 

Para garantir a unicidade das práticas foi elaborado o Regulamento de Estágio 

Curricular Supervisionado com as diretrizes que norteiam este momento pedagógico e 

legitimado e que se encontra nos anexos. As especificidades destas disciplinas encontram-se 

descritas no Regulamento para Estágio Curricular Supervisionado (anexo a este PPC). 

 

Integração com o SUS – relação aluno-docente 
 

O curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pautado nas 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, proporciona ao aluno atividades curriculares e 

extracurriculares as quais possibilitam uma formação ampla, estando os alunos aptos intervirem 

em todos os níveis de atenção à saúde.  

Para isto a IES estabelece convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal 

e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as esferas do 

campo da saúde. A instituição apresenta, atualmente, os convênios que permitem ampla inserção 

dos discentes nos cenários do SUS, especialmente dado o convênio com a Prefeitura de Juiz de 

Fora, supracitado. Convênios com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora e com a 

UNIMED. 

 

Integração com SUS – relação aluno-usuário 
 

O Curso de Bacharelado em Educação Física integra-se com o sistema de saúde local e 

regional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) formalizado por meio de convênio. A partir 

da compreensão da relação alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional, o curso promove a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos à prática 

profissional, através de atividades desenvolvidas no âmbito da assistência de Educação Física aos 

clientes de acordo com o seu ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, mulher, adulto e 

idoso, e saúde mental), nos diferentes níveis de atenção à saúde do SUS, mediante a adoção de 
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estratégias pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer. Proporciona ao aluno a 

experiência que desenvolva competências e habilidades necessárias aos princípios éticos da 

formação e atuação profissional. Com esse amplo rol de campos de prática/estágio, considera-se 

que o curso atende de forma excelente à premissa de integração com o sistema local de saúde.  

 

 

Atividades Práticas de Ensino para a Saúde 
 

O curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta 

currículo distribuído em atividades práticas e teóricas ao longo dos cinco anos. Para a formação 

adequada de profissionais enfermeiros faz-se necessária à ocorrência de experiência prática 

proporcionada, além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com 

iniciação precoce à prática como preconizam as DCN´s do curso.  

No curso, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades técnicas nos 

laboratórios que formam o Núcleo de Formação Básica do Discente, assim como nos Laboratórios 

de Educação Física. Com localização privilegiada e infraestrutura apropriada, esses espaços 

servem de apoio ao ensino e às atividades de extensão do Curso de Educação Física, sendo parte 

integrante do Projeto Pedagógico do Curso.  

Esses laboratórios também apoiam as atividades de prática assistida dos alunos, no 

âmbito das várias disciplinas relacionadas à prática da Educação Física, proporciona aos 

acadêmicos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional, através 

da experiência prática no contexto de atividades de observação, atendimento e prática 

supervisionada, bem como oferece ao discente a oportunidade de utilizar diversas técnicas nas 

várias áreas da Educação Física e de realizar suas avaliações e intervenções em um ambiente de 

discussão acadêmica, com extensão dos serviços à comunidade, inteiramente gratuitos, já que 

esses espaços oferecem serviços assistenciais, com equipamentos modernos em um amplo 

espaço com instalações apropriadas aos seus pacientes. 

Além dos espaços para atividades práticas no próprio campus do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora, é indispensável a inserção dos discentes em outros cenários que garantam o 

enfoque integral à saúde, o que ocorre através dos convênios estabelecidos entre a instituição e 

diversos estabelecimentos de saúde de Juiz de Fora, com ênfase em locais que atendem ao 

Sistema Único de Saúde. 

Essas atividades práticas de ensino acontecem, conforme a matriz curricular, desde 

o início do curso. As atividades práticas articulam-se aos campos de estudo possibilitando ao 

aluno desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual 

necessária para empreender contínua formação nas suas práxis profissionais. Destaca-se 

também, que os pressupostos metodológicos para o ensino de Educação Física indicam o 

desafio/compromisso de garantir estágios supervisionados voltados à compreensão do 

processo saúde-doença, na unidade dos conhecimentos biológicos, biotecnológicos, 

humanos, sociais e psíquicos. 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Ao longo de todo o curso, os alunos são incentivados a construir uma postura 

investigativa sobre o cotidiano educacional em todas as disciplinas, com o objetivo de formar 

profissionais críticos, reflexivos e responsáveis pela transformação permanente da prática de 

Educação Física. Busca-se, portanto, uma articulação entre as disciplinas que constituem a 

fundamentação para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa em grupo, e as outras 

disciplinas do currículo, o que se traduz nos trabalhos de pesquisa ao longo do curso e finalmente 

no trabalho de conclusão de curso (TCC).  

Apesar da não obrigatoriedade respaldada pela Resolução nº 07/2004, o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em 

Educação Física do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, desenvolvido na modalidade de 

Artigo Científico ou monografia, com regulamentação própria aprovada pelo Colegiado do Curso. 

O curso entende que o TCC favorece o desenvolvimento do pensamento e da autonomia 

intelectual, aprofundando o espírito crítico e propiciando o diálogo com a realidade. 

Ao longo de todo o curso e, especialmente, a partir das disciplinas “Metodologia 

Científica” e Fundamentos da Estatística e Epidemiologia, oferecidas no 6º período, os alunos 

constroem uma postura investigativa sobre o cotidiano da Educação Física. Tal postura é 

estimulada, ainda, durante os períodos letivos subsequentes, através de trabalhos e estudos 

desenvolvidos nas disciplinas que compõem a matriz curricular e, da interrelação existente entre 

a iniciação científica e os projetos de responsabilidade social. 

De forma mais específica, as disciplinas Prática de Pesquisa em Saúde (7º período) e TCC 

em Saúde (8º período) constituem um espaço sistemático nesta direção. Na primeira, os 

discentes iniciam o processo de construção de saberes sobre o conhecimento científico e as 

diversas abordagens de pesquisa, culminando com a elaboração do seu Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso. Na última, os discentes procedem à elaboração final e produção do referido 

artigo científico, com apresentação e defesa pública frente a uma Banca Examinadora. 

Suas reflexões e conclusões são examinadas pela supracitada banca, composta por três 

(3) docentes, sendo: o professor orientador e mais dois professores do curso, podendo ainda, um 

deles, ser professor de outro curso ou, até mesmo, de outra instituição de ensino superior. Caso 

ocorram observações pertinentes por parte desta Banca Examinadora, o discente procede à 

correção e alteração do que for solicitado. 

O TCC, após ser entregue, é catalogado e arquivado pelo Setor de Biblioteca para, num 

futuro breve, ser disponibilizado digitalizado na Biblioteca Virtual. 

O professor orientador é o responsável pela orientação deste trabalho acadêmico, 

podendo o aluno receber co-orientação voluntária por parte de outro professor, especialista no 

tema. Na escolha do co-orientador, leva-se em consideração a afinidade com a linha de pesquisa 

e o tema de seu estudo. A pesquisa pode ser desenvolvida junto às linhas de pesquisa definidas 

para os diversos Laboratórios da Instituição, por exemplo, Fisiologia do Exercício, Medidas e 

Avaliação; Biomecânica; Práticas Pedagógicas; Comportamento Motor; interagindo, portanto, 
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com as atividades de Pesquisa e Iniciação Científica propostas pelo curso, assim como, com os 

Projetos de Responsabilidade Social, quando vinculados a estes. 

O TCC do curso de Bacharelado em Educação Física possui Regulamento próprio que se 

encontra em anexo. 

 


