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CURSOS OFERECIDOS
  

O Departamento de Educação Física oferece os cursos de Licenciatura em Educação Física e
Bacharelado em Educação Física. Os cursos são ministrados no Campus JK, localizado na
cidade de Diamantina. Visa formar profissionais críticos e criativos, com sólida formação
científica, abrangendo a compreensão da realidade e conhecimentos gerais e específicos da
Educação Física para estabelecer relação com as áreas de intervenção profissional, no âmbito
da educação escolar, da saúde, do lazer e do esporte, com competência técnica, humana e
científica.

  

  

Projeto Pedagógico do Curso - Educação Física (Licenciatura)

  Objetivos do Curso:
    
    -  Garantir a formação de profissionais de ensino que aliem os conhecimentos e
instrumentos específicos de sua área a uma ampla e consistente visão crítica da realidade
humana, social, política e econômica da região e do país.   
    -  Garantir a apropriação e construção de conhecimentos e técnicas que permitam uma
atuação crítica e de excelência na área da Educação Física.   
    -  Contribuir para a promoção da saúde e manutenção da qualidade de vida das pessoas,
principalmente, as das regiões onde está inserida a Universidade.   
    -  Prestar serviços à população, visando beneficiá-la com projetos de extensão, projetos de
pesquisa científica e tecnológica e seus resultados.   

  Perfil do profissional
    
    -  Espera-se que o profissional formado pelo Curso de Educação Física da UFVJM tenha a
compreensão crítica da realidade, da área de conhecimento da Educação Física abrangendo
as dimensões político-social, ético-moral, técnicoprofissional e científica, considerando a
mediação com seres humanos historicamente situados.   
    -  O profissional deverá possuir uma formação básica sólida com adequada fundamentação
teórico-prática, que inclua conhecimento da diversidade das disciplinas de Educação Física,
além de apresentar uma conduta ética.   
    -  Consciente de seu papel na sociedade e da sua responsabilidade como educador, esse
profissional deverá estar apto a atuar em diferentes níveis de ensino, podendo participar de
programas de Pós-Graduação, exercer atividade de pesquisa e outras.   
    -  Exige-se, pois, o domínio de competências e habilidades, tais como as que se seguem.  

  Competências e habilidades
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    -  Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da
Educação Física e os das ciências afins.   
    -  Pesquisar, analisar e avaliar a realidade social criticamente. • Intervir acadêmica e
profissionalmente de forma adequada nos diferentes níveis de ensino da Educação Básica.
 
    -  Diagnosticar os diferentes interesses, expectativas e necessidades da sociedade relativos
ao campo das práticas corporais e neles intervir de forma a oportunizar a prática de atividades
físicas, recreativas e esportivas.   
    -  Participar, assessorar, liderar e gerenciar equipes multidisciplinares.  
    -  Conhecer, dominar, produzir, selecionar e avaliar os efeitos da aplicação de diferentes
técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias para intervenção nos
diferentes níveis da Educação Básica e em outras atividades da área.   
    -  Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a ampliar e
diversificar as fontes de produção e de difusão de conhecimentos específicos e das áreas
afins, com o propósito de contínua atualização e produção acadêmico-profissional.   
    -  Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de áreas
afins mediante a análise crítica da literatura especializada.   
    -  Selecionar, analisar e propor bibliografias e programas para o ensino da Educação Física
adequados a diferentes níveis da Educação Básica.   
    -  Participar de grupos de discussão para proposição de projetos de ensino, pesquisa e
extensão nos diferentes níveis de ensino, além de discutir propostas.   

  

  

Acesse a nossa página
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