
 

 

EMENTAS EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Ementa: 

 

O conhecimento, a ciência e o método científico. A pesquisa científica, ciência 

e sociedade. O papel da universidade na realidade social brasileira. 

Metodologia de estudo: caracterização e instrumentalização de trabalhos 

acadêmicos. Leitura, documentação, referências bibliográficas segundo a 

ABNT. 

 

 

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA Á EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa: 

 

Estudo das principais estruturas anatômicas, com especial atenção ao 

reconhecimento da nomenclatura e posição anatômica dos órgãos envolvidos 

no movimento humano; planos, eixos e conceitos sobre a construção geral do 

corpo humano: Sistema nervoso central e periférico, ósseo e articular, 

muscular, circulatório, respiratório, digestivo, urinário, reprodutor e seus 



componentes, explorando fundamentalmente as noções de forma e relações 

entre estruturas. 

 

DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Ementa:  

 

O texto como unidade de comunicação: Perspectivas, interrelações e funções. 

Tipos de Linguagem. Produção e Análise de textos argumentativos. Estratégias 

de Leitura e Interpretação de textos. Tópicos Gramaticais da Língua 

Portuguesa e as maiores dificuldades em termos gramaticais na produção 

textual.   

DISCIPLINA: BASES BIOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

Ementa: 

 

Estudo dos aspectos morfológicos e funcionais dos componentes celulares e 

teciduais dos sistemas orgânicos, os fundamentos de Citologia e histologia, 

assim como os processos gerais e conceitos de bioquímica e as respostas e 

adaptações bioquímicas agudas e crônicas dos diversos sistemas 

orgânicos durante a prática de atividades motoras envolvidas na Educação 

Física. 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 

 

Ementa: 

 

Concepções sobre a Educação Física: conceitos, objetivos, princípios, 

importância e valores. A Educação Físicana história.. A Educação Física na 

Idade Moderna: as grandes correntes contemporâneas e suas origens: Sueca, 

Francesa e Alemã. Os jogos: Fúnebres, Píticos, Nemeus, Ístmicos, 



Panamericanos e Olímpicos. A Educação Física no Brasil: diferentes 

concepções e funções. Histórico das principais modalidades coletivas utilizadas 

na escola. Código de Ética para o profissional de Educação Física.  

 

DISCIPLINA: PROGRAMA INTEGRADOR I 

 

Ementa: 

 

Trata-se de um trabalho estabelecido a partir da constituição e execução de um 

“Projeto”, orientado por docente especializado, objetivando constituir de 

maneira plena a necessária interdisciplinaridade e a indiciossabilidade entre a 

teoria e a prática.  Este projeto envolve o estudo e definição do tema: Mercado 

de Trabalho para o Profissional em Educação Física. O trabalho será feito 

por grupos de 05 a 10 alunos, seguindo os parâmetros do regulamento da 

disciplina, envolvendo atividades de entrevista com profissionais de educação 

física, pesquisadas bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões 

relacionadas ao tema, resultando em uma proposta de desenvolvimento de um 

estudo, análise e/ou projeto que abordará os seguintes conteúdos: 

Conhecendo a profissão. O profissional de Educação Física. O Mercado 

de Trabalho na Região de Inserção da FATEC. As práticas profissionais e 

as dificuldades do ambiente de trabalho. Ao final do semestre os alunos 

deverão expor os resultados do trabalho na forma de pôster, 

socializando-o nas dependências da FATEC para outros cursos e para 

todos os períodos de Educação Física.  

 

 

 

2º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA 

 

Ementa: 

 



Fisiologia Celular e Homeostasia. Estudo  fisiológico dos sistemas: Nervoso, 

Endócrino, Digestório, Cardiovascular, Respiratório e Renal.  

 

 

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA E ATIVIDADES FÍSICAS  

 

Ementa: 

 

Saúde Coletiva e Atividade Física (SCAF): tendências e características 

básicas, principais concepções e práticas, bases biológicas e epidemiológicas. 

Conceitos fundamentais, classificação evolutiva das lesões desportivas (LD) 

 

 

 

DISCIPLINA: RECREAÇÃO E LAZER  

 

Ementa: 

 

Caracterização e concepção do Lazer e da Recreação nos diferentes 

contextos, sua aplicabilidade nos ambientes de atuação do profissional de 

Educação Física, vivências de lazer e recreação; o papel do recreador e 

animador cultural, funções do jogo, classificação dos jogos e atividades 

recreativas, políticas públicas de recreação e lazer e o lazer como mecanismo 

de promoção da saúde e da qualidade de vida da população. 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: CONCEITOS E 

PRÁTICAS 

 

Ementa: 

 

O perfil do profissional empreendedor. O Cenário Econômico e o 

Empreendedorismo no Brasil. Características do Comportamento 

Empreendedor. Introdução ao Planejamento. Identificando Oportunidades de 

Negócios. Trabalho em Equipe. Aspectos Burocráticos para Abertura de 



Empresa. Fundamentos de Tributação na Micro e Pequena Empresa. 

Liderança e Motivação. Relações Interpessoais. Negociação. 

Comunicação/Conflito. As Startups. O Que é um Plano de Negócios. 

Elaboração de um Plano de Negócios. Planejamento, Elaboração e Criação de 

uma Empresa relacionada aos esportes, lazer ou saúde e bem estar.  

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE DIREITO E DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS  

Ementa:  

Estudo do conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo dos 

direitos e garantias fundamentais. Os direitos humanos fundamentais. Os 

direitos fundamentais à saúde. Visão panorâmica dos direitos e garantias 

fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, da 

nacionalidade e políticos. Os direitos fundamentais como aquisição evolutiva da 

humanidade. Aplicação e respeito aos direitos e garantias fundamentais. 

 

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Ementa: 

 

Limites e Possibilidades da Intervenção do Profissional de Educação Física na 

Atenção a Saúde, Procedimentos e Interesses nos diversos segmentos Da 

sociedade. Formação e Atuação Profissional de Educação Física na Saúde em 

diferentes locais. Análise das Políticas Públicas de Saúde e a Relação com a 

Educação Física. Aspectos Histórico-conceituais e Metodológicos da Promoção 

de Saúde. Organização Sanitária no Brasil ao Longo da História. Análise Crítica 

e Reflexiva sobre as Diferentes Abordagens em Promoção de Saúde. 

Tendências da Pesquisa em Promoção de Saúde. Estado e Políticas Sociais. 

Mudanças Econômicas e Políticas de Saúde no Brasil. Previdência Social. 

Políticas Governamentais de Saúde Pública. Programas de Expansão de 

Cobertura. Programação em Saúde. Reforma Sanitária. Sistema Único De 



Saúde. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Educação 

Física e Saúde. 

 

 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA APLICADA Á EDUCAÇÃO FÍSICA E ÀS PRÁTICAS 

DESPORTIVAS 

 

Ementa: 

 

Estudo dos Aspectos Didático-Pedagógicos aplicados á Educação Física e 

suas características nos contextos da educação, lazer, saúde e esporte. A 

Prática Pedagógica mediada pelas teorias ou tendências da Educação e da 

Educação Física. Reflexão sobre as abordagens da Educação Física e 

possibilidades de Intervenção nos diversos contextos da Educação Física. As 

perspectivas do ensino-aprendizagem dos esportes.  

 

 

 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA E RELAÇÕES ÉTTNICAS 

 

Fundamentos sociológicos; as instituições sociais, as classes sociais; a 

mobilidade social. Abordagem da Sociologia do Trabalho. A organização do 

processo de trabalho e as relações de trabalho. Fundamentos de Antropologia. 

Perspectivas Contemporâneas acerca da sociedade e das relações sociais. 

Relações Sociais e Étnicas. História e Cultura Afro-brasileiras: as relações de 

poder. As Perspectivas acerca da Sociologia Crítica. 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Ementa: 

 



A evolução histórica e teórica da Educação Ambiental. Complexidade 

ambiental. Princípios e estratégias de educação ambiental. A Educação 

Ambiental como eixo do Desenvolvimento Sustentável. Características, funções 

e objetivos da Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. 

Linhas de atuação: Cultura e valores ambientais.  

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA E NO ESPORTE  

 

Ementa: 

 

Estudo dos aspectos psicológicos da atividade física que interagem na 

regulação dos mecanismos psíquicos e ambientais atuantes na aderência e 

envolvimento em programas de prescrição de atividade física. Introdução à 

Psicologia do esporte, Definições, suas relações fundamentais. Regulação 

psicológica e ação esportiva, conceito de ação humana e seus princípios 

básicos. Estudo e conhecimento sobre a Personalidade, seus conceitos, suas 

relações esporte e personalidade. A percepção no esporte, suas teorias sobre 

a percepção, suas características. Atenção e Concentração no esporte, suas 

funções no esporte, seus conceitos básicos. Emoções no esporte, seus 

conceitos, emoções na fase pré-competitiva e competitiva, emoções positivas e 

negativas.  

 

 

 

3° SEMESTRE 

 

 

 

DISCIPLINA: ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL 

 

Ementa: 

 

Fundamentos e conteúdo da Ginástica Laboral para saúde e segurança do 

trabalhador. Metodologia e técnicas de um Programa de Atividade Física na 



Empresa. Ergonomia. Avaliações. Princípios do Treinamento Físico, Fisiológico 

e Biomecânico relacionados às atividades laborais. LER/DORT. Saúde do 

Trabalhador. Acidente de trabalho. Legislação. Programas e pesquisas em 

Atividade Física na Empresa. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE 

 

Ementa: 

 

Noções básicas acerca do metabolismo no envelhecimento humano. A 

educação permanente na terceira idade. A educação e a terceira idade. 

Organização das atividades físicas para idosos. As posturas e atuação do 

professor com a terceira idade, aplicação dos fundamentos da fisiologia do 

exercício para o idoso. 

 

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA APLICADA AO 

ESPORTE 

 

Ementa: 

 

Conceituação de: Drogas, Fármaco, Medicamento e Remédio, Efeitos 

Terapêuticos, Colateral e Tóxico; Bases Farmacocinéticas, Farmacodinâmica e 

Neurotransmissão; Classificação dos Fármacos Segundo o uso Terapêutico na 

Educação Física; Uso e Abuso de Medicamentos na Prática do Exercício 

Físico; Neurobiologia da Dependência Química nos Esportes, Medicamentos 

que Causam Dependência; Prevenção e Possibilidades Terapêuticas para o 

abuso de Droga na Atividade Física. 

 

 

DISCIPLINA: SOCORROS DE URGÊNCIA 

 



Ementa: 

 

Manobra e técnica de socorros. Primeiros socorros e educação física: métodos 

de prevenção e procedimentos de urgência e emergência relacionados às 

práticas corporais. Os tipos mais comuns de primeiros socorros relacionados à 

educação física: situações de distúrbio da consciência, parada 

cardiorrespiratória, estado de choque, hemorragias, ferimentos e lacerações, 

afogamentos, intoxicações e lesões ósseas, articulares e tendinosas.  

 

 

DISCIPLINA: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

APRENDIZAGEM MOTORA. 

 

Ementa: 

 

Princípios básicos e evolução. Fatores ambientais do crescimento humano. 

Teorias do desenvolvimento humano. Etapas da maturação do movimento. 

Fases e estágios de desenvolvimento. Relação teoria e prática em atividades 

motoras. 

Introdução ao desenvolvimento motor. Características da maturação e do 

crescimento físico. Fases e estágios do desenvolvimento motor. 

Desenvolvimento motor alterado. Testes para a avaliação do desenvolvimento 

motor 

DISCIPLINA: FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

 

Ementa: 

 

Fisiologia da contração muscular. Fisiologia do sistema cardiorrespiratório. 

Fisiologia do sistema nervoso. Bioenergética. Fisiologia dos sistemas 

digestório, endócrino e urinário. Métodos de treinamentos.  

 

 

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

 



Ementa: 

 

Atividade física e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Estrutura 

muscular. Tipos de fibras musculares. Metabolismo de proteína muscular e 

ganho de massa muscular. Substratos energéticos nas fibras musculares. 

Metabolismo de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos no músculo 

esquelético. Integração metabólica no exercício físico. Mecanismos de fadiga 

central e periférica. Efeitos do exercício físico sobre o sistema imunológico. 

Avaliação nutricional do atleta. Composição corporal e desempenho físico. 

Requerimentos nutricionais para a prática de atividade física. Recursos 

ergogênicos e dopping. Reposição hidro-eletrolítica. Suplementos nutricionais e 

atividade física. Planejamento de dietas para atletas 

  

 

 

PRORAMA INTEGRADOR II 

 

 

Ementa: 

 

Trata-se de um trabalho estabelecido a partir da constituição e execução de um 

“Projeto”, orientado por docente especializado, objetivando constituir de 

maneira plena a necessária interdisciplinaridade e a indiciossabilidade entre a 

teoria e a prática.  Este projeto envolve o estudo e definição do tema: 

Educação Física e Sociedade.  O trabalho será feito por grupos de 05 a 10 

alunos, seguindo os parâmetros do regulamento da disciplina, envolvendo 

atividades de entrevista com gestores públicos da área de esportes, 

pesquisadas bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões 

relacionadas ao tema, resultando em uma proposta de desenvolvimento de um 

estudo, análise e/ou projeto que abordará os seguintes conteúdos: Os 

programas públicos de melhoria da qualidade de vida da população a 

partir da atividade física comunitária na Região de Inserção da FATEC. As 

políticas públicas de esporte, lazer e educação física. O profissional de 

Educação Física. O Mercado de Trabalho no setor público para o 



Profissional em Educação Física na Região de Inserção da FATEC. Ao 

final do semestre os alunos deverão expor os resultados do trabalho na 

forma de pôster, socializando-o nas dependências da FATEC para outros 

cursos e para todos os períodos de Educação Física.  

 

 

4º SEMESTRE 

 

 

DISCIPLINA: CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

 

Ementa: 

 

Apresentação e fundamentação das bases anatomofuncionais e biomecânicas 

do movimento humano e introdução ao estudo, análise e interpretação do 

desempenho motor e das atividades neuromusculoesqueléticas. 

 

 

 

DISCIPLINA: FUTEBOL/FUTSAL 

 

Ementa: 

 

Abordagem sócio-histórica do futebol. Evolução técnico-tática do futebol. 

Estudo analise e vivencias dos sistemas de jogo. Futebol como conteúdo 

escolar, múltiplas possibilidades. Jogos educativos e pré-desportivos. 

Fundamentos técnicos e regras oficiais do futebol de campo e suas variáveis 

para o futebol society, de areia. Fundamentos de Futsal.  

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 



 

Ementa: 

 

Perspectivas Histórico-Sociais acerca dos Portadores de Necessidades 

Especiais – PNE. A Legislação Brasileira acerca do PNE. As Acessibilidades 

Atitudinal, Pedagógica e Arquitetônica. Os programas de atividades físicas para 

PNE. Acessibilidade no Esporte. Os esportes paraolímpicos.  

 

 

PRORAMA INTEGRADOR III 

 

 

Ementa: 

 

Trata-se de um trabalho estabelecido a partir da constituição e execução de um 

“Projeto”, orientado por docente especializado, objetivando constituir de 

maneira plena a necessária interdisciplinaridade e a indiciossabilidade entre a 

teoria e a prática.  Este projeto envolve o estudo e definição do tema: Práticas 

Inclusivas em Educação Física e Esportes.  O trabalho será feito por grupos 

de 05 a 10 alunos, seguindo os parâmetros do regulamento da disciplina, 

envolvendo atividades de pesquisa em órgãos e empresas da Região de 

Inserção da FATEC,bem como pesquisa  das bases teóricas, discussão e 

sistematização de reflexões relacionadas ao tema, resultando em uma 

proposta de desenvolvimento de um estudo, análise e/ou projeto que abordará 

os seguintes conteúdos: A  acessibilidade nos locais de Práticas 

Desportivas na Região de Inserção do IESM. Entrevistas com 

profissionais de Educação Física com o objetivo de verificar a preparação 

dos mesmos para a inclusão nos esportes e educação física. Pesquisa 

nos órgãos públicos da cidade de Alagoinhas para verificar as políticas 

de inclusão da Secretaria de Esporte e Lazer. Ao final do semestre os 

alunos deverão expor os resultados do trabalho na forma de pôster, 

socializando-o nas dependências da FATEC para outros cursos e para 

todos os períodos de Educação Física.  

 



 

DISCIPLINA: PSICOMOTRICIDADE 

 

Ementa: 

 

Apresentação dos principais históricos da psicomotricidade; conhecimento das 

principais definições de psicomotricidade; a psicomotricidade como 

neurociência; etapas do desenvolvimento psicomotor; definição de movimentos 

involuntários; caracterização dos automatismos elementares inatos 

(movimentos reflexos: agonistas, antagonistas e deflexos); e movimentos 

adquiridos (reflexos condicionados); caracterização das fases dos movimentos 

voluntários; caracterização das principais alterações psicomotoras. 

 

 

DISCIPLINA: ATLETISMO 

 

Ementa: 

 

História do atletismo. Fundamentos sistematizados e informais na 

aprendizagem do atletismo. Desenvolvimento das habilidades e provas do 

atletismo. Estratégias de ensino para aprendizagem do atletismo. Regras 

oficiais. 

 

 

5º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Ementa: 

 

Conceitos e princípios básicos dos testes, medidas e avaliação em Educação 

Física. Noções básicas sobre os processos de avaliação morfológica e 

funcional aplicadas à Educação Física. Técnicas de aplicação, coleta e 



avaliação de interpretação de dados dos testes cineantropométricos; 

neuromotores; metabólicos; cognitivos-afetivos e habilidades esportivas. 

 

DISCIPLINA: HIDROGINÁSTICA 

 

Ementa: 

 

Organização e composição de sessões: métodos, sistemas, estilos, 

concepções de ensino (tradicionais e modernos). Hidroginástica para grupos 

diferenciados: indicação e contra-indicações, prescrição de atividades, métodos 

convencionais e alternativos para o ensino da ginástica adaptada. 

Fundamentos de Hidroginástica.  

 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DO ENSINO DAS ATIVIDADES RÍTIMICAS  

 

Ementa: 

 

Introdução ao ritmo: Conceito, origem, características, tipos e funções gerais 

relacionadas ao movimento. Padrões rítmicos: compassos binários, ternários e 

quaternários. A criatividade no desenvolvimento das atividades relacionadas ao 

ritmo e ao movimento. A história da dança. Danças Folclóricas. Danças de 

Salão. Danças atuais. As perspectivas rítmicas e expressivas nas academias.  

 

 

DISCIPLINA: VOLEIBOL 

 

Ementa: 

 

A história do voleibol. A pedagogia do esporte escolar. Procedimentos e 

estratégias de ensino para aprendizagem. Jogos e vivências sistematizadas e 

informais na aprendizagem do voleibol. Fundamentos do voleibol. A criança e o 

jogo. Táticas e sistemas de jogo. Regras oficiais. 



 

 

 

 

DISCIPLINA: PROGRAMA INTEGRADOR IV 

 

 

Ementa: 

 

Trata-se de um trabalho estabelecido a partir da constituição e execução de um 

“Projeto”, orientado por docente especializado, objetivando constituir de 

maneira plena a necessária interdisciplinaridade e a indiciossabilidade entre a 

teoria e a prática.  Este projeto envolve o estudo e definição do tema: Gestão e 

Tendências em Academias.  O trabalho será feito por grupos de 05 a 10 

alunos, seguindo os parâmetros do regulamento da disciplina, envolvendo 

atividades de pesquisa em academias da Região de Inserção da FATEC,bem 

como pesquisa  das bases teóricas, discussão e sistematização de reflexões 

relacionadas ao tema, resultando em uma proposta de desenvolvimento de um 

estudo, análise e/ou projeto que abordará os seguintes conteúdos: A Gestão 

de Academias. As perspectivas atuais nas academias brasileiras. O 

Empreendedorismo na Educação Física. Ao final do semestre os alunos 

deverão expor os resultados do trabalho na forma de pôster, 

socializando-o nas dependências da FATEC para outros cursos e para 

todos os períodos de Educação Física.  

 

 

DISCIPLINA: BASQUETEBOL 

 

Ementa: 

 

A história do basquete. A pedagogia do esporte escolar. Procedimentos e 

estratégias de ensino para aprendizagem. Jogos e vivências sistematizadas e 

informais na aprendizagem do basquete. Fundamentos do basquetebol.  A 

criança e o jogo. Táticas e sistemas do jogo. Regras oficiais. 



 

 

 

 

6º SEMESTRE 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DE LUTAS I 

 

Ementa: 

 

Conhecimentos históricos, filosóficos, regras e técnicas das lutas esportivas, 

com abordagem da iniciação, ao treinamento físico e competições. Estudos 

teórico-práticos sobre Luta e suas relações com o Esporte. Noções de judô e 

jiu-jitsu lutas e procedimentos pedagógicos para o seu ensino e 

aperfeiçoamento e treinamento. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS 

 

Ementa: 

 

Fundamentos de Gestão/Administração. Funcionamento do sistema esportivo 

no Brasil e as estruturas de poder. O significado da competição na cultura. 

Técnicas e princípios para organização de eventos e competições em 

diferentes espaços / tempos sociais (escolas, ruas, cidades, dentre outros). 

Estudo dos processos organizativos dos esportes/eventos. Elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de planejamentos/projetos voltados para gestão 

de eventos e competição. 

 

 



SONNENBERG, Frank K. Administração Consciente. São Paulo: CULTRIX, 

1994.   

ROBBINS,Stephen Paul. Administração: mudanças e perspectivas. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2007.    

DRUCKER,Peter Ferdinand. Administrando em Tempos de Grandes 

Mudanças. São Paulo: Thomson, 1995.   

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS 

 

Ementa: 

 

As diferenças fundamentais e as práticas de exercício físico aplicadas à 

criança, jovens e adultos com e sem necessidades especiais: diabéticos, 

hipertensos, obesos e gestantes. Aspectos fisiológicos e neuromusculares da 

prescrição para grupos especiais. Estudo das transformações corporais 

resultantes do amadurecimento anátomo fisiológico, dos conflitos emocionais e 

das imposições sociais e culturais. 

 

 

DISCIPLINA: HANDEBOL 

 

Ementa: 

 

A história do handebol. A pedagogia do esporte escolar. Procedimentos e 

estratégias de ensino para aprendizagem. Jogos e vivências sistematizadas e 

informais na aprendizagem do handebol. Fundamentos do Handebol l. A 

criança e o jogo. Táticas e sistemas de jogos. Regras oficiais. 

 

 

DISCIPLINA: TREINAMENTO DESPORTIVO 

 

Ementa: 

 



Evolução do treinamento mundial. Definições de capacidades físicas. 

Desenvolvimento das capacidades físicas. Teorias e métodos de treinamento. 

Avaliação da condição física. Controle de cargas de treinamento. Estruturação 

e organização do treinamento (ciclos). Seleção de talentos. Treinamento de 

alto nível. Fatores essenciais do treinamento de alto nível.  

 

 

 

DISCIPLINA: GINÁSTICA 

 

Ementa: 

 

Histórico e evolução da ginástica. Definição, conceitos, fins, meios, técnicas e 

procedimentos. Valor educativo. Divisão, classificação, tendências. 

Terminologia, fundamentos ginásticos. Ginástica natural. Ginástica olímpica. 

Ginástica aeróbica. Noções de ginástica adaptada e diferencial. 

 

 

 

DISCIPLINA: NATAÇÃO 

 

Ementa: 

 

Histórico e evolução da natação. Adaptação ao meio líquido. Noções de 

flutuabilidade, propulsão, respiração e mergulhos. Elementos básicos e 

aspectos metodológicos do ensino da natação. Nados crawl, costa, peito e 

borboleta: fundamentação técnica, saídas e viradas, regras e arbitragem. 

Noções de salvamento em natação. Teoria e prática do nado medley individual 

e equipe. Aspectos metodológicos do ensino da natação. 

 

 

 

7º SEMESTRE 

 



 

DISCIPLINA: ESPORTES DE AVENTURA E NA NATUREZA  

 

Ementa: 

 

A origem e evolução dos esportes de aventura e seus vínculos com a 

sociedade. Estudo da concepção dos esportes de aventura. Contextualização e 

motivação. Estudo do processo evolutivo até a situação atual dos esportes de 

aventura. As relações Esporte-Natureza. Os esportes de aventura e na 

natureza mais populares.  

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DE LUTAS II 

 

Ementa: 

 

Conhecimentos históricos, filosóficos, regras e técnicas das lutas esportivas, 

com abordagem da iniciação, ao treinamento físico e competições. Estudos 

teórico-práticos sobre Luta e suas relações com o Esporte. Noções de boxe, 

MMA e procedimentos pedagógicos para o seu ensino e aperfeiçoamento e 

treinamento. 

 

 

 

DISCIPLINA: TCC I 

 

Ementa: 

 

A ciência, o conhecimento e a pesquisa científica. Delineamentos de pesquisa 

e as etapas de elaboração do projeto de pesquisa pautadas nas Normas 

aprovadas pelo Colegiado do Curso, ABNT e Manual de elaboração de 

trabalhos acadêmicos da Fatec. Compreensão dos procedimentos científicos a 

partir de um estudo de um problema; desenvolvimento de habilidades relativas 

às diferentes etapas do processo de pesquisa; aplicação de um protocolo de 

pesquisa; elaboração e apresentação do projeto de pesquisa. 



 

 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA  

Ementa:  

Introdução à informática: noções e conceitos básicos. Internet: navegação. 

Bases de dados: conceitos básicos, acesso, consultas e pesquisa utilizando 

operadores booleanos (and, or, not) uso de softwares básicos: sistema 

operacional, processador de texto. Sistemas de Informação.  

 

 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

Ementa: 

 

Objetivos. Levantamento e análise das características da Entidade-Campo: 

clubes, academias e empresas relacionadas a atividade física e ao esporte. 

Plano de trabalho: planejamento, organização, execução e avaliação. 

Intervenção Supervisionada e/ou Orientada. Relatório. 

 

 

 

 

8º SEMESTRE 

 

 

 

DISCIPLINA: TREINAMENTO PERSONALIZADO E MUSCULAÇÃO 

 

Ementa: 

 

 



Importância do estudo da musculação e sua aplicação na Educação Física, 

tanto para performance em esportes (atletas) como para saúde e qualidade de 

vida em indivíduos não atletas. Análise de exercícios e aparelhos de 

musculação, bem como a metodologia do seu treinamento no que tange à 

carga utilizada, intervalo entre exercícios, número de repetições e de séries, 

além de frequência semanal de treinamentos. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

 

Ementa: 

 

Fundamentos filosóficos. Conhecimento. Ciência. Política. Lógica. Objetividade 

dos valores. Ética. Tendências Filosóficas.  

 

 

 

DISCIPLINA: TCC II  

 

EMENTA: 

Subsídio teórico e prático para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão 

de curso, envolvendo a linha de pesquisa, o objeto de estudo, com base no 

projeto elaborado em TCC 1, utilizando elementos estruturais, pautados nas 

Normas aprovadas pelo Colegiado do Curso, ABNT e Manual de elaboração de 

trabalhos acadêmicos da Fatec. Elaboração e apresentação do trabalho final. 

 

 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Ementa: 

 

Objetivos. Levantamento e análise das características da Entidade-Campo: 

clubes, academias e empresas relacionadas à recreação e ao lazer. Plano de 

trabalho: planejamento, organização, execução e avaliação. Relatório. 

Intervenção Supervisionada e/ou Orientada. 

 



 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

 

DISCIPLINA: LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS   

Ementa: 

Aspectos Gramaticais em LIBRAS. Aspectos Morfossintáticos da LIBRAS. 

Classificadores e parâmetros linguísticos. Prática em diálogos e compreensão 

da conversação em LIBRAS. Aspectos teóricos e práticos da escrita do Surdo. 

Novos paradigmas sobre a representação dos signos em LIBRAS através de 

registro gráfico – SignWriting e outros modelos. 

 

Tópicos Especiais em Educação Física II 

Ementa: 

Todo o conteúdo programático e metodologia devem ser constituídos no 

próprio semestre de execução, a partir de prova diagnóstica e/ou dados da 

formação dos alunos até o momento, visando aplicar conhecimentos e 

conteúdos que suplantem possíveis deficiências apresentadas pelos mesmos. 

A disciplina também pode ser constituída para contemplar a preparação dos 

alunos para o ENADE.  

Bibliografia Básica: 

Será indicada pelo professor da disciplina, conforme os conteúdos a 

serem ministrados pelo mesmo.  

Bibliografia Complementar: 

 



DISCIPLINA: MARKETING DESPORTIVO 

 

Ementa: 

 

A organização do marketing esportivo no contexto histórico cultural no brasil e 

no mundo. Os elementos que integram os projetos do esporte e lazer. A 

mudança de paradigmas de gerenciamento do esporte e do lazer face da 

globalização. A contribuição sócio-cultural do esporte como produto, como 

negocio e elemento de sustentabilidade ao turismo e os processos de disputa 

aplicados a competição. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 

EMENTA:  

 

Visão Geral da Administração Financeira. Demonstrações Financeiras. Valor 

do Dinheiro no Tempo. Alavancagem. Estrutura Financeira. Administração do 

Ativo Circulante. Gestão de Crédito. Risco e Retorno. Planejamento 

Orçamentário. 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS  

 

Ementa:  

 

Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Análise e descrição de cargos. 

Recrutamento e Seleção. Gestão de Cargos e Salários. Sistema de 

Remuneração. Plano de Benefícios. Avaliação de desempenho. Treinamento 

de Pessoal. Estratégias e Desafios da Gestão de Pessoas. Desenvolvimento 

de Pessoas e Treinamento. Avaliação de Desempenho. Higiene, Segurança e 

Qualidade de Vida no Trabalho. Relações Trabalhistas e Negociação de 



Acordos.  Gerenciamento de Informações em Recursos Humanos e Sistema 

de Auditoria. Cenários Contemporâneos e Futuros em Gestão de Pessoas. 

 

 

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA APLICADA AO ESPORTE 

 

Ementa: 

 

Pesquisa experimental e não experimental aplicados às ciências do esporte. 

Instrumentos de coletas de dados, , tipos e técnicas de amostragem, análises 

com recursos de estatística descritiva, análise exploratória de dados e de 

hipóteses paramétricos e não-paramétricos. 

 

 

 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO DESPORTIVA 

 

Ementa: 

 

Direito esportivo: códigos, leis, decretos, regulamentos e portarias de 

regulamentação do esporte e lazer. Estrutura e funcionamento da Justiça 

Esportiva. Loteria Esportiva, Estatuto do Torcedor. Timemania. Estatuto do 

Esporte. Conferência do Esporte e Lazer. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ESPORTES DE RAQUETE 

 

Ementa: 

 

Histórico, características e evolução dos esportes de raquete. Materiais e 

equipamentos; Regras e competições; Processo de ensino e aprendizagem 

das modalidades esportivas de raquete: Tênis de Campo, Mini-Tênis, Tênis de 



Mesa, Badminton, Squash e Padlle; Técnica e tática das estratégias de 

treinamento das modalidades de raquete pela visão do técnico/treinador sobre 

as adaptações das qualidades físicas e características de cada modalidade. 

 

 

DISCIPLINA: ESPORTES ALTERNATIVOS 

 

Ementa: 

 

Estudo das relações entre a sociedade contemporânea e Esportes Alternativos 

como um fenômeno socioeconômico. Classificação das diferentes 

manifestações esportivas e suas origens. 

 

 

 

DISCIPLINA: APROFUNDAMENTO EM ARTES MARCIAIS 

 

Ementa: 

 

O Fenômeno e a popularidade do MMA no Brasil e no mundo. A combinação 

de artes marciais. Metodologia do Ensino de lutas modernas. Metodologia da 

combinação de lutas. História e evolução das lutas e artes marciais no Brasil. 

Postura, queda, deslocamento e imobilização. Técnicas de projeção. 

Regulamento básico nas diferentes modalidades. Identificação das artes 

marciais como elementos da cultura esportiva. A construção e o 

aperfeiçoamento das qualidades físicas, sociais, intelectuais e afetivas. 

 

 

 

DISCIPLINA: GINÁSTICA RÍTMICA E ARTÍSTICA 

 

Ementa: 

 



A disciplina apresenta a Ginástica Artística a partir da análise da evolução 

histórica da modalidade, discutindo os conceitos, procedimentos e atitudes de 

profissionais e praticantes nos diferentes campos didáticos. Estabelece uma 

postura científica com relação ao processo ensino-aprendizagem das 

diferentes faixas etárias e da importância do Profissional de Educação Física 

como orientador/facilitador na aprendizagem da ginástica olímpica, 

considerando os aspectos metodológicos para a elaboração de processos 

pedagógicos, planos de ensino e atuação ética. 

 

 

 

DISCIPLINA: CORPO E CULTURA 

 

Ementa: 

 

Estudo das teorias sobre o corpo e sua relação com a cultura contemporânea. 

Utilização dessas teorias para a compreensão das várias manifestações 

culturais. Estudo de temas essenciais à produção de conhecimento sobre 

corpo e diversidade. Estudo sobre as teorias biopsicossociais que discutem o 

corpo em suas diversas dimensões. Estudo sobre a relação entre corpo e 

estigma sóciocultural em diferentes dimensões. A tendência mundial do corpo 

perfeito. Corpo, Estética e Saúde.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


