
Educação Física
Educação Física e 

Gerontologia

Matutino e 

Noturno
18h/a 18h/a R$ 100,56 2

Teorias do envelhecimento humano. Aspectos epidemiológicos do 

envelhecimento. Características fisiológicas e estruturais dos sistemas 

locomotor, nervoso,cardiovascular nos idosos saudáveis. 

Etapas do Envelhecimento humano Bio-psico-social. Prescrição de 

exercício físico para o idoso.

Educação Física
Educação Física e 

Inclusão
Noturno 0h/a 54h/a R$ 150,84 3

História da Educação Especial; Avanços, leis, políticas públicas em 

educação especial/inclusiva; Exclusão,Segregação, Integração e Inclusão 

como práticas sociais; Integração e Inclusão Educacional; Conceituação 

e classificação das deficiências; Educação Física e inclusão. Inserção no 

cotidiano escolar da educação básica.

Educação Física

Fundamentos 

Metodológicos da 

Natação

Matutino e 

Noturno
18h/a 54h/a R$ 201,12 4

A natação como uma atividade corporal historicamente criada e 

socialmente construída; conceitos de nadar e natação; histórico da 

pedagogia da natação; equilíbrio, respiração e propulsão: problemas 

colocados pela água; a habilidade de nadar e o ensino da natação a 

partir dos movimentos culturalmente determinados (técnicas dos nados 

crawl, costas, peito e borboleta, nado sincronizado, pólo-aquático) e sua 

normatização; planejamento do ensino da natação: conteúdos, 

objetivos, métodos e avaliação. Inserção no cotidiano escolar da 

educação básica.

Educação Física

Fundamentos 

Metodológicos do 

Futsal

Matutino e 

Noturno
18h/a 18h/a R$ 100,56 2

Histórico e evolução do Futsal. Qualidades inerentes ao jogador de 

futsal. Elementos fundamentais  para o desenvolvimento do jogo. Jogos 

pré-desportivos. Sistemas Ofensivos. Padrões de movimentação. 

Jogadas combinadas. Sistemas Defensivos. Jogos táticos para o 

desenvolvimento das diversas situações de jogo. Inserção no cotidiano 

escolar da educação básica.

EmentaCurso(s) Nome da Disciplina Turno Carga Horária¹ Valor (CF)²
Valor 

(CF)¹



Educação Física Pedagogia do Esporte Noturno 18h/a 54h/a R$ 201,12 4

Teorias da Pedagogia do Esporte - Uma análise crítica. Fundamentos 

universais do esporte. Pedagogia do Esporte Individual  e Pedagogia dos 

Esportes Coletivos. O desenvolvimento das capacidades motoras no 

jogo: passe, drible, arremesso, marcação, fintas, ritmo, saltos e quedas. 

Construir e compreender a base da motricidade e sua relação com as 

modalidades esportivas do ciclo básico inerentes ao profissional da 

Educação Física.

Educação Física Recreação e Lazer Noturno 18h/a 54h/a R$ 201,12 4

Conceitos, históricos e classificações das atividades de recreação e de 

lazer. Adequação das atividades recreativas dentro das faixas etárias. 

Adequação das atividades de lazer no âmbito escolar. Atividades para 

recreação em escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. Definição de eventos. Organização e realização de eventos 

escolares. Utilização do espaço escolar adaptado para a prática das 

atividades de recreação e de lazer junto à comunidade. Gincana escolar. 

Inserção no cotidiano escolar da educação básica.


