
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
RESOLUÇÃO N°° 283 

 
CRIA O CURSO E FIXA O CURRÍCULO 
PLENO DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
 O CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias 
e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 01/09/88, tendo em vista o que 
determina a Resolução n°. 184/83 e o que conta no processo n°. 23070.006104/87-70, 
 
 RESOLVE: 
 
 Art. 1°° - Fica criado o curso de graduação em EDUCAÇÃO FÍSICA - 
Licenciatura, na Universidade Federal de Goiás. 
 
 Art. 2°° - O licenciado em Educação Física deverá: 
 
 a) dominar os conteúdos fundamentais e metodológicos inerentes à área; 
 b) compreender a escola enquanto realidade histórica concreta, 
determinada socialmente como espaço objetivo de sua práxis; 
 c) compreender o trabalho como dimensão social e emancipadora, e ser 
capaz de criar e recriar na especificidade de sua práxis educativa novos conhecimentos e 
aplicá-los rumo à transformação da sociedade. 
 
 Art. 3°° - O curso de Licenciatura em Educação Física tem como base 
fundamental a formação humanística e técnica (formação geral) e o aprofundamento de 
conhecimentos (formação específica técnico-prática). 
 
 Parágrafo Único - O aluno optará somente por uma área de 
aprofundamento. 
 
 Art. 4°° - O curso de Licenciatura em Educação Física terá uma duração 
mínima de 04 (quatro) anos e uma duração máxima de 07 (sete) anos, com um total de 
3.110 horas. 
 
 Art. 5°° - As atividades complementares, com um total de 200 horas, serão 
desenvolvidas na forma de seminários, palestras, cursos extra-curriculares, conferências, 
simpósios e participação em colônias de férias e competições esportivas oficiais. 
 
 Art. 6°° - A disciplina Estudos de Problemas Brasileiros será ministrada na 
forma da legislação em vigor. 



 
 Art. 7°° - Integram esta Resolução o Anexo I (grade curricular - 
Licenciatura) e o Anexo II (ementas das disciplinas). 
 
 Art. 8°° - Até que os Conselhos Superiores, ao discutirem o Estatuto da 
Universidade, redefinam a questão, o curso de Educação Física ficará vinculado à 
Faculdade de Educação. 
 Art. 9°° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
plenário do CCEP. 
 

Goiânia, 01 de setembro de 1988 
 
 

Prof. Joel Pimentel de Ulhôa 
- Presidente - 

 



 
ANEXO I - Resolução 283 

Curso de Educação Física - L icenciatura 
 
 
DISCIPLINAS H/S H/A DEPARTAMENTO UNIDADE 

1ª SÉRIE 
Anatomia Aplicada à Ed. Física 04 120 Anatomia ICB 
Biomecânica 04 120 CEFD FE 
Antropologia Social 04 120 C.Sociais ICHL 
Dança-Educação 04 120 CEFD FE 
Ginástica I 04 120 CEFD FE 
Desporto Individual I (Natação) 04 120 CEFD FE 
TOTAL  24 720   

2ª SÉRIE 
Educação Brasileira 04 120 Fund.ePrát.Ensino FE 
Fisiologia Humana e Cinesiologia 04 120 Fisiol.Hum.e Farmac. ICB 
Nutrição e Metabolismo 03 090 Nutrição  FEN 
Biologia Aplicada à Educação 04 120 Pedagogia FE 
Ginástica II  04 120 CEFD FE 
Desporto Coletivo I (Vôlei e Basquete) 04 120 CEFD FE 
TOTAL  23 690   

3ª SÉRIE 
Estrutura e Func.Ensino 1° e 2° grau 02 060 Fund. e Prát. Ensino FE 
Psicologia da Educação 04 120 Fund. e Prát. Ensino FE 
Motricidade Infantil  04 120 CEFD FE 
Adm. da Ed. Física e do Desportos 04 120 CEFD FE 
Desporto Individual II (Atletismo) 04 120 CEFD FE 
Desporto Coletivo II (Fut. e Handebol) 04 120 CEFD FE 
TOTAL  22 660   

4ª SÉRIE 
Didática e Prática de Ensino em E.F. 08 240 Fund. e Prát.Ensino FE 
APROFUNDAMENTO: 600  
Aprofundamento I: Educação Física Escolar   
Aprofundamento II: Educação Física Popular   
Aprofundamento III : Desportos   
TOTAL  840  
 
Observações: O aluno optará por somente uma das áreas de aprofundamento 
                       Atividades Complementares: 200  horas. 



 
ANEXO II - Resolução 283 

Curso de Educação Física - L icenciatura 
 
EMENTAS: 
 
Anatomia Aplicada à Educação Física:  
 Estudo anátomo-funcional do aparelho locomotor. Sistemas: nervoso, 
respiratório humanos, dando ênfase aos diversos aspectos da dinâmica muscular nas 
diferentes modalidades de esporte. 
 
Biomecânica:   
 Metodologia da biomecânica no gesto desportivo, Análise dos fatores que 
diferenciam e influenciam na locomoção normal e na performance do desportista, Fatores 
biomecânicos estruturais, funcionais e princípios básicos do rendimento físico do desporto. 
 
Antropologia Social:  
 Pensamento antropológico e suas principais correntes teóricas. A 
construção social do corpo. A Cultura como geradora de percepções diferenciadas na 
concepção do corpo. A relação da corporeidade enquanto fenômeno social gerador de 
expectativas e respostas sociais. 
 
Dança-Educação:  
 Noções básicas e conceituais da dança em sua perspectiva universalizante. 
Ritmo e harmonia dos movimentos e sua relação com as formas corporais consideradas 
básicas. O movimento artístico na história da dança, em especial o movimento 
contemporâneo brasileiro. Prática da dança, em especial as da cultura brasileira. 
Aprendizagem da metodologia e da didática própria para a transmissão desses conteúdos. 
 
Ginástica I :  
 As várias concepções teóricas de lazer, de lúdico, jogo e desporto 
recreativo. O jogo e o lúdico enquanto formas de educação e de processos pedagógicos. 
Atividades práticas dentro de um programa específico de recreação. Conhecimento 
histórico dos vários métodos de ginástica, com destaque especial às introduzidas no Brasil . 
 
Desporto Individual I (Natação) :  
 Conhecimento histórico dos fundamentos, dos estilos e das regras básicas 
pertinentes. Atividades prática visando apreender as metodologias e a didática específica de 
transmissão de conteúdos. Identificação das principais características dos desportos 
aquáticos: Poló-aquático e Natação Sicronizada. Fundamentos básicos de salvamento. 
Participação e organização de eventos. 
 
Educação Brasileira:  
 A ideologia liberal e os princípios da Educação Pública. Os movimentos 
educacionais e a luta pelo ensino público no Brasil . O processo de organização do sistema 



de ensino brasileiro e a introdução da Educação Física. Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o dilema ensino público e ensino privado. Os movimentos de Educação Popular. 
 
Fisiologia Humana e Cinesiologia:  
 Estudo do funcionamento do organismo humano. metabolismo 
intermediário. Física e biofísica do sistema muscular. Sistemas neurovegetativo, nervoso 
central e cardiovascular. Órgãos dos sentidos, sangue e líquidos corporais. Aparelhos  
respiratórios, digestivo e renal. Ragulação Técnica, glândulas endócrinas e reprodução. 
 
Nutr ição e Metabolismo:  
 Introdução ao estudo da Nutrição e Alimentação. Definição, 
Classificação, Funções Alimentares, Reações Químicas e Metabolismo dos Nutrientes. 
Noções de Energia. Relação Trabalho Físico e Nutrição. 
 
Biologia Aplicada à Educação: 
 Saúde do Escolar. Problemas e Programas de saúde escolar. Fatores 
biológicos que interferem no processo de desenvolvimento e aprendizagem da população 
escolar de pré, 1° e 2° graus. 
 
Ginástica II :  
 Prática dos conteúdos ligados à condição Física, utilit ária e compensatória 
do escolar e do trabalhador. Modelos de plano de ginástica especial (gestantes, idosos, 
deficientes, etc...) e, aplicação de testes de controle de condição física (saúde do escolar e 
do desportista estudantil ). 
 
Desporto Coletivo I (Voleibol e Basquetebol) :  
 Conhecimento Histórico dos fundamentos e das regras básicas destas 
modalidades. Atividades práticas visando a apreensão dos métodos e da didática de 
transmissão do conhecimento (conteúdos). Participação e organização dos eventos 
específicos. 
 
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1°° e 2°° Graus :  
 A política educacional pós 64. A reforma do ensino de 1° , 2° e 3° graus. 
A escola, o ensino compensatório e a formação profissional. A Estrutura formal e da escola 
em seus vários níveis de poder de decisão. A divisão do trabalho e a fragmentação do saber, 
rumo a uma nova ordem na organização do trabalho escolar. 
 
Psicologia da Educação :  
 O processo de desenvolvimento psicomotor, emocional, congnitivo e 
social da criança. Processo de aprendizagem escolar na infância e na adolescência. 
 
Motr icidade Infantil :  
 A relação corporal, o conhecimento do corpo, desenvolvimento motor e 
aprendizagem motora. Ontogênese do movimento na estrutura do esquema corporal. 



Aplicação prática de atividades motrizes dentro das etapas do desenvolvimento infantil 
(esquema corporal, destrezas motoras, habili dades físicas, etc.) 
 
Administração da Educação Física e do Desporto :  
 Conhecimento sobre as várias formas de organização da Educação Física 
e dos Desportos no processo histórico mundial (movimento olímpico, sul americano, etc.). 
Organização e funcionalidade desportiva no sistema capitalista, especialmente a brasileira, 
ligadas aos vários níveis de decisão e poder. Noções básicas de planificação desportiva 
adotadas nos países socialistas. 
 
Desporto Individual II (Atletismo) :  
 Conhecimento histórico dos fundamentos da modalidade e das regras. 
Desenvolvimento de atividades práticas, visando apreender o domínio dos fundamentos 
metodológicos e das didáticas específicas de transmissão de conhecimento. Participação e 
organização de eventos. 
 
Desporto Coletivo II (Futebol e Handebol) :  
 Conhecimento histórico dos fundamentos e das regras básicas destas 
modalidades. Atividades práticas visando apreender o domínio dos fundamentos 
metodológicos e das didáticas específicas de transmissão de conhecimentos. Participação e 
organização de eventos. 
 
Didática e Prática do Ensino da Educação Física :  
 Estudo teórico-metodológico da didática geral e a aplicação específica no 
ensino da Educação Física na rede escolar. 
 
Aprofundamento I (Educação Física Escolar) :  
 A recreação e lazer escolar: aplicação pedagógica da recreação. Recreação 
orientada. Educação do movimento através da recreação. Aspectos folclóricos da recreação. 
Ginástica básica para alunos da pré-escola e do 1° , 2° e 3° Graus. Atividades físicas 
adequadas às exigências do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social do 
escolar. 
 
Aprofundamento II (Educação Física Popular) :  
 Planejamento, coordenação execução de atividades físicas e desportivas 
em instituições públicas e privadas nos diversos setores da sociedade. 
 
Aprofundamento III (Desporto) :  
 Estudo teórico-metodológico do treinamento desportivo, individual e 
coletivo, frente a uma realidade concreta. 


