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I. IDENTIFICAÇÃO
Unidade de Acadêmica: FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA
Curso: PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – PPGEF –

Mestrado Acadêmico

Disciplina: DIRETRIZES  CURRICULARES  E  FORMAÇÃO  EM
EDUCAÇÃO  FÍSICA -  Seminários  Avançados  em  aspectos
socioculturais e pedagógicos da Educação Física e esporte

Ano/Semestre 2020∕2
Dia da Semana e horário Assinalado no sistema como sexta-feira das 17:00 às 19:00. Mas não

se aplica
Plataformas utilizadas no
desenvolvimento  da
disciplina: 

SIGAA, Google Meet.

Data início 13∕07∕2020
Data de término 22∕08∕2020
Número  Vagas  (alunos
regulares)

15

Número  Vagas  (alunos
especiais)

15

Nome do Docente C.H. Total C.H
Prática

C.H
Teórica

Responsável pela disciplina

Roberto Pereira Furtado 64 horas 64 horas Roberto Pereira Furtado

II. EMENTA
Seminários Avançados em aspectos socioculturais e pedagógicos da Educação Física e esporte:
temas avançados diversos, a partir do interesse das linhas de pesquisa do Programa.
III. OBJETIVOS
Analisar as diretrizes curriculares dos cursos de Educação Física a partir da década de 1980 (03∕87;
06∕2004 e  06∕2018)  contextualizando-as  em relação aos  debates  acadêmicos  e  políticos  sobre  a
formação em Educação Física nos respectivos momentos históricos.

IV. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida seguindo o cronograma de atividades disponibilizadas na plataforma
SIGAA. O conteúdo será desenvolvido, principalmente, a partir da leitura dos textos indicados na
bibliografia e realização de atividades especificamente elaborada para cada um dos textos. Além da



bibliográfica anunciada, a disciplina terá um texto didático, construído pelo professor, com o intuito
de apresentar conceitos básicos referentes à temática da disciplina e os caminhos de estudos dos
discentes. Além disso, haverá um fórum para debates, organizado para discussão de cada artigo e
capítulo presente na Bibliografia. 
Pretende-se realizar 6 encontros on-line, ao vivo, em data e horário a ser acordada com a turma a
partir das disponibilidades. Sendo que eles serão distribuídos em:
- 4 aulas∕conferências a serem ministradas pelo professor da disciplina;
- 1 encontro com a presença de convidados externos;
- 1 encontro para realização de uma avaliação final da disciplina.

A disciplina irá  ocorrer no período de 13 de julho de 2020 à 22 de agosto de 2020, conforme
calendário previsto para disciplina de inverno. A bibliografia apresenta 15 artigos e capítulos de
livros, cuja leitura será obrigatória. Portanto, o discente interessado em cursar a disciplina, deve
apresentar condições para a leitura de aproximadamente 2 a 3 artigos ou capítulos de livros por
semana, além da realização das respectivas atividades.

A avaliação  da  disciplina  será  constituída  a  partir  das  atividades  mencionadas  anteriormente,
(referentes à bibliografia) e pela participação do estudante ao longo de todo o processo previsto no
cronograma.

Para os discentes que quiserem iniciar as leituras antes do início da disciplina, a bibliografia está
assinalada  com números  que  variam de  1  a  4,  indicando a  ordem prevista  para  as  leituras  no
decorrer da disciplina.
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V. OBSERVAÇÕES
ATENÇÃO!  O  HORÁRIO  DISPONÍVEL  NO  SIGAA  NÃO  SERÁ  OBRIGATÓRIO.
APENAS ESTÁ ASSINALADO, PORQUE O SISTEMA NÃO CADASTRA A DISCIPLINA
SEM  UM  HORÁRIO  PRÉ-ESTABELECIDO.  ENTRETANTO,  COMO  A  DISCIPLINA
SERÁ ORGANIZADA EM FORMATO DE EAD, A DINÂMICA SERÁ DISTINTA E OS
ENCONTROS ON LINE SERÃO ORGANIZADOS COM A TURMA.
 
Para os discentes que quiserem iniciar as leituras antes do início da disciplina, a bibliografia está
assinalada  com números  que  variam de  1  a  4,  indicando a  ordem prevista  para  as  leituras  no
decorrer da disciplina.

Roberto Pereira Furtado

____________________________________
                                                         Professor (a) responsável pela Disciplina


