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R E S O L U Ç Ã O  Nº  058/2008-CI/CCS 

 CERTIDÃO 

  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local 
de costume, neste Centro, no 
dia 16/12/2008.  

Maria da Glória M. Wunderlich  
Secretária.  

  Aprovar alterações curriculares no projeto 
pedagógico do Curso de Graduação em 
Educação Física – habilitação: Licenciatura. 

 
Considerando o disposto no Artigo 48 da Resolução n° 008/08-COU que alterou o 

Estatuto da Universidade Estadual de Maringá. 
Considerando o disposto na Resolução 183/05-CEP. 
Considerando o contido no Processo 03354/2005. 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS  DA SAÚDE 
APROVOU E EU, DIRETORA, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇ ÃO:  

Art. 1º Aprovar as alterações curriculares do projeto pedagógico do Curso de 
Graduação em Educação Física – habilitação: Licenciatura, conforme segue: 

I- Alterações das ementas, dos objetivos, das caracterizações das cargas 
horárias e dos nomes das disciplinas: 

3455 – Biologia Celular e o Exercício Físico  
Ementa:  Organização estrutural e funcional das células. Atividades celulares 

relacionadas no exercício físico. 
Objetivos:  Fornecer aos alunos conhecimento da constituição estrutural e função 

das células para composição desta como unidade geradora de respostas biológicas do 
organismo e sua relação com o exercício físico; 

 conectar momentos específicos da prática e dos eventos desportivos da atualidade 
com a disciplina Biologia Celular e o Exercício Físico. 

Carga horária : 68 h/a práticas totais. 

3457 – Esporte Individual I - Natação  
Ementa:  Fundamentos histórico-culturais, pedagógicos e técnicos da natação. 
Carga horária : 68 h/a teórico-práticas totais. 

3471 – Medidas e Avaliação em Educação Física  
Ementa:  Conceitos de medidas e avaliação. Uso e interpretação da medida em 

Educação Física. Importância de medir e avaliar no contexto da Educação Física Escolar. 
Avaliação antropométrica do estado nutricional, princípios e aplicações. Avaliação da 
atividade e da aptidão física. Avaliação de comportamentos e de fatores de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis. 

Carga horária : 68 h/a teórico-práticas totais. 

3472 – Biomecânica  
Ementa:  Análise da mecânica dos movimentos do corpo humano. Introdução à 

Biomecânica Experimental. 
Carga horária : 68 h/a teórico-práticas totais 



 

Universidade Estadual de Maringá 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
 

Av. Colombo, 5.790 • Câmpus Universitário • CEP 87.020-900 • Maringá – PR 
Fones: (44) 3261-4293 • Fax: 3261-4560 • E-mail: sec-ccs@uem.br 

.../ 

.../Resolução nº 058/2008-CI/CCS                  fls. 02 

3474 – Esporte Individual II - Atletismo  
Objetivos:  Oportunizar aos alunos à aquisição de conhecimentos integrados ao 

ensino do esporte individual – Atletismo, para o exercício de sua prática profissional na 
Educação Física Escolar; oportunizar com base no contexto sócio-cultural a análise da 
função dos esportes individuais na sociedade brasileira; discutir as diferentes metodologias 
de ensino dos conteúdos técnicos e táticos dos esportes individuais e o desenvolvimento das 
atividades teórico-práticas na escola; propiciar aos alunos o acompanhamento em 
competições esportivas escolares de Atletismo; desenvolver a prática pedagógica do 
Atletismo por meio das experiências de ensino. 

Carga horária : 68 h/a teórico-práticas totais 

3479 – Produção do Conhecimento em Educação Física  
Ementa:  Estudo sobre o processo de produção do conhecimento na área da 

Educação Física. Análise dos procedimentos e técnicas ligados ao processo de pesquisa na 
área da Educação Física. 

Carga horária : 34 h/a teórico-práticas totais 

3481 – Teorias do Lazer  
Objetivos:  Estimular as análises entre lazer, trabalho e educação, trazendo às 

discussões, o entendimento de lúdico e o significado de tempo na vida humana; propiciar 
meios para a análise da diferenciação entre os significados do lazer na sociedade capitalista 
e as necessidades omnilaterais do ser humano; oferecer opções para análise e articulação 
do lazer com classes, gêneros e geração, relacionando com os seguintes temas: lúdico, 
tempo livre, comunidade, políticas públicas e natureza; promover estudos, debates, 
encontros e estágios que possam contribuir para o crescimento intelectual e profissional do 
aluno. 

Carga horária : 102 h/a teórico-práticas totais 
 

II-  Alteração da caracterização da carga horária das disciplinas:  

a) Aprendizagem e Desenvolvimento Motor  
Carga horária:  68 h/a teórico-práticas totais 

b) Anatomia Humana  
Carga horária:  102 h/a práticas totais 

c) Fundamentos de Educação Física I  
Carga horária:  136 h/a teórico-práticas totais 

d) Fundamentos de Rítmica e Dança  
Carga horária:  102 h/a teórico-práticas totais 

e) Iniciação à Ciência e à Pesquisa  
Carga horária:  68 h/a práticas totais 

f) Introdução à Ginástica  
Carga horária:  68 h/a teórico-práticas totais 

g) Introdução aos Esportes Coletivos  
Carga horária:  68 h/a teórico-práticas totais 
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h) Socorros em Educação Física  
Carga horária:  34 h/a teórico-práticas totais 

i) Esportes Coletivos I - Voleibol  
Carga horária:  51 h/a teórico-práticas totais 

j) Esportes Coletivos II  
Carga horária:  102 h/a teórico-práticas totais 

k) Fisiologia Humana Geral e do Esforço  
Carga horária:  136 h/a práticas totais 

l) Esportes Coletivos III  
Carga horária:  102 h/a teórico-práticas totais 

m) Optativa I  
Carga horária:  34 h/a teórico-práticas totais 

n) Capoeira  
Carga horária:  51 h/a teórico-práticas totais 

o) Lutas  
Carga horária:  51 h/a teórico-práticas totais 

p) Nutrição e Metabolismo na Atividade Física  
Carga horária:  68 h/a teórico-práticas totais 

q) Seminário de Pesquisa em Educação Física  
Carga horária:  34 h/a teórico-práticas totais 

Parágrafo único: As alterações contidas no Art. 1º desta Resolução vigorarão para os 
alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2008, como ainda aos alunos retidos nas 1ª e 2ª 
séries. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

Maringá, 10 de dezembro de 2008. 
 
 
 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
23/12/2008. (Art. 175 - § 1 o do 
Regimento Geral da UEM)  

 
 
 
Sandra Marisa Pelloso 
Diretora  
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