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Universidade Estadual de Maringá 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

R E S O L U Ç Ã O  Nº  031/2010-CI/CCS 

 CERTIDÃO 

  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local 
de costume, neste Centro, no 
dia 15/07/2010.  

Maria da Glória M. Wunderlich  
Secretária.  

  Aprovar alterações curriculares no projeto 
pedagógico do Curso de Graduação em 
Educação Física – habilitação: Licenciatura e 
Bacharelado e revoga a Resolução nº 
059/2008-CI/CCS. 

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

Considerando o disposto no Art. 11 da Resolução nº 001/09-COU. 

Considerando o Ofício nº 001/2010-EDF. 

Considerando o contido no Processo nº 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- Mudança de disciplina na estrutura curricular: 

Lúdico e Educação – de optativa I para obrigatória 
Ementa: Análise das relações entre lúdico, escola e educação no contexto da 

educação física. 
Objetivos: Analisar a relação entre lúdico e educação no contexto da educação 

física. Gerar saberes que proporcionem a compreensão, a análise e a intervenção 
pedagógica da dimensão lúdica no processo educativo. 

Carga Horária:  34 teórico-práticas totais 
Periodicidade:  semestral 
Série:  2º ano integral e noturno 
Nº de alunos por turma : 
• mínimo: 05 
• máximo: 30 
Departamentalização : Educação Física 

II-  Alterações da carga horária e da caracterização da carga horária: 

a) Optativa II 
Carga horária: de 34 para 68 h/a  
Caracterização da carga horária:  68 h/a teórico-práticas totais 

b) Atividades Acadêmicas Complementares (ACC) 
Carga horária:  de 200 para 240 h/a  
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III-  Criação de disciplina na estrutura curricular: 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Qualitativa e S ocial em Educação 
Física II/Optativa II 

Ementa: Aprofundamento das metodologias de pesquisa qualitativa e social 
na área sócio-cultural da Educação Física. 

Objetivos: Ampliar o conhecimento sobre os métodos de pesquisas 
qualitativas no campo das ciências humanas e sociais, aplicado à 
Educação Física – área sócio-cultural. Analisar as linhas/matrizes 
teóricas no âmbito da produção do conhecimento científico. 
Articular ideologia e produção do conhecimento científico na 
Educação Física. Compreender os campos de investigação da 
pesquisa qualitativa e social para a área sócio-cultural da Educação 
Física. Produzir um projeto de pesquisa de caráter qualitativo e 
social no âmbito da Educação Física. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e 5º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 
 
 

Disciplina: Estudos do Corpo e de Gênero na Escola e nos 
Esportes/Optativa II 

Ementa: Corpo e gênero: o papel da escola na construção dos corpos 
sexuados e a reprodução das normas de gênero nos esportes. 

Objetivos: Analisar as relações entre ciência e corporeidade. Estudar a 
criação dos gêneros como construção social e cultural. Pensar as 
relações de gênero e corporeidade na escola. Pensar as relações 
de gênero e corporeidade nos esportes. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e 5º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 
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IV-  Alteração na Seriação das disciplinas:  

DISCIPLINA/COMPONENTE SERIAÇÃO 

Esporte Individual II - Atletismo 
Mudança do 3º ano integral para o 1º ano integral e 
do 3º ano noturno para o 2º ano noturno. 

Psicologia da Educação A Mudança do 3º ano noturno para o 2º ano noturno. 

Esportes Coletivos I - Voleibol Mudança do 2º ano noturno para o 3º ano noturno. 

Optativa I Mudança do 4º ano noturno para o 3º ano noturno. 

Art. 2º Aprovar as alterações curriculares do projeto pedagógico do Curso de 
Graduação em Educação Física – habilitação: Bacharelado,  conforme segue: 

I- Criação de disciplina na estrutura curricular: 

Disciplina: Atividades de Academia 

Ementa: Bases teóricas e práticas da musculação e das várias modalidades 
de ginástica praticadas no ambiente fitness. Estudo do treinamento 
personalizado (personal training). 

Objetivos: Desenvolver bases teóricas e práticas sobre a musculação e outras 
modalidades de exercícios contra-resistência praticados nas 
academias. Proporcionar conhecimentos sobre as alternativas de 
trabalhos cardio-respiratórios de flexibilidade e mistos no ambiente 
das academias. Desenvolver as várias possibilidades de 
construção e aplicação de aulas de ginástica em grupo. Abordar as 
particularidades do treinamento individualizado (personal training). 

C/horária: 68 teórico-práticas totais 

Periodicidade: anual 

Série: 2º ano integral e no 3º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 
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Disciplina: Lutas II – Aperfeiçoamento e Treinament o em Judô/Optativa I 

Ementa: Análise dos aspectos que interferem no aperfeiçoamento e 
treinamento do Judô. 

Objetivos: Analisar as características de treinamento de cada categoria de 
peso masculino e feminino. Entender as regras de arbitragem e 
sistema de pontuação. Estudar as variáveis técnica, tática, física e 
psicológica na preparação dos judocas. Aperfeiçoar os conteúdos 
técnicos através de aulas teórico-práticas. Analisar os aspectos 
teóricos e filosóficos do judô. 

C/horária: 34 teórico-prática 

Periodicidade: semestral 

Série: 3º ano integral e 3º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 

 
Disciplina: Bioquímica do Exercício e do Treinament o/Optativa I 

Ementa: Adaptações metabólicas e regulação dos substratos energéticos 
musculares no treinamento e no exercício. 

Objetivos: Fornecer ao aluno conhecimento sobre os processos bioquímicos 
que determinam a resposta metabólica ao exercício e a influência 
do treinamento nessas respostas. 

C/horária: 34 teórico-prática 

Periodicidade: semestral 

Série: 3º ano integral e 3º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 25 

Departamentalização : Educação Física 
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Disciplina: Análise Estatística Aplicada à Pesquisa  Cientifica em 

Educação Física/Optativa II 

Ementa: Estudo da utilização de conceitos estatísticos aplicados citados a 
pesquisa científica. Investigação do processo de coleta, 
organização, tabulação, análise, interpretação e apresentação de 
dados de pesquisa em Educação Física. 

Objetivos: Compreender a estatística como importante ferramenta para 
análise e interpretação de dados em pesquisa científica. Entender 
conceitos básicos de estatística e de pesquisa científica. |Organizar 
e tabular corretamente dados. Conhecer as principais medidas 
descritivas. Analisar dados mediante testes de comparações e de 
relações. Interpretar e apresentar resultados de pesquisas 
científicas em Educação Física. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e no 4º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 

 
Disciplina: Treinamento Desportivo em Ginástica Rít mica/Optativa II 

Ementa: Análise das variáveis que interferem no treinamento em ginástica 
rítmica, caracterizando a iniciação e o alto rendimento. 

Objetivos: Possibilitar a apreensão de conhecimentos específicos do 
treinamento desportivo aplicado à ginástica rítmica que possam 
fundamentar o trabalho com esta modalidade esportiva em 
diferentes contextos. Estudar as preparações técnica, tática e 
psicológica no treinamento em ginástica rítmica. Organizar o 
treinamento, por meio das teorias utilizadas para a periodização, 
incluindo os períodos coreográfico, preparatório, competitivo e 
transitório. Analisar o código de pontuação com intuito de 
possibilitar a construção coreográfica dos exercícios individuais e 
coletivos. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e no 4º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 
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Disciplina: Bobybuilding: Musculação competitiva e Relação com 

Esportes de Força/Optativa II 

Ementa: Demarcação conceitual do campo do Bodybuilding e sua relação 
com os esportes de força (power-men, basismo, halterofilismo), 
histórico do esporte e composição das Federações internacionais e 
nacionais, competições mais importantes, categorias, principais 
modelos de treinamento e suas fases. 

Objetivos: Estudar o surgimento do Bodybuilding e o reconhecimento como 
esporte profissional e amador. Compreender o Bodybuilding, powe-
man, basismo e halterofilismo: definições, aproximações e 
diferenças. Estudar o Histórico do Esporte: Europa, Estados 
Unidos, América Latina. Estudar as Federações Nacionais e 
Internacionais. Analisar e conhecer o histórico das principais 
competições internacionais e nacionais. Estudar as categorias 
masculinas e femininas nas Federações brasileiras. Estudar alguns 
Modelos e fases de treino para competição. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e no 4º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 30 

Departamentalização : Educação Física 

 
Disciplina: Tópicos Avançados em Bioquímica do Exer cício/Optativa II 

Ementa: Estudo de tópicos de bioquímica do exercício. Análise das 
alterações bioquímicas do corpo humano durante o exercício e no 
treinamento. 

Objetivos: Fornecer ao aluno conhecimento sobre os processos bioquímicos 
que servem de base ao desempenho no exercício e às adaptações 
que ocorrem no treinamento. 

C/horária: 68 teórico-prática 

Periodicidade: anual 

Série: 4º ano integral e no 4º ano noturno 

Nº de alunos por 
turma : 

mínimo: 05 
máximo: 25 

Departamentalização : Educação Física 

II-  Alteração da carga horária da disciplina: 

Atividades Acadêmicas Complementares (ACC) 
Carga horária:  de 200 para 240 h/a  
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III-  Alteração na Seriação das disciplinas:  

DISCIPLINA/COMPONENTE SERIAÇÃO 

Esporte Individual II - Atletismo 
Mudança do 3º ano integral para o 1º ano integral 
e do 3º ano noturno para o 2º ano noturno. 

Treinamento e Prescrição de Exercícios 
Físicos 

Mudança do 4º ano integral para o 2º ano integral 
e do 4º ano noturno para o 2º ano noturno. 

Medidas e Avaliação em Educação Física Mudança do 3º ano integral para o 2º ano integral. 

Capoeira 
Mudança do 2º ano integral para o 4º ano integral 
e do 3º ano noturno para o 5º ano noturno. 

Lutas 
Mudança do 2º ano integral para o 4º ano integral 
e do 2º ano noturno para o 5º ano noturno. 

Atividade Física para Populações Especiais Mudança do 5º ano noturno para o 4º ano noturno. 

Art. 3º As alterações contidas nos Artigos 1º e 2º desta Resolução vigorarão para os 
alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2009, como ainda aos alunos retidos nas 1ª e 2ª 
séries. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

Maringá, 23 de junho de 2010. 
 
 
 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
22/07/2010. (Art. 95 - § 1 o do 
Regimento Geral da UEM)  

 
 
 
Ângelo José Pavan. 
Diretor Adjunto. 

 


