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CURSOS OFERECIDOS
  

O Departamento de Educação Física oferece os cursos de Licenciatura em Educação Física e
Bacharelado em Educação Física. Os cursos são ministrados no Campus JK, localizado na
cidade de Diamantina. Visa formar profissionais críticos e criativos, com sólida formação
científica, abrangendo a compreensão da realidade e conhecimentos gerais e específicos da
Educação Física para estabelecer relação com as áreas de intervenção profissional, no âmbito
da educação escolar, da saúde, do lazer e do esporte, com competência técnica, humana e
científica.

  Projeto Pedagógico do Curso - Educação Física (Bacharelado)
  Objetivos do Curso:
    
    -  Proporcionar uma formação generalista, técnica e humana de profissionais de educação
física para atuar na realidade social por meio das diferentes manifestações e expressões da
cultura corporal do movimento humano, buscando compartilhar os conhecimentos e
instrumentos específicos da área com uma ampla e consistente visão crítica da realidade.
 
    -  Possibilitar a apropriação e a construção de conhecimentos e técnicas que favoreçam
uma atuação crítica e de qualidade na área da educação física, com ênfase no esporte, no
lazer e na saúde.   
    -  Contribuir para a promoção da qualidade de vida e do bem estar das pessoas,
principalmente da região onde está inserida a UFVJM, por meio de ações de ensino, pesquisa
e extensão nas áreas de esporte, lazer e saúde.   

  Perfil do profissional
    
    -  Espera-se que o profissional formado pelo Curso de Bacharelado em Educação Física da
UFVJM tenha uma compreensão crítica da realidade social e da educação física abrangendo
as dimensões política, ética, moral, técnica, profissional, científica e cultural.   
    -  O profissional deverá possuir uma formação básica sólida, com adequada
fundamentação teórica e prática, que inclua conhecimentos da diversidade dos conteúdos da
Educação Física.   
    -  Consciente de seu papel na sociedade e da sua responsabilidade como educador, esse
profissional deverá estar preparado para diagnosticar, planejar e intervir frente aos diferentes
interesses, expectativas e necessidades da sociedade no que se refere ao esporte, ao lazer e à
saúde.   
    -  Este profissional estará apto a atuar, individualmente ou em equipes multidisciplinares, no
diagnóstico, planejamento e intervenção em atividades de esporte, lazer e saúde para
indivíduos ou grupos de pessoas de todas as idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos)
em espaços diversos, tais como: clubes, academias de ginástica, hotéis, hospitais, postos de
saúde, órgãos públicos, empresas e outros.   

  Competências e habilidades
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    -  Exercer atividades de ensino/aperfeiçoamento e treinamento dos diferentes esportes.  
    -  Exercer atividade de ensino dos esportes nos diferentes contextos não formais.  
    -  Orientar e prescrever atividades físicas, esportivas, de lazer, de prevenção e recuperação
para a população em geral nos diferentes espaços sociais público e privado (clubes,
academias, spas, hotéis, praças de lazer, condomínios, empresas, casas assistenciais,
programas integrados de saúde e família, na prevenção e recuperação das doenças físicas,
mentais, sociais e do trabalho).   
    -  Organizar eventos e atividades esportivas e lazeres sociais e educativos.  
    -  Atuar no planejamento e gestão de centros esportivos, de lazer, de atividades físicas e
saúde.   
    -  Atuar em diferentes locais, explorando formas de intervenção que venham a solicitar
desafios de atuação de um ou mais bacharéis em Educação Física.   
    -  Exercer cargos de gestor de conflitos sociais, educativos e esportivos zelando pelo lazer,
saúde e bem-estar da comunidade.   
    -  Contribuir com o desenvolvimento nos projetos de esporte, lazer e saúde de instituições,
comunidades e empresas para o melhoramento da qualidade de vida de populações.   
    -  Desenvolver pesquisa no campo teórico/investigativo/informativo e prático da Educação
Física, Esporte, Lazer, Saúde, Atividade Física e Qualidade de Vida.   

  Campo de atuação profissional
  

O bacharel em Educação Física formado na UFVJM estará habilitado para atuar no campo da
Educação Física não escolar. Mais especificamente, estará habilitado a trabalhar
individualmente ou em equipes multidisciplinares, no diagnóstico, planejamento e intervenção
em atividades de esporte, lazer e saúde para indivíduos ou grupos de pessoas de todas as
idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos) em espaços diversos, tais como: clubes,
academias de ginástica, hotéis, hospitais, postos de saúde, órgãos públicos, empresas e
outros.

  

Acesse a nossa página
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