
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 
COLEGIADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 

 
 

OFERTA	ACADÊMICA	PARA	2022.1		 
(PRESENCIAL	EM	AGOSTO	DE	2022) 

	
	
	

Prezados	e	prezadas	Estudantes,	
	
Sejam	bem	vindos	e	bem	vindas	a	mais	um	semestre	na	universidade	pública,	gratuita	e	socialmente	
referenciada.	Estas	são	as	orientações	para	a	matrícula	no	semestre	 letivo	2022.1.	Por	favor,	 leiam	
atentamente	 as	 orientações	 antes	 de	 proceder	 com	 a	 matrícula.	 Esse	 semestre	 vocês	 farão	 a	
matrícula	 diretamente	 na	 sua	 área	 do	 SieWeb	 através	 do	 link:	
https://sistemas.ufal.br/academico/login.seam 
	
É	importante	que	vocês	leiam	este	documento	integralmente	antes	de	efetuar	a	matrícula,	para	que	não	
cometam	erros,	e	tenham	que	aguardar	o	reajuste	para	confirmá-la.	A	chamada	“auto	matrícula”	requer	
atenção.	
	
A	maioria	de	vocês	estará	no	fluxo	individual,	dada	as	mudanças	na	oferta	devido	ao	período	pandêmico.	
Assim,	sigam	as	datas	e	tentem	se	matricular.	No	período	do	fluxo	padrão;	caso	não	consigam,	aguardem	
o	período	do	fluxo	individual;	caso	não	consigam	NÃO	mandem	e-mail	para	a	coordenação,	pois	nestes	
dois	períodos	o	sistema	fica	fechado	para	a	coordenação.	Assim,	quem	não	conseguir	se	matricular,	deve	
aguardar	 o	 período	 de	 reajuste	 de	 matrícula,	 quando	 o	 sistema	 abre	 para	 que	 a	 coordenação	 os	
matricule	diretamente. 
	
Vejam	as	datas	a	seguir,	observe	o	seu	histórico	analítico,	e	avalie	qual	é	a	sua	situação,	para	que	possa	
acessar	o	sistema	dentro	dos	prazos	estabelecidos.	O	calendário	de	matrícula	para	2022.1	é	o	seguinte: 
	
-	De	5	a	9	de	agosto	matrícula	para	quem	está	no	FLUXO	PADRÃO.	(A	maioria	não	está	neste	fluxo	
devido	às	mudanças	na	oferta	durante	o	período	de	ensino	remoto). 
	
OBS:	Caso	não	consiga	se	matricular,	tente	no	período	do	FLUXO	INDIVIDUAL.		
	
-		De	10	a	12	de	agosto:	matrícula	para	quem	está	no	FLUXO	INDIVIDUAL	(a	maioria	de	vocês).	Neste	
caso,	a	orientação	é	que	a/o	estudante	curse	a	disciplina	do	semestre	mais	antigo.	Esta	é	a	regra	da	
UFAL,	e	a	coordenação	estará	atenta	a	isso. 
	
OBS:	Caso	não	consiga	se	matricular,	preencha	o	formulário	de	ajuste	de	matrícula	marcando	apenas	as	
disciplinas	que	você	não	conseguiu	se	matricular,	e	nas	datas	destinadas	ao	ajuste,	a	sua	matrícula	será	
efetuada.	Nesse	período	o	sistema	fica	FECHADO	para	a	coordenação,	não	adiantando	mandar	e-mail,	
pois	não	teremos	como	resolver,	apenas	no	período	de	ajuste.	 
	
OBS	2:	Os	estudantes	que	são	do	PPC	antigo	e	desejam	se	matricular	em	disciplinas	do	PPC	novo,	devem	
igualmente	 preencher	 o	 formulário	 de	 ajuste,	 porém	 a	matrícula	 só	 será	 efetuada	 no	 PERÍODO	DE	
VAGAS	 REMANESCENTES.	 Ressaltamos	 que	 antes	 do	 prazo	 estabelecido	 para	 matrícula	 em	 vagas	
remanescentes,	o	sistema	fica	fechado	para	a	coordenação	efetuar	essa	matrícula,	devendo-se	aguardar.		
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-	De	15	a	17	de	agosto:	Ajustes	de	matrícula.	Este	se	dará	através	do	preenchimento	do	formulário	on-
line	 disponibilizado	 pela	 coordenação	 do	 curso.	 ATENÇÃO:	 acessem	 seu	 histórico,	 leiam	 este	
documento	integralmente	com	cuidado,	e	só	após	isso,	preencha	o	formulário.	 
OBS:	 a	 coordenação	 não	 fará	 matrícula	 fora	 dos	 prazos	 estabelecidos,	 e	 sem	 o	 preenchimento	 do	
formulário.	 O	 preenchimento	 do	 formulário	 não	 constitui	 matrícula	 automática,	 portanto,	 deve-se	
aguardar	 até	 que	 o	 procedimento	 de	 inserção	 seja	 realizado.	 O	 aluno	 deve	 acompanhar	 através	 do	
SIEWEB	a	sua	matrícula.	
	
-	18	a	20	de	agosto:	ocorrerá	a	matrícula	em	vagas	remanescentes	(Vagas	não	preenchidas	durante	
todos	os	momentos	anteriores.	Estas	geralmente	são	solicitadas	por	estudantes	que	são	de	outro	PPC	
que	não	o	vigente,	ou	por	estudantes	de	outros	cursos).	Esta	demanda	deve	ser	solicitada	no	formulário	
de	matrícula	e	o	aluno	deve	sinalizar	no	espaço	para	“observações”	e	aguardar	este	prazo,	pois	o	sistema	
fica	fechado	até	início	destas	datas	para	a	realização	da	matrícula. 
	
-	 Entre	 os	 dias	 15/08	 e	 15/09	 é	 o	 período	 para	 requerer	 o	 trancamento	 de	 matrícula	 junto	 à	
coordenação	de	curso.	A	orientação	para	essa	ação	se	encontra	no	final	deste	documento.	
	
-	Para	matrícula	vínculo	(quem	está	apenas	com	o	TCC	para	fazer	ou	concluir),	deve-se	encaminhar	
um	e-mail	com	o	título	“Solicitação	de	matrícula	vínculo”,	e	no	corpo	do	e-mail,	seu	nome	completo,	
número	de	matrícula,	e	nome	do	orientador,	para	o	seguinte	endereço:	coordedfara21@gmail.com	
	
Desta	forma,	pedimos	a	atenção	para	as	seguintes	orientações	no	processo	de	matrícula:	
	
1) Segue	neste	documento	a	oferta	para	cada	período.	Leia	atentamente	antes	de	realizar	sua	matrícula.	
	
2) Os	alunos	fora	do	fluxo	padrão,	em	caso	de	choque	de	horários	entre	disciplinas,	deverão	matricular-
se	nas	disciplinas	dos	períodos	mais	iniciais.		

	
3) Atenção	aos	que	irão	se	matricular	nas	disciplinas	de	SEMINÁRIO	DE	TCC:	haverá	uma	turma	para	
cada	docente	do	curso,	com	nove	vagas	cada	uma.	Segue	em	anexo	a	legenda	das	turmas	e	professores	
correspondentes,	assim	como	suas	ementas,	para	que	tomem	conhecimento	das	linhas	de	orientação	
de	cada	um. 

	
4) Haverá	 um	 formulário	 específico	 para	 o	 reajuste	 de	 matrícula	 que	 será	 disponibilizado	 pela	
coordenação	do	curso.	Nele	haverá	opções	correspondentes	a	cada	período,	de	acordo	com	as	tabelas	
deste	documento.	Neste	formulário	terá	espaço	para	observações,	utilize-o	sempre	que	necessário,	pois	
não	haverá	outro	meio	para	tratar	do	assunto	da	matrícula.  

 
5) Preencha APENAS o que você não conseguiu se matricular diretamente. 
	
6) Reforçamos	que	o	ajuste	de	matrícula	 será	 realizado	estritamente	mediante	o	preenchimento	do	
formulário	até	o	prazo	que	consta	no	calendário	acadêmico	não	sendo	aceitos	formulários	entregues	
após	o	prazo.	Tampouco	a	coordenação	reconhece	qualquer	atividade	realizada	em	disciplinas	sem	que	
se	esteja	devidamente	matriculado	(com	exceção	para	as	duas	primeiras	semanas	de	aula	quando	os	
ajustes	ainda	estão	sendo	realizados).		
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7) Lembramos	que	a	coordenação	estará	conferindo	a	matrícula	de	todos	os	estudantes	uma	a	uma.	
Portanto,	 pedimos	 a	 colaboração	 e	 compreensão	 de	 todos	 e	 todas	 nas	 informações	 contidas	 neste	
documento.	

	
8) Informamos	 ainda	 que	 os	 estudantes	 que	 desejam	 solicitar	 prorrogação	 de	 curso,	reabertura	de	
matrícula	(destrancamento)	ou	rematrícula	(desbloqueio),	a	solicitação	deve	ser	realizada	pelo	aluno	
diretamente	para	a	e-mail	da	coordenação	do	curso	utilizando	o	formulário	específico	abaixo	(atenção	
para	os	documentos	que	são	necessários	anexar	às	solicitações).	

*	Formulário	Geral	do	DRCA	para	pedido	de	rematrícula	(desbloqueio)	ou	prorrogação	de	curso:	
https://ufal.br/estudante/documentos/formularios/matricula/requerimento-geral-drca/view	
	
*	Formulário	de	destrancamento	para	reabertura	de	curso:	
https://ufal.br/estudante/documentos/formularios/matricula/requerimento-para-reabertura-de-
matricula-drca/view 

*	Declaração	de	veracidade	das	informações	e	autenticidade	dos	documentos	apresentados:	
	https://ufal.br/estudante/documentos/formularios/matricula/declaracao-de-veracidade-e-
autenticidade-de-documentos-drca-2021.pdf/view	 

	
	

A	coordenação	do	curso	deseja	um	ótimo	semestre	de	2022.1	e	informa	que	o	colegiado	do	curso	

está	envidando	esforços	para	que	 tenhamos	um	semestre	o	mais	organizado	possível.	Pedimos	que	

colabore	 com	 este	 objetivo	 para	 que	 todos	 e	 todas	 possam	 aproveitar	 ao	 máximo	 as	 atividades	

ofertadas.	Usem	máscaras	nas	dependências	da	universidade,	vacinem-se,	e	em	caso	de	síndrome	gripal,	

permaneça	em	isolamento,	informando	aos	professores	e	coordenação	de	curso.	
	
	
	
	
	

Profa.	Dra.	Joelma	de	Oliveira	Albuquerque	
Coordenadora	do	curso	

	
	
	

Prof.	Dr.	Bruno	Cleiton	Macedo	do	Carmo	
Vice-coordenador	do	curso
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2º	PERÍODO	–	SALA	A	DEFINIR	
	

	
Dia/	Horário	

	
Segunda	 Terça	 Quarta	 Quinta	 Sexta	

07:30-08:20	 	

EFAI012	
Metodologia	do	

Ensino	
	dos	Jogos	e	
Brincadeiras	
(Profa.	Vannina	

Assis)	
	

EFAI010	
Metodologia	do	

Ensino	
da	Ginástica	para	

Todos	
(Profa.	Joelma	
Albuquerque)	

EFAI016	
Política	e	

Organização	da	
Educação	Básica	no	

Brasil	
(Profa.	Severina	

Lessa)	
	
	

	

08:20-09:10	 	

Metodologia	do	
Ensino	

	dos	Jogos	e	
Brincadeiras	

	

Metodologia	do	
Ensino	

da	Ginástica	para	
Todos	
	

Política	e	
Organização	da	

Educação	Básica	no	
Brasil	
	

EFAI017	
Sociedade	e	Cultura	
(Prof.	Marcelo	
Karloni)	

09:20-10:10	

EFAI011	
Socorros	de	
Urgência		
Aplicados	à	

Educação	Física	
(Prof.	Bruno	
Macedo)	

Metodologia	do	
Ensino	

	dos	Jogos	e	
Brincadeiras	

	

Metodologia	do	
Ensino	

da	Ginástica	para	
Todos	
	

Política	e	
Organização	da	

Educação	Básica	no	
Brasil	
	

Sociedade	e	Cultura	
	

10:10-11:00	

Socorros	de	
Urgência	
Aplicados	à	

Educação	Física	
	

PRACC	do	Jogo	
(Profa.	Vannina	

Assis)	
	

PRACC	da	Ginástica	
para	Todos	
(Profa.	Joelma	
Albuquerque)	

Política	e	
Organização	da	

Educação	Básica	no	
Brasil	
	

Sociedade	e	Cultura	
	

11:10-12:00	

Socorros	de	
Urgência		
Aplicados	à	

Educação	Física	
	

PRACC	do	Jogo	
	

PRACC	da	Ginástica	
para	Todos	

	

	

	

13:30-14:20	

	 	

	

EFAI013	
Metodologia	do	

Ensino	dos	Esportes	
1	

(Prof.	Ailton	Prates)	

	

14:20-15:10	

	 	

	

Metodologia	do	
Ensino	dos	Esportes	

1	
	

	

15:20-16:10	

	 	 	 Metodologia	do	
Ensino	dos	Esportes	

1	
	

	

16:10	–	17:00	 	 	

	 Metodologia	do	
Ensino	dos	Esportes	

1	
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4º	PERÍODO	–	SALA	A	DEFINIR	
	

 
Dia/ Horário 

 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30-08:20 	

EFAI034	
ACE	2	

ESPORTE	
(Prof.	Ailton	Prates)	

	
	

EFAI028	
Cinesiologia	
(Prof.	Arnaldo	
Tenório)	

EFAI036	
Gestão	da	Educação	
e	do	Trabalho	

Escolar	
(Prof.	Julio	Bispo)	

	

EFAI030	
Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

08:20-09:10 

	 ACE	2	
ESPORTE	

	

Cinesiologia	
	

Gestão	da	Educação	
e	do	Trabalho	

Escolar	
	

Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	

	

09:20-10:10 

EFAI029	
Aprendizagem	e	
Desenvolvimento	

Humano	
(Profa.	Joelma	
Albuquerque)	

	

EFAI033	
PRACC	do	Esporte	2	
(Prof.	Ailton	Prates)	
	

Cinesiologia	
	

Gestão	da	Educação	
e	do	Trabalho	

Escolar	
	

Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	

	
	
	
	
	

10:10-11:00 

Aprendizagem	e	
Desenvolvimento	

Humano	
	
	

PRACC	do	Esporte	2	
	

	

Gestão	da	Educação	
e	do	Trabalho	

Escolar	
	

EFAI032	
PRACC	Lutas	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

	

11:10-12:00 
Aprendizagem	e	
Desenvolvimento	

Humano	

	 	 	 PRACC	Lutas	
	
	

13:30-14:20 

	 EFAI021	
Fisiologia	do	
Exercício	

(Prof.	Bruno	
Macedo)	

	
	

EFAI037	
LIBRAS	

(Prof.	Anderson	
Vitorino)	

	
	

	

14:20-15:10 

	 EFAI021	
Fisiologia	do	
Exercício	

	

	 LIBRAS	
	

	

15:20-16:10 

	 EFAI021	
Fisiologia	do	
Exercício	

	

	 LIBRAS	
	

	

16:10 – 17:00 

	 EFAI021	
Fisiologia	do	
Exercício	
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6º	PERÍODO	-	SALA	A	DEFINIR	
	

Dia/	Horário	
	 Segunda	 Terça	 Quarta	 Quinta	 Sexta	

07:30-08:20	

EFAI064	
Estágio	

Supervisionado	2	
(Profa.	Aline	
Nomeriano)	

	
	

	

EFAI059	
Metodologia	do	ens.	

da	ativ.	física	
adaptada	e	do	
paradesporto	

(Prof.	Bruno	Macedo)	

EFAI060	
Pesquisa	em	

Educação	Física	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

	
	
	
	

EFAI065	
Ética	

(Prof.	Israel	
Alexandria)	

	
	
	
	

EFAI058	
Auxologia	

(Prof.	Arnaldo	
Tenório)	

	
	
	
	

08:20-09:10	

Estágio	
Supervisionado	2	

	

Metodologia	do	ens.	
da	ativ.	física	
adaptada	e	do	
paradesporto	

	

Pesquisa	em	
Educação	Física	

	
	
	

Ética	
	

	
	

Auxologia	
	
	
	

09:20-10:10	

Estágio	
Supervisionado	2	

	

Metodologia	do	ens.	
da	ativ.	física	
adaptada	e	do	
paradesporto	

	

Pesquisa	em	
Educação	Física	

	
	
	

Ética	
	
	
	

Auxologia	
	
	
	

10:10-11:00	

Estágio	
Supervisionado	2	

	

EFAI062	
PRACC	Ensino	da	
atv.	Física	adaptada	
e	do	paradesporto	
(Prof.	Luís	Carlos)	

	 	 	

11:10-12:00	

Estágio	
Supervisionado	2	

	
	

PRACC	Ensino	da	
atv.	Física	adaptada	
e	do	paradesporto	

	

	 	 	

13:30-14:20	

	 	

EFAI035	
ACE	3	

CAPOEIRA	
(Giudicelli)	

	
	

EFAI063	
ACE	5	

Jogo	e	Dança	
	(Profa.	Vannina	Assis)	

	

	

14:20-15:10	

	 	

ACE	3	
CAPOEIRA	
(Giudicelli)	

	
ACE	5	

Jogo	e	Dança	
	

	

15:20-16:10	 	 	 	 	 	
16:10-17:00	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 
COLEGIADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 

 
	
	
	
	

8º	PERÍODO	–	SALA	A	DEFINIR	
	

Dia/	Horário	
	 Segunda	 Terça	 Quarta	 Quinta	 Sexta	

07:30-08:20	

EFAI078	
ACE10	

(Prof.	Luís	Carlos)	
	
	
	

EFAI077	
ACE9	

(Prof.	Luís	Carlos)	
	
	
	

EFAI080	
Estágio	

Supervisionado	4	
(Profa.	Aline	
Nomeriano)	

	

EFAI067	
Metodologia	do	

ensino	dos	esportes	
aquáticos	

(Prof.	Ailton	Prates)	
	

EFAI030	
Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

08:20-09:10	
ACE10	

	
	

ACE9	
	

Estágio	
Supervisionado	4	

	
	

Metodologia	do	
ensino	dos	esportes	

aquáticos	
	

Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	

	

09:20-10:10	

EFAI079	
ACE11	

(Prof.	Luís	Carlos)	

	 Estágio	
Supervisionado	4	

	
	

Metodologia	do	
ensino	dos	esportes	

aquáticos	
	

Metodologia	do	
Ensino	das	Lutas	

	

10:10-11:00	

ACE11	
	
	

EFAI062	
PRACC	Ensino	da	
atv.	Física	adaptada	
e	do	paradesporto	
(Prof.	Luís	Carlos)	

	

Estágio	
Supervisionado	4	

	
	
	
	

ACE2	
(Prof.	Ailton	Prates)	

EFAI032	
PRACC	Lutas	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

11:10-12:00	 	

PRACC	Ensino	da	
atv.	Física	adaptada	
e	do	paradesporto	

	

Estágio	
Supervisionado	4	

	
	

ACE2	
	
	
	

PRACC	Lutas	
	
	
	

13:30-14:20	

	 	

EFAI035	
ACE	3	

CAPOEIRA	
(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

EFAI063	
ACE	5	

Jogo	e	Dança	
(Profa.	Vannina	

Assis)	

EFAI055	
ACE	4	
LUTAS	

(Prof.	Bruno	
Giudicelli)	

14:20-15:10	
	 	

ACE	3	
CAPOEIRA	

ACE	5	
Jogo	e	Dança	

	

ACE	4	
LUTAS	

	
15:20-16:10	 Seminário	de	TCC	

VER	
INFORMAÇÕES	EM	

ANEXO	

	 	 	 	

16:10	–	17:00	

Seminário	de	TCC	
VER	

INFORMAÇÕES	EM	
ANEXO	
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ANEXO 
TURMAS DE SEMINÁRIO DE TCC  

 
Orientação Geral: O seminário de TCC é uma disciplina obrigatória do novo currículo. Na oferta, foi inserida 
na segunda-feira para que todos pudessem se matricular a depender da sua disponibilidade de horário. Assim, 
observem os horários em que os professores irão ofertar este componente, e caso esteja em suas possibilidades, 
solicitem inscrição via formulário de matrícula. Indique pelo menos três opções, e a coordenação observará a 
ordem de chegada das solicitações, para proceder com a matrícula na turma onde houver vaga disponível. A 
coordenação não se responsabiliza por alunos que cursem o componente sem estar devidamente matriculado. 
 

 
TURMAS DE SEMINÁRIO DE TCC – LEGENDA, DIAS, HORÁRIOS E EMENTAS 

 
Turma A = Prof. Arnaldo Tenório 
Dia e horário da orientação: segunda-feira à tarde das 13:30h às 16:10h.  
Local: Sala de reuniões no Ginásio de Esporte. 
Ementa: Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre 
pergunta (problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica.  
Temas de pesquisa: 
Neste contexto, a disciplina tem como objetivo estimular a reflexão a respeito da elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) e apresentar um conjunto de informações e instrumentais que possam ser 
aproveitados como base e orientação aos estudantes em formação. A disciplina terá como foco o 
desenvolvimento de uma pesquisa orientada pelo docente e elaborada individualmente pelo(a) discente. 
Considerando que, no processo, o(a) discente deverá desenvolver o Trabalho de Conclusão de Cursos (TCC) 
com base em um dos seguintes temas: 1) Atividade física, aptidão física e comportamento 
sedentário; 2) Antropometria, aptidão física e imagem corporal; 3) Características antropométricas e de 
aptidão física de praticantes de atividades esportivas nos diversos níveis de qualificação. 
 
Turma C = Prof. Ailton Prates 
Dia e horário da orientação: terça-feira, das 13:30 às 16:10.  
Local: Sala do LEPEL no Ginásio. 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
Temas de pesquisa: 
Ampliação e aprofundamento de pesquisas em educação, cultura corporal, desenvolvimento humano e 
políticas públicas em educação física escolar, esporte e lazer, com ênfase no trato do conhecimento, 
sistematização e organização do conhecimento da cultura corporal, na perspectiva de orientação e defesa de 
trabalhos de conclusão de curso. 1. Cultura Corporal e Desenvolvimento Humano; 2. O ensino do esporte na 
educação básica; 3. Periodização do desenvolvimento do psiquismo; 4. O desenvolvimento do psiquismo e a 
educação escolar; 5. Pedagogia e educação física na Educação Básica; 6. Políticas Públicas de Esportes e 
Educação Física; 7. O ensino da educação física e os ciclos de aprendizagem/escolarização; 8. Princípios 
curriculares para o trato com o conhecimento; 9. Organização e sistematização do conhecimento da cultura 
corporal na escola. 
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Turma G = Prof. Bruno Giudicelli 
Dia e horário da orientação: terça-feira, 13h30 a 15h10. 
Local: Sala de reuniões e/ou sala de professores n. 2. 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
Temas de pesquisa: 
Orientações de projetos de monografia envolvendo pesquisa ou outros trabalhos acadêmicos, sobre os temas 
(1) ação pedagógica em Educação Física; (2) indicadores e instrumentos de avaliação em Educação Física 
escolar; (3) promoção da saúde em Educação Física.  
 
Turma I = Prof. Israel Alexandria 
Dia e horário da orientação: Sexta-feira, 7h30 às 10h10. 
Local: Sala Grupo LEPEL Ginásio 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
Temas de pesquisa: 
O método aqui sugerido para as atividades em EFAI075 - SEMINÁRIO DE TCC - 54h encontra-se vinculado 
às diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física do Campus Arapiraca, as 
quais determinam que essa disciplina consiste no desenvolvimento de uma pesquisa orientada pelo docente e 
elaborada individualmente pelo(a) discente. Considerando que, no processo argumentativo, o(a) discente 
deverá articular a temática aprofundada com as ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas durante o 
curso, no presente caso, o objeto acadêmico da pesquisa deve estar articulado com pelo menos um dos temas 
de Filosofia do Corpo estudados pelo(a) discente junto à disciplina EFAI049 - FILOSOFIA DO CORPO - 
54h.  
 
Turma J = Profa. Joelma Albuquerque 
Dia e horário da orientação: terça-feira, das 13:30 às 16:10.  
Local: Sala do LEPEL no Ginásio. 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. 
Temas de pesquisa: 
Estudo das problemáticas significativas: 1) do trabalho pedagógico em Educação Física; 2) Da formação de 
professores de Educação Física; 3) Da produção do conhecimento na educação física; 4) das políticas públicas 
de esporte e lazer. A orientação de dará por aproximações ao método materialista histórico e dialético; à 
pedagogia Histórico-Crítica; à psicologia Histórico-Cultural; e à abordagem Crítico- Superadora da Educação 
Física. 
 
Turma L = Prof. Luís Carlos 
Dia e horário da orientação: terça-feira das 13h30 às 16h10.  
Local: Sala de práticas corporais 1 (Ginásio). 
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Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
Temas de pesquisa: 
Orientações de projetos de pesquisa para trabalho de conclusão de curso, nas seguintes temáticas: (1) 
Atividade física, comportamento sedentário e seus correlatos na infância e adolescência; (2) Políticas públicas 
para promoção da atividade física no contexto escolar.  
 
Turma M = Prof. Bruno Macedo 
Dia e horário da orientação: Segundas-feiras das 13:30h às 16:10h.  
Local: a definir com o professor. 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
 
Temas de pesquisa: 
Orientação de pesquisas envolvendo dados secundários e discussões no campo da educação; educação 
inclusiva; atividade física adaptada e paradesporto.  
  
Turma V = Profa. Vannina Assis 
Dia e horário da orientação: quintas-feiras (15:20-16:10, 16:10-17:00).   
Local: Sala do LEPEL no Ginásio. 
Ementa: Estudo da lógica dos projetos de pesquisa científica, abordando a relação lógica entre pergunta 
(problema) e resposta (processo científico), entre métodos, teorias e pressupostos epistemológicos. 
Articulações entre o método de pesquisa e o método de exposição. Requisitos lógicos, técnicos e formais de 
projetos de iniciação científica. 
Temas de pesquisa: 
Possibilitar aos estudantes a execução de produções científicas na área da Educação Física Escolar, 
considerando temáticas referentes aos objetivos, conteúdo, metodologia e avaliação deste componente 
curricular, suas normatizações e propostas curriculares, com vistas à defesa pública do Trabalho de Conclusão 
de Curso. 
 


