
Universidade Estadual de Londrina                            
                     (Reconhecida pelo Decreto Federal n. 69.324 de 07/10/71)                                                      

 
 

DELIBERAÇÃO – Câmara de Pós-Graduação Nº 013/2010  
 

Reestrutura o Programa  de  Pós-Graduação Associado em 
Educação Física, em nível de Doutorado (UEM/UEL). 

 
 

CONSIDERANDO a solicitação do Programa, conforme 
processo nº 15929/2010; 

 
CONSIDERANDO a competência da Câmara de Pós-

Graduação do CEPE estabelecida pelo artigo 65, inciso II, do Estatuto;  
 

A CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO, em reunião no dia 14 de 
junho de 2010, aprovou a seguinte Deliberação: 
 
Art. 1º Fica reestruturado o  Programa de  Pós-Graduação Associado em Educação 

Física, Doutorado (UEM/UEL).   
 
Art. 2º O Programa com áreas de concentração em Desempenho Humano e 

Atividade Física e em Práticas Sociais em Educação Física terá a duração 
mínima de 4 (quatro) e máxima de 8 (oito) períodos letivos. 

 
Art. 3º O aluno deverá completar 84 (oitenta e quatro) créditos, correspondentes a 

1.260 (mil, duzentas e sessenta) horas, assim distribuídos: 
a) 8 (oito) créditos em disciplinas do núcleo comum; 
b) 28 (vinte e oito) créditos em disciplinas optativas, incluindo-se estágio de 

docência na graduação, atividades especiais e estudos independentes; 
c) 48 (quarenta e oito) créditos em Tese de Doutorado. 

 
§ 1º As disciplinas constantes nesta deliberação poderão ser cursadas e 

validadas automaticamente para os estudantes do Mestrado. 
 
§ 2º Os alunos contemplados com Bolsas do Programa de Demanda Social da 

CAPES/MEC deverão cumprir quatro créditos referentes ao Estágio de 
Docência na Graduação. 

 
Art. 4º O desenvolvimento do Programa obedecerá à seguinte organização 

curricular: 
 
 
A) DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM:  
2 DEF 116 
      a          } 
2 DEF 140 

 
Tópicos Especiais  

 
Créditos  Variáveis 

2 DEF 141 - Epistemologia e educação física 4 cr 60 h
2 DEF 142 - Metodologia da pesquisa em educação física 4 cr 60 h
2 DEF 143 - Educação física e universidade 4 cr 60 h
2 DEF 144 - Metodologia do ensino superior 4 cr 60 h 
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B) DISCIPLINAS OPTATIVAS 
2 DEF 145 - Abordagens culturais e pedagógicas em educação 

física 
4 cr 60 h

2 DEF 146 - Abordagens teóricas sobre educação física, corpo e 
lúdico 

4 cr 60 h

2 DEF 147  - Esporte, lazer e risco 4 cr 60 h
2 EMH 018 - Modo de produção, trabalho e educação 4 cr 60 h 
2 DEF 148  -  Formação profissional em educação física 4 cr 60 h 
2 DEF 149  - Sociologia das profissões aplicada à educação física 4 cr 60 h 
2 DEF 150  - Estudos avançados em fisiologia cardiovascular 

relacionada ao exercício resistido 
 

4 cr 60 h
2 DEF 151  - Psicobiologia do exercício 4 cr 60 h
2 DEF 152  - Marcadores fisiológicos da carga de treinamento e 

desempenho 
 

4 cr 60 h
2 FIT 088    - Bioestatística avançada 4 cr 60 h
2 DEF 153  - Aptidão física relacionada à saúde na infância e na 

adolescência 
 

4 cr 60 h
2 DEF 154  - Nutrição aplicada ao exercício físico e ao esporte 4 cr 60 h
2 DEF 155  - Desenvolvimento motor 4 cr 60 h
2 DEF 156  - Crescimento e desenvolvimento humano 4 cr 60 h
2 DEF 157  - Psicologia do exercício físico e do esporte 4 cr 60 h
2 DEF 158  - Composição corporal humana 4 cr 60 h
2 DEF 159  - Tópicos especiais em psicologia do exercício e do 

esporte 
 

4 cr 60 h
2 DEF 160  - Fisiologia neuromuscular relacionada ao exercício 4 cr 60 h
2 DEF 161  - Estudos experimentais em fisiologia do exercício 4 cr 60 h
 
B) TESE (exigem-se 48 créditos) 
2 DEF 087 - Tese I 6 cr 90 h
2 DEF 088 - Tese II 6 cr 90 h
2 DEF 089 - Tese III 6 cr 90 h
2 DEF 090 - Tese IV 6 cr 90 h
2 DEF 091 - Tese V 6 cr 90 h
2 DEF 092 - Tese VI 6 cr 90 h
2 DEF 093 - Tese VII 6 cr 90 h
2 DEF 094 - Tese VIII 6 cr 90 h
 
C) ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO  
2 DEF 183 - Estágio de docência na graduação I 02 cr 30 h
2 DEF 184 - Estágio de docência na graduação II 02 cr 30 h
 
D) ATIVIDADES ESPECIAIS 
2 DEF 162  - Atividades especiais I 02 cr 30 h
2 DEF 163  - Atividades especiais II 02 cr 30 h
 
E) ESTUDOS INDEPENDENTES 
2 DEF 164  - Estudos independentes I 02 cr 30 h
2 DEF 165  - Estudos independentes II 02 cr 30 h
 
 
Art. 5º Poderão candidatar-se ao Programa graduados e graduandos em Educação 

Física e áreas afins, desde que comprovem a conclusão da graduação até a 
data da matrícula.  

 
Art. 6º A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão Coordenadora do 

Programa, podendo constar dos seguintes critérios: I) análise do curriculum 
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Lattes documentado; II) análise do anteprojeto de pesquisa apresentado 
pelo candidato; III) prova de conhecimentos específicos, relacionados à linha 
de pesquisa escolhida pelo candidato; IV) comprovante de aprovação em 
exame de proficiência em língua estrangeira, de acordo com os critérios e 
em períodos fixados pela Comissão Coordenadora do Programa;  V) 
entrevista; VI) publicação de artigo científico no último triênio, como primeiro, 
segundo ou último autor; VII) apresentação e defesa de um artigo publicado 
pelo candidato no último triênio; VIII) Carta de aceite do orientador. 

 
Art. 7º A avaliação do aproveitamento e a verificação da frequência obedecerão às 

normas constantes do regulamento dos Programas de Pós-Graduação 
stricto-sensu. 

 
Art. 8º O Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, em nível de 

Doutorado (UEM/UEL), integrará o Colegiado dos Programas de Pós-
Graduação Stricto sensu e o controle acadêmico será centralizado na Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 
Art. 9º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 14 de junho de 2010. 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  
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ANEXO DA DELIBERAÇÃO – Câmara de Pós-Graduação Nº 013/2010 
 
 

2 DEF 116 
       a          } 
2 DEF 140  

 
TÓPICOS ESPECIAIS 

 
Créditos 

 
Variáveis 

Desenvolvimento de temas atuais e de reconhecida contribuição para a área de 
conhecimento, mantendo estreita interação com as linhas de pesquisa do programa. 

 
2 DEF 162 - ATIVIDADES ESPECIAIS I 2 cr 30 h
Disseminação de pelo menos 2 (dois) trabalhos em eventos nacionais e/ou internacionais 
científicos da área, como primeiro autor. 
 
2 DEF 163 - ATIVIDADES ESPECIAIS II 2 cr 30 h
Disseminação de pelo menos: (a) 1 (um) artigo em periódico indexado nacional ou 
internacional; ou (b) capítulo de livro; ou (c) livro em editoras consolidadas, como 
primeiro, segundo ou último autor. 

 
2 DEF 164 - ESTUDOS INDEPENDENTES I 2 cr 30 h
Desenvolvimento de atividades de pesquisa sob a responsabilidade do docente, com 
apresentação de plano de trabalho e relatório de consecução. 
 
2 DEF 165 - ESTUDOS INDEPENDENTES II 2 cr 30 h
Desenvolvimento de atividades de orientação e tutoria sob a responsabilidade do docente 
orientador, com apresentação de plano de trabalho e relatório de consecução. 

 
2 DEF 182 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO I 2cr 30 h
Participação em aulas de graduação com ações de acompanhamento, planejamento e 
organização didática, bem como, outras atividades correlatas, com supervisão do 
coordenador e presença do docente responsável pela disciplina na graduação. 

 
2 DEF 184 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO II 2cr 30 h
Participação em aulas de graduação com ações de acompanhamento, planejamento e 
organização didática, bem como, outras atividades correlatas, com supervisão do 
coordenador e presença do docente responsável pela disciplina na graduação. 

 
2 DEF 141 - EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 4cr 60 h
Estudo das teorias do conhecimento em interface com o campo de saber próprio da 
educação física. 

 
2 DEF 142 - METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 4 cr 60 h
Estudo do conjunto de métodos e procedimentos científicos adotados nos diversos tipos 
de pesquisa em educação física, caracterizados pelas variáveis relacionadas com o 
objeto de estudo. 

 
2 DEF 143 - EDUCAÇÃO FÍSICA E UNIVERSIDADE 4 cr 60 h
Apresentação, análise e discussão de temas voltados à sociedade e universidade, 
considerando os aspectos relacionados à educação física como unidade universitária e a 
reflexão sobre tendências e perspectivas da educação física como área de conhecimento. 
 
 
2 DEF 144 - METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 4 cr 60 h
Análise do processo de ensino-aprendizagem e da fundamentação da atividade docente 
em nível superior através de uma abordagem crítica das técnicas de planejamento, 
orientação e avaliação de aprendizagem. 
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2 DEF 145 - ABORDAGENS CULTURAIS E PEDAGÓGICAS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 4 cr 60 h
Estudo da cultura e da constituição do campo sociocultural em educação física a partir da 
análise da produção teórica da área e das possibilidades de intervenção pedagógica. 

 
2 DEF 146 - ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE EDUCAÇÃO 

FÍSICA, CORPO E LÚDICO 4 cr 60 h
Análise de teorias clássicas e contemporâneas para compreender aspectos socioculturais 
da relação do corpo e do lúdico com a intervenção na educação física e no movimento 
humano. 

 
2 DEF 147 - ESPORTE, LAZER E RISCO   4 cr 60 h
Análise das práticas esportivas de lazer que envolvem componentes de risco, 
compreendendo suas relações com a dimensão sociocultural das práticas corporais na 
sociedade contemporânea. 

 
2 EMH 018 - MODO DE PRODUÇÃO, TRABALHO E 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
4 cr 60 h

Estudo teórico dos nexos entre modo de produção, trabalho e educação à luz da 
"concepção materialista e dialética da história"; estudo histórico do desenvolvimento das 
forças produtivas e das relações de produção da existência nos séculos XIX e XX, e suas 
implicações para o trabalho, a educação e educação física; estudo dos nexos das 
políticas educacionais com o modo de produção. 
 
2 DEF 148 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 4 cr 60 h
Apresentação e análise da formação do profissional de educação física a partir das 
propostas curriculares e da articulação com o campo de trabalho. 

 
2 DEF 149 - SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES APLICADA À 

EDUCAÇÃO FÍSICA 4 cr 60 h
Apresentação, análise e discussão de temas relacionados à formação e à identidade de 
grupos profissionais, bem como, às implicações para a educação física, considerando os 
contextos, interrelações políticas e tensões na constituição do conhecimento formal, 
durante a intervenção.  

 
2 DEF 150 - ESTUDOS AVANÇADOS EM FISIOLOGIA 

CARDIOVASCULAR RELACIONADA AO 
EXERCÍCIO RESISTIDO 

4 cr 60 h

Estudo das variáveis intervenientes do treinamento com pesos e suas implicações nas 
respostas cardiovasculares agudas e crônicas. 

 
2 DEF 151 - PSICOBIOLOGIA DO EXERCÍCIO 4 cr 60 h
Estudo e discussão dos modelos vigentes na fisiologia do exercício com especial enfoque 
em modelos perceptuais e cognitivos da intolerância ao exercício. 
 
 
2 DEF 152 - MARCADORES FISIOLÓGICOS DA CARGA DE 

TREINAMENTO E DESEMPENHO 
4 cr 60 h

Determinação de medidas de carga interna de treinamento e medida de marcadores 
fisiológicos e metabólicos sensíveis à carga de treinamento que permitam o 
estabelecimento da relação dose-resposta. 
 
2 FIT 088  - BIOESTATÍSTICA AVANÇADA 4 cr  60 h
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Estudo das definições e aplicações de cálculos de regressões, análises de sobrevida, 
discriminante, risco, odds, curva Roc, análises de variância com fatores, multivariada e de 
medidas repetidas, bem como utilização das análises de confiabilidade, validade e de 
responsividade a partir de testes da avaliação das propriedades psicométricas dos 
instrumentos. 
 
2 DEF 153  - APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE NA 

INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA 
 

4 cr 60 h
Análise do comportamento de indicadores da aptidão física relacionada à saúde durante o 
processo de crescimento e maturação. 

 
2 DEF 154  - 
 

NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO FÍSICO E 
AO ESPORTE  4 cr 60 h

Importância do controle dos aspectos nutricionais para a saúde e para o desempenho 
físico na perspectiva da melhoria da qualidade de vida e otimização dos efeitos do 
treinamento físico em diferentes populações. 
 
2 DEF 155  - DESENVOLVIMENTO MOTOR 4 cr 60 h
Estudo do processo de desenvolvimento motor e aquisição de habilidades motoras ao 
longo da vida, com base em conceitos de mudança no comportamento motor pautados 
em perspectivas teóricas, a partir do enfoque de modelos de sequência de 
desenvolvimento motor, princípios e processos de diferenciação motora, bem como, suas 
implicações para a produção de conhecimento na área. 
 
2 DEF 156 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 4 cr 60 h
Interpretação das teorias e dos modelos que fundamentam o crescimento e o 
desenvolvimento humano, contextualizando os fatores que promovem a aprendizagem de 
habilidades de movimento através da educação física e dos esportes em uma perspectiva 
de aquisição, manutenção e melhoria do bem estar e da saúde. 
 
2 DEF 157 - PSICOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO E DO 

ESPORTE 4 cr 60 h
Abordagem dos aspectos psicológicos do exercício físico e dos esportes que interagem 
na regulação dos mecanismos psíquicos e ambientais atuantes na aderência e 
envolvimento em programas de prescrição de atividade física ou de desempenho 
esportivo. 
 
2 DEF 158 - COMPOSIÇÃO CORPORAL HUMANA 4 cr 60 h
Estudo dos modelos, métodos e técnicas de avaliação da composição corporal que 
permitem estimar e monitorizar com precisão e validade as alterações observadas com o 
crescimento, desenvolvimento e envelhecimento. 
 
 
 
2 DEF 159 - TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA DO 

EXERCÍCIO E DO ESPORTE 
 

4 cr 60 h
Aprofundamento do conhecimento sobre os processos cognitivos, emocionais e sociais 
da relação entre sujeito e contexto, no âmbito do exercício físico e do esporte. 
 
2 DEF 160 - FISIOLOGIA NEUROMUSCULAR RELACIONADA 

AO EXERCÍCIO 
 

4 cr 60 h
Análise do funcionamento do sistema neuromuscular e sua associação com mecanismos 
geradores de fadiga durante e após a prática de diferentes tipos de exercício físico. 
 
2 DEF 161 - ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM FISIOLOGIA DO 

EXERCÍCIO 
 

4 cr 60 h
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Ensino teórico-prático de aspectos científicos aplicados à fisiologia do exercício  por meio 
dos instrumentos disponíveis para pesquisa prática em humanos e animais. 
 
 

******************************* 


