
EDUCAÇÃO FÍSICA  
Habilitação: Licenciatura  
 
Reconhecimento  
Decreto Federal n.º 77.343, de 29.03.76  
 
Reconhecimento  
Disponível em: 
http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/outros/decretos_datas_renovacao_cursos_graduacao.pdf 
 
Grau  
Licenciado em Educação Física  
 
Código/Turno  
20 – Matutino; 37 - Noturno  
 
Perfil do Profissional  
O Curso de Educação Física da UEL - Habilitação Licenciatura pretende formar o profissional que irá 
atuar com a Educação Física nos níveis e modalidades de educação e ensino, caracterizando-se 
como espaço propício à compreensão das ações referentes ao aprender a pensar e fazer, com base 
numa visão abrangente da realidade.  
 
Objetivos do Curso  
O projeto político-pedagógico do curso de Educação Física - Habilitação Licenciatura está pautado 
em princípios de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de interdisciplinaridade e 
de reflexão crítica, por meio da reflexão dialética teoria, prática, tendo na sua prática pedagógica 
cotidiana o desenvolvimento da pesquisa como ação orientada para a apropriação e produção dos 
conhecimentos teóricos, científicos e técnico-práticos e sua transposição pedagógica, e tem como 
objetivos: promover a formação de profissionais para a atuação no processo ensino-aprendizagem da 
Educação Física em todos os níveis e modalidades de ensino, bem como para o desenvolvimento de 
estudos e pesquisas em educação sobre a temática da área; qualificar os graduandos a identificar o 
saber próprio do campo de conhecimento de que trata a Educação Física no conjunto dos saberes 
relativos ao movimento culturalmente construído; qualificar os graduandos a reconhecerem que a 
construção das práticas sociais de que trata a Educação Física acontece na dinâmica sócio-histórica, 
de modo que aprendam a atuar na realidade como ela é, problematizando suas estruturas e 
produzindo alternativas de transformações e qualificar os graduandos à apropriação e à produção de 
conhecimentos necessários à ação docente nos diferentes níveis e modalidades de educação e 
ensino.  
 
Campos de Atuação  
Os locais de inserção profissional do Curso Educação Física – Habilitação: Licenciatura são escolas 
ou Instituições que ofereçam: Educação Infantil, Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação de 
Jovens e Adultos e atendimento educacional para Portadores de Necessidades Especiais. A 
profissão está regulamentada pela Lei n.º 9.696, de 01.09.98. 
 
Sistema Acadêmico  
Seriado anual 
 
N.º de Estudantes por Turma  
30  
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