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Código/Turno  
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Perfil do Profissional  
O Curso de Esporte pretende formar um profissional que possa atuar no campo profissional e 
acadêmico nas dimensões do Esporte: rendimento, lazer, educação e saúde, nos diferentes 
contextos da sociedade contemporânea. Progressivamente o aprofundamento dos conhecimentos ao 
longo do curso, levará o estudante a uma conscientização da importância de seu futuro na sociedade. 
O estudante do Curso de Esporte terá uma formação humanística, crítica, reflexiva e com base no 
rigor científico. Pautado no princípio ético, deverá estudar, pesquisar, esclarecer e intervir profissional 
e academicamente no contexto do esporte. A partir de conhecimentos de natureza técnica, científica 
e sócio cultural, o estudante será preparado para intervir nas diferentes dimensões e expressões do 
esporte.  
 
Objetivo do Curso  
Formar profissionais para atuarem nas diferentes dimensões do esporte: Educação, Lazer, Saúde e 
Rendimento, estimulando-os ao aperfeiçoamento permanente, baseado na educação continuada; 
disponibilizar e construir conhecimentos científicos e profissionalizantes nas dimensões de esporte, 
permitindo a intervenção em diferentes contextos da sociedade contemporânea que, mantenham o 
atendimento ao público com atividades relacionadas ao esporte; utilizar o ensino aprendizagem como 
eixo de desenvolvimento curricular, permitindo ao acadêmico condições de conhecer e vivenciar 
situações variadas de organização da prática e do trabalho em esporte.  
 
Campos de Atuação  
O campo de atuação do profissional do Esporte é pleno nos serviços a sociedade nas diversas 
formas de manifestações no âmbito da cultura, mediante atividades esportivas e para-esportivas nas 
suas diferentes dimensões. Este campo é contemplado pela capacidade profissional de coordenar, 
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, 
programas, planos e projetos. Bem como prestar consultoria e assessoria, realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes transdiciplinares e elaborar informes técnico, científicos e 
pedagógicos todos na área do Esporte.  
 
Sistema Acadêmico 
Seriado anual 
 
N.º de Estudantes por Turma  
60 
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