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DELIBERAÇÃO - CÂMARA DE GRADUAÇÃO Nº O'l3 /2019

Altera a ementa das ativídades acadêmicas 6DEFO96
Atividade Física ao Longo da Vida e 6DEF102 Atividade
Física e Saúde ao Longo da Vida, locadas,
respectívamente, nas 3ª e 4ª séries, do Curso de
Graduação em Educação Física - Bacharelado.

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
processo nº 7244, de 22/04/2019.

no

A CÂMARA DE GRADUAÇÂO, em reuniâo do dia 21 de
maio de 2019, aprovou a seguinte Deliberação:

Art. 1º Altera a ementa das atividades acadêmicas 6DEFO96 Atividade Física ao
Longo da Vida e 6DEF102 Atividade Física e Saúde ao Longo da Vida:

De:

3ª série/anual

6DEFO96 Atividade Físíca ao Longo da Vida
Aspectos demográficos e epidemiológicos da logitudinalidade do corpo
humano. Modificações biológicos, psicológicos e sociais do indivíduo no curso
da vida. Avaliação física e funcional do idoso nas diferentes etapas da vida
(criança e adolescente, adulto e idoso). Prescrição e orientação de exercícios
físicos para crianças e adolescentes, adultos e idosos.

Para:

6DEF117 Atividade Física ao Longo da Vida
Aspectos demográficos, conceituais e epidemiológicos da atividade física nas
diferentes fases da vida. Relação da atividade física na saúde e na doença em
crianças/adolescentes, adultos e idosos. Avaliação da atividade física nas
diferentes etapas da vida (criança e adolescente, adultos e idosos).
Recomendação para a prática regular da atividade física ao longo da vida.

De:

4ª série/anual

6DEF102 Atividade Física e Saúde ao Longo da Vida
Conceituação da Atividade física, comportamento sedentário e fatores
relacionados à saúde. Tipos de delineamentos de pesquisa voltados para
epidemiologia da atividade física. Epidemiologia da atividade física,
comportamento sedentário e agravos à saúde em crianças e adolescentes,
adultos e idosos. Características de programas de intervençâo em atividade
física ao longo da vida. Planejamento e aplicaçâo de programas de atividade
física e exercício em diferentes fases da vida e em diferentes ambientes de
atuação do Profissional de Educaçâo Física. º

,?
Campus DnlVersltárl0: Rõdí:ma CelSO Garcia Cid (PR 445), Kan 380 - Fax 3328-4440 - CaiXa POSíal lO.tíí l - CEP 86057-970 - In{emeI hítp://www.uel.br

+ rssíraülkl[ TIATI {%!Á l:lTí »llllªL-ON-6'RlmÀ-P-AÍANÁ - BRASIL
Foím.Cód!go 11.764-Foí'níaíoÀ4(210x297)



Urvivír<sidqdí
íãr Esrqduql dc Loxdr<iryú
Il!T!ll iJ PARANÁ

')

Para:

6DEF118 Atividade Física e Saúde ao Longo da Vida
Características de programas de intervenção em atividade física ao longo da
vida. Planejamento e aplicação de programas de atividade física e exercício
em diferentes fases da vida e em diferentes ambientes de atuaçâo do
Profissional de Educação Física.

Art. 2º O disposto nesta Deliberaçâo aplica-se a partir do ano letivo de 2020.

Art 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERS?DADE ESTADUAL DE LONDRINA, 21 de maio de 2019.
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Profa. Dra. Marta'F?a Gimenez Favaro
Pró-Reitora de Graduação
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