


PÚBLICO ALVO: 
Profissionais ligados a área da educac;ao e da 
saúde como, por exemplo, professores de 
Educac;ao Física e de outras licenciaturas, 
psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, etc. 

DURA~O DO CURSO: 
O período das aulas será de abril a dezembro de 
2001. A entrega da monografia de conclusao 
deverá ser feita até maio 2002 

LOCAL DE INSCRitÁO: 
Secretaria do LAPEX ESEF/UFRGS 
Rua Felizardo, 750- Jardim Botanico 
Fones: (51) 316 5817 - 316 5842 - 316 5843 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
• Ficha de inscri<;ao preenchida e assinada 
• 2 fotos 3 x 4 
• comprovante de depósito da taxa de inscric;ao 
• fotocópia da carteira de identidade 
• fotocópia do CPF 
• fotocópia do diploma de graduac;ao ou 

comprovante da situac;ao de formando 
• Curriculum Vitae documentado 
• Memorial descritivo da sua atuac;ao profissional 

FORMAS DE INSCRitÁO PARA O PROCESSO 
SELETIVO: 
• Comparecer pessoalmente ou por representante 

legalmente constituído, na secretaria de 
especializac;ao da ESEF, portando os 
documentos exigidos; 

• Enviar os documentos por SEDEX 



DISCIPLINAS CH PROFESSORES 
1 

História do corpo 45 Dra. Silvana Goellner 

Corpo, educa~o e diferen~a 30 Dra. Dagmar Meyer 
- ---J 

Corpo, sexualidade e 
Educa~ao 

Metodologia da Pesquisa 

30 Dra. Guacira Lopes Louro 1 

45 Dr. Vicente Molina Neto 
- ____ ¡ 

Ética, corpo e saúde 

Pedagogia do movimento 
humano 

Educa~o e Saúde 

Corpo, saúde e expressao 

A forma~ao do profissional 
Do corpo e da saúde 

Representa~ao de corpo e 
saúde na mídia 

Corpo e juventude 

Corpo, saúde e cinema 

30 Dr. Alberto Reppold Filho 

30 Dra. Ingrid Mariane Baecker 

30 Dra. Rosane Molina 

30 Ms Suzana Weber 

30 Ms. Simone Ávila 

30 Dra. Rosa Bueno Fischer 

15 Ms. Rosangela Soares 

15 Ms. Mirna Spritzel 

* A disciplina "Corpo, saúde e cinema" preve a exibi~ao de 5 filmes e posterior 
debate com professores convidados. Os filmes apresentados terao suas 
temáticas relacionadas aquetas abordadas no curso. 



TAXA DE INSCRI~AO: 
Será cobrada urna taxa de R$ 10,00 (dez reais) 
para inscric;ao no processo seletivo. o depósito 
deverá ser efetuado na conta corrente da 
FAURGS, n° 321007-3, Agencia 1899-6 do Banco 
do Brasil. Deverá constar no comprovante do 
depósito bancário o nome do candidato inscrito. 

PROCESSO SELETIVO: 
O processo de selec;ao estará fundamentado na 
análise do Curriculum Vitae e no Memorial 
Descritivo, conforme cronograma abaixo: 
Inscric;oes: 05 a 23 de marc;o das 18h30min as 
22h30min 
Selec;§o: 26 e 27 de marc;o 
Divulgac;ao: 28 de marc;o 
Matrículas: 28 de marc;o a 03 de abril 
Início das aulas: 05 de abril 

LOCAL DOS CURSOS: 
Escala de Educac;ao Física da UFRGS 
Rua Felizardo, 750- Jardim Botanico Porto 
Alegre/RS 
Site: http://www.ufrgs.br/esef 
E-mail: e_!?pecializa@esef.ufrgs.br 
Carga Horária: 360 horas 
Vagas: 35 
Dias e Horários: terc;as e quintas-feiras das 18:30 
as 22:45 horas 
Inicio das aulas: 05 de abril de 2001 
Coordenac;ao: Profª. Dr.ª Silvana Vilodre Goellner 
Fone: 3165836 
Custo: R$ 100,00 (matrícula) + 12 mensalidades 
de 235,00 



O curso visa a forma~o de 
profissionais de diferentes áreas cuja 
atua~o aproxima-se das práticas 
ligadas a educac;áo, corpo e saúde. 

Tomando como referencia as relac;oes 
que se estabelecem entre educac;áo e 

saúde, pretende aprofundar discussoes 
e qualificar intervenc;oes práticas a 

partir de uma perspectiva 
multidisciplinar onde o corpo é 

observado como uma constru~o 
histórico-social sobre o qual articulam

se diferentes discursos. 
O carpo docente é formado por 

profissionais de diferentes áreas cuja 
atuac;áo está inserida no campo da 

educac;áo e da saúde, como a 
educa~o física, a pedagogia, a história, 

a arte, a enfermagem e a terapia 
ocupacional. A diversidade de temas e 

abordagens objetiva ampliar as 
discussoes efetivadas nos espac;os 

específicos de cada área envolvida a 
partir da prática cotidiana dos seus 

profissionais. 






