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HISTÓRIA 

O Curso de Educafiio Física da UFRGS foi criado em 1940, tendo sido 
um dos pioneiros no Brasil e o primeiro do genero em 1zosso Estado. Em seus 
quase 60 anos de existencia, contribuiu para o desenvolvimento da EducafiiO 
Física em níveis regional e nacional. Em 1996, dada a sua longa tradifiio em 
enszno e pesquisa, foi escolhido pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Desporto (JNDESPJ como o primeiro Centro de Excelencia Esportiva do País. O 
seu Laboratório de Pesquisa do Exercício (LAPEXJ está modernamente equipa
do para a pesquisa científica em diversas áreas do conlzecimento ligadas a Edu-
cariio Física. 

OBJE71VO 

O objetivo do Curso de Educafiio Física éformar profissionais para as 
áreas da educafiio, saúde, lazer, esparte profissional e danfa. 

171VIApf.O E ÁREAS DE ATUApf.O 

Ao concluir o curso, o estudante recebe o título de LICENCIADO 
EM EDUCAr;A.o FÍSICA e pode atuar nas seguintes áreas: 

• educafiio jisica pré-escolar e escolar (escotas públicas e privadas de 
1° e 21 graus) 

• exercício jisico e saúde (academias, lzospitais, clínicas de prevenfiio, 
asilos, pe1'S()na/ trainer e outros programas individualizados de atividades jisicas) 

• lazer comunitário e esparte de natureza (clubes, parques, centros 
comunitáríos, hotéis) 

• iniciafiio esportiva e esparte projissional ( escolinhas esportivas, equi
pes esportivas. federafoes) 

• danfa e expressiio (escotas e academias de danfa) 

INGRESSO E E4GAS 

• O ingresso se dá vía Concurso Vestibular. Anualmente, siio oferecidas 
150vagas. 



DURA pi O 

• O Curso tem durafiio de 8 semestres ( 4 anos). 

ORGANIZ4piO CURRICUIAR 

O Curso de Educafiio Física tem caráter i11terdiscipli11ar. O currículo é 
composto por disciplinas obrigatón·as e eletivas (de escolha do alu110). Essa estru
tura curricular permite ao estudante direcionar sua formafiio académica de 
acordo com o seu futuro interesse profissional. 

O estudante terá oportunidade de cursar disciplinas ligadas a diversas 
áreas de conhecimento ta is como: fisiología do exercício, biomecanica, psicología 
do esparte, desenvolvimento motor, história da educafiio fisica, voleibol, natafiio, 
judó, gi11ástica, recreafiiO, expressiio corporal e danw 

CORPO DOCE.ATE 

• O Curso de Educafiio Física possui um corpo docente qualificado e 
diversificado composto por profissionais de educafiio física, medicina, fisiotera
pia, pedagogía, psicología e engenharia. A maioria dos docentes possui o título de 
mestre e doutor, te11do realizado seus estudos de pós-gradttafiio em instituifoes do 
país e exterior. 

OPORWNIDADES EXTRA-CIASSE 

• Os programas de extensiio universitária, iniciafiiO científica e monitorias 
criam um ambiente favorável para o académico e11gajar-se em atividades extra
classe. Estas envolvem a particiPafiiO em projetos de pesquisa, atividades de sala 
de aula e laboratório e prestafiio de servifos comzmitários. As possibilidades siio 
divmas: hidrogi11ástica, natafiio para pessoas portadoras de deficiéncia, avalia
fiiO de atletas, iniciafiio esportiva, gi11ástica postura/, recreafiio comunitária den
tre outras. Vários estudantes participam desses programas como apoio de bolsas 
da instituifiio e de órgiios de pesquisa. 

PREPARANDO O FUWRO 

• Para aqueles estudantes interessados em seguir a carreira académica, o 
Curso de Educafiio Física é condifiio necessária. É através dele que os estudantes 
adquirem os conhecimentos e habilidades necessárias para, após a licenciatura, 
aprofimdarem seus conhecimentos em cursos de pós-gradttafiio. Neste sentido, a 
ESEF-UFRGS oferece uma ampla variedade de possibilidades através do Progra
ma de Pós-Graduafiio em Ciencias do Movimento Humano. 



IMPORTANTE 

_1\/o dia 17 de agosto, a UFRGS estará recebendo os estudantes de 2° grau inte
ressados em conhecer a Universidade. A ESEF estará participando dessa 

atividade abrindo seu campus a visitafiio. Aproveite essa oportimidade para 
conlzecer as instalafoes, explorar o Laboratório de Pesquisa do Exercício e tirar 

dúvidas sobre o Curso de Educafii.O Física. 

Hora: 13h 30min 
Local: Laboratório de Pesquisa do Exercício 

ENDEP..E(:O 

ESCOLA DE EDUCA(:AO FÍSICA - ESEF/UFRGS 

Rua Felizardo, 750 -]ardim Botanico 
Porto Alegre - RS CEP 90690-200 

Tel: 316 5835 


