URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas
Língua Portuguesa: Estratégias de
Leitura e Escrita
(80275)

Esportes: Fundamentação Teórico e
Metodológico (40588)

Educação Física Inclusiva (40400)

Aprendizagem Motora (70433)

Educação Física Escolar (Educação
Infantil e Anos Iniciais) (40396)

Professores do
Semestre
ANA LUCIA
GUBIANI AITA

Titulação

Currículo Lattes

Mestre

http://lattes.cnpq.br/1367851894772783

ANIELE ELIS
SCHEUERMANN

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0017823492010414

CARLISE
OLSCHOWSKY
PEREIRA

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0324680656062651

Metodologia
Práticas pedagógicas que visem à
funcionalidade
do
sistema
linguístico:
Aulas
expositivodialogadas; Práticas de leitura e
análise textual; Análise dos
aspectos específicos aos gêneros
textuais que circulam socialmente;
Produção de textos orais e escritos;
Trabalhos individuais e em grupo;
Seminários temáticos e dirigidos.
As aulas serão desenvolvidas com
situações
expositivo-dialogadas,
trabalhos em grupos, seminários e
estudos individuais.
As aulas serão desenvolvidas de
forma expositivo-dialogada com a
inclusão de atividades teóricas e
práticas.
As aulas
serão expositivasdialogadas com a utilização de
recursos audiovisuais, trabalhos
com seminários e trabalhos em
grupo.
O trabalho pedagógico deve ter
como
pressupostos
a
indissociabilidade
entre
investigação e ensino e entre teoria
e prática - a prática sendo
informada pela teoria, de forma
concomitante, sendo por ela
informada, e, o diálogo como

Tempo de Casa*
01/03/1989
27 anos

01/08/2013
03 anos

21/05/2010
06 anos

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas

Fisiologia Humana (20117)

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

CLAUDINARA
BOTTON DAL
PAZ

Mestre

http://lattes.cnpq.br/2509205911337225

CLENIO VIANEI
MAZZONETTO

Doutorando’

http://lattes.cnpq.br/2860961944480670

Atividade Física e Saúde I(40401)

Estágio Supervisionado em Educação
Física no Ensino Fundamental (40262)

Metodologia da Pesquisa (72378)

Metodologia
elemento mediador da produção e
validação de conhecimentos:
Exposições,
leituras,
debates,
atividades individuais e grupais;
Produção de textos visando o apoio
à formação, de modo a sistematizar
os estudos, pesquisas e resultado de
experiências construídas durante o
desenvolvimento da disciplina;
Reflexão sobre o desenvolvimento
das ações.
Aulas teórico-práticas, utilizando
recursos
audiovisuais:
retroprojetor, projetor de slides, mapas
anatômicos e eventuais peças
anatômicas.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas, aulas práticas e de
laboratório e seminários.
A disciplina será desenvolvida
através da realização de estágios
supervisionados, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação pedagógica e
de
discussão das situações de estágio,
seminários e outros.
Aulas expositivas e dialogadas;
discussão dirigida de textos, análise
de
trabalhos
científicos
e
apresentação de relatórios de

Tempo de Casa*

02/08/2011
05 anos

04/03/2015
01 ano

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas
Politica Educacional e Organização da
educação Brasileira (70218)

Currículo e Planejamento em
Educação Física Escolar (70650)

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

ELIANE MARIA
BALCEVICZ
GROTTO

Mestre

http://lattes.cnpq.br/6414530228489598

ELISABETE
ANDRADE

Doutora

http://lattes.cnpq.br/1732654108203628

FABIANA LOPES

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0886266911337686

Planejamento, Gestão e Avaliação da
Educação

Introdução à Docência (70736)

Metodologia
pesquisa.
Este curso será desenvolvido por
meio de aulas dialogadas, nas quais
serão
explorados
os
textos
referentes aos diversos aspectos
estudados. Além disso, também
deverá haver seminários e outras
apresentações referentes aos temas
estudados.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas, trabalhos em grupo e
elaboração de uma proposta
curricular para a Educação Física.
A metodologia que será utilizada
terá como base a ação-reflexãoação. Dentro da concepção do
conhecimento que seja também
ação, podemos conceber e planejar
atividades cujos objetivos não se
limitem a descrição ou a avaliação,
pois não basta descrever e avaliar, e
preciso
produzir
ideias
que
antecipem o real ou que delineiem
um ideal, para tanto, o uso da
investigação e fundamental como
metodologia. Além da investigação,
visitas às escolas, elaboração de
relatórios, leituras e debates,
seminários, dentre outros.
Possibilitar a fundamentação de um

Tempo de Casa*
01/08/2012
04 anos

12/02/2016
11 meses

01/08/2013

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas

Professores do
Semestre
ZAMPIERI

Titulação

Currículo Lattes

GIANDNEY
PAULO FAVIN

Especialista

http://lattes.cnpq.br/2955145593917306

Psicologia da Aprendizagem (70224)

JULIANA
CERUTTI
OTTONELLI

Doutoranda

http://lattes.cnpq.br/2130374660582317

Antropologia (70218)

JUSSARA
JACOMELLI

Doutora

http://lattes.cnpq.br/8693837900420351

LUCIANO

Mestre

http://lattes.cnpq.br/7424302571947865

Metodologia do Ensino de Esportes
Coletivos I (Futebol e Futsal)

Oficina de Experiência Docente III B

Biomecânica do Movimento Humano

Metodologia
humano com conhecimento e
competência de ser um profissional
da educação. Serão desenvolvidas
atividades como leituras, reflexões,
análises de artigos e livros, além de
pesquisas, seminários, elaboração e
apresentação de trabalhos.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas,
seminários,
aulas
práticas, bem como a observação e
arbitragem
de
jogos
de
futebol/futsal.
A disciplina será desenvolvida por
meio da realização de estágios de
prática docente, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação e discussão pedagógicas,
seminários e outros.
Explicações,
questionamentos,
discussão, dramatização, mapas
conceituais,
cartaz,
filme,
seminário, com objetivo de
construção do conhecimento para
ação.
A
disciplina
desenvolver-se-á
através de aulas expositivas,
seminários, discussões e análises de
vídeos e realização de trabalhos
individuais e em grupo.
As aulas serão desenvolvidas com

Tempo de Casa*
03 anos

01/02/2017
01 mês

24/02/2014
02 anos

03/03/2008
08 anos

01/03/2010

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas
(40393)

Oficina de Experiência Docente I-A
(40389)

Professores do
Semestre
PANOSSO DA
SILVA

Titulação

Currículo Lattes

LUCIMAURO
FERNANDES DE
MELO

Mestre

http://lattes.cnpq.br/7402051766401047

MABEL
MICHELINE
OLKOSKI

Doutora

http://lattes.cnpq.br/9322646804089753

Metodologia do Ensino de Esportes
Individuais I (Atletismo) (40238)

Atividade Física na Natureza I (40403)

Socorros Urgentes em educação Física
(40402)

Psicomotricidade (40275)

Metodologia
situações
expositivo-dialogadas,
trabalhos em grupos, seminários a
partir de leituras e entrevistas.
A disciplina será desenvolvida
através da realização de estágios de
prática docente, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação e discussão pedagógicas,
seminários e outros.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas,
seminários,
aulas
práticas, bem como a observação e
arbitragem de provas de atletismo.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas,
seminários,
aulas
práticas, trabalhos em grupo,
vivências práticas e outros.
Os conteúdos serão desenvolvidos
por meio de aulas expositivas e
dialogadas, com o apoio do
retroprojetor, lâminas, aulas teóricopráticas, manequim para simulação,
vídeo e televisor.
A metodologia visa contribuir com
a formação crítico-reflexiva do
educador tendo por base a
problematização da relação teoria e
prática. Ela se efetivará através de
atividades tais como: pesquisa,

Tempo de Casa*
06 anos

01/03/2009
10 anos

Junho/2014
02 anos

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia do Ensino da Ginástica
(40388)

Oficina de Experiência Docente I-A
(40389)

Metodologia do Ensino dos Esportes
Coletivos III A (Basquetebol) (40589)
Prédio 07/Sala: 204

MILTON
EUGENIO HINTZ
FELKER

Mestre

http://lattes.cnpq.br/0888914689080911

VERA LUCIA
RODRIGUES DE
MORAES

Mestre

http://lattes.cnpq.br/5179820775202645

Oficina de Experiência Docente V –B
(40590)

Introdução em Educação Física (40237)

Metodologia
pesquisa-ação, investigação crítica,
análise e discussões de textos e/ou
livros, elaboração e apresentação de
trabalhos.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas,
aulas
práticas,
seminários e trabalhos em grupo.
A disciplina será desenvolvida
através da realização de estágios de
prática docente, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação e discussão pedagógicas,
seminários e outros.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivasdialogadas,
seminários,
aulas
práticas, bem como a observação e
arbitragem de jogos de Basquetebol.
A disciplina será desenvolvida
através da realização de estágios de
prática docente, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação e discussão pedagógicas,
seminários e outros.
A disciplina será desenvolvida
através de aulas expositivodialogadas, seminários, trabalhos
em grupo e outros.

Tempo de Casa*

25/02/2013
03 anos

01/07/1993
23 anos

URI – Câmpus de Frederico Westphalen
Curso de Educação Física Licenciatura
Período: fevereiro a julho/2017
LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015.
DOU de 17/10/2015
Disciplinas
Lazer e Recreação (40582)

Estágio Supervisionado em Educação
Física no Ensino Fundamental (40262)

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia
As aulas serão desenvolvidas com
aulas
expositivas
dialogadas,
trabalhos em grupos e individuais e
atividades práticas.
A disciplina será desenvolvida
através da realização de estágios
supervisionados, aulas expositivasdialogadas, pontos de encontro de
orientação pedagógica e
de
discussão das situações de estágio,
seminários e outros.

Tempo de Casa*

