
 

URI – Câmpus de Frederico Westphalen 

Curso de Educação Física Bacharelado 

Período: julho a dezembro/2018 

LEI Nº 13.168, de 06 de outubro de 2015. 

DOU de 17/10/2015 

 
 

Disciplinas 
Professores do 

Semestre 

 
Titulação 

 
Currículo Lattes 

 
Metodologia 

 
Tempo de Casa* 

    ANIELE ELIS Mestre http://lattes.cnpq.br/0017823492010414  01/08/2013 

40-411 Seminário de Aprofundamentos em 

Esportes IV (Voleibol) 
 

SCHEUERMANN   A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, trabalhos em grupo bem 

como a observação de sessões de 

treinamento da modalidade 

escolhida. 

05 anos 

      

      

A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivo-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, bem como a observação 

e arbitragem de natação. 
 

40-241 Metodologia do Ensino de Esportes 

Individuais II (Natação) 

      

 
      

40-242 Metodologia do Ensino da Ginástica 

Esportiva 

 

   A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, bem como a observação 

e arbitragem de festivais de 

ginástica. 
 

 

      

40-591 Metodologia do Ensino de Esportes 
Coletivos IV (Voleibol) 
 
Compartilhada com EDF Lic 

   A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

 

http://lattes.cnpq.br/0017823492010414
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práticas, bem como a observação 

e arbitragem de jogos de 

voleibol. 
      

      

40-601 Estágio Profissional em Lazer e 

Gestão 

 

CLAUDINARA 

BOTTON DAL 

PAZ 

Mestre http://lattes.cnpq.br/2509205911337225 A disciplina será desenvolvida 

por meio da realização de 

estágios profissional, aulas 

expositivas-dialogadas, pontos 

de encontro de orientação 

pedagógica e de discussão das 

situações de estágio, seminários 

e outros. 
 

02/08/2011 

07 anos 

http://lattes.cnpq.br/2509205911337225


 
 

Disciplinas 
Professores do 

Semestre 

 
Titulação 

 
Currículo Lattes 

 
Metodologia 

 
Tempo de Casa* 

      

40-599 Estágio Profissional em Atividade 

Física e Saúde – A 

 

A disciplina será desenvolvida 

por meio da realização de 

estágios supervisionados, aulas 

expositivas-dialogadas, pontos 

de encontro de orientação 

pedagógica e de discussão das 

situações de estágio, seminários 

e outros. 
40-267 Atividade Física para Grupos 

Especiais 
 

As aulas seguirão uma linha 

dialética, expositivo-dialogada, 

leitura, trabalhos em grupo, 

entrevistas, etc. 
40-399 Medidas e Avaliação em Educação 

Física 

Compartilhada com EDF Lic 

As aulas serão desenvolvidas 

com exposição dialogada e 

atividades de acompanhamento, 

pesquisa estabelecendo a 

relação teórico prática.  
40-264 Trabalho de Conclusão de Curso II  

Compartilhada com Monografia B- EDF Lic 

A disciplina será desenvolvida 
por meio de aulas expositivo-
dialogadas, seminários, 
estudos individuais, análise de 
projetos de pesquisa e outros. 

40-257- TCCI 

 

A disciplina será desenvolvida 
por meio de aulas expositivo-
dialogadas, seminários, 
estudos individuais, análise de 
projetos de pesquisa e outros. 

70-433- Aprendizagem motora 

Disciplina Oferecida no decorrer do 

semestre para  formanda 

As aulas serão expositivas-

dialogadas com a utilização de 

recursos audiovisuais, trabalhos 

com seminários e trabalhos em 

grupo. 
70-651- Psicologia do Esporte e da 

Atividade Física 

Disciplina Especial formanda 

A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, trabalhos 



em grupo, individuais e outros. 

70-645 Crescimento e Desenvolvimento 

Humano I 

 

Compartilhada com EDF Lic 

JOSIELI 

PIOVESAN 

Mestre http://lattes.cnpq.br/5250227772860535 As aulas serão desenvolvidas 
por meio de aulas expositivas-
dialogadas, seminários, 
trabalhos individuais, 
vivências práticas e atividades 
de grupo. 

10/02/2015 

03 anos 

40-585 Alterações Orgânicas e Fisiológicas 

do Exercício Físico 

 

Compartilhada com EDF Lic 

 

 

 LUCIANO 

PANOSSO DA 

SILVA 

 

 

Mestre 

 

 
  http://lattes.cnpq.br/7424302571947865 

As aulas serão desenvolvidas de 

forma expositivo-dialogada com 

a inclusão de atividades teóricas 

e práticas. 
 

 

 

01/03/2010 

08 anos 

20-132 Anatomia Humana I - Aulas expositivas teóricas com 

uso de transparências, slides e 

quadro de giz; 

- Aulas práticas; 

- Sessões de vídeo e CD-ROOM; 

- Trabalhos escritos e seminários 

de apresentação. 
 

40-256 Teoria e Prática do Treinamento 

Esportivo 

Compartilhada com EDF Lic 

As aulas serão realizadas por 

meio de exposição-dialogada 

com seminários e atividades em 

grupo. 
40-602 Estágio Profissional em Iniciação 

Esportiva 

A disciplina será desenvolvida 
por meio da realização de 
estágios profissional, aulas 
expositivas-dialogadas, pontos 
de encontro de orientação 
pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, seminários 
e outros. 

40-271 Eletiva III Treinamento Esportivo 

 
As aulas serão orientadas a partir 

de exposições-dialogadas, 

trabalhos em grupos e pelas 

atividades no campo de trabalho 

prático. 
 

http://lattes.cnpq.br/5250227772860535
http://lattes.cnpq.br/7424302571947865
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40-421Atividade Física em Academia II 

 
A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas e práticas. 

40-596 - Cinesiologia A 

 
As aulas serão desenvolvidas 

utilizando os seguintes 

procedimentos: aulas expositivas; 

leituras, comentários e debates 

baseados em textos específicos; 

utilização de recursos áudio-

visuais; técnicas de trabalhos em 

grupo; trabalhos de pesquisa; 

seminários; aulas práticas. 
 

40-272 – Seminário de Aprofundamentos 

em Esportes II 

Disciplina Especial formanda 

LUCIANO 

PANOSSO DA 

SILVA  

  

A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, trabalhos em grupo bem 

como a observação de sessões de 

treinamento da modalidade 

escolhida. 

 

 

40-595 Educação Física: Esporte, Cultura e 

Sociedade 

 

LUCIMAURO 

FERNANDES DE 

MELO 

 

Mestre 
 
http://lattes.cnpq.br/7402051766401047 

O conteúdo será 
desenvolvido por meio de 
aulas expositivas, leituras, 
elaboração de resenhas. 

01/03/2009 

09 anos 

A disciplina será 
desenvolvida por meio de 
aulas expositivas-
dialogadas, seminários, 
aulas práticas, bem como a 
observação e arbitragem de 
jogos de tênis de campo. 

40-594 Metodologia do Ensino de Tênis de 

Campo 

Compartilhada com EDF Lic 

40-404 Metodologia do Ensino de Lutas II As aulas serão 
desenvolvidas utilizando os 
seguintes procedimentos: 
aulas expositivas; leituras, 
comentários e debates 
baseados em textos 
específicos; utilização de 

http://lattes.cnpq.br/7402051766401047


recursos áudio-visuais; 
técnicas de trabalhos em 
grupo; trabalhos de 
pesquisa; seminários; aulas 
práticas. 

40-394 - Metodologia do Ensino de Lutas I 

Compartilhada com EDF Lic 
As aulas serão 
desenvolvidas utilizando os 
seguintes procedimentos: 
aulas expositivas; leituras, 
comentários e debates 
baseados em textos 
específicos; utilização de 
recursos áudio-visuais; 
técnicas de trabalhos em 
grupo; trabalhos de 
pesquisa; seminários; aulas 
práticas. 

40-419- Esportes de Aventura 

Disciplina Especial para registro 

LUCIMAURO 

FERNANDES DE 

MELO 

  A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, trabalhos em grupo, 

vivências práticas e outros. 

 



 
 

Disciplinas 
Professores do 

Semestre 

 
Titulação 

 
Currículo Lattes 

 
Metodologia 

 
Tempo de Casa* 

40-601 Estágio Profissional em Lazer e 

Gestão 

VERA LUCIA 

RODRIGUES DE 

MORAES 

Mestre http://lattes.cnpq.br/5179820775202645 A disciplina será desenvolvida 

por meio da realização de 

estágios profissional, aulas 

expositivas-dialogadas, pontos 

de encontro de orientação 

pedagógica e de discussão das 

situações de estágio, seminários 

e outros. 

01/07/1993 

25 anos 

40-599 Estágio Profissional em Atividade 

Física e Saúde – A 

 

A disciplina será desenvolvida 
por meio da realização de 
estágios supervisionados, aulas 
expositivas-dialogadas, pontos 
de encontro de orientação 
pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, 
seminários e outros. 

40-584  Metodologia do Ensino de Esportes 

Coletivos II - A (Handebol) 

Compartilhada com EDF Lic 

   

A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, aulas 

práticas, bem como a 

observação e arbitragem de 

jogos de handebol. 

 

40-595- Educação Física: Esporte, Cultura e 

Sociedade 

Disciplina Especial para registro 

O conteúdo será desenvolvido 

por meio de aulas expositivas, 

leituras, elaboração de resenhas. 

40-391 Metodologia do Ensino da Dança 

Compartilhada com EDF Lic 

 
 

 

 
 

 

THAYS 

LONDERO  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Especialista  

http://lattes.cnpq.br/1729861672940002 
 

A disciplina será desenvolvida 
por meio de aulas expositivas, 
dialogadas, atividades práticas, 
seminários e trabalhos em 
grupo. 

30/07/2018 

RPA 

40-602 Estágio Profissional em Iniciação 

Esportiva 
GIANDNEY 

PAULO FAVIN 

Especialista  
http://lattes.cnpq.br/2955145593917306 

 

A disciplina será desenvolvida 
por meio da realização de 
estágios profissional, aulas 
expositivas-dialogadas, pontos 
de encontro de orientação 
pedagógica e de discussão das 
situações de estágio, seminários 
e outros. 

20/02/2017 

01 ano 

http://lattes.cnpq.br/5179820775202645
javascript:LoadEmenta('789','EM27');
javascript:LoadEmenta('789','EM27');
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http://lattes.cnpq.br/2955145593917306


40-272 Seminário de Aprofundamentos em 

Esportes II (Futsal/Futebol) 

 

A disciplina será desenvolvida 
por meio de aulas expositivas-
dialogadas, seminários, aulas 
práticas, trabalhos em grupo 
bem como a observação de 
sessões de treinamento da 
modalidade escolhida. 

40-354- FTM de Educação Física- 

PEDAGOGIA 
   A metodologia de trabalho tem por 

base uma concepção dialética de 

construção do conhecimento, 

utilizando-se de estratégias variadas 

de ensino com vistas a atender as 

questões da acessibilidade 

pedagógica. O trabalho pedagógico 

deve ter como pressupostos a 

indissociabilidade entre pesquisa e 

ensino e entre teoria e prática – a 

prática sendo fundamentada pela 

teoria, de forma concomitante. O 

diálogo como elemento mediador da 

produção e validação de 

conhecimentos. 

- Leituras, debates, atividades 

individuais e  de grupos. 

- Produção de textos visando o apoio, 

a formação, de modo a sistematizar 

os estudos, pesquisas e resultado de 

experiências construídas durante o 

desenvolvimento da disciplina. 

- Reflexão sobre o desenvolvimento 

das ações. 
 

 

60-396 Organização e Gestão em Educação 

Física, Esporte e Lazer  
ANA PAULA 

PESSOTTO 

  A disciplina visa a 
participação, individual e em 
grupo, em um processo de 
reflexão e desenvolvimento, a 
partir de leituras, análise de 
texto e de atividades práticas. 
Os conteúdos de estudo 
servirão de fundamento para o 
desenvolvimento das 
discussões e análises em aula, 
e ou produção de trabalhos 
escritos. Serão estabelecidas 
relações com praticas 

03/08/2015 

03 anos 
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administrativas do esporte, 
para analisar objetivos e 
conteúdos trabalhados. 

40-412 Nutrição no Exercício MILENE URRUTIA 

DE AZEVEDO 
Mestre http://lattes.cnpq.br/5858599378874879 

 
A disciplina será desenvolvida 

por meio de aulas expositivas-

dialogadas, seminários, 

trabalhos em grupo e outros. 
 

04/08/2014 

04 anos 

 

http://lattes.cnpq.br/5858599378874879

