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QUADRO DE OFERTA DE VAGAS OFERTADAS
- Módulo V -

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA

MÓDULO V

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA

EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR I

60 1
Licenciatura
em  Educação
Física

Fundamentação  teórica  sobre  a
educação  física  na  educação
infantil,  caracterizando  sua
importância  e  finalidade.
Organização  de  experiências
motoras  conforme  as
possibilidades de aprendizagem e
desenvolvimento  do  aluno.
Elaboração  de  um  programa,
considerando  os  elementos:
objetivos,  conteúdos,  estratégias
e  avaliação.  Entender  e
identificar  a  cultura  afro
–brasileira  e  indígena  por  meio
dos  conteúdos  das  aulas  de
educação  física.  Executar
atividades  esportivas  com  a
temática  de  meio  ambiente  no
contexto escolar.

ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO

I1

100
1 Licenciatura

em  Educação
Física

Levantamento  das  formas  de
sistematização  do  ensino  da
educação física na escola,  tendo
como referência  o  que  propõem
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e

PRÁTICA COMO
COMPONENTE

CURRICULAR1

as Diretrizes Curriculares para os
diferentes níveis de escolaridade.
Co-participação  no  ensino  da
educação  física  na  educação
infantil;  Elaboração  de  relatório
de campo.

50

Verificar  o  disposto  no  PPC,
disponível  em
http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas/licenciatura-
em-educacao-fisica

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:

a) para o Estágio Curricular Supervisionado I, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado I, constarão do edital.

b)  para  o  componente  curricular  de  Prática  como  Componente  Curricular,  serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.

O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

- Módulo VI -

1ª LICENCIATURA - EDUCAÇÃO FÍSICA

MÓDULO VI

DISCIPLINA CH N.º DE
VAGAS

Titulação
requerida

(Graduação)
EMENTA

ESTÁGIO
CURRICULAR
SUPERVISIONADO

II1

e

100
1 Licenciatura  em

Educação Física

Participação  no  processo  de
planejamento,  avaliação  e
operacionalização  do  ensino
da educação física em turmas
do Ensino Fundamental – 1º
ao  5º  ano;  Elaboração  de
relatório de campo.

50 Verificar o disposto no PPC,
disponível  em
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PRÁTICA COMO
COMPONENTE

CURRICULAR1

http://portal.ifto.edu.br
/ifto/colegiados/consup
/documentos-aprovados
/ppc/campus-palmas
/licenciatura-em-educacao-
fisica

METODOLOGIA
DO ENSINO DA
GINÁSTICA

60 1
Licenciatura  em
Educação Física

Estudo  e  aplicação  das
principais  escolas  ou
métodos  de  ginástica,  sua
influência  na  atualidade  e
suas dimensões pedagógicas.
Tendências  atuais  e
surgimento  de  novos
implementos  para  a  prática
da  ginástica.  Histórico  da
Ginástica  em  âmbito
mundial, nacional e estadual.
A  ginástica  no  âmbito  da
Educação Física Escolar.

FUNDAMENTOS
DE LIBRAS

60 1

Licenciatura  em
Letras:  habilitação
em  Língua
Portuguesa  e
especialização  em
Libras;  ou
Licenciatura  em
Letras:  habilitação
em  Língua
Portuguesa  com
Prolibras
(Certificação
Prolibras  -
Proficiência  em
Libras,  obtido  por
meio  de  exame
promovido  pelo
Ministério  da
Educação,
conforme  art.  7º,  I
e III, do Decreto n.º
5.626/2005);  ou
licenciatura  em
qualquer  área  com

Conceito  de  Língua
Brasileira  de  sinais  -
LIBRAS,  Fundamentos
históricos  da  educação  de
surdos.  Legislação
específica.  Aspectos
Linguísticos  da  LIBRAS.
Princípios  gerais  que
determinam o funcionamento
da LIBRAS. Conhecimentos
BÁSICOS  dos  processos
comunicativos  nesta  língua.
Noções  básicas  da
organização  fonológica,
morfológica  e  sintática  da
LIBRAS. Noções básicas dos
recursos  associados  ao  uso
da LIBRAS como o Alfabeto
Manual. Desenvolvimento de
estratégias  básicas  de
conversação  e  produção  de
textos sinalizados.
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certificação  pelo
Prolibras.

1 O interessado, ao selecionar este grupo de componentes curriculares, se responsabilizará por
administrar a execução destes dois componentes curriculares, nos moldes regulamentados no
edital. Esclarecimentos adicionais:

a) para o Estágio Curricular Supervisionado II, serão disponibilizadas duas cotas de bolsas. A
carga horária apresentada refere-se à quantidade de horas que os estudantes deverão cumprir
para aprovação neste componente curricular. Demais orientações sobre o Estágio Curricular
Supervisionado II, constarão do edital.

b)  para  o  componente  curricular  de  Prática  como  Componente  Curricular,  serão
disponibilizadas 3 cotas de bolsas.

O interessado, selecionado, receberá, portanto, 5 cotas de bolsas, pagos conforme previsto no
edital.

Documento  assinado  eletronicamente  por  Rodrigo  Soares  Lelis  Gori,  Reitor
Substituto,  em 25/04/2018, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília,  com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste  documento  pode ser  conferida no site  http://sei.ifto.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0342453 e o código
CRC FE55441C.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Quadra 202 sul, ACSU-SE 20, Conjunto 01, Lote 08 - Plano Diretor Sul
CEP 77.020-45      Palmas - TO
(63) 3229-2200
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23235.011539/2018-73 SEI nº 0342453
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