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Educação Física (Licen-

ciatura e bacharelado) 
Estudos que tratam da história da Edu-

cação Física brasileira reconhecem a impor-

tância do curso de Educação Física da UFES. 

Hoje, o Centro de Educação Física e Despor-

-graduação e pelas pesquisas desenvolvidas. 

O CEFD oferece formação em gradua-

presencial e semipresencial) e um curso de 

bacharelado. No âmbito da pós-graduação, 

um Programa de Pós-Graduação Stricto Sen-

su, em nível de Mestrado, com duas áreas de 

concentração: Estudos Pedagógicos e Socio-

culturais da Educação Física e Educação Físi-

ca, Movimento Corporal Humano e Saúde. 



PERFIL DO PROFISSIONAL

O Curso de Licenciatura em Educação 

Física tem como eixo norteador a forma-

ção de professores para atuar no âmbito 

da Educação Básica. 

O Curso de Bacharelado em Edu-

cação Física 

para atuar nas áreas do esporte, do lazer 

e da saúde em contextos não escolares. 

Educação Física (Licen-

ciatura e bacharelado)



CARREIRA

Os licenciados em Educação Física estão habili-

tados para atuar em:

Redes públicas e privadas de ensino básico 

como professores de Educação Física; 

 Gestor e executor de projetos em órgãos go-

vernamentais e não-governamentais no âmbito 

da Educação/Educação Física.

Os bacharéis em Educação Física estão habilita-

dos para atuar em:

 Academias de ginástica e personal trainer - orien-

tação de exercícios físicos e avaliação física; 

 Clubes sociais - orientação de exercícios físi-

cos, treinamento de equipes esportivas e de ini-

ciação ao esporte; 

 Comunidades - projetos sociais e práticas cor-

porais na natureza;

-

gos) - exercícios especiais, ginástica laboral e 



ESTRUTURA CURRICULAR

O Curso de Licenciatura em Educação 

Física tem duração mínima de 8 perío-

anos), sendo realizado no período diurno 

O Curso de Bacharelado em Educação 

Física tem duração mínima de 9 perí-

SAIBA MAIS

Telefones úteis:

Site do curso: 

http://www.cefd.ufes.br



Colegiado de Educação Física

http://www.cefd.ufes.br

http://portal.ufes.br/
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