
Educação 
Física



A PROFISSÃO
A essência do trabalho de um profissional 

formado em Educação Física está no contato 

com outras pessoas para conscientização por 

mudanças no estilo de vida e na importância 

da prevenção de doenças. É fundamental 

ter paciência, inteligência emocional e boa 

comunicação para que o profissional consiga 

explicar com clareza e objetividade como  

os exercícios devem ser realizados,  

qual força utilizar e como respirar  

durante a prática das atividades.

O CURSO
Fazem parte da estrutura curricular 

do curso matérias sobre Anatomia 

Humana, Fisiologia, Nutrição, 

Prevenção de Lesões e Primeiros 

Socorros, bem como disciplinas 

específicas da prática desta profissão, 

como Atletismo, Esportes Aquáticos, 

Desenvolvimento Motor, Dança, 

Ginástica e Esportes, entre outros. 

Habilitação: Bacharelado ou Licenciatura

Turno: Noturno

Duração: 8 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO
= A Educação Física é uma 

disciplina obrigatória nos ensinos 

fundamental e médio. Quem opta 

pela carreira acadêmica encontra 

um alto índice de empregabilidade, 

pois há grande carência de 

professores para a educação 

básica em todas as disciplinas.

= O setor de academias  

está em alta e em  

constante crescimento.  

É cada vez maior a procura 

por profissionais capacitados 

a acompanhar e orientar as 

pessoas durante a prática 

de exercícios físicos. Além 

disso, pode atuar nas áreas 

de recreação e turismo, como 

fisiologistas e preparador 

físico, com ginástica laboral 

em empresas e também no 

meio hospitalar.



INFRAESTRUTURA
= Piscina Oficial

= Quadras

= Laboratórios

= Academias conveniadas

= Material esportivo

= Pista de atletismo

= Campo de futebol

= Ampla biblioteca



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

= Convênios com academias da região

= Professores Doutores e Mestres

= Quadras e campos de futebol

= Piscina 



COORDENAÇÃO
Profª Esp. Luciana Satie Dehira Mazetto 

Formada na FISMA, pós graduada em Atividade 

Física para Prevenção, Tratamento de Doenças 

e Promoção de Saúde pelo Instituto Albert 

Einstein e especialista em Reabilitação Cardíaca 

e Reabilitação de Doenças Musculoesqueléticas 

pela Universidade Estácio de Sá.

PROFESSORES 
DESTAQUE
Prof. Me. Fernando Marani 

Prof. Me. Márcio Kleber R. Moreira 

Prof. Luís Francisco Bueno Sferra
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