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A Faculdade de Educa-
ção Física (FE) da UFG 
está em festa: neste 

ano serão graduados os es-
tudantes da primeira turma 
de Educação Física com ha-
bilitação em bacharelado. 
Diferentemente do curso de 
licenciatura, que forma pro-
fissionais para atuar  como 
professores, o bacharelado 
desenvolve atividades volta-
das à área de saúde.

Enquadrado no cam-
po das Ciências Humanas, 
o curso é presencial e pos-
sui prédio próprio no Câm-
pus Samambaia. A cada 
ano são oferecidas 40 vagas 
para o bacharelado cuja 
duração é de quatro anos. 
O professor Eduardo Hen-
rique Rosa Santos, coorde-
nador do curso, explica que 
um bacharel em Educação 
Física não atua em esco-
las. Os campos de atuação 
estão voltados para a área 
de saúde pública, nas uni-
dades do SUS, do Centro 
Integrado de Assistência 
Médica Sanitária (Ciams), 
hospitais, bem como em 
instituições de iniciativa 
privada, como academias, 
clubes, condomínios, além 
do personal trainner. 

Os bacharéis desen-
volvem programas de ati-
vidades físicas específicas 
para determinadas enfer-
midades ou situações, o 
que, aliado a outros trata-
mentos, traz mais resulta-
dos positivos aos usuários.

Diferencial - Estudantes 
das duas habilitações em 
Educação Física desenvol-
vem projetos de extensão 
em conjunto – natação, 
lutas, treinamento resisti-
do, ginástica – entretanto, 
no campo profissional os 
cursos seguem caminhos 
diferentes. Ainda durante 
o curso, os estudantes se-
guem por áreas distintas. 
Os estudantes do bachare-
lado cursam disciplinas es-
pecíficas da área da saúde, 
como “Práticas corporais e 
promoção da saúde” e “Ges-
tão e políticas de educação 
física, esporte e lazer”.

Faculdade de Educação Física forma 
primeira turma de bacharelado

Ao concluírem o curso, os novos bacharéis estarão prontos para atuar na área da saúde

Rozany Cristina de 
Souza Melo, que irá se for-
mar nessa primeira turma 
de Educação Física bacha-
relado, fala das dificulda-
des e desafios que viveu ao 
longo do curso. Segundo 
ela, é difícil encontrar ma-
teriais de pesquisa sobre o 
bacharelado em Educação 
Física. “No começo, ha-
via muita discussão sobre 
onde iriamos atuar, o curso 
ainda é muito novo”, relem-
bra. “O estágio foi um mo-
mento de descobertas”.

Estágio - Entre os lo-
cais que recebem estudan-
tes para estágio, estão o 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), o Distrito Sa-
nitário, o Hospital das Clí-
nicas, a Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes e as 
Unidades de Atenção Bási-
ca à Saúde da Família Les-
te Universitário e da Vila 
Pedroso. Os estudantes 
vivenciam experiências de 
estágio durane dois anos, 
podendo atuar nessa con-
dição em locais diferentes.

Durante o primei-
ro ano de estágio, Rozany 
Cristina conta que atuou 
na Maternidade Nossa Se-
nhora de Lourdes. Ela ex-
plica que o primeiro con-
tato para conhecer as ati-
vidades e as necessidades 
do local foi feito com os 
profissionais e os usuários 

da maternidade. “Tudo era 
novo, não sabíamos onde, 
de fato, iriamos atuar”, re-
lembra. A partir do conhe-
cimento das necessidades 
foi possível estabelecer as 
áreas em que os estagiários 
poderiam exercer seu tra-
balho.

As atividades na ma-
ternidade eram desenvolvi-
das durante o pré-parto e 
o pós-parto. Os estudantes 
auxiliavam as gestantes 
durante a preparação para 
o parto normal, com exer-
cícios que movimentavam 
as futuras mães. Era pre-
ciso conversar, buscando 
acalmá-las, incentivar o re-
laxamento da musculatu-
ra, promover exercícios de 
respiração e caminhadas. 
Os resultados alcançados 

eram tanto psicológicos 
quando físicos. Os progra-
mas a serem seguidos eram 
desenvolvidos de forma in-
dividual, visando atender 
às necessidades específicas 
de cada mulher. 

Durante o pós-parto, 
os estagiários pensavam 
em atividades com os be-
bês. Uma das atividades re-
alizadas foi a shantalla, que 
é uma técnica de massa-
gem em bebês. Além disso, 
as mães eram incentivadas 
a caminhar após o parto, 
atividade antes incentivada 
pelos médicos.

A princípio, as usuá-
rias tinham receio das ati-
vidades propostas, por fal-
ta de conhecimento sobre 
o que era proposto. Mesmo 
assim, Rosany considera 
que as intervenções foram 
positivas. “Verificamos re-
sultados na dilatação, por 
exemplo, que em geral apre-
sentavam-se mais positivos 
quando realizávamos os 
exercícios”, afirmou.

No segundo ano de 
estágio, Rozany atuou no 
Distrito Sanitário Leste. Foi 
lá também que sua colega 
Jackeline Dias Sintra pôde 
iniciar a prática profissio-
nal. Elas fizeram parte da 
primeira turma de estagiá-
rios da área no Distrito Sa-
nitário. Diferentemente dos 
demais locais de estágios, 
esse é mais voltado à ges-
tão e políticas públicas.

O Distrito Sanitário 
fica responsável por enviar 
materiais às Unidades de 
Saúde. Assim, os estagi-

ários não tinham contato 
direto com o público. Era 
preciso acompanhar algu-
mas atividades de Educa-
ção Física realizadas pela 
prefeitura, fornecer ma-
teriais específicos e, em 
certos casos, auxiliar os 
usuários em programas de 
atividades físicas, como ca-
minhadas.

No segundo ano de 
estágio, a estudante Ja-
ckeline Sintra também in-
tegrou o grupo que desen-
volveu atividades na Uni-
dade de Atenção Básica a 
Saúde da Família do Setor 
Leste Universitário. Lá, os 
estudantes tiveram a opor-
tunidade de desenvolver 
atividades que trouxessem 
benefícios à saúde dos tra-
balhadores.

Após análises de ne-
cessidades e construção 
de históricos dos traba-
lhadores, os estagiários 
desenvolveram o progra-
ma de atividades propos-
tas. Entre elas, estavam 
alongamento, capacidade 
aeróbica, conscientização 
corporal, correção postu-
ral, exercícios respirató-
rios, massagem, recreação 
com brincadeiras e ativi-
dades de descontração e 
relaxamento. Os exercí-
cios eram feitos individu-
almente, em duplas ou em 
grupos, levando em conta, 
também, a integração en-
tre as pessoas. Jackeline 
explica que foi possível 
“resignificar a ginástica 
laboral, que vai além do 
alongamento”.
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Comunidade: participantes dos 
programas aceitam desafios 

variados

Professor Eduardo Santos (centro) e o grupo de alunos em 
atividade prática corporal e de promoção da saúde


