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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA DE PRÁTICAS CORPORAIS, NATUREZA E SOCIEDADE
PROGRAMA DO CONCURSO

O concurso público de provas e títulos para o cargo de professor de 3º grau na área de
conhecimento Práticas Corporais, Natureza e Sociedade tem o propósito de atender às
demandas do Curso de Educação Física (Graduação e Pós-graduação) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, nas seguintes disciplinas:
a) Graduação: Metodologia dos esportes aquáticos (Natação, polo aquático,
hidroginásticas, entre outros), práticas corporais de aventura; Lazer, educação e
desenvolvimento humano.
b) Pós-graduação: Corpo e aprendizagem; Formação, ensino e práticas corporais na
educação física.
O docente poderá atuar, ainda, nas disciplinas DEF0650-Atividade Física, Saúde e
Qualidade de Vida e DEF0651-Atividade Física, cultura e Lazer, ofertadas aos demais
cursos da UFRN.
O concurso terá o seguinte programa:
1 – Atividades aquáticas;
2 – Corpo, natureza e sociedade;
3 – Corpo e ludicidade;
4 – Cultura de movimento e educação física;
5 – Metodologia dos esportes aquáticos;
6 – Atividades aquáticas e ludicidade;
7 – As atividades aquáticas como conteúdo da educação física escolar;
8 – Saúde e sociedade;
9 – Corpo e aprendizagem;
10- Práticas corporais de aventura.
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RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

1- Concepções de Ensino e aprendizagem dos esportes aquáticos;
2- As atividades aquáticas e educação física escolar;
3- Lazer e ludicidade nas práticas pedagógicas no cotidiano escolar;
4- Corpo, aprendizagem e experiência nas práticas corporais de aventura como conteúdo
da Educação Física Escolar;
5- Cultura de movimento e organização dos conteúdos da educação física escolar;
6- A saúde como tema transversal na Educação Física escolar;
7- Reflexões sobre corpo e aprendizagem na educação física escolar;
8- Desafios e possibilidades metodológicas para o ensino das Práticas corporais de
aventura na educação física escolar.
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Espera-se que o candidato desenvolva atividades de pesquisa, ensino e extensão, bem como
tenha perfil compatível para ser credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação
Física, considerando-se os critérios de área veiculados pela Capes, particularmente no que diz
respeito aos estudos socioculturais e pedagógicos do corpo e do movimento humano. Reafirmase a atuação na Pós-Graduação como expectativa de atuação profissional para este cargo, sem
perder de vista o fortalecimento da Graduação.

