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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – PaEPE I 

 

DADOS DO COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

 

Nome: Mauricio Santos Oliveira. 

RG: 44267101-5 

Ramal: 2622 

Celular: (27) 9 8111-1635. 

E-mail: mauricio_olliveira@yahoo.com.br 

Lotação: Departamento de Desportos / Centro de Educação Física e Desportos. 

Cargo: professor. 

 

DADOS DAS DISCIPLINAS 

 

Disciplina: Fundamentos da Ginástica  

Curso para o qual a disciplina é ofertada: Bacharelado em Educação Física. 

Período da grade do curso ao qual ela pertence: 1° período. 

Disciplina obrigatória. 

Vagas ofertadas: 50 

Vagas preenchidas: 38  

 

SOBRE O PROJETO 

 

Título do projeto: Fundamentos da Ginástica. 

Número de bolsas pretendidas: 2 (duas). 

PERFIL DESEJADO DO ESTUDANTE: 

mailto:mauricio_olliveira@yahoo.com.br
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- Ter cursado a disciplina Fundamentos da Ginástica. 

- Disponibilidade para cumprir a carga horária no período da tarde entre 14h00 

e 18h00. 

- Interesse em apoiar os dois projetos de extensão em ginástica, os quais servirão 

de campo de estágio em esporte. 

- Capacidade de trabalhar em equipe. 

- Domínio das ferramentas utilizadas no EARTE. 

 

Justificativa: A disciplina Fundamentos da Ginástica tem o objetivo de introduzir 

os alunos do curso de bacharelado em Educação Física no estudo da Ginástica. 

No decorrer do semestre são realizadas aulas acerca da produção histórica da 

Ginástica, os campos de atuação desse conteúdo da Educação Física e os 

fundamentos da Ginástica. Destacamos que a disciplina prima por apresentar e 

discutir o processo de ensino-aprendizagem e, também, contribuir para a reflexão 

e a ressignificação da Ginástica e de seus valores em busca de novas formas de 

intervenção que sejam inclusivas e democráticas. A presença de um monitor na 

disciplina tem potencial de apoiar a elaboração, a realização e a avaliação das 

aulas e, também, subsidiar a pesquisa e a extensão em Ginástica, pois o aluno 

monitor da disciplina irá apoiar as demais ações vinculadas ao 

professor/orientador. Ademais, o discente atuará nos projetos de extensão 

vinculados ao Núcleo de Pesquisa em Ginástica (NPG) e acompanhará projetos 

de pesquisa na área da Ginástica. Por fim, salientamos que ao final da disciplina 

os alunos elaboram uma composição coreográfica que no final do semestre 

passado foi apresentada em um festival, desse modo, a presença de um monitor 

pode apoiar a organização e a orientação dos alunos  nessa atividade.  

Objetivos: o projeto prima por propiciar o contato do aluno/monitor com os 

saberes ginásticos por meio do trânsito entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão vinculados à Ginástica, coordenadas pelo orientador desse projeto, com 

o fim de contribuir com a formação inicial do graduando em Educação Física.  



3 
 

Área(s) de conhecimento vinculada(s) à monitoria proposta: Ciências do 

Esporte/Pedagogia do Esporte/Ginástica. 

Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista:  

Para que sejam cumpridas 20 horas semanais, as quais previstas no edital e que 

todos os bolsistas devem cumprir, elencamos abaixo algumas atividades que 

serão realizadas pelo monitor do Projeto Fundamentos da Ginástica: 

- Apoiar o planejamento, realização e avaliação das aulas da disciplina 

Fundamentos da Ginástica. 

- Acompanhar o planejamento, realização e avaliação da disciplina optativa 

Ginástica Artística. 

- Participar do planejamento, realização e avaliação das aulas dos projetos de 

extensão vinculados ao Núcleo de Pesquisa em Ginástica (NPG), os quais: 

Ginástica Rítmica e Escolinha de Iniciação em Ginástica (turmas: 7-12 anos). 

Projetos que servirão de campo de estágio. 

- Participar das reuniões do NPG. 

- Integrar um dos projetos de pesquisa em Ginástica desenvolvidos no NPG. 

- Participar de eventos acadêmicos-científicos com apresentação de trabalhos no 

formato oral ou pôster. 

Resultados esperados:  

- Contato do aluno/monitor com os saberes ginásticos por meio do trânsito entre 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

- Despertar o interesse pela investigação científica e, assim, contribuir para a 

formação de recursos humanos para a pesquisa. 

- Estimular a articulação entre teoria e prática nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

- Contribuir para a formação profissional e humana do discente de graduação, 

mediante a participação no desenvolvimento das atividades do projeto. 

- Participação do discente em eventos acadêmico-científicos. 

Forma de acompanhamento pelo professor orientador: 
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- Reunião de planejamento semanal. 

- Observação da atuação do discente nas atividades de monitoria na disciplina e 

nas aulas dos projetos de extensão. 

- Participação no grupo de estudos do NPG. 

- Ficha de frequência. 

 

 

 


