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P L A N O  D E  E N S I N O (2020.1 – período da pandemia Covid-19) 

Com as alterações decorrentes da Resolução Normativa Nº140/2020/CUn, de 21 de 

Julho de 2020 

Disciplina: Bases Epistemológicas da Educação Física 

Código: DEF 3104-001 

Número de Créditos: 04 Créditos 

Carga Horária Total: 60 Horas/aula 

Professora: Dra. Carolina Fernandes da Silva  

Atendimento aos alunos: via e-mail institucional (carolina.f.s@ufsc.br) e/ou Ambiente 

Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle. As mensagens que os(as) alunos(as) 

enviarem serão respondidas, via e-mail institucional e/ou Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem Moodle, no prazo de até 07 dias de recebimento da mesma. O professor 

não se responsabiliza se a mensagem enviada pelo(a) aluno(a), para o e-mail 

institucional (carolina.f.s@ufsc.br) e/ou Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Moodle, não chegar ao destinatário em decorrência de problemas de conexão com a 

internet e/ou problemas no provedor de e-mail institucional e/ou problemas no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle. 

 

EMENTA: 

O percurso da racionalidade e as teorias do conhecimento. Disciplinaridade e 

cientificidade: a discussão epistemológica da ciência, suas caracterizações e sua critica. 

O objeto de estudo: as principais concepções disciplinares de campo em Educação 

Física. 

 

OBJETIVOS: 

- Compreender o desenvolvimento histórico da racionalidade e da epistemologia como 

teoria do conhecimento; 

- Analisar alguns elementos da crise da racionalidade e dos limites da ciência moderna;  

- Estudar algumas questões básicas para a discussão epistemológica da ciência e suas 

caracterizações; 

- Caracterizar e comparar as principais concepções de campos disciplinares da 

Educação Física presentes no Brasil e as possibilidades de articulação entre as áreas do 

Programa de Pós-graduação em Educação Física/UFSC. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 



 

Unidade I - Epistemologia e conhecimento  

Unidade II - A Ciência moderna: constituição e significados  

Unidade III - Modificações na Teoria da Ciência  

Unidade IV - Epistemologia e Educação Física  

 

METODOLOGIA: 

 Os componentes curriculares dessa disciplina ofertada na vigência do cronograma 

estabelecido no Calendário Suplementar Excepcional em decorrência da Resolução 

Normativa Nº140/2020/CUn, de 21 de Julho de 2020, serão os mesmos da 

disciplina ofertada no período anterior à crise sanitária decorrente da pandemia de 

COVID-19. 

 

 Esse trimestre 2020.1 terá mais 7 semanas letivas reiniciando em 24/08, devendo 

ser somadas também às duas semanas trabalhadas em Março/2020, as quais tiveram 

conteúdos ministrados aos(às) alunos(as) matriculados(as).  

 

 Os conteúdos que foram ministrados em Março/2020 corresponderam a 8 horas-

aulas de conteúdos da Unidade I. 

 

 Os componentes curriculares de caráter teórico dessa disciplina serão compostos 

por atividades síncronas (40%) e assíncronas (60%) de leitura, discussão, pesquisa e 

elaboração de textos. 

 

 A primeira atividade síncrona ocorrerá na primeira aula, por Webconferência, na 

ferramenta BigBlueButton do no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem  

Moodle. A segunda e a terceira aulas síncronas ocorrerão via Webconferência no 

Moodle, visando o diálogo sobre o conteúdo ministrado nas semanas anteriores. 

Conforme os dias estabelecidos no cronograma desse Plano de Ensino, estas 

ocorrerão em tempo real, no horário e dia da disciplina (terças-feiras, das 8h30min 

às 11h50min) e não serão gravadas para disponibilização futura aos(as) alunos(as). 

 

 As atividades assíncronas dessa disciplina serão disponibilizadas aos estudantes, no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle, utilizando tecnologias de 

informação e comunicação: arquivos do tipo PDF e/ou WORD serão 

disponibilizados.  

 

 A bibliografia principal da disciplina a ser utilizada na vigência do Calendário 

Suplementar Excepcional em decorrência da Resolução Normativa 

Nº140/2020/CUn, de 21 de Julho de 2020 será disponibilizada pela professora, em 

forma digital (arquivos do tipo PDF e/ou WORD, e/ou o link do vídeo disponível 

na internet), no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle. 

 

AVALIAÇÃO: 



As atividades serão disponibilizadas na íntegra (orientações, critérios de avaliação, link 

de acesso, prazo da entrega e conteúdo) na primeira semana de aula que se inicia em 

24/08/2020. 

     Atividade avaliativa: Elaboração, desenvolvimento e escrita de um artigo científico 

que será organizado e desenvolvido pelos estudantes com a professora, que tenha 

relação entre o conteúdo trabalhado nas aulas e campo da Educação Física. Os discentes 

se organizarão em duplas para o desenvolvimento das atividades. A dupla será avaliada 

em conjunto a partir da capacidade de articulação teoria e objeto de pesquisa (50%) e 

cumprimento das etapas da pesquisa nas datas estipuladas em um cronograma 

organizado pelo grupo (50%). 

 

7 FREQUÊNCIA:  

 

7.1 Atividades assíncronas 

 

 O registro da frequência ocorrerá a partir de questionários disponibilizados no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle sobre a temática semanal da 

disciplina;  

 

 A cada semana de aula, uma pergunta de múltipla escolha sobre o conteúdo 

semanal disponível nos materiais de estudo, estará disponível para ser respondida, 

o(a) estudante que marcar uma resposta (independente se correta ou não) terá 

contada a sua presença;  

 

 A(s) pergunta(s) será(ão) construída(s) no próprio Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem Moodle que registra, automaticamente, para o docente da disciplina, 

qual discente respondeu e qual discente não respondeu o(s) questionamento(s), 

dentro do horário permitido para que a(s) pergunta(s) ficasse(m) disponível para 

o(a) discente.  
 

 O período para responder começará à 0h do dia da aula e ficará disponível até às 

23h59min do dia anterior da próxima aula.  

 

 O(A) aluno(a) deverá responder a(s) pergunta(s), uma única vez em cada semana 

letiva, para que a frequência semanal na disciplina seja efetivada. 

 

 O(A) aluno(a) que não responder a(s) pergunta(s) em alguma semana letiva 

receberá falta na disciplina, naquela referida semana. Se a semana tiver somente 

atividades assíncronas e o(a) aluno(a) não responder à(s) pergunta(s) receberá a 

quantidade de faltas correspondente a quantidade de créditos semanais da 

disciplina, o que corresponde a 4 (quatro) horas-aulas. 

 

 A(s) pergunta(s) será(ão) utilizada(s) somente para registro da frequência, de modo 

que o fato de responder corretamente ou erroneamente a alguma pergunta não 

incidirá, respectivamente, em benefício ou prejuízo avaliativo em termos de nota na 

disciplina ao(à) aluno(a).  

 

 

7.2 Atividades síncronas  



 

 Nos dias dos encontros síncronos, a frequência será registrada a partir da presença 

do(a) discente na atividade no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Moodle; 

  

 O(A) discente que não estiver presente nos dias dos encontros síncronos receberá 

falta; 
 

 A falta do(a) discente nos dias dos encontros síncronos, corresponderá a 04 faltas, 

pois os encontros síncronos serão nos dias/horários equivalentes a 04 horas-aulas da 

disciplina.  

 

8. CRONOGRAMA: 

Sem

ana  Data Conteúdo Material tipo de aula  

Horas-

aulas 

1 

25/08/

2020 

Apresentação do plano 

de ensino e 

cronograma e Unidade 

I e II 

Webconferência e 

textos em formato 

PDF síncrona 

 

 

 

4h/a 

2 

1º/09/2

020 Unidade IV 

Atividade de 

pesquisa e textos 

em formato PDF assíncrona 

 

4h/a 

3 

08/09/

2020 Unidade II e IV 

Atividade de 

pesquisa e textos 

em formato PDF assíncrona 

 

4h/a 

4 

15/09/

2020 Unidade II e III 

Webconferência e 

textos em formato 

PDF síncrona 

 

 

4h/a 

5 

22/09/

2020 Unidade IV 

Atividade de 

pesquisa e textos 

em formato PDF assíncrona 

 

4h/a 

6 

29/09/

2020 Unidade IV 

Atividade de 

pesquisa  assíncrona 

 

4h/a 

7 

06/10/

2020 

Organização da escrita 

do trabalho final 

Webconferência e 

textos em formato 

PDF síncrona 

 

 

4h/a 
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