biológicas

Educação Física
Profissional valorizado com expansão do mercado
A valorização de uma vida mais
saudável, da beleza de um corpo
bem cuidado e dos diversos espetáculos esportivos levou ao aumento da demanda por profissionais
da Educação Física, cuja atividade
hoje vai muito além do trabalho na
rede escolar. Esse profissional pode
atuar em cinco campos: educação,
saúde, esporte, lazer e empresas.
Só o mercado de atividade física
movimenta mais de R$ 2 bilhões em
negócios no Brasil. São pelo menos
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1,5 milhão de frequentadores de
academias e 3,5 milhões de adeptos
de caminhadas e exercícios em casa.
Sem dúvida, as escolas públicas
e particulares continuam apresentando uma grande demanda por
professores de Educação Física. Mas
o profissional pode atuar também
na organização e administração
esportiva, em academias, clínicas,
acampamentos, empresas, hotéis,
hospitais, postos de saúde e como
personal training.

É esse cenário em franca expansão que os formados em Educação Física encontram ao sair da
faculdade. Mas, para construir uma
carreira sólida, é importante que o
formado na área goste não apenas
de praticar esportes, mas também
de ensinar e de lidar com pessoas.
O perfil desejável desse profissional
reúne ainda características como
o interesse por conhecimentos
ligados a manifestações físicas,
psicológicas e socioculturais.

O curso de Educação Física
é oferecido em três câmpus na
Unesp. Em todos, o estudante
poderá vivenciar, já na graduação
e com supervisão dos professores,
experiências profissionais, como
aulas no ensino fundamental. Todos
oferecem graduação em Licenciatura e a implantação dos cursos de
Bacharelado está em andamento.
Na Licenciatura da Faculdade
de Ciências, em Bauru,o foco está
direcionado para a atuação do
formado no ambiente escolar. No
caso do curso noturno, os alunos
devem realizar seus estágios no
período diurno. Os estudantes
contam com laboratórios de pesquisa e projetos de extensão, onde
poderão produzir conhecimentos
e vivenciar situações reais de trabalho. No curso de Bacharelado, a
ser implementado em 2012, a área
de atuação é em Saúde e Aptidão
Física, contemplando a formação
para atuar desde a prevenção ao
processo terapêutico em indivíduos
saudáveis ou acometidos por males
associados ao sedentarismo. Os
alunos vêm obtendo a nota máxima no ENADE desde 2005, sendo,
nesses anos, o primeiro do Estado

Com boa
infra-estrutura,
cursos enfatizam
tanto o ensino como
atividades em
outras áreas
de São Paulo e ficando entre os cinco primeiros do Brasil. Desde 2007,
recebe, consecutivamente, quatro
estrelas do Guia do Estudante da
Editora Abril.
Em Presidente Prudente, a graduação prepara o futuro profissional
para o trabalho pedagógico, atuando na educação básica (educação
infantil, pré-escolar, fundamental e
médio). Ao final do curso de licenciatura, ele será capaz de dominar
técnicas e habilidades necessárias à
elaboração, execução e avaliação de
programas adequados aos projetos
pedagógicos das escolas. A unidade
possui ainda um centro de treinamento, usado pela equipe brasileira
de atletismo.
Considerado o melhor do país,
o curso oferecido pelo Câmpus de
Rio Claro conta com instalações

modernas. Ao longo dos quatro
anos, os estudantes participam de
atividades relacionadas à pesquisa,
ao ensino e à extensão. Nos dois
primeiros anos, os alunos integram duas turmas com disciplinas
comuns e básicas. Ao término do
segundo ano, o aluno poderá optar
pelas modalidades de licenciatura,
para atividade exclusiva na escola
e áreas correlatas do magistério,
do fundamental ao superior, ou bacharelado, voltado para academias,
hospitais, clubes, empresas, centros
de treinamento. Considerado o
curso cinco estrelas em todos os
guias de profissão, o Departamento
consta com 39 projetos de extensão
que atende mais de cinco mil usuá
rios da comunidade, oferecendo
espaço para estágio, iniciação científica, monitoria e experiência didática pedagógica e gestão esportiva.
Consta ainda com 27 laboratórios
de pesquisas em todas as áreas de
competência da Educação Física as
quais dão a visibilidade e expressão
no Brasil e no exterior. Há programas de mestrado e doutorado nos
quais oportunizam alunos de todo
pais e do exterior e compor relações
acadêmicas institucionais.
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