EDITAL 141/2020 – ORIENTAÇÕES PARA ESCOLHA DA ÁREA ESPECÍFICA DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O SEMESTRE 2021.1
O UniRios – Centro Universitário do Rio São Francisco, credenciado a funcionar como
Instituição de Ensino Superior através da Portaria/MEC n.º 1.789/2019 - DOU. 21/10/2019, por
este Edital e em conformidade com seu Regimento, torna pública as orientações para a escolha
da Etapa Específica do Curso de Graduação em Educação Física entre as áreas de
Bacharelado ou Licenciatura para ingresso no 5º período do semestre letivo 2021.1.

1. PÚBLICO E PRÉ-REQUISITOS
1.1. Necessitam escolher entre a etapa específica do Bacharelado ou a Licenciatura em
Educação Física, conforme as orientações e prazos determinados no presente edital, os alunos
que irão cursar o 5º período no semestre letivo 2021.1;
1.2. Para efetivação da matrícula nas disciplinas da etapa específica, é necessário ter
cursado o 4º período (etapa comum em núcleo de estudos da formação geral),
identificador da área de Educação Física, comum a ambas as formações.

2. PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DA ÁREA ESPECÍFICA DO CURSO
2.1. O prazo para solicitação da Escolha da Área Específica do Curso será de 28/12/2020 à
10/01/2021, sem prorrogação.
2.2. As solicitações deverão ser efetivadas pelos alunos, através do preenchimento de
protocolo on-line, por meio de requerimento (Solicitação da Área Específica do Curso de
Educação Física).
2.3. Na justificativa do requerimento deverá constar, obrigatoriamente, a etapa específica
do Bacharelado ou a Licenciatura em Educação Física em que o aluno deseja se matricular.
2.4. Quando da abertura do protocolo com a solicitação, o aluno deverá preencher, assinar e
enviar para o endereço eletrônico secretaria@unirios.edu.br a DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO
EDITAL 140/2020, (ANEXO I deste Edital), em arquivo PDF ou imagem.
2.5. Para alterar a opção da etapa específica serão respeitados o mesmo prazo e procedimento
do item 2.1., sendo considerada a declaração por último apresentada.
2.6. Em até 30 dias após o início das aulas, o aluno deverá proceder com a entrega do referido
documento, original e assinado, na Central de Atendimento da Instituição.
2.7. É de responsabilidade do aluno acompanhar o andamento do requerimento (respostas e
interações), através do Portal Acadêmico ou App do UniRios.

3. OBJETIVOS DAS ÊNFASES
3.1. Nortear o aluno a desenvolver uma atitude profissional ética;
3.2. Permitir a integração teoria-prática em conformidade com as habilidades e competências
relacionadas ao exercício profissional do profissional de Educação Física prevista no projeto
político pedagógico;
3.3. Promover o desenvolvimento da formação profissional em Educação Física por meio da
articulação teórico-prática na etapa específica escolhida pelo aluno;
3.4. Possibilitar ao aluno o conhecimento das diferentes demandas: institucionais, acadêmicas
e sociais para o exercício da profissão;
3.5. Compreender os níveis de intervenção na área de formação escolhida, a partir dos
fenômenos que nela se apresentam;
3.6. Desenvolver uma visão crítica e reflexiva sobre as disciplinas.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Para formação de turma em qualquer das ênfases serão necessários, no mínimo, a
inscrição de 15 (quinze) alunos;
4.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados pela
Coordenação do Curso de Educação Física e, em grau de recurso, pela Reitoria;
UniRios – Centro Universitário do Rio São Francisco,
Em Paulo Afonso-BA, 28 de dezembro de 2020.

Registre-se e cumpra-se.

Profa. Dra. Ana Carolina Santana de Oliveira
Coordenadora dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física

Visto. De acordo. Publique-se.

Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO EDITAL E ESCOLHA DA ETAPA ESPECÍFICA

Eu, _______________________________________________________________________,
matrícula nº ____________________, discente do _______ período do Curso de Graduação
em Educação Física do UniRios – Centro Universitário do Rio São Francisco, declaro que li e
estou de acordo com o Edital 141/2020 de orientações para escolha da etapa específica do
curso de Educação Física para o semestre letivo 2021.1, inclusive, no concernente ao
cumprimento dos pré-requisitos para a efetuação da matrícula no quinto período. Para tanto,
optarei por uma das ênfases a seguir:

Opção pela Etapa Específica (assinale um X na opção desejada):
(

) Bacharelado em Educação Física

(

) Licenciatura em Educação Física

Paulo Afonso-BA, _____ de _____________ de _________.

_____________________________________
Assinatura/Ciência do(a) Aluno(a)

