
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        CARACTERIZAÇÃO DO PROEF  
 
 
O Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede é um curso       
semipresencial com oferta nacional, realizado por uma rede de Instituições de Ensino 
Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e coordenado pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus Rio Claro.  
 
No âmbito institucional da UFMG e da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (EEFFTO), destaca-se a relevância do Programa de Mestrado Profissional em 
Educação Física em Rede na perspectiva de potencializar as ações desenvolvidas pelos 
Departamentos de Educação Física e de Esportes no que se refere à pós-graduação, 
especificamente, no tocante a Educação Física Escolar.  
 
O Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede constitui-se em uma 
iniciativa extremamente relevante e significativa no que se refere ao atendimento de uma 
demanda histórica em nível local e regional pela formação, em nível de pós-graduação 
stricto sensu, que atenda aos docentes responsáveis pela disciplina Educação Física nas 
escolas de Educação Básica.  
 
Há histórico de curso de mestrado profissional em rede para a formação de professores, 
nas áreas de Matemática, Letras, História, Física e Artes, que vem sendo executado com 
êxito. No âmbito da UFMG, está em desenvolvimento na Escola de Belas Artes o PROF 
Artes. A criação do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede na 
EEFFTO configura-se como uma possibilidade de atender a uma demanda histórica pela 
constituição de uma ação de formação continuada e de qualificação profissional de 
docentes que atuam com o ensino do componente Educação Física nas escolas de 
Educação Básica.  
 
Nesse sentido, pode-se caracterizar a demanda a ser atendida pelo Programa de Mestrado 
Profissional em Educação Física em Rede na EEFFTO como sendo constituída por 
professores e professoras de Educação Física que atuam com o ensino desse componente 
curricular nos diferentes níveis e modalidades de ensino das escolas de Educação Báisca. 
Os docentes que participarão do programa compõem o corpo docente de escolas das redes 
públicas (Federal, Municipal e Estadual) e da rede privada da cidade de Belo Horizonte, 
bem como os demais municípios do estado de Minas Gerais.  
 
 

 

     


