
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A VISÃO DOS ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA CAJ/UFG A 
RESPEITO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
GISLENE ALVES DA COSTA 

ORIENTADORA: PROFESSORA DOUTORA CÁTIA REGINA ASSIS ALMEIDA 
LEAL 

 

RESUMO 
 

Esta pesquisa tem o intuito de investigar qual a visão dos acadêmicos do curso 
de Educação Física CAJ/UFG, a respeito das atividades complementares. Para 
isso foi necessário averiguarmos qual o conceito de atividades complementares 
apresentado pelos alunos, a importância das atividades complementares na 
formação destes alunos, o conhecimento destes acerca da mesma de uma 
forma abrangente, os objetivos propostos pela Universidade no que se refere a 
formação e por fim qual a contribuição dessas horas atividades para a 
formação dos futuros professores de Educação Física. Sendo as atividades 
complementares um componente da grade curricular, bem como requisito para 
colação de grau, entende ser importante que os alunos compreendam a 
mesma como parte essencial de sua formação, até mesmo porque a mesma 
abre um leque de possibilidades para que os acadêmicos adquiram uma 
formação abrangente, rica em conhecimentos e oportunidades de 
amadurecimento profissional. Deste modo é imprescindível que os acadêmicos 
não só do curso de Educação Física como qualquer outro curso, esteja 
inteirado do conceito dessas atividades complementares e do que ela 
representa na formação. Foi desenvolvida por nós uma pesquisa do tipo 
qualitativa-descritiva. Participaram como sujeitos 97 acadêmicos devidamente 
matriculados e que freqüentam o curso de Educação Física regularmente. 
Utilizamos como instrumentos de pesquisa o questionário com todos os 
sujeitos e a entrevista semi-estruturada com 11 alunos que apresentaram em 
suas respostas, no questionário, ter um maior conhecimento sobre as 
atividades complementares. Neste trabalho pudemos perceber que uma boa 
parcela dos alunos-sujeitos de nossa pesquisa apresentam um conhecimento 
restrito acerca das atividades complementares. Pudemos averiguar durante 
esta pesquisa que o pouco conhecimento que os alunos têm, é obtido por meio 
dos professores, colegas, coordenação do curso, são poucos os que obtiveram 
conhecimento por meio de documentos, isso nos dá entender que existe uma 
falta de interesse pelo saber, pois se não têm a curiosidade de conhecer seu 
próprio curso como ele será capaz de intervir em outros problemas do mundo 
que o cerca. Diante disso propomos com este estudo conscientizar a 
comunidade acadêmica buscando conhecer não só as atividades 
complementares, como também o curso de forma geral. 


