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RESUMO

A universidade oportuniza aos acadêmicos experiências de pesquisa, ensino e extensão, 
contribuindo assim para sua formação profissional. Entre os vários projetos extensão da 
UFG/CAJ  do  Curso  de  Educação  Física,  foi  atribuído  destaque,  neste  trabalho  ao 
Projeto  Comunidade  Aquática.  O  objetivo  desta  pesquisa  é  caracterizar  o  Projeto 
Comunidade Aquática e sua relação com a formação profissional dos acadêmicos do 
curso  de  Educação  Física,  realizar  um  levantamento  acerca  da  implantação  e 
desenvolvimento do Projeto Comunidade Aquática na Universidade Federal de Goiás 
em  Jataí,  conhecer  a  opinião  do  coordenador  envolvido  no  Projeto  Comunidade 
Aquática, a respeito da contribuição e desenvolvimento para a formação profissional 
dos  monitores  do  projeto  que  são  os  acadêmicos  de  Educação  Física,  relatar  as 
principais  dificuldades  encontradas  pelos  monitores  participantes  do  Projeto 
Comunidade Aquática e identificar os momentos de aprendizagem mais significativos 
para os académicos participantes do Projeto Comunidade Aquática.  Realizamos uma 
pesquisa  do  tipo  qualitativa  descritiva,  baseada  em  referências  bibliográficas.  O 
instrumento da pesquisa usamos foi questionário com perguntas abertas. Os sujeitos da 
pesquisa foram os acadêmicos do curso de Educação Física e o coordenador do Projeto 
Comunidade  Aquática.  A pesquisa  foi  realizada  na  Universidade  Federal  de  Goiás, 
Campus  Jataí,  na  Unidade  Jatobá.  Nos  resultados  obtidos  podemos  observar  que  o 
Projeto Comunidade Aquática contribui para o acadêmico na sua formação profissional, 
podendo experimentar a vivência professor/aluno, de como planejar as aulas e também 
referente  a  voz  de  comando,  ainda  dentro  da Universidade,  tendo o contato  com a 
sociedade, no qual, possa haver trocas de conhecimentos. Outro fator identificado foi a 
iniciação à produção científica e também a pesquisa referente àmetodologia de natação, 
e o interesse pela atuação profissional na área.
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