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RESUMO 
 

Mediante a compreensão da importância da participação em projetos de 

pesquisa e extensão no curso de Educação Física do Campus Jataí da 

Universidade Federal de Goiás, tivemos o interesse de investigar os motivos 

que levaram os acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade 

Federal de Goiás do Campus Jataí, a participarem do Projeto de dança 

Semeart. Nossos sujeitos foram os participantes do projeto no ano de 2007, 

totalizando 20 integrantes, que responderam os questionários no momento da 

coleta de dados. Além dos questionários, utilizamos a análise documental, 

como por exemplo, o Projeto Político Pedagógico do curso em questão e o 

Projeto de Extensão Semeart, sendo estes fornecidos pela própria Faculdade 

de Educação Física do CAJ/UFG para colhermos algumas informações. 

Durante todo o andamento do trabalho utilizamos à pesquisa bibliográfica para 

embasar teoricamente nossa pesquisa. Realizamos uma pesquisa exploratória 

para verificar a possibilidade de investigação, e posteriormente a pesquisa de 

cunho qualitativo e descritivo. Por meio deste trabalho, compreendemos 

diversas idéias no momento da análise de dados, na qual destacamos o 

interesse em participar do grupo para adquirir novos conhecimentos, vivenciar 

a dança como forma de liberdade de expressão, para futuras atuações no 

campo de trabalho e por fim para aquisição de horas atividades. Dessa forma 

acreditamos ser importante salientar que nossa pesquisa se restringe a 

apresentar os dados encontrados a partir das respostas fornecidas pelos 

sujeitos em relação ao ingresso no projeto de dança da FEF/CAJ/UFG. 

Esperamos que nossa investigação seja de relevância para os acadêmicos dos 

cursos de graduação, principalmente os que contemplam a licenciatura em sua 

formação, despertandoos a participarem de projetos de extensão que 

incentivam a pesquisa, enriquecendo a formação individual e profissional no 

mercado de trabalho. 


