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PLANO DE CURSO 
 

DISCIPLINA CH CR SEMESTRE PROFESSOR TÍTULO 
Optativa III: IMAGEM NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 40 2 2021/02 MARIO ROBERTO VENERE Doutor 

  
APRESENTAÇÃO 

Pretende-se através da disciplina de Imagem na Educação Física levar a comunidade acadêmica, 
orientações sobre a utilização da imagem para fins de pesquisa cientifica e, compreender o papel 
da sua utilização na educação física, bem como oferecer subsídios teóricos e práticos para a 
execução da tarefa e interação do acadêmico com a realidade escolar. Diante disto, é fundamental 
que o acadêmico conheça o cotidiano escolar, bem como entenda a Linguagem Fotográfica na 
Educação Física. 

EMENTA 
Abordagem de tópicos escolhidos de comum acordo entre o docente e os alunos. O Ensino da 
Imagem da fotografia tendo em vista analisar os movimentos para comparação de imagens e suas 
características. 

 
OBJETIVOS 

A Disciplina Imagem na Educação Física tem a finalidade de levar a comunidade acadêmica, 
orientações sobre a utilização da imagem para fins de pesquisa cientifica e, compreender o papel 
da sua utilização na educação física.  
Diante disso, o aluno deverá ser capar de: - analisar os recursos fotográficos e noções básicas 
para os seus registros;- discutir a importância da fotografia como registros do cotidiano;- registrar 
a importância da imagem fotográfica sistematizada como ciência; - Identificar e analisar 
movimentos em imagens fotográficas ou fílmicas; - conhecer os princípios da imagem com o intuito 
de promover uma maior compreensão na educação física; - refletir sobre a questão dos direitos 
autorais em imagens fotográfica ou fílmicas, bem como, a sua importância para a pesquisa 
cientifica;  - possibilitar o conhecimento sobre a fotografia e seu registro na prática; - desenvolver 
uma visão crítica sobre o exercício da produção de imagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I - A Imagem:  
1.1 APRESENTAÇÃO DA FOTOGRAFIA  
A invenção da fotografia e o desenvolvimento de processos; fotógrafos pioneiros; função social da 
fotografia e suas aplicações.  
1.2 FORMAÇÃO DA IMAGEM 
Princípio básico do processo de formação da imagem: a câmera obscura e sua utilização. 
1.3 TÉCNICA BÁSICA 
A câmera básica: constituição e funcionamento. Manuseio da câmera reflex 35mm. Controle de 
exposição. Uso do fotômetro.  Sistema de foco. Profundidade de campo. 
 
1.4 EQUIPAMENTOS 
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Câmeras: tipos, formatos e utilização. 
Objetivas: constituição, classificação (distância focal) e utilização.  
1.5 MATERIAIS SENSÍVEIS 
Filmes: constituição, tipos, sensibilidade e utilização. Digital: CCD e CMOS. 
1.6 ELEMENTOS DA LINGUAGEM FOTOGRÁFICA 
Luz: natural e artificial. Enquadramento. Composição. Relação tempo e espaço.  
1.7 FOTOGRAFIA DIGITAL 
A câmera profissional. Introdução às questões da era digital; Questões éticas sobre interferência 
na pós-produção. Novas perspectivas para o processo fotográfico.  
1.8 BREVE ORIENTAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS 
 Leis e decretos que amparam os produtores de imagens. 
1.9 FOTOGRAFIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA  
1.10 TRABALHOS PRÁTICOS 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Excepcionalmente, neste ano de 2021 em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu 
retorno autorizado de forma remota pela Resolução n° 232/CONSEA/UNIR, de 06 de agosto de 
2020, a disciplina de Educação Ambiental e Práticas Pedagógicas -será ofertada no formato de 
aulas remotas, com atividades síncronas e assíncronas. 
A disciplina de Imagem na Educação Física é um componente curricular optativo, com carga 
horária de 40 horas, e consiste em estudos a respeito da Fotografia na Educação Física no 
contexto da realidade escolar. 
Será desenvolvida por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos e atividades 
didáticas: 
1. 30 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades síncronas: as atividades 
síncronas, para esta oferta, serão realizadas por meio do google meet de maneira que em um 
mesmo lugar virtual, independente do lugar físico em que se encontrem, todos/todas (discentes e 
docentes) dialogarão em tempo real. A carga horária e as atividades serão distribuídas da seguinte 
forma: Estudos e discussões teóricas e/ou práticas, de forma coletiva, em que todos os graduados 
e todas as graduandas matriculados deverão acessar uma sala virtual, em tempo real, a partir de 
link de acesso a ser disponibilizado pelo docente da disciplina. Nestes encontros virtuais síncronos 
também participarão convidados que tratarão de temas específicos relacionados aos conteúdos 
de Imagem na Educação Física deste plano de ensino. Durante a disciplina será realizada um 
Seminário de temas relacionados ao conteúdo da disciplina.; 
2. 10 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades assíncronas: as atividades 
assíncronas serão: leitura dos textos da disciplina, fichamentos, e a elaboração de uma Exposição 
Virtual sobre um tema sugerido pelo Professor, de acordo com o interesse do aluno.  
 

 
AVALIAÇÃO 

Instrumentos Avaliativos 
Os acadêmicos participantes das atividades da Disciplina Imagem na Educação Física serão 
avaliados pelas participações nas atividades, realização de estudos, atividades práticas e 
apresentação de atividades solicitadas no tempo previsto e acordado com o Professor durante o 
desenvolvimento da disciplina.  
A avaliação da disciplina constará de: 
1. Elaboração de 1 seminário dos temas de Linguagem Fotográfica; 100,0 pontos (P1); 
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2. Realização de um Portfólio através de slides em Power Point, contendo 05 (cinco) imagens 
registradas pelo aluno durante a disciplina, nas quais deverá fazer um comentário sobre a 
Linguagem Fotográfica; 100 pontos (P2); 
A Nota Final (NF), será calculada pela fórmula = P1 + P2/2 (P1  mais P2, dividido por 2)   
A participação ativa bem como a frequência em no mínimo 75% das atividades remotas síncronas 
é obrigatória para a aprovação na disciplina. Caso algum discente tenha dificuldade de acesso à 
internet ou caso a internet não possibilite a participação efetiva, o discente deverá comunicar 
imediatamente os professores para que seja verificada possibilidade de reposição, quando for o 
caso; 
O discente que ao longo das avaliações não atingirem a média 6.0 (seis), no final do semestre 
serão submetidos ao exame final escrito (repositiva), que será aplicada uma única prova 
contemplando o conteúdo do semestre. Se o aluno obtiver nota igual ou superior a 6.0 será 
considerado aprovado. 
. Além disso, ficará INFREQUENTE e REPROVADO o aluno que não tiver frequentado o mínimo 
de 75% das aulas. 

HORÁRIO E CRONOGRAMA DA OFERTA 
Atividades Síncronas 

Serão realizadas todas as quintas-feiras, 
através do Google Meet  

Horário: 10h30 às 12h10min 
. Estudos coletivos; atividades síncronas de 

estudos individuais e coletivos. 
Aos sábados também serão considerados 

dias letivos. 

Atividades Assíncronas 
 Horário a critério dos discentes, períodos em 

que farão leituras de textos, elaboração de 
atividades e estudos individuais, organização da 

Exposição Fotográfica.  
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Porto Velho (RO), 29 de outubro de 2021. 

_____________________________ 
 

Prof. Dr. Mario Roberto Venere  
Docente DEF/UNIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


