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Resumo
O curso de Licenciatura em Educação Física do IFFluminense Campus Campos
Centro foi regulamentado em janeiro de 2016 através da Resolução IFF n.º 005/2016,
ampliando a oferta de vagas no ensino superior da Instituição. Este curso na
modalidade presencial tem o objetivo de formar professores num viés humanista,
intervindo criticamente junto as diferentes manifestações das atividades físicas e dos
esportes. Observou-se que o curso apresenta uma crescente demanda de
interessados, considerando a relação candidato/vaga identificada nos processos
seletivos já realizados. Mesmo com a consolidada oferta de cursos de educação física
na rede privada em Campos dos Goytacazes, RJ e com a expansão da oferta de
cursos a distância (modalidade EaD) nesta área, nota-se a relevância e necessidade
de oportunizar ao público, a possibilidade de ingressar numa instituição pública e
gratuita, tendo em vista que o curso de educação física é o mais procurado entre os
cursos de licenciatura ofertados no Campus Campos Centro. Diante deste contexto,
realizou-se uma pesquisa exploratória, utilizando os dados disponíveis no site
www.iffemnumeros.edu.br, para apresentação de um breve perfil dos estudantes
regularmente matriculados em 2018.1. O objetivo foi identificar as características do
quadro discente que ingressa no curso de educação física do Campus. Conhecer tais
aspectos poderá subsidiar ações institucionais que viabilizem a permanência no
contexto acadêmico. A partir das informações coletadas, encontrou-se um perfil
majoritário de estudantes do sexo masculino (65%), com idade predominante entre 17
e 24 anos (56,5%), sendo 75% deles oriundos de escolas públicas, 54%
autodeclaram com etnia preto/pardo e com renda per capita familiar de até 1 (um)
salário mínimo (40,4%). Conclui-se que, os resultados encontrados poderão ser
utilizados pelos professores no planejamento da proposta pedagógica de ensino, bem
como auxiliar os gestores no planejamento e desenvolvimento do curso, considerando
as diversidades do corpo discente.
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