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Nome do Componente Curricular em português: Modulo 

Interdisciplinar de Formação I 

Nome do Componente Curricular em inglês: Physical 

Education In Basic Education 

Código: MIF001 

Nome e sigla do departamento: DEMIF Unidade acadêmica: 

Reitoria 

Carga horária semestral 

30 horas 

Carga horária semanal teórica 

01 horas/aula 

Carga horária semanal 

prática 

01 hora/aula 

Ementa: O Módulo Interdisciplinar de Formação tem como objetivo desenvolver práticas 

pedagógicas interdisciplinares, envolvendo professores e alunos de todos os cursos de 

licenciaturas da UFOP. 

Conteúdo programático:  

De caráter flexível, o MIF permite ao estudante escolher, dentro de um leque de alternativas 

oferecidas pelos departamentos e professores, o módulo no qual se inscreverá em determinado 

período letivo. Trata-se de um componente curricular obrigatório, que contempla atividades 

presenciais, semipresenciais e/ou a distância. Sua carga horária mínima será definida pela 

Subcâmara de Licenciaturas e incorporado aos projetos pedagógicos dos cursos, respeitada a 

sua autonomia. É desejável que ao longo da formação o estudante será inscrito em pelo menos 

3 (três) MIF, conforme os períodos indicados nas respectivas matrizes curriculares. O MIF 

poderá ser operacionalizado, de acordo com as seguintes possibilidades: (i) laboratório 

interdisciplinar, onde os alunos desenvolvem trabalhos coletivos; (ii) confecção de material 

didático; (iii) desenvolvimento de tecnologia educacional; (iv) simulação de práticas 

pedagógicas; (v) desenvolvimento de atividades práticas em laboratório de ensino; (vi) 

atividades de extensão15 em escola ou projeto educativo; (vii) produção de tecnologias e 

metodologias inovadoras de educação; (vii) projetos de ensino; (viii) propostas curriculares; 

(ix) produção de textos pedagógicos; (x) elaboração de unidades didáticas; (xi) simulação e 

reflexão de práticas; (xii) análise e produção de vídeos; (xiii) construção de jogos; (xiv) 

estudo de casos didáticos; (xv) elaboração de portfólios; (xvi) dentre outras atividades 

formativas. As atividades desenvolvidas nos MIF devem privilegiar a análise e reflexão sobre 

problemas e desafios educacionais concretos, estimulando a construção de possíveis 

estratégias de soluções. 

Bibliografia básica: 

Bibliografia complementar: 

 


