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RESUMO 
O presente trabalho, trata de uma proposta de formação continuada oferecida pela 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, através de um curso de 
Especialização em Educação Física Escolar, na modalidade à distância, oferecido a 
partir da demanda de professores da área por qualificação, concretizada através 
de aprovação por edital, com financiamento da CAPES. O objetivo da pesquisa foi 
conhecer e analisar o perfil dos alunos matriculados no referido curso, em 
número de duzentos, para o que foi aplicado um questionário a cento e trinta e um 
alunos, que estavam presentes no II Encontro Presencial do Curso de 
Especialização em Educação Física Escolar nos polos de Alto Paraíso de Goiás, 
Anápolis, Catalão, Cezarina, Goianésia e Uruaçu. Os dados foram analisados de 
forma quantitativa, considerando aspectos como, o local de residência do cursista em 
relação ao polo a que esta vinculado, a faixa etária, a inserção no mundo do 
trabalho, perspectivas com relação ao curso e outros. Como resultados, obtivemos que 
o curso tem cumprido com seu objetivo central de proporcionar formação 
continuada para os professores de Educação Física que atuam na Educação Básica, 
considerando que oitenta e seis dos cento e trinta e um cursistas são professores da 
rede, compreendendo a faixa etária considerada comum para a modalidade à 
distância, que são cursistas com idade mais avançada em relação aos cursos 
presenciais, que exige um perfil de aluno autodidata e que consegue cumprir sua 
agenda de estudo. Pelo perfil dos alunos do curso de Especialização foi possível 
construir um panorama de quais municípios estão sendo atendidos e assim direcionar 
melhor outras formações ou a reedição desse mesmo curso nos polos UAB 
disponíveis, um compromisso da Universidade Pública em fazer-se acessível, 
levando para as diversas localidades, ensino, pesquisa e extensão. 
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