ANEXO A
MAPA FUNCIONAL DO CURSO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
COMPETÊNCIA
PRINCIPAL

01 - Realizar as atividades de
capacitação física

UNIDADE DE COMPETÊNCIA

01- avaliar, desenvolver,
manter e recuperar os padrões de
desempenho físico da tropa.

02- Regular a prática desportiva da
tropa.

02- Realizar a gestão do
treinamento de equipes
desportivas

03- Gerir, planejar e conduzir as
equipes desportivas.

04- Organizar eventos desportivos
03- Realizar a gestão
desportiva
05- Disseminar a prática desportiva e
a qualidade de vida
04 – Realizar atividade de
ensino e pesquisa

06 – Exercer a docência nas escolas
de formação
07. Realizar pesquisas na área das

ELEMENTO DE COMPETÊNCIA
01 – Aplicar o TAF
02 – Conduzir sessões de TFM
03 – Avaliar o condicionamento físico
04 – Participar da recuperação física após lesão
05 – Aplicar as normas referentes ao treinamento físico
06 – Orientar a prática de atividade física para grupos especiais
07 – Assessorar o planejamento e acompanhar os exercícios no terreno
08 – Avaliar e realizar a dosagem do desenvolvimento afetivo
09 – Assessorar o planejamento do treinamento físico semanal
10 - Conduzir atividade física em campanha
11 – Acompanhar e orientar as atividades físicas
12 - Promover a prática de modalidades desportivas
13 - Planejar atividades recreativas na OM e para a família militar
14- Selecionar talentos desportivos
15- Chefiar equipes desportivas
16- Planejar e conduzir o treinamento técnico / tático
17 - Planejar e conduzir o treinamento físico
18 - Identificar incidência de problemas psicológicos relacionados à atividade física
19 - Identificar incidência de problemas nutricionais relacionados à atividade física
20 - Identificar incidência de problemas físicos relacionados à atividade física
21 - Desenvolver valências físicas pertinentes
22 - Identificar os atributos inerentes às modalidades
23 - Aplicar regras das modalidades desportivas
24 - Planejar operacionalmente as modalidades desportivas
25- Preparar e adequar as instalações desportivas
26- Aplicar as normas referentes a organização de eventos
27- Assessorar o planejamento das construções desportivas
28- Realizar palestras
29- Estimular a prática desportiva e desenvolvimento de projetos
30 - Realizar instruções relacionadas à saúde e qualidade de vida
31- Estimular o auto-aperfeiçoamento dos envolvidos com o treinamento físico
32 - Ministrar instruções utilizando as práticas pedagógicas
33 - Planejar instruções dentro da área da educação física
34 - Orientar as produções científicas
35 – Realizar pesquisas científicas

ciências da atividade física.

