
Curso: Educação Física 
O profissional atua com atividades físicas para pessoas ou grupos. Prepara 
crianças e adultos para as inúmeras modalidades de esporte. Auxilia no 
tratamento de portadores de deficiência, aplicando exercícios especiais. 
Mercado de Trabalho: Pode trabalhar com grupos, em escolas, clubes e 
academias de ginástica, ou prestar atendimento individual, como personal 
trainer. É possível, ainda, atuar sozinho ou participar de equipes 
multiprofissionais com médicos, psicólogos e fonoaudiólogos. Para exercer a 
profissão é obrigatório o registro no respectivo conselho (Confef/Crefs). 
Atuação no Mercado de Trabalho: 
Condicionamento físico: Auxiliar na realização de exercícios individuais 
como Personal Trainer e também em clubes, academias de ginástica ou 
empresas para melhorar as condições de saúde das pessoas. 
Ensino: Dar aulas nos ensinos Fundamentais e Médio. 
Grupos especiais: Instruir e acompanhar idosos, gestantes, adultos e 
crianças deficientes, cardíacos e doentes em atividades físicas que beneficiem a 
saúde. 
Desempenho: Orientar indivíduos e equipes nos processos de treinamento e 
competição nas modalidades esportivas competitivas olímpicas e não olímpicas. 
Recreação: Entreter hóspedes, associados e turistas em hotéis, SPA, clubes, 
condomínios e navios. 
Terceiro setor: Gerenciar, programar e desenvolver projetos sociais de 
inclusão esportiva. 
Turismo ecológico: Coordenar atividades ao ar livre, como montanhismo e 
exploração de cavernas. 
Atuação no Mercado de Trabalho: 
Condicionamento físico: Auxiliar na realização de exercícios individuais 
como Personal Trainer e também em clubes, academias de ginástica ou 
empresas para melhorar as condições de saúde das pessoas. 
Ensino: Dar aulas nos ensinos Fundamentais e Médios. 
Grupos especiais: Instruir e acompanhar idosos, gestantes, adultos e 
crianças deficientes, cardíacos e doentes em atividades físicas que beneficiem a 
saúde. 
Desempenho: Orientar indivíduos e equipes nos processos de treinamento e 
competição nas modalidades esportivas competitivas olímpicas e não olímpicas. 
Recreação: Entreter hóspedes, associados e turistas em hotéis, SPA, clubes, 
condomínios e navios. 
 



Terceiro setor: Gerenciar, programar e desenvolver projetos sociais de 
inclusão esportiva. 
Turismo ecológico: Coordenar atividades ao ar livre, como montanhismo e 
exploração de cavernas. 

 
Salário inicial: R$ 1.380,00 
Duração do Curso: 04 anos. 
Investimento: Consulte valor promocional para 2014 em nossa Central de 
Atendimento através dos telefones (43) 3379-2000 ou 3379-2072   
 
 

 
 
 
 
 

Telefone: (43) 3379-2000 ou 3379-2072 
Site: www.inesul.edu.br 


