SE PROFESSIONALISAR NOS TRABALHOS DO ESPORTE
E DA EDUCAÇÃO FÍSICA

CIeNCIAS
E carreiras

DO ESPORTE

A FACULDADE DE CIÊNCIAS DO
ESPORTE E DA EDUCAÇÃO FÍSICA
(FSSEP) EM NÚMEROS
•

2500 estudades

•

70 professores e professores-pesquisadores

•

30 funcionÁrios administrativos

•

6 auditórios, 12 salas de aula, 2 salas de aulas práticas, 1
biblioteca com, 8000 livros e 100 revistas especializadas

• 4
 salas de computação (1 de acesso livre), videoconferência

e WIFI disponível
•

1 Unidade de Pesquisa Multi Disciplinar Esporte Saúde e

•

1 Enfermaria

•

1 Lanchonete

•

1 recepção,1 serviço relações internacionais

•

3 complexos esportivos

Sociedade (URePSSS)

NÚMEROS

CHAVES

A Faculdade de Ciências do Esporte e da Educação Física da
Universidade de Lille reúne uma equipe motivada de quase 100
formadores, pesquisadores e funcionários. O estabelecimento está
ao serviço dos estudantes para permitir com que eles adquiram
as competências e o conhecimento essencial para chegar a nova
profissão e as oportunidades do mundo do esporte e da educação
física.
Inúmeros dispositivos de acompanhamento e orientação são
colocados em prática para os alunos anualmente (tutorial, ajuda
acadêmica, contratos pedagógicos para atletas de alto rendimento).

68000 m2 de instalações esportivas
12 quadras de tênis, 1 terreno de rugby,
2 terrenos sintéticos, 1 pista de atletismo,
1 piscina, 4 ginásios, 3 salas de musculação,
2 salas de dança, 1 sala de fitness,
1 sala de ginástica olímpica,
1 sala de artes marciais, 1 sala de circo
1 muro de escalada

UMA TRADIÇÃO DE EXCELÊNCIA
1928 : Criação do Instituto Regional de Educação Física e
Esportiva por A. DEBEYRE (IREPS)
1971 : O IREPS transforma-se em Unidade de Ensino e de
Pesquisa em Educação Física e Esportiva (UEREPS)
1981 : O UEREPS torna-se Unidade de Formação e de
Pesquisa em Ciências e Técnicas das Atividades Físicas e
Esportivas (UFR STAPS)
1994 : O UFR STAPS torna-se Faculdade de Ciências do
Esporte e da Educação Física (FSSEP Lille)

A UNIVERSIDADE DE LILLE
• 64000 estudantes
•
1 das primeiras universidades FRANCESAS que
proporciona formação contínua
• 62 unidades de pesquisa
• Quase 18000 diplomas entregues sendo 8332 de
pós-graduação e 5725 de mestrado
• 90% de taxa de inserção profissional no mestrado
entre os melhores da França
• 11 grandes áreas de formação :
- Direito
- Economia e Gestão
- Línguas
- Letras e Artes
- Saúde
- Ciências Ambientais
- Ciências Humanas e Sociais
- Engenharia
- Ciências e Tecnologias
- Ciências Sociais
- Esporte

UMA ESTRATÉGIA DE
PESQUISA RENOVADA
O projeto científico da URePSSS para os próximos
cinco anos se fixa na ambição de ampliar o impacto
dessas atividades de pesquisa em níveis locais,
nacionais e internacionais, de estimular e apoiar novas
colaborações com parcerias privadas e públicas e de
favorizar a produção de pesquisas de alto nível para
os estudantes do curso Ciências da Vida e da Saúde
assim como para os estudantes de Ciências Humanas
e da Sociedade
1981: O UEREPS torna-se Unidade de Formação e de
Pesquisa em Ciências e Técnicas das Atividades

INOVAÇÃO
A Unidade de Pesquisa Multi Disciplinar
Esporte Saúde e Sociedade (URePSSS)
é uma equipe de pesquisa que compõe
profissionais da educação como professores
e pesquisadores, médicos e estudantes de
medicina dos estabelecimentos parceiros
da Comunidade de Universidades e
Estabelecimentos da Universidade de Lille,
no Norte da França.
Estudantes de terceiro ano e pós
doutorandos de diversas nacionalidades
nos visitam regularmente para completar
seus diplomas em diferentes disciplinas de
Ciências do Esporte.
Desde 2015, o URePSSS conta com uma
nova estrutura “Eurasport”, implantado
próximo ao centro hospitalar universitário
de Lille. Essa estrutura oferece aos
estudantes um ensino e uma formação de
alto nível e favorece também a ligação da
URePSSS com os patrocinadores locais,
nacionais e internacionais.

OS EIXOS DA
PESQUISA
Três eixos de pesquisa são desenvolvidos
na URePSSS, cada um subdividido
de uma à quatro temáticas, com o
objetivo de desenvolver abordagens
translacional, multidisciplinar ou
interdisciplinar.
Atividade
Física,
Músculos,
Saúde (Pr S. Berthoin)
- Adaptações e Disfuncionamentos
da Função Neuromuscular
-Adaptações e Disfuncionamentos da
Função Respiratória para o Exercício
-Adaptações e Disfuncionamentos da
Função Metabólica para o Exercício
-Determinantes da Saúde e Práticas Físicas
e Esportivas
Responsabilidade e estratégia dos atores do
esporte e da educação (Pr F. Wille)
-Processo de Construção de uma responsabilidade
social dos jornalistas esportivos
-As estratégias responsáveis dos atores do esporte e da
educação em favor da saúde
-Turismo Esportivo e Desenvolvimento Sustentável
-Responsabilidade e Ética do Esporte e da Educação
Física do 20o século
Regulamentação dos Desvios de Comportamento
(Pr W. Nuytens)

REGULAMENTAÇÃO DOS
DESVIOS DE COMPORTAMENTO
(PR W. NUYTENS)
1Um espaço de pesquisa: EURASPORT
Situado no parque Hospitalo-Universitaire de Lille,
o Eurasport é a sede administrativa da Unidade de
Pesquisa Multi Disciplinar Esporte Saúde e Sociedade.
O Eurasport acolhe estudantes de Mestrado,
Doutorado e de outras atividades de formação ao
longo do ano no domínio do Esporte-Saúde como
Ciências da Vida e da Saúde assim como alunos de
Ciências Humanas e da Sociedade.
O Eurasport conta também com um conjunto
de equipamentos científicos dedicados à
pesquisa nos domínios de Ciências do
Esporte permitindo análises relevantes
da psicologia, da biologia celular e
da biologia molecular. Há também,
dentro do Eurasport, espaços
dedicados à prática das atividades
físicas
adaptadas
permitindo
a condução de protocolos de
pesquisa sobre as populações
saudáveis ou sobre a patologia
nas condições de segurança
óptima.
Os
protocolos
de
pesquisa
concernem
particularmente
as
populações nas quais a atividade física
ou o esporte têm um efeito benéfico
direto sobre a saúde, seja num contexto
de prevenção primário ou secundário.

COLABORAÇÕES E
PARCERIAS
A localização geográfica privilegiada de Lille, próxima
de grandes capitais europeias, constitui um trunfo
inegável para os nossos estudantes em pesquisa,
que podem desenvolver projetos colaborativos com
universidades de renome na Europa e no mundo.

CURSO “EDUCAÇÃO MOTORA”
Adquirir as competências no domínio da intervenção
e da educação física e esportiva para a integração
dos conhecimentos universitários associados à uma
primeira profissionalização importante.
O Professorado das Escolas, o CAPEPS, a Agregação de
Educação Física e Esportiva e também as formações
e preparações nos vestibulares ligadas às atividades
físicas e esportivas representam as oportunidades
essenciais dessa filiação.

EXCELÊNCIA

A formação em ciências e tecnologias
das atividades físicas e esportivas é
multidisciplinar. Ela alia conhecimentos
científicos e práticas esportivas.
O ensino e a pesquisa na faculdade permitem
um acesso, de acordo com o curso cursado,
carreiras como animador, coach, professor
de educação física, treinador, preparador
físico, gerente nas profissões do esporte,
profissões ligadas na reabilitação do
exercício e professor-pesquisador.
Inúmeras
parcerias
com
federações
nacionais e ligas (tênis, natação, handebol,
Comité Nacional Olímpico e Esportivo) com
a Escola Superior de Jornalismo, com o
Instituto de Formação de Fisioterapia, com
empresas (Doublet, Accor, Décathlon…) e
coletividades foram colocadas em prática e
ajudam na inserção profissional de nossos
estudantes.
Os objetivos das formações fornecidos na FSSEP
e as oportunidades profissionais se apresentam
em 4 grandes setores e integram nos níveis
dos diplomas de Ensino Médio, Ensino Superior,
Mestrado e Doutorado.

CURSO “ATIVIDADES FÍSICAS
ADAPTADAS E SAÚDE”
Adquirir os conhecimentos relativos as deficiências
caracterizam todo o setor do deficiente (físico, mental,
social, sonoro, metabólico, multideficiente) concernindo
um público de todas as idades (de criança até o idoso)
em estruturas que acolhem essas pessoas a curto e a
longo prazo.
Desenvolver as competências ligadas à reabilitação
através de exercícios mais também o enquadramento
e acompanhamento do deficiente, a concepção e a
direção dos projetos de equipe específicos.

CURSO DE “TREINAMENTO
ESPORTIVO”
Adquirir os conhecimentos científicos e específicos
ligados ao ambiente diversificado da performance.
Desenvolver as competências ligadas ao treinamento
e à prática esportivo do debutante ao expert assim
como à organização e a gestão do ambiente físico e
humano do esporte e do esportivo afim de se preparar
para as profissões de treinador, educador, preparador
físico, conselheiro de Atividade Física e Esportiva e
pesquisador.

CURSO “GESTÃO DO ESPORTE”
Adquirir os conhecimentos e o domínio das ferramentas
relativas à gestão, a animação e a organização do
mundo esportivo.
Desenvolver as competências específicas nos domínios
da animação e da gestão do setor público (promoção
e desenvolvimento local), do desenvolvimento e da
comercialização dos serviços e bens esportivos (lazer,
comunicação e eventos...) e da gestão e da estruturação
das organizações e associações esportivas.

SE PROFESSIONALISAR NOS TRABALHOS DO ESPORTE E DA EDUCAÇÃO FÍSICA

EVOLUÇÃO
A Faculdade de Ciências do Esporte e da
Educação Física da Universidade de Lille
oferece os cursos de estudos de acordo
com o modelo europeu (Ensino Superior,
Mestrado e Doutorado).
Os diplomas
propostos são inscritos no Registro
Nacional de Certificações Professionais
(RNCP).
SE FORMAR AO LONGO DA VIDA
Lugar de formação por excelência, a FSSEP
oferece vários diplomas em formação contínua
ministrado por universitários e professionais de
referencia (ex: preparação física, preparação
mental, especialização em vídeo, tratamento
de imagem, isocinética, podologia, inserção
ao esporte etc...) mas também contratos de
profissionalização, possibilidades de validação
por obtenção de experiência, estudos
superiores graças aos processos adaptados.
Inúmeras oportunidades para retornar aos
bancos da universidade para atualizar seus
conhecimentos, evoluir e se desenvolver
profissionalmente.

Ensino Superior

0

LICENÇA STAPS/ LICENÇA STAPS FISIOTERAPIA/ LICENÇA STAPS
ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMOSemestres 1 – 4
Diploma dos Estudos Universitários Gerais STAPS

DIPLOMA DOS ESTUDOS
UNIVERSITÁRIOS CIENTÍFICOS
E TÉCNICOS (DEUST)
Enquadramento e Gestão das Atividades
Físicas, Esportivas e Culturais
Semestres 1 - 4

120
Especialidade:
Atividade física
adaptada e saúde
Semestres 5 e 6

Especialidade:
Educação Motora
Semestres 5 e 6

Especialidade:
Treinamento
esportivo
Semestres 5 e 6

Especialidade:
Gestão do Esporte
Semestres 5 e 6

180
MESTRADO STAPS GRANDE NORTE

Menção Staps :
Atividade física adaptada
e saúde
Semestres 1 e 4

Mençao Staps :
Treinamento e otimização
da Performance Esportiva
Semestres 1 e 4

Percurso “Atividade física
adaptada e saúde”

Percurso “Preparação do
atleta (aspectos físicos,
nutricionais e mentais)”

Percurso “Ciências do
Esporte e da Atividade Física”

Percurso “Ciências do Esporte
e da Atividade Física”

Mençao Staps :
Gestão do Esporte
Semestres 1 e 4
Percurso “Gestão das
Organizações Esportivas
e do Lazer”
ercurso “Internacional de
Administração Esportiva”

LICENÇAS PROFISSIONAIS
- Gestão e Desenvolvimento das Organizações,
dos Serviços Esportivos e do Lazer
Especialidade “ Gestão das Associações”
- Animação, Gestão e Organização das Atividades Físicas e Esportivas
Especialidade “Atividade Aquática e Vigilância”
- Profissões da Forma Física
Especialidade “Saúde e Bem-estar”

Mestrado MEEF
Profissões do Ensino, da Educação
e da Formação
ESPE LILLE NORTE DA FRANÇA
Semestres 1 e 4

Percurso “Ciências do Esporte
e da Atividade Física”

300
DOUTORADO

480

DIPLOMAS DA UNIVERSIDADE
- Preparação física dos esportes de equipe
- Especialização em vídeo de esportes coletivos
e individuais
- Gestão dos clubes esportivos
- Preparação mental e psicologia do atleta
- Yoga “educação yoga”
- Podologia aplicada ao esporte
- Metodologia e didática da Educação Física e
Esportiva

- Isocinética
- Imagem e esporte : aspectos conceptuais
e infográficos
- Meditação, educação e inserção ao esporte
- Atividade física e desenvolvimento da
criança
- Diploma da Universidade em Ciências e
Engenharia do Esporte

Percurso “Profissional”

Percurso “Pesquisa”

A FSSEP, UMA FACULDADE DE
DIMENSÕES INTERNACIONAIS

SEJA

BEM-VINDO

A FSSEP, uma faculdade de dimensões internacionais
Herdeira há mais de quatro séculos de história e de
conhecimento, Lille beneficia de uma tradição de excelência
voltada ao futuro.

A Universidade de Lille e a Faculdade de Ciências do
Esporte e da Educação Física são também responsáveis
pelo desenvolvimento e lazer da cidade.
Estudar na Lille é viver Lille, capital do Norte, uma cidade
dinâmica e esportiva, rica em história e cultura. A cada
passo na cidade... uma descoberta.
Do ponto de vista da arquitetura, o barroco flamengo herdado da Espanha,
as façadas multicolores do Velho Lille, o classicismo das casas do século
XVIII ao redor da arquitetura industrial do século XIX assim como as
casas ultramodernas dos arquitetos do final do século XX à Euralille.
Museus, música, dança, teatro, ópera, esporte : Lille e sua metrópole
recebem ao longo do ano mais de 500 manifestações, eventos culturais
ou esportivos (Paris-Roubaix, meeting de atletismo, semi-maratona de
Lille, Losc) reunindo os amantes das festas, com grandes encontros
anuais como a festa dos Gigantes em junho ou a famosa Braderie de
Lille que atrai mais de 2 milhões de pessoas todos os anos em setembro.
Amizades, festa, gastronomia e encontros calorosos... Se você gosta de
techno, rock, jazz ou música romântica, não importa. A vida noturna de
Lille te reservará boas surpresas nos bares ou nas baladas do Velho Lille
ou então nos mercados fechados da cidade, lugar preferido os habitantes
de Lille.

No coração da Europa, ao lado de Londres, Bruxelas,
Colônia, Amsterdam e Paris, Lille é uma universidade
voltada para o internacional.
A FSSEP conquistou o seu lugar na política de abertura
internacional da Universidade de Lille ao desenvolver
parcerias específicas em Ciências do Esporte para propor
aos alunos mobilidades internacionais de 3 à 10 meses.
O objetivo é familiarizar o estudante aos sistemas
universitários diferentes e de aperfeiçoar os conhecimentos
linguísticos, trunfo insubstituível para o futuro da carreira
profissional.

O ESTUDANTE NO CORAÇÃO DA
UNIVERSIDADE
Lugar de ensino e conhecimento, a Universidade de
Lille é também um lugar de acolhimento, lazer, de vida
e de trocas. O estudante é acompanhado ao longo da
sua carreira acadêmica por uma vasta rede de serviços
específicos.
• Serviço Pedagógico e Social
• Serviço Universitário de Informação e de Orientação
• Serviço de Estágios e de Emprego
• Serviço Comum de Documentação
• Serviço Cultural
• Serviço da Vida do Estudante
• Missão Deficientes
• Serviço Comum de Atividades Físicas e Esportivas
• Serviço Inter Universitário de Medicina Preventiva e
de Promoção da Saúde
• Serviço Comum de Formação Contínua
• Serviço de Relações Internacionais

•1
4 acordos ERASMUS (Bélgica, Espanha, Romênia,
Portugal, República Tcheca, Irlanda)
•G
 raduação Sanduíche com o Canadá (Montreal e Laval),
Chile (Valparaiso), China (Universidades de Shenyang e
Qingdao), Líbano, Brasil e Rússia

OS DIPLOMAS : DIPLOMA UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL EM CIÊNCIAS E ENGENHARIA
DO ESPORTE E MESTRADO INTERNACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA.

• Vindo de Dunkerque (A25), saída Porte des Postes.
•V
 indo de Paris (A1) ou de Roubaix Tourcoing (A1), pegar
a direção de Dunkerque (A25) e sair imediatamente à
Porte d’Arras ou Moulins Lille. Nos dois casos, pegar em
seguida o Boulevard d’Alsace (D750) a direita.
•D
 o metrô Porte de Douai, pegar à direita na rua Armand
Carrel. Continuar na rua Faubourg de Douai. Pegar à
direita em direção ao Jardin des Plantes e da Faculdade
de Ciências do Esporte. Continuar na rua Anatole
France. Pegar à esquerda na rua da Université antes da
passagem de trem.
•V
indo da estação de trem, pegar o metrô linha 2,
direção St Phillibert. Descer na estação Porte de Douai
(4a estação). Continuar à pé ou pegar o ônibus, direção
Ronchin (parada Gaston Berger). Atravessar o Complexo
Esportivo Universitário José Savoye.
Faculté des Sciences du Sport
et de l’Éducation Physique
9 rue de l’Université - 59790 Ronchin
T : 03 20 88 73 50 - F : 03 20 88 73 63
staps.univ-lille2.fr

https://www.facebook.com/FSSEPLille2
@FSSEPLille2
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COMO CHEGAR NA FSSEP

