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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço 

onde funciona o campus atual, na Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na 

mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava a implantar cursos de formação superior 

que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a vocação da cidade como um 

importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a 

égide da cultura barroca colonial – e também na transição de sua economia de um grande 

centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área universitária, manifestada 

especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação 

de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – 

que atraía e continua atraindo, até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de 

várias partes do estado e do país, criando alto impacto na economia são-joanense. Essa 

vocação acadêmica da cidade foi incrementada com a posterior criação do IF – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 
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de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 

concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 
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(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Educação Física se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Educação Física tanto o PDI 

quanto Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso 

do UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

 Estando a microrregião de São João del Rei, em expansão corrente, possuímos no 

curso de Educação Física, a crescente necessidade de formar profissionais da área em 

questão, com competência para atuar no dito mercado formal e não formal (fora da escola). 

Este fato é uma realidade, não só no contexto do desempenho (performance) atlético-

desportivo, mas também e principalmente, no contexto das práticas das atividades físicas 

com o objetivo de promoção da saúde e qualidade de vida. 

Aspectos da política institucional aparecem e são também expressos nos Projetos 

Pedagógicos de Curso, na medida em que os componentes curriculares devem promover o 

desenvolvimento integral do aluno, centrando-se em competências e habilidades próprias 

dos profissionais de cada curso e pautando-se na formação humanística e integral cidadã. 

Privilegiando a formação por competências e habilidades, através de uma matriz curricular 

de curso estruturada de modo a favorecer a flexibilidade das disciplinas e a busca pela 

interdisciplinaridade, o UNIPTAN investe em projetos alinhados com sua identidade e missão 

institucionais. 

Uma das grandes preocupações da área da Educação Física é que, o processo de 

urbanização e o avanço tecnológico, estão contribuindo de forma significativa, para um estilo 

de vida mais sedentária. Desta maneira, entendemos a importância, de formar profissionais 

qualificados, preparados para lidar com o perfil da sociedade atual.  

Neste contexto, observamos também, a ampliação de possibilidades nas áreas de 

atuação do profissional de Educação Física. Além da atuação no mercado formal, como 

professores da Educação Básica, observamos a oportunidade de se trabalhar em hospitais, 

em equipes multiprofissionais, no lazer, em academias, escolas de iniciação e ainda como 
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personal trainer. O personal, é uma área e constante crescimento da Educação Física, visto 

as possibilidades de adaptação de tempo e espaço para as práticas corporais, otimizando 

assim, o tempo do aluno e abrangendo suas possibilidades para a prática de atividade física.  

O bacharel em Educação física atua no planejamento, orientação e avaliação de 

programas de atividades físicas e de saúde para indivíduos ou grupos de pessoas de todas 

as idades, em condições saudáveis ou integrantes de grupos especiais (com fatores de risco, 

portadores de deficiência, gestantes e outros), além de atuar no desenvolvimento de 

pesquisas científicas. 

No UNIPTAN, preparamos os alunos para atuar com excelência nos diversos setores 

que nos abrange. Buscamos, por meio dos estágios, atividades complementares e projetos 

de extensão inserir o egresso no mercado de trabalho, conhecer suas potencialidades, 

limitações e assim, dialogar com sua formação.  

 

1.2 Objetivos do curso 

 Os objetivos do Curso de Educação Física foram estabelecidos de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza 

a educação superior no Brasil. Eles foram elaborados considerando-se o perfil profissional 

do egresso, o contexto local de inserção do curso, e em consonância com as necessidades 

regionais, de forma que o egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei 

mas em toda a região. Além disso, os objetivos do curos são elaborados de forma a permitir 

que os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação possam  ser adaptados 

tornando-o capaz de atuar em ambientes adversos. 

 Para tal, ao estabelecer as diretrizes do Curso de Educação Física, o Núcleo Docente 

Estruturante aliou novas práticas que emergem de modernas investigações no seu campo 

do conhecimento, que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano e 

suas manifestações e expressões corporais, com foco nas diferentes formas e modalidades 

da prática das atividades físicas.  

Sendo assim, o curso de Bacharelado em Educação Física do Uniptan tem como meta a 

formação de profissionais voltados para o domínio de conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais específicos de sua área de atuação, orientados por valores 

sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática.  

 O Bacharel em Educação Física deverá ser capacitado para atuar em ambientes não-

formais como academias, hospitais, clínicas especializadas, áreas públicas, clubes 
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comunitários, condomínios residenciais, atendimento individualizado ou domiciliar (personal 

training), dentre outros ambientes onde ocorram ou possam ocorrer tais perspectivas de 

intervenção.  

A área conta com objetivos específicos, sendo estes: 

√ Pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a realidade social para nela intervir 

acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões da motricidade 

humana e movimento humano, cultura do movimento corporal, atividades físicas, 

tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, 

do jogo, do esporte, das lutas, da dança, visando à formação, à ampliação e enriquecimento 

cultural da sociedade para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável;  

√ Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 

eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde; 

√ Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 

eticamente balizada em todas as manifestações do esporte e considerar a relevância social, 

cultural e econômica do alto rendimento esportivo;  

√ Intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, planejada e 

eticamente balizada no campo da cultura e do lazer;  

√ Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 

discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização de políticas públicas e 

institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação não escolar, da 

segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre outros;  

√ Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crianças, 

jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e comunidades especiais) de 

modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos 

e programas de atividades físicas e/ou esportivas e/ou de cultura e de lazer;  

√ Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar diferentes técnicas, instrumentos, 

equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção acadêmica profissional em 

Educação Física nos seus diversos campos de intervenção, exceto no magistério da 

Educação Básica;  

√ Acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de áreas 

afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de contínua 

atualização acadêmico-profissional; 

 √ Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar e 

diversificar as maneiras de interagir com as fontes de produção e de difusão de 
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conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins, com o propósito de 

contínua atualização acadêmico-profissional.  

A formação do Bacharel em Educação Física irá contemplar os seguintes eixos 

articuladores: 

 I - saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em saúde, 

saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações biológica, psicológica, 

sociológica, cultural e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço e comunidade; 

gestão em saúde; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de 

Educação Física na Saúde; 

 II - esporte: políticas e programas de esporte; treinamento esportivo; dimensões e 

implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica do esporte; gestão do 

esporte; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de esporte; 

  III - cultura e lazer: políticas e programas de cultura e de lazer; gestão de cultura e de lazer; 

dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica do lazer; 

objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física na 

cultura e no lazer. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 

diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 

recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso 
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cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 

 O egresso do Curso de Educação Física compartilha suas características com os 

acadêmicos de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei 

firma-se, cada vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da 

Universidade Federal de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um novo 

perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de economia e base de sustentação 

financeira das famílias em seu entorno. 

O Educador Físico, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 

curso de Educação Física, regulamentada pela resolução CNE/CES (Conselho Nacional de 

Educação/ Câmara de Educação Superior) nº 6, de 18 de dezembro de 2018, deve 

apresentar as seguintes competências e habilidades gerais: 

a) dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da 

Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, 

morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática;  

b) pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a realidade social para nela 

intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões da 

motricidade humana e movimento humano, cultura do movimento corporal, atividades 

físicas, tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 

ginástica, do jogo, do esporte, das lutas, da dança, visando à formação, à ampliação e 

enriquecimento cultural da sociedade para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo 

e saudável; 

 c) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde;  

d) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada em todas as manifestações do esporte e considerar a 

relevância social, cultural e econômica do alto rendimento esportivo;  

e) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada no campo da cultura e do lazer; 
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 f) participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 

discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização de políticas públicas e 

institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação não escolar, da 

segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre outros;  

g) diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas 

(crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e comunidades 

especiais) de modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e 

avaliar projetos e programas de atividades físicas e/ou esportivas e/ou de cultura e de lazer;  

h) conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar diferentes técnicas, instrumentos, 

equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção acadêmico profissional em 

Educação Física nos seus diversos campos de intervenção, exceto no magistério da 

Educação Básica;  

i) acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de 

áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de 

contínua atualização acadêmico-profissional; e 

 j) utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar 

e diversificar as maneiras de interagir com as fontes de produção e de difusão de 

conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins, com o propósito de 

contínua atualização acadêmico-profissional. 

O curso de Bacharelado em Educação Física deverá assegurar uma formação 

generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção profissional, fundamentada no 

rigor científico, na reflexão filosófica e conduta ética. Assim, o graduado em Educação Física, 

na modalidade de bacharelado deverá estar qualificado para analisar criticamente a 

realidade social, para nela intervir profissionalmente por meio das manifestações e 

expressões do movimento humano, visando a formação ampliação e enriquecimento cultural 

das pessoas e aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo 

e saudável. 

Como competências alcançadas, deverá dominar os conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais específicos da Educação Física e aqueles advindos das 

ciências afins, orientados por valores sociais, morais, éticos e estéticos. As habilidades 

desenvolvidas deverão qualificá-lo para a intervenção profissional em treinamento esportivo, 

orientação de atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura em atividades 
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físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada com a área de Educação 

Física, além de outros campos relacionados às prática de atividades físicas, recreativas e 

esportivas. 

O exercício de tais competências e habilidades são constantemente estimulados 

durante a graduação em Educação Física no UNIPTAN. Na formação dos ementários e dos 

planos de ensino, professores estudam e debatem esses aspectos da DCN, tendo 

constantemente em foco a formação do Educador Físico como um todo. Os conteúdos 

programáticos, dessa maneira, visam não apenas dar ao aluno um panorama de uma 

disciplina, mas prepará-lo em teoria e prática para a realidade que se apresentará. O perfil 

do egresso que visamos formar é uma discussão e um estudo constante com o objetivo de 

fornecer uma formação integrada e complexa.  

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Educação Física contempla as modernas 

exigências tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio 

mercado de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 

* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Educação Física, desde os 

momentos iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, 



10 
 

vêm sendo privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, 

tais como: 

 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 

cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 O projeto pedagógico do curso de Graduação em Educação Física foi construído em 

total observância às diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Educação 

Física na resolução CNE/CES, N° 6, de 18/12/2018. 

 O curso de Educação Física, no UNIPTAN, comtempla a formação ética em Educação 

Física. É incluso na formação dos alunos, a prevenção do uso de meios ilícitos e danosos à 

saúde no cotidiano das práticas corporais, especialmente nas de caráter competitivo ou que 

visem ao desenvolvimento físico de crianças e adolescentes. 

 O Curso de Curso de Educação Física, em conformidade com as premissas 

apresentadas acima, traz, conforme a resolução nº 6, de 18 de dezembro de 2018, o artigo 

5°que assim escreve: 

“Art. 5º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades, sensibilidade 

e atitudes requerida do egresso para o futuro exercício profissional, a formação do 

graduado em Educação Física terá ingresso único, destinado tanto ao bacharelado 

quanto à licenciatura, e desdobrar-se-á em duas etapas, conforme descrição a seguir: 

 

I - Etapa Comum - Núcleo de estudos da formação geral, identificador da área de 

Educação Física, a ser desenvolvido em 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, 

comum a ambas as formações. 
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II - Etapa Específica - Formação específica a ser desenvolvida em 1.600 (mil e 

seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos terão acesso a conhecimentos 

específicos das opções em bacharelado ou licenciatura. 

 

§ 1º No início do 4º (quarto) semestre, a Instituição de Educação Superior deverá 

realizar uma consulta oficial, por escrito, a todos os graduandos a respeito da escolha 

da formação que pretendem seguir na Etapa Específica - bacharelado ou licenciatura 

- com vistas à obtenção do respectivo diploma, ou, ao final do 4º (quarto) semestre, 

definir sua escolha mediante critérios pré-estabelecidos; 

 

§ 2º A formação para intervenção profissional à pessoa com deficiência deve ser 

contemplada nas duas etapas e nas formações tanto do bacharelado, quanto da 

licenciatura. 

 

§ 3º A integração entre as áreas específicas dependerá de procedimento próprio e da 

organização curricular institucional de cada IES, sendo vedada a eliminação de temas 

ou conteúdos relativos a cada uma das áreas específicas indicadas.” 

 

 O artigo comtempa a articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes 

requeridas do egresso destinado tanto a bacharelado quanto a licenciatura e que somente 

ao final do 4° período, irá definir a sua escolha. 

 No que se refere à etapa em comum de ensino, a DCN da educação Física destaca 

a necessidade da oferta que, comtemple os seguintes conhecimentos:  

 I -fisiológico, biomecânico, anatômico-funcional, bioquímico, genético, psicológico, 

antropológico, histórico, social, cultural e outros), enfatizando a aplicação à Educação Física;  

 II - Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e 

socioculturais da motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento 

corporal/atividade física (a exemplo de fisiologia do exercício, biomecânica do esporte, 

aprendizagem e controle motor, psicologia do esporte e outros);   

 III - Conhecimento instrumental e tecnológico (a exemplo de técnicas de estudo e 

pesquisa - tipos de conhecimento, técnicas de planejamento e desenvolvimento de um 

trabalho acadêmico, técnicas de levantamento bibliográfico, técnicas de leitura e de 

documentação; informática instrumental - planilha de cálculo, banco de dados; técnicas de 

comunicação e expressão leiga e científica e outros), enfatizando a aplicação à Educação 

Física;  

 IV - Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção profissional em Educação 

Física, a exemplo de código de ética, diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, 

variáveis de prescrição do exercício, meio ambiente e sustentabilidade, diversidade cultural, 

diferenças individuais e outros.  
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 Quanto tratamos da formação do Bacharel em Educação Física, buscamos uma 

formação, humanista, técnica, crítica, reflexiva e ética, qualificadora da intervenção 

profissional fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética em 

todos os campos de intervenção profissional da Educação Física. 

 A resolução CNE/CES, N° 6, de 18/12/2018, trás como objeitvos a aquisição e 

desenvolvimento dos seguintes conhecimentos, atitudes e habilidades profissionais para o 

bacharel em Educação Física: 

 a) dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos da 

Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores sociais, 

morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática;  

 b) pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a realidade social para nela 

intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões da 

motricidade humana e movimento humano, cultura do movimento corporal, atividades 

físicas, tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 

ginástica, do jogo, do esporte, das lutas, da dança, visando à formação, à ampliação e 

enriquecimento cultural da sociedade para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo 

e saudável;  

 c) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde;  

 d) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada em todas as manifestações do esporte e considerar a 

relevância social, cultural e econômica do alto rendimento esportivo;  

 e) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 

planejada e eticamente balizada no campo da cultura e do lazer;   

 f) participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 

discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização de políticas públicas e 

institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação não escolar, da 

segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre outros;  

 g) diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas 

(crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e comunidades 

especiais) de modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e 

avaliar projetos e programas de atividades físicas e/ou esportivas e/ou de cultura e de lazer;  
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 h) conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar diferentes técnicas, instrumentos, 

equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção acadêmicoprofissional em 

Educação Física nos seus diversos campos de intervenção, exceto no magistério da 

Educação Básica;  

 i) acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de 

áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de 

contínua atualização acadêmico-profissional; e  

 j) utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a ampliar 

e diversificar as maneiras de interagir com as fontes de produção e de difusão de 

conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins, com o propósito de 

contínua atualização acadêmico-profissional. 

Respeitando a Resolução n° 06, de 18 de dezembro de 20018, o curso de Educação 

Física do UNIPTAN está estruturado com Carga Horária Mínima, de 1600 horas  para a 

etapa em comum de ensino e de 1.600 horas para a etapa de formação específica das 

opções e bacharelado ou licenciatura.  

A carga horária total do curso será de 3,382,69 horas de efetivo trabalho escolar, 

nestas incluídas aulas teóricas e práticas, inclusive o estágio supervisionado e atividades 

complementares, respeitadas as seguintes considerações: 

 As aulas práticas, associadas às teóricas, de caráter presencial, online ou híbrida, 

serão desenvolvidas ao longo de todo o curso por meio de atividades programadas, 

com uma metodologia de ensino que contextualize e ponha em ação o aprendizado, 

com carga horária de 2,449,41 horas. 

 Os estágios supervisionados (básico e específico) terão, no total, a duração de 

640horas e constituirão atividade de aprendizagem profissional desenvolvida pelo 

aluno em situações reais de trabalho; 

 Atividades complementares, as quais são componentes curriculares enriquecedores 

e implementadores do próprio perfil do formando, com carga horária mínima de 160 

horas; 

 Práticas como componente curricular, terão, no total, 133,28 horas. 

Na elaboração da estrutura curricular em seus diversos cursos, o UNIPTAN tem 

certeza de que sua identidade institucional está sendo construída com dedicação, 
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honestidade e busca contínua de competência. Busca-se reafirmar seu compromisso 

permanente com as diretrizes norteadoras das instituições e os sistemas de ensino 

centrados na excelência e melhoria da qualidade e da produtividade de seus serviços, 

respeitando o princípio de indissociabilidade entre: 

 o ensino (graduação), em que assume a responsabilidade da formação presencial, 

do homem cidadão e do profissional-ético capacitado para ter sucesso como 

empreendedor e mão-de-obra especializada para o exercício da reflexão crítica, 

participação na produção, sistematização e superação do saber e/ou alavancador de 

processos de desenvolvimento auto-sustentável; 

 a pesquisa acadêmica, que visa formar profissionais com raciocínio científico, 

capazes de desenvolver investigações comprometidas com a solução dos problemas 

político-culturais, sócio-econômicos locais e/ou regionais;  

 a extensão, que promove a troca de experiências com a comunidade por meio da 

socialização das ações desenvolvida no processo ensino-aprendizagem, pelo legado 

da criação cultural e da pesquisa gerada na instituição e dos programas em parceria 

de educação continuada e de ação comunitária; ao tempo em que retroalimenta os 

seus conteúdos e processos acadêmicos e gerenciais. 

Desta maneira, o diálogo entre as reflexões e preocupações da IES, em consonância 

com as Dretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Educação Física, 

concretizam o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que promovam a 

flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade, o uso de ferramentas tecnológicas  e a 

integração de conteúdos, pessoas e conhecimentos nos diversos cursos e áreas, 

considerando ser este um processo formativo que requer pensar recursos e estratégias 

de aprendizagem condizentes com o contexto social, econômico, cultural, ambiental e 

tecnológico no qual o UNIPITAN está inserido. 

1.4.1 Matriz curricular:  

 As disciplinas e carga horária do curso, definidas na Matriz Curricular que será 

apresentada à seguir, são integralizadas por  disciplinas obrigatórias e optativas, Projetos 

Integradores – PI , Trabalho de Conclusão de Curso – TCC,  Estágios Supervisionados - ES 

e Atividades Complementares – AC. Tais componetens são afertados em caráter presencial 

– PR, Híbrido – HB, e/ou online – ON. 
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TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

         1 História da Educação Física PR    33.33           -       33.33 2.00    -

         2 Jogos, Recreação e Lazer PR    33.33    33.33           -       66.66 4.00    -

         3 Biologia Celular HB    33.33    16.66     16.66     66.65 4.00    -

         4 Anatomia Humana HB    49.98    33.33     16.66     99.97 6.00    -

         5 Sociologia e Antropologia ON.A     33.33     33.33 2.00    -

         6 Língua Portuguesa ON.A     33.33     33.33 2.00    

         7 Crescimento e Desenvolvimento Humano PR    16.66    33.33           -       49.99 3.00    

 166.63  116.65     99.98           -            -     383.26    23.00 -

 1º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

TOTAL

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

8         Bioquímica  HB IA    33.33    16.66     16.66     66.65 4.00    

9         Lutas e Artes Marciais  PR    33.33    16.66           -       49.99 4.00    

10       Aprendizagem Motora  ON.S          -       33.30     33.30 2.00    

11       Atenção Primária à Saúde  ON.A     66.66     66.66 3.00    

12       
Fundamentos da Dança e atividades 

expressivas  PR    33.33 16.66   -            49.99 2.00    

13       Esportes de Marca  PR    16.66 33.33   -            49.99 4.00    

14       Esportes de Parede e de Rebote  PR    16.66 16.66       33.32 3.00    

 133.31    99.97     83.32     33.30          -     349.90    22.00 -

 2º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

TOTAL

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

17       Fisiologia Humana  HB    33.33    16.66     16.66     66.65 4.00    

18       Metodologia Científica  ON.A     66.66     66.66 4.00    

19       Atividades Aquáticas I  PR    33.33    16.66     49.99 3.00    

20       Esportes de Invasão I  PR    16.66    33.33           -       49.99 3.00    

21       Cineantropometria  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

22       Primeiros Socorros para Educação Física  PR    16.66    16.66           -       33.32 2.00    

23       Pedagogia do esporte  ON.S          -       33.30     33.30 2.00    

24       Psicologia do Esporte  ON.S     66.60     66.60 4.00    

 116.64    99.97     83.32     99.90          -     399.83    24.00 -

 3º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

TOTAL

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

25       Fisiologia do Exercício  HB          -      33.33     16.66     49.99 3.00    

26       Educação Física Inclusiva  PR    16.66 33.33   -            49.99 2.00    

27       Esporte de Rede/ Quadra dividida  PR    33.33 16.66   -            49.99 3.00    

28       Esporte de Invasão II  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

29       Fundamentos da Ginástica  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

30       Deontologia da Educação Física  ON.S          -       33.33     33.33 2.00    

31       Gestão de Sistema de Informação  ON.A     66.66     66.66 4.00    

   83.31  116.64     83.32     33.33          -     316.60    18.00 -

 4º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

TOTAL
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TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

32       Cinesiologia e biomecânica  PR    16.66 16.66       33.32 3.00    

33       Treinamento Desportivo  HB          -   16.66   33.33        49.99 3.00    

34       Recreação, Lazer e Saúde  PR          -   16.66       16.66     33.32 2.00    

35       Nutrição Esportiva  ON.S          -       33.30     33.30 2.00    

36       Voleibol  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

37       Ética e bioética aplicada à saúde  PR    16.66 16.66       33.32 2.00    

38       Políticas públicas de saúde  ON.S          -       33.30     33.30 2.00    

39       Projeto Integrador I Educação física e Saúde  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

40       Estágio I  ES  164.00   160.00 10.00  

   66.64    99.96     49.99     66.60  164.00   443.19    28.00 -                      

 5º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

TOTAL

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

41       Futebol e Futsal  PR    16.66 16.66   33.32   2.00    

42       Treinamento Resistido  HB    16.66 16.66   16.66    49.98   3.00    

43       Marketing Pessoal e Profissional  ON.A     66.66 66.66   4.00    

44       Direitos Humanos e Diversidade  ON.A 33.33    33.33   2.00    

45       Prescrição de exercício  PR    16.66    16.66           -   33.32   4.00    

46       Atividades de academia  PR    16.66    16.66 33.32   2.00    

47       Projeto Integrador II Academia de Ginástica  PR    16.66    16.66           -   33.32   2.00    

48       Estágio II  ES  164.00 164.00 10.00  

   83.30    83.30   116.65           -    164.00   447.25    29.00 -

 6º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

 Total 

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

49        Basquetebol  PR    16.66    16.66           -   33.32 2.00    

50       Ginástica Laboral  PR    16.66    16.66           -   33.32   2.00    

51       Atividades Aquáticas II  PR    16.66    16.66 33.32   2.00    

52       TCC I  PR    16.66    16.66           -   33.32   4.00    
53       Eletiva I - LIBRAS  ON.A          -       33.33 33.33   2.00    

54       Epidemiologia e Bioestatística  HB    16.66    33.33     16.66 66.65   4.00    

55       Prescrição de exercício para Grupos Especiais  PR    16.66 16.66   33.32   4.00    

56       Personal trainer  PR    16.66 16.66   33.32   2.00    

57       Projeto Integrador III Esportes Aquáticos  PR    16.66    16.66 33.32   2.00    

58       Estágio III  ES  168.00 168.00 10.00  

 133.28  149.95     49.99           -    168.00   501.22    34.00 -

 7º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

Total

TIPO

Teórica Prática Online A Online S Estágio Total

59        Handebol  PR    16.66    16.66     33.32      2.00 

60        Educação Ambiental e Sustentabilidade  ON.A     33.33     33.33      2.00 

61        TCC II  PR    16.66    16.66     33.32      4.00 

62        Gestão e Emprendedorismo  ON.A          -       33.33     33.33      2.00 

63        Práticas corporais de aventura  PR    16.66    16.66     33.32 3.00    

64        Eletiva II - ERGONOMIA  ON.S          -       33.30     33.30 2.00    

65       Projeto Integrador IV Esportes de Quadra  PR    16.66    16.66     33.32 2.00    

66        Estágio IV  ES  169.00   169.00 10.00  

   66.64    66.64     66.66     33.30  169.00   402.24    27.00 -

Crédito

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida 

por) 

Total

 8º Período 

Ordem Disciplina

 INSTITUCIONAIS 

Carga Horária
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1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

Encontram-se relacionadas e descritas, a seguir, as disciplinas/componentes 

curriculares integrantes da matriz curricular do Curso de Educação Física, por período 

semestral, com as respectivas ementas e bibliografia. 

 

1º PERÍODO 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Termos e conceitos relacionados ao movimento humano e à Educação Física: desde 

sua origem histórica, até a sua implantação no Brasil. Diferenças epistemológicas 

entre Licenciatura e Bacharelado. Análise crítica sobre o campo de atuação do 

bacharel, ressaltando a importância desta área para a sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

3.339

1749

833

657

100

3.339.49    

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

Atividades Práticas

Estágio Supervisionado

Atividades Complementares

Atividades Teóricas

Teórica Prática Estágio PCC Total

1          Libras ON     33.33          -               -     33.33       2.00 -

2          Ergonomia aplicada à Educação Física PR     33.33          -               -     33.33       2.00 -

3          Educação Física e Contemporaneidade PR     33.33          -               -     33.33       2.00 -

4           Psicomotricidade PR     33.33          -               -     33.33       2.00 -

 Orientação  

Pedagógica 

(Antecedida TIPODisciplina

 DISCIPLINAS ELETIVAS 

Ordem

 

INSTITUCIONAIS 

Carga Horária

Crédito

LEGENDA:

ON  ON-LINE 

PI PROJETO INTEGRADOR

PR  PRESENCIAL 

ES ESTÁGIO SUPERVISIONADO

PCC Prática como Componente Curricular

IA  INSTITUCIONAL POR ÁREA 

IE INSTITUCIONAL POR IES
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CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: A história que não se 

conta. 10ª ed. Campinas: Papirus, 2004. 

 

MELO, Victor Andrade de. História da Educação Física e do Esporte no Brasil: 

Panorama e Perspectivas. São Paulo. IBRASA. 1999. 

SOARES, C. L. Educação Física: Raízes Européias e Brasil. 2ª ed. Campinas: 

Autores Associados, 2001. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde: 

Fundamentos, Métodos, Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2119-

6/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso em: 08 fev. 2018.  

 

CONFEF. Conselho Federal de Educação Física 10 anos: defendendo a 

sociedade, valorizando a profissão. São Paulo: CONFEF, 2008. Disponível em: 

<http://www.listasconfef.org.br/arquivos/livro.10.anos.pdf>. Acesso em 08 fev. 2018. 

 

MARTINS, Iguatemy Maria de Lucena (org.). Intervenção Profissional e Formação 

Superior em Educação Física: Articulação Necessária para a Qualidade do 

Exercício Profissional. CONFEF, 2015. Disponível em: 

<http://www.listasconfef.org.br/arquivos/INTERVENCAO_DOCUMENTO_FINAL.pdf

>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

SILVA, Gelcemar Oliveira; NASCIMENTO, Juarez Vieira do (orgs.). Educação, 

Saúde e Esporte: Novos desafios à Educação Física. Ilheus, BA: Editus, 2016. 

Disponível em: 

<http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2016/educacao_saude_esporte.pdf>. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

VAISBERG, Mauro; MELLO, Marco Tulio de (coords.). Exercícios na Saúde e na 

Doença. Barueri, SP: Manole, 2010. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443064/cfi/0>. Acesso 

em: 08 fev. 2018. 

JOGOS RECREAÇÃO E LAZER 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: A disciplina busca interpretar os conceitos de jogos, lazer e 

recreação na sociedade, nas instituições de educação formal e não formal. 

Planejar, programar, executar e avaliar os jogos, as atividades recreativas 

e de lazer, incluindo a recreação e lazer adaptados a diferentes grupos.. 

Bibliografia Básica: 

ALVES, Cathia et al. Lazer e Recreação: Repertório de Atividades por Fases da 

Vida. São Paulo: Papirus, 2009.  

MARCELLINO, Nelson Carvalho,1950 – Lazer e educação. 13 ed. Campinas: 

Papirus, 2008. 

 

MARCELINO, Nelson Carvalho (Org) – Repertório de Atividades de Recreação e 

Lazer: para hotéis, acampamentos, prefeituras, clubes e outros. 2 ed. 

Campinas/SP: Papirus, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dias, Cleber, Isayama, Ferreira, H. Organização de Atividades de Lazer e 

Recreação, 1º Edição. Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513317/Acesso em 

02/02/2020.  

 

Gonçalves, PD, Hernandez, SS, Roncoli, R. Recreação e lazer, 1º edição. Sagah, 

2018; Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025998/Acesso em 

02/02/2020  

 

MALLEN, Cheryl, ADAMS, J. Gestão de Eventos Esportivos, Recreativos e 

Turísticos: Dimensões Teóricas e Práticas. Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448526/Acesso em 

02/02/2020.  

 

RIBEIRO, Ferreira, Lazer e Recreação, 1º edição. Érica, 2014; Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521848/Acesso em 

02/02/2020.  

 

Takatsu, Jogos de Recreação. Cengage, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122486/Acesso em 

02/02/2020. 

 

BIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA:  

Introdução a citologia. Células procariontes e eucariontes. Bioquímica e biossíntese 

celular. Estrutura das membranas e transporte. Citoplasma, citoesqueleto e 

organelas citoplasmáticas. Fotossíntese, respiração e fermentação. Replicação do 

DNA e síntese proteica. Ciclo celular e divisão celular. Célula no contexto social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBERTS, B. et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à biologia 

molecular da célula. São Paulo: Artmed , 2005. 

COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E. A célula: uma abordagem 

molecular. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

ROBERTIS, E. M. F. de.; HIB, José. De Robertis: bases da biologia celular e 

molecular. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

BIBLIGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBERTS, B et al. Fundamentos da biologia celular.4. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2017. Disponível em: 

https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714065/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso: 01/06/2020. 

ALMEIDA, L. M. de, PIRES, C. Biologia celular: estrutura e organização 

molecular. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520803/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em 02/06/2020. 

De ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Biologia celular e molecular. 16. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2386-

2/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 Acesso: 01/06/2020. 

EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Raven. Biologia vegetal. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2384-

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 Acesso em 02/06/2020. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J; ABRAHAMSOHN, P. Histologia básica: texto e 

atlas. 13.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732178/cfi/6/2!/4/2@0:0 

Acesso: 01/06/2020. 

 

ANATOMIA HUMANA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA:  

Introdução à Anatomia Humana – História e evolução. Terminologia anatômica, 
planos de secção, posição anatômica e divisões básicas do corpo humano. Sistema 
Esquelético – Ossos e cartilagens. Sistema articular. Sistemas muscular, tegumentar, 
sensorial, digestório, endócrino, cardiovascular e respiratório. Sistemas Nervoso 
Central e Periférico. Sistemas urinário e genital masculino e feminino. 

. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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FATTINI, C. A.; D'ANGELO, J. G. Anatomia humana: sistêmica e segmentar. 3 ed. 
SãoPaulo: Atheneu, 2011.  

VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray’s: anatomia para estudantes. 2 ed. 
Elsevier, 2013. 

WASCHKE, J.; PAULSEN, F. (COORD.). Sobotta: atlas de anatomia humana: 
anatomia geral e sistema muscular. 23 ed., v. 1. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2003. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452677/. Acesso em: 
13 jul. 2019. 

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2301-5/. Acesso em: 
13 jul. 2019. 

MOORE, K. L., DALLEY, A. F., AGUR, A. R. Anatomia Orientada para Clínica. 8 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/. Acesso em: 13 
jul. 2019. 

HARTWIG, W. C. Fundamentos em Anatomia. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/. 
Acesso em: 13 jul. 2019. 

GILROY, A. M. Atlas de Anatomia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732765/. 
Acesso em: 13 jul. 2017. 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Conceitos e métodos de antropologia e sociologia. As correntes 

fundamentais de Antropologia. As correntes fundamentais da Sociologia. Temáticas 

fundamentais da Antropologia e Sociologia: religião, Antropologia do parentesco e 

Sociologia da família, gênero, raça e etnia, globalização, política, economia e 

trabalho, consumo, desigualdade social, comunicação de massa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. 32.ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 239 p. 

BRIGADÃO, C. Globalização a olho nu: o mundo conectado. São Paulo: Moderna, 
1998. 

MARCONI, M. A; PRESOTTO, Z. M. N.. Antropologia: uma introdução. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. 324 p 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BOFF, L. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. 6.ed. 
Petrópolis: Vozes, 1997. 206 p. 

BRACHT, V. Sociologia crítica do esporte: Uma introdução. 3 ed. Na., Ijuí: Unijuí, 
2004. 136 p. (Coleção Educação Física). 

CASTELLANI FILHO, L. Educação física no Brasil: a história que não se conta. 
18 ed., Campinas, SP: Papirus, 2010. 

MOREIRA, W. W. Século XXI: A era do corpo ativo. 1 ed., Campinas-SP: Papirus, 
2006. 256 p. 

VARGAS, Â. Esporte e Realidade: conflitos contemporâneos. 1 ed., Rio de 
Janeiro: Shape, 2006. 162 p. 

 

LINGUA PORTUGUESA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Tipos e gêneros textuais discursivos, texto, contexto e intertextualidade; 

aspectos gramaticais fundamentais; coesão e coerência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interações. 8. ed. São Paulo: 

Parábola, 2011. 

KOCH, Ingedore Villaca; ELIAS, Vanda Maria (Colab.). Ler e compreender: os 

sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2010. 

FIORIN, José Luiz; Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. 

ed. São Paulo Ática, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  



24 
 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio (Colab.). Língua 

portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 7ed. São Paulo: Atlas, 

2004. 

ALMEIDA, Antônio Fernando de; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa de (Colab.). 

Português básico: gramatica, redação, texto. 5ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

KASPARY, Adalberto J. Redação oficial: normas e modelos. 15ed. Porto Alegre: 

Edita, 2000. 

 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

CARGA HORÁRIA: 50,0 

EMENTA: Conceitos de crescimento, desenvolvimento e maturação. Estudo do 

desenvolvimento humano desde o nascimento até a vida adulta. Compreender o 

processo evolutivo do desempenho motor considerando os efeitos da maturação 

biológica. Teorias de desenvolvimento humano: aspectos motores, cognitivos, 

afetivos e sociais.. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ROSA NETO, F. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. 3ª. 

Ed. São Paulo: Phorte Editora, 2002.  

 

MAGILL, R. A. Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações. 5ª. Ed. São Paulo: 

Editora Edgard Blucher Ltda, 2000.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BOYD, Denise, BEE, Helen. A Criança em Crescimento, Artmed. 2011. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325415/ Acesso em 

03/02/2020 

 

Camargos, Leite, G. Crescimento, desenvolvimento e envelhecimento humano. 

1º edição. Sagah, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028692/ Acesso em 

03/02/2020. 

https://integrada/
https://integrada/
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GALLAHUE, L., D., OZMUN, C., J., GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o 

Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. 7º edição. 

Amgh, 2013 Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551815/ Acesso em 

03/02/2020. 

 

HAYWOOD, M., K., GETCHELL, Nancy. Desenvolvimento Motor ao Longo da 

Vida, 6º Edição. Artmed, 2006. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713020/ Acesso em 

03/02/2020. 

 

Silva, J.V., Silva, M.H., Gonçalves, P.D., Cost, R. Crescimento e desenvolvimento 

humano e aprendizagem motora. Sagah, 2019.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025714/ Acesso em 

03/02/2020. 

 

 

2º PERÍODO 

 

BIOQUÍMICA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA: 

Introdução à Bioquímica: Noções Gerais de Química Orgânica; pH e tampões; 

Estrutura dos carboidratos; Estrutura de proteínas; Estrutura de enzimas; Estrutura 

de lipídios; Metabolismo de carboidratos; Integração metabólica; Metabolismo de 

aminoácidos; Metabolismo de lipídios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 

Artmed Editora, 2017. 

https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
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CONN, Eric E.; STUMPF, PAUL KARL. Introdução à bioquímica. Edgard Blucher, 

2011 

HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. Artmed Editora, 

2012. 

  

Bibliografia complementar: 

BETTELHEIM, Frederick A.; CAMPBELL,Mary K.; FARRELL,Shawn O.;  BROWN, 

William. Introdução À Bioquímica. 9ªed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126347/cfi/0!/4/2@100:0

.00> 

MATOS, Simone P.; MACEDO, P.D.G. Bioquímica dos alimentos. Composição, 

Reações e práticas de conservação. 1ªed. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520810/cfi/2!/4/4@0.00:

10.3> 

BELLE, Luziane P.; SANDRI, Silvana. Bioquímica Aplicada: Reconhecimento e 

caracterização de Biomoléculas. 1ªed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519623/cfi/2!/4/2@100:0

.00> 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo B. Bioquímica Básica. 4ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-

2/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]> 

VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4ªed. São Paulo: Artmed, 2011. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/3!/4/4@0.00:5

6.8 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/3!/4/4@0.00:56.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/3!/4/4@0.00:56.8


27 
 

 

 

LUTAS E ARTES MARCIAIS 

CARGA HORÁRIA: 50,0 

EMENTA: 

Discutir, vivenciar e analisar criticamente os procedimentos didáticos para o ensino 

e aperfeiçoamento da aprendizagem das Lutas e Artes Marciais, com base nos 

princípios investigativos da Pedagogia do Esporte. Analisar movimentos básicos das 

Lutas de Contato Contínuo, Lutas Contato Intermitente, Lutas Contato Mediado por 

Implemento Fixo, Lutas Contato Mediado por Implemento de Lançamento e Lutas 

Contatos Mistos. Assim como refletir sobre as Lutas e Artes Marciais como uma 

construção histórica social, fazendo uma contextualização histórica das Lutas e Artes 

Marciais e suas várias transformações na história da humanidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GOMES, M. S. P.; MORATO M. P.; DUARTE, E.; ALMEIDA, J. J. G. Ensino das 

lutas: dos princípios condicionais aos grupos situacionais. Movimento, Porto 

Alegre. 2010. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/9743. 

PEREIRA, Á. S.; REIS, F. P. G.; CARNEIRO, K. T. Do ambiente de jogo à 

perspectiva rizomática: conjecturas para o ensino das lutas/artes marciais na 

educação física. Corpoconsciência, 24(2), 208-225. Disponível 

em:https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/1

0777. 

SCAGLIA, A. J.; GOMES, M. S. P.. Projeto de extensão: crescendo com as lutas. 

Limeira, SP: FCA/UNICAMP, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

"ELISWORTH, Abigail. (01/2012). Treinamento do Core: Anatomia Ilustrada – 

Guia Completo para o Fortalecimento do Core. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444955/cfi/0.Acesso em: 

13/02/2018. 

MCGINNIS, Peter M. (01/2015). Biomecânica do Esporte e do Exercício. 3rd 

edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712023/cfi/0!/4/4@0:0.46

9. Acesso em: 13/02/2018. 

LIEBMAN, Lance, H. (01/2015). Estabilidade do Core: Anatomia Ilustrada – Guia 

Completo de Exercícios. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449974/cfi/0.Acesso em: 

13/02/2018. 

OATIS, A., C. (01/2014). Cinesiologia: A Mecânica e a Patomecânica do 

Movimento Humano. 2nd edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452578/cfi/7. Acesso em: 

13/02/2018. 

WALKER, Brad. (01/2011). Lesões no Esporte: uma Abordagem Anatômica. 

[Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441879/ Acesso em: 

13/02/2018" 

  

APRENDIZAGEM MOTORA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Introdução à aprendizagem motora. A classificação de habilidades motoras, o 

processamento de informações e aquisição de habilidades motoras, bem como o 

estudo das fases de aprendizagem e desenvolvimento motor. Tipos de feedback. 

Interferência contextual. Variabilidade de prática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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 MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. 2ª. Ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 

MAGILL, R.A.; Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações. São Paulo, 

Edgard B., 2000 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: Imitação, jogo, e sonho, imagem 

e representação. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC,1990.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Aprendizagem, Desenvolvimento e Controlo Motor. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto. S2R1, 78-102, Jan. 3, 2016. Disponível em: < 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&NA=119996146&lang=

pt-br&site=ehost-live>. 

BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9ª. Ed. Porto Alegre: Arte Médica, 2003. 

PIRET, S.; BÉZIERS, M. M. A coordenação motora: aspecto mecânico da 

organização psicomotora do homem. São Paulo: Summus, 2002. 

SARTORI, R. F.; et al. Associação entre desempenho motor e inibição de 

comportamento em crianças. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 

S1A/S1R, 25, Dec. 2, 2014. Disponível em: < 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&NA=109036845&lang=

pt-br&site=ehost-live >. 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

CARGA HORÁRIA:  

EMENTA: 

Princípios gerais dos primeiros socorros em situações de urgência e seus aspectos 

legais. Sinais Vitais. Suporte Básico da Vida. Suporte básico de vida em parada 

respiratória e parada cardiorrespiratória. Ações imediatas em situações de urgência 

para as lesões mio-ósteo-articulares. Fraturas. Torções. Contusões. Luxação. 

Hemorragias e estados de choque. Cãibras. Corpos estranhos. Acidentes com 

Animais Peçonhentos. Desmaio/estado de choque. Queimaduras. 

Insolação/intermação. Asfixia/afogamento. Envenenamento. Ressuscitação 

cardiopulmonar. Convulsões. Kit de Primeiros Socorros. Transporte de Acidentados. 

http://search/
http://search/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KAREN, Keith J. et al. Primeiros socorros para estudantes. 10. ed. São Paulo: Manole, 2014. 

MELINDA, J.F. Primeiros Socorros no Esporte. 5ª ed. São Paulo, Manole, 2015. 

 

SANTOS, Ednei Fernando dos. Manual de Primeiros Socorros da Educação Física 

aos Esportes: o papel do Educador Físico no atendimento de Socorro. 1. ed.  Rio de 

Janeiro: Galenus, 2014. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Martins, Silvio;Souto, Maria Isabel Dutra. Manual de emergências medicas: diagnóstico e 

tratamento. 2ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004 

Andriolo, Adagmar;Schor, Nestor. Guia de medicina laboratorial. Barueri - SP: Manole, 2005 

OLIVEIRA, R. F. S. Avaliação das competências dos professores de educação física 

para reagir a situações de emergência durante as aulas. Universidade da Beira 

Interior. 2012. 

ALKMIN, R. Guia Socorros e Urgências. Rio de Janeiro, Shape, 2006. 

 

FUNDAMENTOS DA DANÇA E ATIVIDADES EXPRESSIVAS 

CARGA HORÁRIA: 50,0 

EMENTA: Conceito, origem, características, tipos e funções gerais relacionadas aos 

fundamentos da dança. Estudo dos determinantes históricos e socioculturais da 

dança e da dimensão expressiva da corporeidade. Diversidade das danças e seus 

fundamentos, método, aplicação e estratégias pedagógicas no processo ensino-

aprendizagem dos elementos rítmicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DANTAS, Estélio Henrique Martin. Pensando o Corpo e o Movimento. Rio de 

Janeiro, Shape, 2005. 

OSSANA, Paulina. A Educação pela Dança. São Paulo Summus,1988.  

MARQUES, Isabel. A. Dançando na Escola. São Paulo: Cortez, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Clippinger, Karen. Anatomia e cinesiologia 

da dança 2ª ed. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457948/cfi/0!/4/2@100:0.

00. Acesso em 05/02/2020. 

 

FRANKLIN, Eric. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para 

Otimização do Desempenho em Todos os 

Estilos.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449738/cfi/0!/4/2

@100:0.00. Acesso em 05/02/2020 

 

GIGUERE, Miriam. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451557/cfi/0!/4/2@100:0.

00. Acesso em 05/02/2020. 

 

ESPORTES DE MARCA 

CARGA HORÁRIA: 50,00 

EMENTA: 

Histórico e generalidades dos esportes de marca (atletismo, ciclismo, remo e 

levantamento de peso); os processos de ensino-aprendizagem dos fundamentos dos 

esportes de marca e seu valor educativo. Estudo e aplicação dos fundamentos e 

modelos de intervenções pedagógicos para o ensino de diferentes esportes de 

marca. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Regras oficiais de atletismo: 

2005. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

D’ELIA, J.R. Ciclismo, treinamento, fisiologia e biomecânica. 

http://br.norkind.ru/pdf-ciclismo_treinamento_fisiologia_e_biomecanica_440296.html 

FERNANDES, J.L. Atletismo: os saltos. São Paulo: EPU, 2003. 

FERNANDES, J.L. Atletismo: Lançamentos e arremessos. São Paulo: EPU, 2003. 

https://integrada/
https://integrada/
http://br/
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MATTIESSEN, S. Q.; CALVO, A P.; SILVA, A.C.L.; FAGANELO, F.R. Atletismo se 

aprende na escola. Jundiaí, ed. Fontoura, 2005  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVAREZ, G.R; GRIGOLETTO, S; MANSO, J.M. Manual de levantamento de peso 

Olímpico na preparação física. São Paulo. Editora ícone, 2017 

DEMORO, A. S.; et al. Atletismo: um sentido da visão do esporte. Recorde: Revista 

de História do Esporte. 7, 1, 1-13, Jan. 2014. Disponível em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=foh&AN=97040573&lang=

pt-br&site=ehost-live>. 

FERNANDES, J.L. Atletismo: Corridas. São Paulo: EPU, 2003. 

OLIVEIRA, M.C.M.; Atletismo escolar: Uma proposta de ensino na educação 

infantil. Rio de Janeiro, Sprint, 2006. 

TEMPONI GÓES, F.; VIEIRA JÚNIOR, P. R.; OLIVEIRA, P. A. S. Algumas reflexões 

sobre a inserção e o ensino do atletismo na educação física escolar. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte. 13, 1, 96-108, Agosto. 2014. Disponível 

em: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=98723563&lang

=pt-br&site=ehost-live>. 

 

ESPORTES DE PAREDE E DE REBOTE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Estudo do processo de ensino-aprendizagem-treinamento das 

modalidades de esportes de Parede e Rebote, bem como sua construção histórica e 

inserção na cultura corporal contemporânea. Aplicação dos conhecimentos e 

conceitos na elaboração de intervenções pedagógicas e formas de avaliação dessas 

modalidades esportivas enquanto conteúdos da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KROGER, C. e KLAUS, R. Escola da bola: ABC para iniciantes nos jogos 

esportivos. São Paulo: Phorte, 2002. 
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NISTA-PICCOLO, V. L. Pedagogia dos Esportes. 4ª ed., São Paulo: Papirus. 1999. 

Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. 2.ed.. São 

Paulo: Autores associados, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DANTE, colaboradores, D.R.J. E. (04/2011). Esporte e atividade física na infância 

e na adolescência: Uma abordagem multidisciplinar, 2ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536319339/. Acesso em: 

22/10/2020. 

PEREIRA, Ericson. Iniciação esportiva: esportes individuais e coletivos [recurso 

eletrônico] / Ericson Pereira, José Ricardo Lemos Paz ; [revisão técnica: Erik Menger 

Silveira] – Porto Alegre: SAGAH, 2019. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500303/cfi/1!/4/4@0.00:3

7.5. Acesso em: 22/10/2020. 

TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo Demétrio Souza. Pedagogia 

do Desporto. Guanabara Koogan, 09/2006. [Minha Biblioteca]. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2043-

4/cfi/0!/4/4@0:0.447. Acesso em: 22/10/2020. 

TANI, Go; CORRÊA, Umberto Cesar. Aprendizagem motora e o ensino do 

esporte. [S.l: s.n.], 2016. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521210221/cfi/4!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

SAMULSKI, Dietmar Psicologia do esporte: conceitos e novas perspectivas / 

Dietmar Samulski. – 2. ed. – Barueri, SP : Manole, 2009. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442494/cfi/4!/4/4@0.00:1

1.5. Acesso em: 22/10/2020. 

 

3º PERÍODO 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA: Mecanismo de funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano, 

isoladamente e em conjunto. Princípios físicos dos sistemas biológicos e a biofísica 

da água, soluções e membranas. Funções normais de órgãos e sistemas humanos. 

Organização funcional do corpo humano e o controle do meio interno. Fisiologia das 

membranas. Excitação-contração da musculatura esquelética. Excitação e contração 

do músculo liso. Excitação rítmica do coração. Eletrocardiograma normal. Circulação 

sanguínea. Fisiologia respiratória. Sistema endócrino. Equilíbrio hidroeletrolítico. 

Líquidos corporais. Equilíbrio ácido-básico. Sistema nervoso. Sistema digestivo. 

Sistema endócrino. Fisiologia do sistema estomatognático e o modo que interagem 

para promover as funções de mastigação, fala e deglutição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GUYTON, A. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara. 

Koogan, 2002. 

RYAN, J. P.; TUMA, R. F. Fisiologia. São Paulo: Manole, 2000. 

TORTORA, G. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
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COSTANZO, L. S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

GANONG, W. F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 

HOWLEY, E. T.; POWERS, S. K. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação 

aocondicionamento e ao desempenho. São Paulo: Manole, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: EPU, 2003. 

MCARDLE, W. D; KATCH, F. I ; KATCH, V L. Fisiologia do exercício: energia, 

nutrição e desempeno humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA: 

As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência, metodologia e iniciação 

científica no ensino superior. Tipos de pesquisa, métodos e procedimentos basilares, 

análise de dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de 

literatura, leitura e fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos 

em geral, com ênfase em resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-

científicos, artigos técnico-científicos e monografias. Normas para elaboração de 

documentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as que se 

referem à apresentação gráfica de trabalhos, citações, referências, sumários e 

resumos. Ética na pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

cientifica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica 

fundamentos e técnicas. 22.ed.. Campinas: PAPIRUS, 2010. 

ITPAC. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Org. Kátia 

Guimarães; Meiriliane Leocádio Simone Diniz. Disponível em:< 

http://www.itpac.br/Conteudo/Arquivo.ashx?url=/Biblioteca/TCC_manual_ITPAC_20

11.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2016. 

MARCOPITO, Luiz Francisco; SANTOS, Francisco Roberto Gonçalves. Um guia 

para o leitor de artigos científicos na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2006. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

 

ATIVIDADES AQUÁTICAS I 

CARGA HORÁRIA: 50,0 

EMENTA: 

Histórico e evolução da natação. Elementos básicos e aspectos metodológicos do 

ensino da natação e atividades aquáticas. Propriedades físicas do meio aquático: 

impacto sobre as respostas fisiológicas do corpo humano. Leis e princípios físicos 

aplicáveis ao ensino da natação e atividades aquáticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ASSOCIAÇÃO DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS. Manual do profissional de fitness 

aquático. 5.ed. Rio de Janeiro: Shape, 2008. 367 p. ISBN 978-85-85253-83-7. 

LIMA, Willian Urizzi de. Ensinando Natação. 4.ed. São Paulo: Phorte, 2009. 

DURAN, Mauricio. Aprendendo a Nadar em Ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SALO, Dave; RIEWALD, S. Condicionamento Físico para Natação. Editora 

Manole, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443736/cfi/0!/4/2@100:0. 

00. Acesso em 05/07/2020 

COSTA, Paula Hentschel Lobo, D. Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios 

para o Ensino. Editora Manole, 2010. . Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452684/cfi/0!/4/4@0.00:5

4.3 Acesso em 05/07/2020 

Emmett, HINES. Natação para Condicionamento Físico: 60 Sessões de 

Treinamento para Velocidade, Resistência e Técnica . Editora Manole, 2009. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452691/cfi/0!/4/2@100:0. 

00 Acesso em 05/07/2020 

Ian, MCLEOD. Anatomia da Natação. Editora Manole, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447628/cfi/0!/4/2@100:0. 

00 Acesso em 05/07/2020 

Janet, Evans. Natação total. Editora Manole, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459706/cfi/0!/4/2@100:0. 

00. Acesso em 05/07/2020. 

Márcia, GREGUOL, Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com 

Autonomia. Editora Manole, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451878/cfi/1!/4/2@100:0. 

00. Acesso em 05/07/2020.  

 

ESPORTES DE INVASÃO I 

CARGA HORÁRIA: 50,0 

 

https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
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EMENTA: 

Estudo do processo de ensino-aprendizagem-treinamento das modalidades de 

esportes coletivos de invasão, bem como sua construção histórica e inserção na 

cultura corporal contemporânea. Aplicação dos conhecimentos e conceitos na 

elaboração de intervenções pedagógicas e formas de avaliação dessas modalidades 

esportivas enquanto conteúdos da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GONZÁLEZ, F. J.; BRACHT, V. Metodologia do ensino dos Esportes Coletivos. 

Vitoria: UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012. 

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, Amauri 

Aparecido Bássolli de. Práticas Corporais e a Organização do conhecimento: 

esportes de invasão: basquetebol - futebol - futsal - handebol - ultimate frisbee. 

Maringá: Eduem, 2014. 

REVERDITO, R. S.; SCAGLIA, A. S. Pedagogia do esporte: jogos coletivos de 

invasão. São Paulo: Phorte, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CUNHA, S. A.; MOURA, F. A.; CASTELLANI, R. M.; BARBIERI, F. A. Futebol: 

aspectos multidisciplinares para o ensino e treinamento. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

277-1968-1/pageid/0>. 

Acesso em: 21 out. 2020. 

GOMES, Antonio C.; SOUZA, J. Futebol: treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536313405/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

ALMEIDA, A. G.; DECHECHI, C. J. Handebol: Conceitos e Aplicações. Manole, 

2012. Disponível em: 



39 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443767/>. Acesso em: 

21 out. 2020. 

BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: da Iniciação à Competição. 4ª ed. 

Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444788/cfi/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

DE ROSE Dante J., TRICOLI Valmor. Basquetebol: uma visão integrada entre 

ciência e prática – Barueri, SP: Manole, 2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520441817/pageid/0. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

CINEANTROPOMETRIA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Conceitos e aspectos históricos. Antropometria e composição corporal. Métodos 

cineantropométricos. Postura corporal. Avaliação funcional. Percepção subjetiva de 

esforço. Testes e Medidas aplicados para avaliação de diferentes capacidades 

funcionais (Capacidade aeróbia, força, potência de membros superiores e inferiores, 

agilidade, coordenação motora, flexibilidade, velocidade) em diferentes populações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HEYWAR, V. H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: técnicas avançadas. 

4ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

NETO, F. R. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

STOLARCZYK, L. M.; HEYWARD, V. H. Avaliação da composição corporal 

aplicada. Barueri: Manole, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GAGLIARDI, J.F.L. Estudo de equações de estimativa de densidade e 

composição corporal em atletas de sexo masculino. Dissertação de Mestrado. 

Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
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MAIA, J. & JANEIRA, M.A. (1991). Cineantropometria: raízes históricas, estado 

actual de conhecimento e perspectivas futuras. In. As ciências do desporto e a 

prática desportiva – Actas. (pp. 116-122). LISBOA. 

PETROSKI, E.L. (1999). Antropometria: técnicas e padronizações. Porto Alegre, 

Ed. Pallotti. 

COSTA, R.F. (1999). Avaliação da composição corporal. São Paulo: FGA- 

Multimídia. 

 

PRIMEIROS SOCORROS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Fundamentos teóricos e práticos sobre o manejo e atendimento do aluno em 

situações de urgência e/ou emergência que possam acontecer na prática de 

atividades físicas e/ou em situações do cotidiano. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GARCIA, S. B. Primeiros socorros: fundamentos e práticas na comunidade, no 

esporte e ecoturismo. São Paulo: Atheneu, 2005.  

KAWAMOTO, E. E. Acidentes: como socorrer e prevenir. São Paulo: E.P.U., 2002.  

HAFEN, B. Q.; FRANDSEN, K. J.; KARREN, K.J. Primeiros socorros para 

estudantes. 7ª. ed. Barueri: Manole, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no Esporte. 5ª ed. São Paulo: Manole, 

2015. Disponível em: Acesso em: 04 fev. 2018. 

 MAGEE, David J., ZACHAZEWSKI, James E., QUILLEN, William (eds.). Prática da 

Reabilitação Musculoesquelética: Princípios e Fundamentos Científicos. São 

Paulo: Manole, 2013. Disponível em: Acesso em: 16 fev. 2018.  

MARTINS, H.S. et al. Emergências clínicas - Abordagem Prática. 10. ed. rev. e 

atual. Barueri, SP: Manole, 2015. Disponível em: Acesso em: 29 jul. 2018. QUILICI, 

A.P., TIMERMAN, S. Suporte básico de vida: primeiro atendimento na 

emergência para profissionais da saúde. Barueri, SP: Manole, 2011. Disponível 

em: . Acesso em: 30 jul. 2018. SOLHA, R. K. T. Sistema Único de Saúde - 
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Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 2014. Disponível em: . 

Acesso em: 28 jul. 2018. 

PEDAGOGIA DO ESPORTE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Estudo das abordagens teóricas em Pedagogia do Esporte. O esporte como 

expressão da cultura e suas implicações para o ensino das modalidades esportivas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KROGER, C. e KLAUS, R. Escola da bola: ABC para iniciantes nos jogos 

esportivos. São Paulo: Phorte, 2002. 

NISTA-PICCOLO, V. L. Pedagogia dos Esportes. 4ª ed., São Paulo: Papirus. 1999. 

Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. 2.ed.. São 

Paulo: Autores associados, 2005. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DANTE, colaboradores, D.R.J. E. (04/2011). Esporte e atividade física na infância 

e na adolescência: Uma abordagem multidisciplinar, 2ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536319339/. Acesso em: 

22/10/2020. 

TANI, Go, BENTO, Jorge Olímpio, PETERSEN, Ricardo Demétrio Souza. Pedagogia 

do Desporto. Guanabara Koogan, 09/2006. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2043-

4/cfi/0!/4/4@0:0.447. Acesso em: 22/10/2020. 
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PEREIRA, Ericson. Iniciação esportiva: esportes individuais e coletivos [recurso 

eletrônico] / Ericson Pereira, José Ricardo Lemos Paz ; [revisão técnica: Erik Menger 

Silveira] – Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

[Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500303/cfi/1!/4/4@0.00:3

7.5. Acesso em: 22/10/2020. 

TANI, Go; CORRÊA, Umberto Cesar. Aprendizagem motora e o ensino do 

esporte. Aprendizagem motora e o ensino do esporte[S.l: s.n.], 2016. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521210221/cfi/4!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

SAMULSKI, Dietmar Psicologia do esporte : conceitos e novas perspectivas / 

Dietmar Samulski. – 2. ed. – Barueri, SP : Manole, 2009. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442494/cfi/4!/4/4@0.00:1

1.5. Acesso em: 22/10/2020. 

 

PSICOLOGIA DO ESPORTE 

CARGA HORÁRIA: 66,6h 

EMENTA: Compreensão do processo de aprendizagem e dos fatores que o 

influenciam. Principais abordagens teóricas da aprendizagem e a relação professor-

aluno. Análise comportamental aplicada às atividades de atuação do profissional de 

Educação Física. Psicologia do Esporte: sua história, modalidades de intervenção e 

seu trabalho interdisciplinar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. de. Psicologia na Educação. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 
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GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: um enfoque nos papéis profissionais. 

São Paulo: Atlas, 2005. 

TOSI, M. R. Didática Geral: um olhar para o futuro. Campinas,: Alínea, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CORREA, Mônica de Souza. Criança, Desenvolvimento e Aprendizagem. São 

Paulo: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122578/cfi/0>. Acesso 

em: 08 fev. 2018. 

COZAC, João Ricardo Lebert. Psicologia do Esporte – Atleta e Ser Humano em 

Ação. 1ª edição. São Paulo: Roca, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-

03531/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cvi]!>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

LEFRANÇOIS, Guy R. Teorias da Aprendizagem: O que o professor disse. 6ª 

edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125067/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

SAMULSKI, Dietmar. Psicologia do Esporte: Conceitos e Novas Perspectivas. 2ª 

edição. Barueri, SP: Manole, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442494/cfi/0>. Acesso 

em: 08 fev. 2018. 

WEINBERG, Robert S.; GOULD, Daniel. Fundamentos da Psicologia do esporte 

e do Exercício. 6ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713488/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

4º PERÍODO 

 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

CARGA HORÁRIA: 50,0 



44 
 

EMENTA: 

Conhecer os mecanismos das respostas agudas e crônicas do organismo humano 

ao exercício físico, ressaltando suas relações com a promoção da saúde, com 

métodos diagnósticos e terapêuticos, com o desempenho físico e com o treinamento 

esportivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

McARDLE, W. D.; KATCH, F. I. KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, 

nutrição e desempenho humano. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

POWERS, Scott k. Fisiologia do Exercício: teoria e aplicação ao 

condicionamento e ao desempenho. 5.ed. Baureri – SP: Manole, 2005 

WILMORE, J. H., COSTILL, D. L. Fisiologia do esporte e do exercício. 2ª ed. 

Barueri: Manole. 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

McARDLE, W. D.; KATCH, F. I. KATCH, V. L. Nutrição para o desporto e o exercício. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

RHOADES, Rodney (Edit). Fisiologia Médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

44inicu, 2005. 

SIMÃO. R. Fisiologia e prescrição de exercícios para grupos especiais. 3ª ed. São 

Paulo: Phorte, 2007. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA 

CARGA HORÁRIA: 50,00 

EMENTA: 

Considerações históricas, culturais e sociais sobre as deficiências. Fundamentos e 

características das deficiências (visuais, auditivas, físicas e intelectuais), e 

possibilidades de intervenção. A prática da atividade física e do esporte individual e 

coletivo para o portador de deficiência. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e 

jovens com deficiência em situação de inclusão e em grupos específicos. 2 ed. 

São Paulo: Phorte, 2008. 

 

SILVA, Rita de Fátima da; SEABRA JÚNIOR, Luiz; ARAÚJO, Paulo Ferreira de. 

Educação física adaptada no Brasil: da história a inclusão educacional. São 

Paulo: Phorte, 2008.  

 

SOLER, Reinaldo. Educação física inclusiva: em busca de uma escola plural. 

Rio de Janeiro: Sprint, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CANALES, Lindsay K., LYTLE, Rebecca K. Atividades Físicas para Jovens com 

Deficiências Graves. Manole, 01/2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444993/cfi/0.Acesso em 

04 de março de 2020.  

CAVALCANTI, Ana Elizabeth Wanderley, Leite, Flávia Almeida, Lisboa, Roberto 

Coord. Direitos da infância, juventude, idoso e pessoas com deficiência. Atlas, 

02/2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486021/cfi/0!/4/4@0.00:0. 

Acesso em 04 de março de 2020.  

DINIZ, Margareth. Inclusão de pessoas com deficiência e / ou específicas – 

Avanços e desafios. Autêntica Editora, 06/2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565381543/cfi/0. Acesso em 

04 de março de 2020.  

FARRELL, Michael. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas. ArtMed, 

04/2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536315638/cfi/6/2!/4/2@0:0.1

31.Acesso em 03 de março de 2020. 

https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
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GREGUOL, Márcia, COSTA, Roberto Fernandes (org.). Atividade Física Adaptada: 

Qualidade de vida para pessoas com Necessidades Especiais, 3ª edição. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450048/cfi/0. Acesso em 

03 de março de 2020. 

 

ESPORTE DE REDE/QUADRA DIVIDIDA 

CARGA HORÁRIA: 50 horas 

EMENTA: 

Estudo do processo de ensino-aprendizagem-treinamento das modalidades de 

esportes de Rede/Quadra dividida, bem como sua construção histórica e inserção na 

cultura corporal contemporânea. Aplicação dos conhecimentos e conceitos na 

elaboração de intervenções pedagógicas e formas de avaliação dessas modalidades 

esportivas enquanto conteúdos da Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KROGER, C. e KLAUS, R. Escola da bola: ABC para iniciantes nos jogos 

esportivos. São Paulo: Phorte, 2002. 

NISTA-PICCOLO, V. L. Pedagogia dos Esportes. 4ª ed., São Paulo: Papirus. 1999. 

ASSOCIADOS, Autores. Reinventando o esporte: possibilidades da prática 

pedagógica. 2.ed. São Paulo: Autores associados, 2005. 

 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BALBINOTTI, Carlos colaboradores.   ArtMed, 04/2011. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536319322/cfi/0!/4/2@100:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

BIZZOCCHI, Carlos “Cacá”. Voleibol: a excelência na formação integral de 

atletas / Carlos “Cacá” Bizzocchi. --Barueri, SP : Manole, 2018. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462454/cfi/4!/4/2@100:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

PEREIRA, Ericson. Iniciação esportiva: esportes individuais e coletivos [recurso 

eletrônico] / Ericson Pereira, José Ricardo Lemos Paz ; [revisão técnica: Erik Menger 

Silveira] – Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

[Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500303/cfi/1!/4/4@0.00:3

7.5. Acesso em: 22/10/2020. 

TANI, Go; CORRÊA, Umberto Cesar. Aprendizagem motora e o ensino do 

esporte. Aprendizagem motora e o ensino do esporte[S.l: s.n.], 2016. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521210221/cfi/4!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

SAMULSKI, Dietmar Psicologia do esporte : conceitos e novas perspectivas / 

Dietmar Samulski. – 2. ed. – Barueri, SP : Manole, 2009. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442494/cfi/4!/4/4@0.00:1

1.5. Acesso em: 22/10/2020. 

 

ESPORTES DE INVASÃO II 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Continuidade do estudo do processo de ensino-aprendizagem-

treinamento das modalidades de esportes coletivos de invasão, bem como sua 

construção histórica e inserção na cultura corporal contemporânea. Aplicação dos 
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conhecimentos e conceitos na elaboração de intervenções pedagógicas e formas de 

avaliação dessas modalidades esportivas enquanto conteúdos da Educação Física. 

Esportes de invasão não convencionais também serão abordados nesta disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GONZÁLEZ, F. J.; BRACHT, V. Metodologia do ensino dos Esportes Coletivos. 

Vitoria: UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012. 

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, Amauri 

Aparecido Bássolli de. Práticas Corporais e a Organização do conhecimento: 

esportes de invasão: basquetebol - futebol - futsal - handebol - ultimate frisbee. 

Maringá: Eduem, 2014. 

REVERDITO, R. S.; SCAGLIA, A. S. Pedagogia do esporte: jogos coletivos de 

invasão. São Paulo: Phorte, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CUNHA, S. A.; MOURA, F. A.; CASTELLANI, R. M.; BARBIERI, F. A. Futebol: 

aspectos multidisciplinares para o ensino e treinamento. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1968-

1/pageid/0>. Acesso em: 21 out. 2020. 

GOMES, Antonio C.; SOUZA, J. Futebol: treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536313405/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

ALMEIDA, A. G.; DECHECHI, C. J. Handebol: Conceitos e Aplicações. Manole, 

2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443767/>. Acesso em: 

21 out. 2020. 

BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: da Iniciação à Competição. 4ª ed. 

Manole, 2013. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444788/cfi/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

DE ROSE Dante J., TRICOLI Valmor. Basquetebol: uma visão integrada entre 

ciência e prática – Barueri, SP: Manole, 2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520441817/pageid/0. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

 

FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Teoria da ginástica: abordagem sócio-histórica. As escolas de ginástica. Expressões 

do movimento ginástico. Os diferentes campos de atuação da ginástica no mundo 

contemporâneo. Relações entre teoria e prática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PICCOLO, Vilma Leni; NONOMURA, Myrian (org.). Compreendendo a ginástica 

artística. São Paulo: Phorte, 2008. 181 p. ISBN 85-7655-015-6. 

 SANTOS, José Carlos Eustáquio dos Santos. Ginástica para Todos - Elaboração 

de coreografias e organização de festivais. Jundiaí (SP), Fontoura, 2009.  

VIEIRA, Ester de Azevedo, Ginástica Ritmica Desportiva. São Paulo, Ibrasa, 1982 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BROCHADO, Fernando Augusto, BROCHADO, Monica Viviani. Educação Física no 

Ensino Superior - Fundamentos da Ginástica Artística e de Trampolins, 2ª 

edição. Guanabara Koogan, 03/2016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729130/cfi/6/2[;vnd.vst.idr

ef=cover]! Acesso em 13/02/2020. CONE, Thereza Purcell, CONE, Stephen L. 

Ensinando Dança para Crianças, 3ª edição. Manole, 01/2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450079/cfi/212!/4/4@0.00

:0.00. Acesso em: 13/02/2020  
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NETO, ROSA, Francisco. Manual de avaliação motora para terceira idade. 

Artmed, 04/2011. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312101/cfi/0!/4

/2@100:0.00 Acesso em 13/02/2020.  

VIRGILIO, Stephen J. Educando Crianças para a Aptidão Física: Uma 

Abordagem Multidisciplinar, 2nd edição. Manole, 01/2015 Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448120/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 

Acesso em 13/02/2020. WERNER, Peter H., WILLIAMS, Lori H., HALL, Tina J. 

Ensinando Ginástica para Crianças, 3rd edição. Manole, 01/2015.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449967/cfi/0. Acesso em 

13/02/2020. 

 

DEONTOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Estudo dos direitos e deveres do profissional de Educação Física. 

Conceituação e compreensão da ética como construção pessoal e social, histórica, 

cultural e temporal. Princípios norteadores das relações interpessoais. 

Caracterização e problematização das questões éticas na profissão. Conduta 

profissional e áreas de intervenção em Educação Física. Código de Ética dos 

Profissionais de Educação Física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAMARGO, C. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. Petrópolis: Vozes, 

2009 

DAÓLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 2004. 

TOJAL, J. B. (Org.). Ética profissional na Educação Física. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Shape, 2004. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449967/cfi/0. Acesso em 13/02/2020
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449967/cfi/0. Acesso em 13/02/2020
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LA TAILLE, Yves de. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto 

Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/cfi/2!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

RACHELS, James; RACHELS, Stuart. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas 

sobre Filosofia Moral. 6ª edição. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554083/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

RACHELS, James; RACHELS, Stuart. Os Elementos da Filosofia Moral. 7ª edição. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552331/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

SOUZA, Rudson E. G. de. Ética e Educação. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123162/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

VARGAS, Angelo (org.). Dimensionamento Ético da Intervenção Profissional em 

Educação Física. CONFEF, 2017. Disponível em: 

<http://www.listasconfef.org.br/arquivos/dimensionamento_etico_angelo.pdf>. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

GESTÃO DE SISTEMA E INFORMAÇÃO  

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA: 

Informação Gerencial. Tipos e usos de Informação. Tratamento das informações 

versus atividades fins. Sistemas de Informação Gerencial. Sistemas especialistas. 

Sistemas de apoio à decisão. Sistemas executivos. Tópicos em gerenciamento dos 

sistemas: integração, segurança, controle. Uso estratégico da tecnologia de 

informação. Administração estratégica da informação. Desenvolvimento de 
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ambientes eficientes/eficazes da tecnologia da informação. Aplicação da tecnologia 

da informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de vantagens 

competitivas. Globalização e estratégicas competitivas. Internetworked business, 

intranets.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de informações organizacionais: 

guia prático para projetos em cursos de administração, contabilidade e 

informática [recurso eletrônico]. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2013.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00  

O’BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de 

informação [recurso eletrônico]. – 15 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00  

STAIR, Ralph M; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas 

de informação [recurso eletrônico]. São Paulo: Cengage Learning, 2015.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124107/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. Sistemas 

de informação [recurso eletrônico]. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550764/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas 

de informações gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais [recurso 

eletrônico]. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2014.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491483/cfi/4!/4/4@0.00:2

4.8 

GORDON, Steven R; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial [recurso eletrônico]. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-

23915/cfi/0!/4/4@0.00:0.00  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124107/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124107/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550764/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550764/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491483/cfi/4!/4/4@0.00:24.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491483/cfi/4!/4/4@0.00:24.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-23915/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-23915/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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CRUZ, Tadeu. Sistema de Informações gerenciais. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2014 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de Informação e Informática. 

5ªed. São Paulo: Atlas, 2016 

 

 

5º PERÍODO 

 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 

CARGA HORÁRIA: 33,0 

EMENTA: 

A Disciplina busca discutir as relações entre a anatomia, cinesiologia e biomecânica 

utilizando os princípios da cinemática, e estudar o movimento humano em suas 

diversas manifestações, numa visão teórico-prática, tanto da ludomotricidade,  da  

ergonomia,  dos  movimentos  e  exercícios  atléticos  desportivos  quanto  das 

atividades de vida diária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HALL, S. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

NORDIN, M.; FRANKEL, V. H. Biomecânica básica do sistema músculo 

esquelético. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.   

SMITH, L. Cinesiologia Clínica de Brummstrom. 4 ed. São Paulo: Manole, 2004. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EUMANN, D. A. et al. Cinesiologia do aparelho musculoesquelético. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

LIMA, Cláudia Silveira, PINTO, Ronei Silveira. Cinesiologia e Musculação. São 

Paulo: ArtMed, 2006. <Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310251/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00> 

MCGINNIS, Peter M. Biomecânica do Esporte e do Exercício. 3rd edição. ArtMed, 

01/2015. <Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712023/cfi/0> 



54 
 

JARMEY, C. Músculos: uma abordagem concisa. Barueri, SP: Manole, 2008  

OATIS, C. A. Cinesiologia: a mecânica e a patomecânica do movimento 

humano. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014.  <Retirado de https:// 

integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452578/cfi/0> 

 

TREINAMENTO DESPORTIVO 

CARGA HORÁRIA: 50,00 

EMENTA: Processo de treinamento desportivo através do estudo da performance 

humana, sobretudo a respeito das capacidades motoras envolvidas na prática fisico-

desportiva. Busca também o planejamento dos métodos de treinamento, respeitando 

as variáveis do controle, intensidade e periodização, conhecendo também da 

aplicação dos princípios científicos inerentes a ele. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ACSM. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 8ª edição. 

Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2010. 

ROSA NETO, Francisco. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

TUBINO, M. J.G. Metodologia Científica do Treinamento Desportivo. 13ª. ed. Rio 

de Janeiro: Shape, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAECHLE, T. R.; WESTCOTT, W. L. Treinamento de Força para a Terceira Idade. 

2ª ed. ArtMed, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852920/pageid/0>. Acesso 

em: 19 out. 2020. 

BARBANTI, Valdir J. Dicionário de educação física e esporte. 3ª ed. São Paulo: 

Manole, 2011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452653/pageid/0>. Acesso 

em: 19 out. 2020. 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 

Muscular. 4ª ed. Porto Alegre-RS: ARTMED, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 19 out. 2020. 

PLOWMAN, Sharon A.; SMITH, Denise L. Fisiologia do exercício: para saúde, 

aptidão e desempenho. 2ª ed. Guanabara Koogan, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2483-

8/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cvi]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 19 out. 2020. 

SAMULSKI, D.; MENZEL, Hans-Joachim; PRADO, L. S. Treinamento Esportivo. 

Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0>. Acesso 

em: 19 out. 2020. 

RECREAÇÃO LAZER E SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

As características do lazer e suas tendências na sociedade contemporânea. Discutir 

a exploração do lazer, políticas públicas de recreação e lazer e o lazer como 

mecanismo de promoção da saúde e da qualidade de vida da população 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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ALVES, Cathia et al. Lazer e Recreação: Repertório de Atividades por Fases da 

Vida. São Paulo: Papirus, 2009.  

MARCELLINO, Nelson Carvalho, 1950 - Lazer e educação. 13 ed. Campinas: 

Papirus, 2008.  

MARCELINO, Nelson Carvalho (Org) - Repertório de Atividades de Recreação e 

Lazer: para hotéis, acampamentos, prefeituras, clubes e outros. 2 ed. 

Campinas/SP: Papirus, 2003. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Dias, Cleber, Isayama, Ferreira, H. Organização de Atividades de Lazer e 

Recreação, 1º Edição. Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513317/Acesso em 

02/02/2020. 

Gonçalves, PD, Hernandez, SS, Roncoli, R. Recreação e lazer, 1º edição. Sagah, 

2018; Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025998/Acesso em 

02/02/2020 

MALLEN, Cheryl, ADAMS, J. Gestão de Eventos Esportivos, Recreativos e 

Turísticos: Dimensões Teóricas e Práticas. Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448526/Acesso em 

02/02/2020. Acesso em 02/02/2020. 

RIBEIRO, Ferreira, Lazer e Recreação, 1º edição. Érica, 2014; Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521848/Acesso em 

02/02/2020. 

Takatsu, Jogos de Recreação. Cengage, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122486/Acesso em 

02/02/2020. 
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NUTRIÇÃO ESPORTIVA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Nutrientes na prática de atividades motoras e esportivas. Importância. Necessidades. 

Alimentação nos períodos de pré-competição, competição e pós-competição. 

Suplementos nutricionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BIESEK, Simone (Org.). Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. 

Barueri - SP: Manole, 2005. 

LANCHA JUNIOR, Antônio Herbert. Nutrição e metabolismo aplicados a atividade 

motora. São Paulo: Atheneu, 2004.  

TIRAPEGUI, Júlio. Nutrição, metabolismo e suplementação na atividade física. 

São Paulo: Atheneu, 2005. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BACURAU, Reury Frank. Nutrição e suplementação esportiva. 6ed. São Paulo: 

Phorte, 2006. 

WOLINSKY, Ira. Nutrição no exercício e no esporte. 2ed. São Paulo: Roca, 2002. 

Paschoal, Valéria Tratado de nutrição esportiva funcional/Valéria Paschoal, 

Andréia Naves. -1. ed. - [Reimpr.]. - São Paulo: Roca, 2017. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0410-1 

Jr., L., Herbert, A., ROGERI, Soares, P., PEREIRA-LANCHA, Oquendo, L. 

Suplementação Nutricional no Esporte, 2ª edição. . - Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734585/ 

Cameron, L. C.; Machado, Marco. Tópicos avançados em bioquímica do 

exercício. Rio de Janeiro: Shape, 2004. 

 

VOLEIBOL 

CARGA HORÁRIA: 33,3 
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EMENTA:  

História da criação e evolução do voleibol. Conhecimentos sobre a estrutura do jogo 

e dos fundamentos técnicos e táticos. Estudo do processo de treinamento e da 

formação e direção de equipes. Regras oficiais e arbitragem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BOJIKIAN, J. C.; BOJIKIAN, L. P. Ensinando Voleibol. 4ª ed. São Paulo: Phorte, 

2008. 

MACHADO, A. A. Educação Física no Ensino Superior: Voleibol - Do Aprender 

ao Especializar – 1 ª Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 

SHONDELL, D.; REYNAUD, C. e cols. A Bíblia do Treinador de Voleibol. 1ª ed. 

Porto Alegre, Artmed editora, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ACKLAND, R., T., ELLIOTT, C., B., BLOOMFIELD, (eds.), J. (01/2011). Anatomia e 

Biomecânica Aplicadas no Esporte, 2nd edição. Barueri, SP : Manole, 2011. 

[Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441787/cfi/4!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

BIZZOCCHI, "Cacá", C. (01/2013). O Voleibol de Alto Nível: da Iniciação à 

Competição, 4th edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443767/cfi/0. Acesso em: 

22/10/2020. 

GOMES, Carlos, A. (04/2011). Treinamento Desportivo: Estruturação e 

Periodização, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320885/cfi/0!/4/2@100:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 
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NELSON, G., A., KOKKONEN, Jouko. (01/2007). Anatomia do Alongamento: Guia 

Ilustrado para Aumentar a Flexibilidade e a Força Muscular. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452561/cfi/0. Acesso em: 

22/10/2020. 

BIZZOCCHI, Carlos “Cacá”. Voleibol: a excelência na formação integral de 

atletas / Carlos “Cacá” Bizzocchi. --Barueri, SP : Manole, 2018. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520462454/cfi/4!/4/2@100:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

 

ÉTICA E BIOÉTICA APLICADA À SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Debates, discussões e reflexões sobre os dilemas morais que permeiam o exercício 

das profissões de saúde no contexto plural brasileiro. Introdução de fundamentos 

teóricos e epistemológicos da ética e bioética na busca de reflexões e análises 

aplicadas aos possíveis conflitos morais nas relações profissionais, frente aos 

avanços tecnológicos no campo da saúde. Pesquisa com seres humanos e animais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. 2 

ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

COSTA, Jurandi Freire. A ética e o espelho da cultura. 3 ed. Rio de Janeiro: , 2000. 

COSTA, Sérgio Ibiapina Ferreira. Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de 

Medicina, 1998.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS 196/96). Ética em pesquisa. 

Ministério da Saúde. Disponível em: 
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<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//resolucao-

cns-196-96.pdf>. Acesso em: 22 out. 2020. 

SILVA, José Vitor da (Org.); et al. Bioética: Visão Multidimensional. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2010. 9788576140863. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140863/>. Acesso em: 

22 out. 2020. 

DALL’AGNOL, D. Bioética. [Digite o Local da Editora]: Zahar, 2005. 9788537805824. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805824/>. Acesso em: 

22 out. 2020. 

MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. (Orgs.) Bioética e Responsabilidade. [Digite 

o Local da Editora]: Grupo GEN, 2008. 978-85-309-5606-6. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5606-6/>. Acesso 

em: 22 out. 2020. 

GOZZO, D.; LIGIERA, W. R. (Orgs.) Bioética e direitos fundamentais. 1ª Edição. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 9788502163126. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502163126/>. Acesso em: 

22 out. 2020. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

História das políticas públicas de saúde. Sistema Único de Saúde: Princípios e 

Diretrizes. Redes de atenção em saúde. Atenção primária à saúde. Estratégia Saúde 

da família. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

Visão geral das políticas de saúde para grupos especiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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FREIRE, C., ARAÚJO, D.P. de. Política nacional de saúde: contextualização, 

programas e estratégias públicas sociais. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521220/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

SOLHA, R. K. de T. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e práticas profissionais. 

2ª ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536510972/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

SOLHA, R. K. de T. Sistema Único de Saúde: componentes, diretrizes e políticas 

públicas. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DIAS, Reinaldo; MATOS, F. Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484478/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

GONÇALVES. G. C. et al. Revisão técnica: Luciana Bernadete de Oliveira. 

Elaboração e implementação de políticas públicas. Porto Alegre : SAGAH, 2017. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021952/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos 

práticos. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114085/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

SECCHI, L. COELHO, F. S. ; PIRES, V. Políticas públicas: conceitos, casos 

práticos, questões de concursos. 3. ed. São Paulo, SP : Cengage, 2019. 
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Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522128976/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em 23/10/2020. 

VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, A. M. Gestão em saúde . 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729239/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em 23/10/2020. 

 

PROJETO INTEGRADOR I-EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Identificação da Educação Física como alternativa eficaz nas abordagens relativas à 

saúde, entendendo a atividade física como um suporte para a promoção da mesma. 

Epidemiologia das atividades físicas. Programas de promoção da atividade física. A 

atividade física na atenção básica em saúde.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da 

Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de 

Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 

LEFÈVRE, F. LEFÈVRE, A.M. Promoção de saúde: a negação da negação. Rio de 

Janeiro : Vieira e Lent, 2004. 

PONT GEIS, Pilar. Atividade física e saúde na terceira idade: teoria e prática. 5. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Carvalho, J.A.M.; Marega, M. Manual de atividades físicas para prevenção de 

doenças. Rio de Janeiro, Elsevier; São Paulo: Hospital Albert Einstein, 2012. 

 

Del Duca, G.F.; Nahas, M.V. Atividades físicas e doenças crônicas: evidências e 

recomendações para um estilo de vida saudável. Londrina, PR: Midiograf, 2011. 
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FRAGA, A. B.; WACHS, F. (Coord.) Educação física e saúde coletiva: políticas de 

formação e perspectivas de intervenção. Porto Alegre: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 2007. 

LOVISOLO, H. Atividade física, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 

OLIVEIRA, R. J. de. Saúde e atividade física: algumas abordagens sobre 

atividade física relacionada à saúde . Rio de Janeiro, RJ: Shape, 2005. 

 

ESTÁGIO I 

CARGA HORÁRIA: 160 horas 

EMENTA: Proporcionar aos graduandos a oportunidade de observar atletas 

amadores e de alto rendimento em competições esportivas diversas. Apresentar ao 

aluno uma visão crítica e técnica da performance humana e da organização esportiva 

como um todo, envolvendo fatores organizacionais, de infraestrutura, segurança, 

logística, divulgação etc. Proporcionar uma visão realística da diferença entre o 

esporte amador e profissional tanto na preparação quanto na realização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DANTAS, E. H. M.; OLIVEIRA, R. J. Exercício, maturidade e qualidade de vida. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

DAÓLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995. 

ROCHA AC, GUEDES Jr DP. Avaliação física para treinamento personalizado, 

academias e esportes. São Paulo: Phorte, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: da Iniciação à Competição. 4ª ed. 

Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444788/cfi/0>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 

Muscular. 4ª ed. Porto Alegre-RS: ARTMED, 2017. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

GOMES, Antonio C.; SOUZA, J. Futebol: treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536313405/pageid/0>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

 

6º PERÍODO 

 

FUTEBOL E FUTSAL 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

A disciplina busca introduzir aos fundamentos do Futebol e Futsal, discutindo a 

postura de marcação, sistemas defensivos e ofensivos, regras e iniciação à 

arbitragem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AOKI, M. S. Fisiologia, Treinamento e Nutrição aplicados ao Futebol. Jundiaí, 

São Paulo: Fontoura, 2003. 

FERNANDES, J. L. Futebol: da escolinha de futebol ao futebol profissional. São 

Paulo: E.P.U., 2004. 

MUTTI, Daniel. Futsal: da Iniciação ao alto nível. 2 ed. São Paulo: Phorte, 2003. 

  

BIBLIOGRAFIA COPLEMENTAR: 

CUNHA, S. A.; MOURA, F. A.; CASTELLANI, R. M.; BARBIERI, F. A. Futebol: 

aspectos multidisciplinares para o ensino e treinamento. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

277-1968-1/pageid/0>. Acesso em: 21 out. 2020. 
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FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 

Muscular. 4ª ed. Porto Alegre-RS: ARTMED, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

GOMES, Antonio C.; SOUZA, J. Futebol: treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536313405/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

KIRKENDALL, Donald T. Anatomia do futebol. Barueri, SP: Manole, 2014. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449707/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

ZENONE, L. C. Marketing Futebol Clube.São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488285/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

 

MARKETING PESSOA E PROFISSIONAL 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA: 

Conceito e evolução Marketing Pessoal; Marketing Pessoal tendências para o 

Mercado de Trabalho; Ferramentas para o Marketing Pessoal; A Comunicação a Seu 

Favor; Imagem Pessoal; Desenvolvimento de habilidades (percepção, convívio 

social, profissional, liderança e carisma). Posicionamento Pessoal Ética Profissional; 

Networking; Plano de Marketing e Meta Pessoal. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

JR, Leonard H. Hoyle. Marketing de eventos: como promover com sucesso 

eventos, festivais, convenções e exposições. São Paulo: Atlas .2003 

MATIAS, M. Organização de eventos: Procedimentos e técnicas. 4ª ed. Barueri: 

Manole, 2007. 

SANTOS, José Carlos Eustáquio. Ginástica para Todos - Elaboração de 

coreografias e organização de festivais. 2.ed. Jundiaí/SP: Fontoura, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDIA, W. Marketing Esportivo e Administração de Arenas. São Paulo: Atlas, 

2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489725/pageid/0>. Acesso 

em: 07 fev. 2018. 

CHURCHILL JR, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. 3ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183605/pageid/0>. Acesso 

em: 07 fev. 2018. 

REIN, I.; KOTLER, P. K.; SHIELDS, B. Marketing Esportivo: a reinvenção do 

esporte na busca de torcedores. Porto Alegre: Bookman, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577801572/pageid/0>. Acesso 

em: 07 fev. 2018. 

SABA, F. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros 

esportivos. São Paulo: Manole, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444634/pageid/0>. Acesso 

em: 07 fev. 2018. 

SIQUEIRA, M. A. Marketing Esportivo: uma visão estratégica e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2014.Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502223837/pageid/0>. Acesso 

em: 07 fev. 2018. 
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DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

CARGA HORÁRIA: 33,3h 

EMENTA: Estudo do conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo 

dos direitos e garantias fundamentais. Visão panorâmica dos direitos e garantias 

fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, da nacionalidade e 

políticos. O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos (OEA) o 

sistema universal de proteção dos direitos humanos (ONU). Leis especiais de 

proteção às minorias e grupos vulneráveis. 

Os conceitos de diversidade cultural e sua relação com processos educativos 

democráticos e significativos. Diversidade, pluralidade de identidades e expressões 

culturais de povos e sociedades. A importância da diversidade cultural para a plena 

realização dos direitos humanos. A construção de uma cultura dos direitos humanos. 

Temas contemporâneos em diversidade e direitos humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang, 

STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. 1 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1 ed. São Paulo: 

Método, 2014. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 

dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. Ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

SMANIOTTO, M. A. (Org.). Direitos Humanos e Diversidade [recurso eletrônico], 

Vol.1. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. Disponível em: 
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<https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/03/E-book-Direitos-

Humanos-e-Diversidades.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020. 

SMANIOTTO, M. A. (Org.). Direitos Humanos e Diversidade [recurso eletrônico], 

Vol.2. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. Disponível em: < 

https://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2019/03/E-book-Direitos-

Humanos-e-Diversidades-2.pdf>. Acesso em:18 out.2020. 

BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito 

constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da 

jurisprudência mundial. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direito fundamentais. 5 

ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Conteúdos referentes à atividade física com embasamento fisiológico. 

Cultura dos valores humanos e práticas esportivas relacionadas ao bem-estar e a 

saúde com vista à promoção da qualidade de vida. Identificação e análise do contexto 

histórico, evolução e elementos atuais da atividade física voltada à saúde. Introdução 

à epidemiologia da atividade física e análise dos componentes da aptidão física 

relacionada à saúde para a prescrição do exercício físico. Estudo dos componentes 

básicos para a prescrição de atividades exercícios para desenvolvimento e 

melhoramento da saúde global e na prevenção de morbidades 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NIEMAN, D. C. Exercício e Saúde. São Paulo: Editora Manole, 1999. 

https://www/
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POLLOCK, M. L., WILMORE, I. H., FOX, S. M. Exercícios na Saúde e na doença: 

avaliação e prescrição para prevenção e reabilitação. Rio de Janeiro: Editora 

Medsi, 1994. 

ASTRAND, P. O. & RODAHL, K. Tratado de Fisiologia do Exercício. Rio de 

Janeiro, ED. Interamericana, 1980. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BAECHLE, Thomas R.; WESTCOTT, Wayne L. Treinamento de força para a 

terceira idade. Human Kinetics, Inc., 2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852920/pageid/0>. Acesso 

em: 22 out. 2020. 

BARBANTI, Valdir J. Dicionário de educação física e esporte. 3ª ed. São Paulo: 

Manole, 2011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452653/pageid/0>. Acesso 

em: 22 out. 2020. 

BARBOSA, Vera L. P. Prevenção da obesidade na infância e na adolescência: 

exercícios, nutrição e psicologia. 2ª ed. Barueri: Manole, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444238/pageid/0>. Acesso 

em: 22 out. 2020. 

FLECK, Steven J.; KRAEMER, William J. Fundamentos do treinamento de força 

muscular. 4ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: Acesso em: 22 out. 2020. 

NEGRÃO, Carlos E.; BARRETO, Antônio Carlos P. Cardiologia do exercício: do 

atleta ao cardiopata. 3ª ed. Barueri: Manole, 2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454831/pageid/0>. Acesso 

em: Acesso em: 22 out. 2020 
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TREINAMENTO RESISTIDO 

CARGA HORÁRIA: 50,00 

EMENTA: 

Estudo teórico-prático dos fundamentos básicos do treinamento resistido. Conhecer 

os procedimentos mais eficazes para provocar adaptações desejáveis no organismo 

humano em função do treinamento da força muscular em suas diversas 

manifestações (hipertrofia, máxima, resistência, isométrica e potência) tanto para 

performance como para saúde. Análise de exercícios e aparelhos de musculação, 

bem como a metodologia do seu treinamento no que tange à carga utilizada, intervalo 

entre exercícios, número de repetições e de séries, além de frequência semanal de 

treinamentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ROCHA, A. C.; GUEDES JÚNIOR, DILMAR P. Avaliação física para treinamento 

personalizado, academias e esportes: uma abordagem didática, prática e atual. 

São Paulo: Phorte, 2013. 391 p 

HEYWARD, Vivian H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas 

avançadas. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 485 p. ISBN 978-85-363-2623-8. 

ACHOUR JUNIOR, Abdallah. Exercícios de alongamento: anatomia e fisiologia. 

3.ed. Barueri: Manole, 2010. 606 p. 

TUBINO, M.l J. G.; MOREIRA, S. B. Metodologia científica do treinamento 

desportivo. 13.ed. Rio de Janeiro: Shade, 2003. 462 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para Testes 

de esforço e sua Prescrição. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2003.. 

BALSAMO, S. & SIMÃO, R. Treinamento de Força. São Paulo: Ed. Phorte, 2005. 
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FLECK, S. J. & KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 

Muscular. Porto Alegre: Ed. ArtMed, 2006. 

SIMÃO, R. Treinamento de Força na Saúde e Qualidade de Vida. São Paulo: Ed. 

Phorte. 2004. 

2002. FLECK, S.J; KRAEMER, W.J. Fundamentos do treinamento de força 

muscular. 3. Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

UCHIDA, M. C.; CHARRO, M. A.; BACURAU, R. F. P.; NAVARRO, F.; PONTES 

JUNIOR, F. L. Manual de Musculação Uma Abordagem Teórico-prática do 

Treinamento de Força. São Paulo: Phorte, 2006. 

 

ATIVIDADE DE ACADEMIA 

CARGA HORÁRIA: 33,2 

EMENTA: 

Estudo sobre a origem e a evolução das atividades das academias de ginástica no 

Brasil e no mundo. Conhecer as diferentes abordagens das atividades físicas 

oferecidas em academias, seus conceitos, implicações, métodos e as tendências 

atuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DANTAS, Estélio Henrique Martin (org.). Pensando o corpo e o movimento. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Shape, 2005. 338 p. ISBN 85-85-253-57-6. 

 

ROCHA, Alexandre Correia; GUEDES JÚNIOR, Dilmar Pinto. Avaliação física para 

treinamento personalizado, academias e esportes: uma abordagem didática, 

prática e atual. São Paulo: Phorte, 2013. 391 p. ISBN 978-85-7655-381-6. TUBINO,  

 

Manoel José Gomes; MOREIRA, Sérgio Bastos. Metodologia científica do 

treinamento desportivo. 13.ed. Rio de Janeiro: Shade, 2003. 462 p. ISBN 85-

85253-44-4.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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ACSM. Recursos do ACSM para o Personal Trainer, 3ª edição. Guanabara Koogan, 

07/2011. Disponívelem:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2505-7/cfi/6/2[; vnd.vst.idref=capa.xhtml]! Acesso em 10/02/2020.  

de, Oliveira Junior, Lafaiete L. Musculação e ginástica de academia . Grupo A, 

2020. 

Disponívelem:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581492854/pag

eid/0 Acesso em 10/10/2020. 

HEYWARD, Vivian H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: Técnicas 

Avançadas, 6th edição. ArtMed, 01/2013. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326856/cfi/0!/4/2@10

0:0.00. Acesso em 10/02/2020 

ROSSI, Luciana. Nutrição em Academias – Do Fitness ao Wellness. Roca, 

09/2013. Disponível em:https://integrada.minhabiblioteca .com.br/#/books/978-85-

412-0302-9/cfi/6/2 [; vnd.vst.idref=cvi]!.Acesso em 10/02/2020  

SABA, Fabio. Gestão em Atendimento: Manual Prático para Academias e 

Centros Esportivos, 2ª edição Manole, 01/2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444634/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em 10/02/2020. 

PROJETO INTEGRADOR II – ACADEMIA DE GINÁSTICA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Planejamento e execução de projetos de ginástica: aeróbica, localizada, 

alongamento e musculação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 ANTUNES, F.; SABA, F. Gestão do atendimento: manual prático para 

academias e centros esportivos. SP: Manole, 2003. 

COSTA, M.G. Ginástica Localizada. Rio de Janeiro: Sprint, 1996. 

CONTURSI, T.L. Ginástica Estética em Academia. Rio de Janeiro: Sprint, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

https://integrada/
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GERALDELES, A.A.R. Ginástica Localizada: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: 

Sprint, 1993. 

MALTA, P. Step Aeróbico e Localizado. Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 

NOVAES, J.S. Ginástica em Academia no Rio de Janeiro: uma pesquisa 

histórica descritiva. Rio de Janeiro: Sprint, 1991. 

PEREIRA, M. Academia; estrutura técnica e administrativa. Rio de Janeiro: 

Sprint, 1996. 

SHANKAR, Kamala. Prescrição de Exercícios. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 

 

ESTÁGIO II 

CARGA HORÁRIA: 160 horas 

EMENTA: Introdução do planejamento e execução de programas de Organização e 

Gerenciamento em diferentes eventos e faixas etárias bem como a aplicação dos 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

JR, Leonard H. Hoyle. Marketing de eventos: como promover com sucesso 

eventos, festivais, convenções e exposições. São Paulo: Atlas .2003. 

POIT, D. R. Organização de eventos esportivos. 5ª ed. São Paulo: Phorte; 2016. 

SANTOS, José Carlos Eustáquio. Ginástica para Todos – Elaboração de 

coreografias e organização de festivais. 2.ed. Jundiaí/SP: Fontoura, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DA COSTA, Lamartine; CORRÊA, Dirce; RIZZUTI, Elaine; VILLANO, Bernardo; 

MIRAGAYA, Ana (Eds.). Legados de megaeventos esportivos. Brasília: Ministério 

do Esporte, 2008. Disponível em: < 

https://listasconfef.org.br/arquivos/73inicucci73s/legados/Livro.Legados.de.Megaev

entos.pdf >. Acesso em: 20 out. 2020. 

https://listasconfef/
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FREIBERGER, Zélia; OLIVEIRA, Marlene de. Cerimonial, protocolo e eventos. 

Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2012. Disponível 

em:<http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os

%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20IV/Cerimonial,%20Protocolo%20e%20Ev

entos/Livro_Cerimonial%20protocolo%20e%20eventos.pdf >. Acesso em: 20 out. 

2020. 

MALLEN, Cheryl; ADAMS, Lorne J. Gestão de eventos esportivos, recreativos e 

turísticos: dimensões teóricas e práticas. Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448526/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 20 out. 2020. 

MATIAS, Marlene (Org.). Planejamento, organização e sustentabilidade em 

eventos culturais, sociais e esportivos. Barueri: Manole, 2011. Disponível 

em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449035/cfi/0!/4/4@0.

00:0.00>. Acesso em: 20 out. 2020. 

YANES, Adriana Figueiredo. Cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos. São 

Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513249/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 20 out. 2020. 

 

7º PERÍODO 

 

BASQUETEBOL 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

A disciplina busca estudar os fundamentos do Basquetebol, a postura de marcação, 

os sistemas defensivos e ofensivos, além de discutir e analisar as regras utilizando-

as em situações de jogo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KROGER, C. e KLAUS, R. Escola da bola: ABC para iniciantes nos jogos 

esportivos. São Paulo: Phorte, 2002. 
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DE ROSE, D. Basquetebol Técnica e Táticas: Uma Abordagem Didático-

pedagógica. São Paulo: E.P.U., 2003. 

ASSIS, S. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. 

Campinas: Autores Associados, 2001. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DE ROSE Dante J., TRICOLI Valmor. Basquetebol : uma visão integrada entre 

ciência e prática – Barueri, SP : Manole, 2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520441817/pageid/0. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

COLE, Brian. Anatomia do basquete : guia ilustrado para otimizar o 

desempenho e prevenir lesões / Brian Cole, Rob Panariello ; [tradução Paulo Laino 

Cândido]. -- Barueri : Editora Manole, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454749/pageid/0. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

SAMULSKI, Dietmar; MENZEL, Hans-Joachim; PRADO, Luciano (Eds.). 

Treinamento esportivo. São Paulo: Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

TANI, Go, BENTO, Jorge Olímpio, PETERSEN, Ricardo Demétrio Souza. Pedagogia 

do Desporto. Guanabara Koogan, 09/2006. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2043-

4/cfi/0!/4/4@0:0.447. Acesso em: 20 out. 2020. 

PLOWMAN, Sharon A. Fisiologia do exercício para saúde, aptidão e 

desempenho / Sharon A. Plowman, Denise L. Smith; traduzido por Giuseppe 

Taranto. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2483 

8/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cvi]!/4/2/2@0:21.1 Acesso em: 20 out. 2020. 
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GINÁSTICA LABORAL 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Estudo da ginástica laboral e seu papel na saúde e qualidade de vida do trabalhador. 

Conceitos e classificação em ginástica laboral. Planejamento, programação e 

execução de sessões de ginástica laboral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ABRAHÃO, Júlia et al. Introdução à ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: E. 

Blucher, 2016. 240 p. ISBN 978-85-212-0485-5. 

FERREIRA, Patrícia Ítala. Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho. 

Rio de Janeiro: LTC, 2015. 199 p. ISBN 978-85-216-2175-1. 

LIMA, Valquíria de. Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 

3.ed. São Paulo: Phorte, 2007. 347 p. ISBN 978-85-7655-132-4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AGOSTINHO 76inicucci, Dinâmica de grupo: teorias e sistemas, 5ª edição . Grupo 

GEN, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470167/pageid/1 Acesso 

em 05/10/2020 

Benedito, CARDELLA , Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, 2ª 

edição . Grupo GEN, 2016 de, CHIRMICI, Anderson; OLIVEIRA, Eduardo Augusto 

R. Introdução à Segurança e Saúde no Trabalho . Grupo GEN, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730600/epubcfi/6/2%5B%

3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5D!/4/2/2%5Bvst-image-button-846370%5D%400:0 

Acesso em 05/10/2020 

Guilherme, BARBOSA, L. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho Dorts, 2ª edição . Grupo GEN, 

https://integrada/
https://integrada/
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2008Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

1950-6/pageid/0 Acesso em 05/10/2020 

Neiva, MENDES, Ricardo Alves; L. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações 

Práticas . Editora Manole, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444641/pageid/0 Acesso 

em 05/10/2020 

Mattos, Ubirajara. Higiene e Segurança do Trabalho. Grupo GEN, 2019. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150959/epubcfi/6/2%5B%

3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5D!/4/4/2%5Bcover01%5D/2%5Bvst-image-button-

134450%5D%400.00:0.0506 Acesso em 05/10/2020. 

 

ATIVIDADES AQUÁTICAS II 

CARGA HORÁRIA: 33,2 

EMENTA: 

Conhecimento teórico-prático dos fundamentos técnicos e domínio dos nados de 

competição e das regras da natação e atividades aquáticas. Estudo dos métodos de 

ensino e pesquisa sobre a natação e atividades aquáticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ASSOCIAÇÃO DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS. Manual do profissional de fitness 
aquático. 5.ed. Rio de Janeiro: Shape, 2008. 367 p. ISBN 978-85-85253-83-7. 

LIMA, Willian Urizzi de. Ensinando Natação. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2009. 

TUBINO, Manoel José Gomes; MOREIRA, Sérgio Bastos. Metodologia científica 
do treinamento desportivo. 13.ed. Rio de Janeiro: Shade, 2003. 462 p. ISBN 85-
85253-44-4. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

A. SALO, Dave; RIEWALD, S. Condicionamento Físico para Natação. Editora 
Manole, 2011. Disponível em: 

https://integrada/
https://integrada/
https://integrada/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443736/cfi/0!/4/2@100:0. 
00. Acesso em 05/07/2020 

Associação Aquática E. Fitness Aquático: Um Guia Completo para Profissionais. 
Editora Manole, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451755/pageid/109 
Acesso em 05/09/2020 

COSTA, Paula Hentschel Lobo, D. Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios 
para o Ensino. Editora Manole, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452684/cfi/0!/4/4@0.00:5
4.3 Acesso em 05/07/2020 

Emmett, HINES. Natação para Condicionamento Físico: 60 Sessões de 
Treinamento para Velocidade, Resistência e Técnica. Editora Manole, 2009. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452691/cfi/0!/4/2@100:0. 
00 Acesso em 05/07/2020 

Janet, Evans. Natação total. Editora Manole, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520459706/cfi/0!/4/2@100:0. 
00. Acesso em 05/07/2020. 

Márcia, GREGUOL, Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com Autonomia. 
Editora Manole, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451878/cfi/1!/4/2@100:0. 
00. Acesso em 05/07/2020. 

 

TCC I 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Discussão e investigação científica. Promoção no processo de elaboração 

do projeto de artigo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa: Monografia, Dissertação e Tese. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. Ed. São Paulo: Atlas. 2010. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho 

Científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

AZEVEDO, Celicina Borges: Metodologia científica ao alcance de todos. 3ª ed. 

Barueri, SP: Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450116/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro, et al. TCC: Trabalho de conclusão de 

Curso. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 320 p. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440708/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

MANZANO, André Luiz N.G.; MANZANO, Maria Isabel N. G. TCC: Trabalho de 

Conclusão de Curso utilizando o Microsoft Word 2013. 1ª ed. São Paulo: Érica, 

2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517964/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 

ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013535/cfi/6/2!/4/2@0:0 

Acesso em: 11 fev. 2020.  

 

EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATÍSTICA 

CARGA HORÁRIA: 66,6 

EMENTA:  
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Conceitos da epidemiologia e sua aplicação. Introdução ao estudo da epidemiologia, 

aspectos históricos, indicadores de saúde-doença, conceitos de causa e erros em 

epidemiologia, tipos de estudos epidemiológicos. Conceitos básicos de 

Bioestatísticas. Planejamento de estudos na área da saúde. Análise descritiva dos 

dados. Probabilidade e aplicações. Testes de significância para comparar dois 

grupos. Intervalos de confiança para comparar dois grupos. Noções sobre técnicas 

estatísticas extensivamente usadas na área da saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DORIA FILHO, U. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São Paulo: 

Elsevier, 2003. 158 p 

JEKEL, J. F.; KATZ, D. L.; ELMORE, J. G. Epidemiologia, bioestatística e 

medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 432 p. 

MOTTA, Valter T. Bioestatística. 2.ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2006. 190 p. 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 583 p. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CRESPO, A. A.; Estatistica Fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1996 

JECKEL, J. et al. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 2ª edição. 

Porto Alegre, Artmed, 2005. Série The Lancet Saúde no Brasil, 2011. 

MARTINS, G. A.; FONSECA, J. S. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

1996. 

SPIEGEL, M. R; Estatistica. 3. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 1993. 

 

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO PARA GRUPOS ESPECIAIS  

CARGA HORÁRIA:  
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EMENTA: 

Apresentar os tipos de grupos Especiais que existem e a causa/tratamento destes 

mesmos grupos. Proporcionar um embasamento teórico para pesquisa e 

programação estratégica de atividades voltadas para a prevenção e 

tratamento/recuperação para indivíduos com necessidades particulares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. São Paulo: 

Artmed, 2007. 

DANTAS, E. H. M.; OLIVEIRA, R. J. Exercício, maturidade e qualidade de vida. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

SILVA, R. F.; SEABRA JÚNIOR, L; ARAÚJO, P. F. Educação física adaptada no 

Brasil: da história a inclusão educacional. São Paulo: Phorte, 2008. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BAECHLE, T. R.; WESTCOTT, W. L. Treinamento de força para a terceira idade. 

Human Kinetics, Inc., 2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852920/pageid/0>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

BARBOSA, V. L. P. Prevenção da obesidade na infância e na adolescência: 

exercícios, nutrição e psicologia. 2ª ed. Barueri: Manole, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444238/pageid/0>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 

4ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 15 fev. 2018. 

NEGRÃO, C. E.; BARRETTO, A. C. P.; Cardiologia do exercício: do atleta ao 

cardiopata. 3ª ed. Barueri: Manole, 2010. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454831/pageid/0>. Acesso 

em: 04 jan. 2018. 

TAYLOR, A. W.; JOHNSON, M. J. Fisiologia do exercício na terceira idade. 

Barueri: Manole, 2015. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449486/pageid/0>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

 

PERSONAL TRAINER 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Discussão das diferentes abordagens e das possibilidades de atividades que podem 

ser oferecidas pelo personal, seus conceitos e implicações em diversos aspectos. 

Aprendizagem e a elaboração de programas adequados e personalizados as 

respectivas modalidades e acompanhamento das novidades do mundo fitness. 

Sistematização de programas e de aulas e aplicação dos princípios do Treinamento 

Esportivo para desenvolvimento das capacidades físicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MOREIRA, W.; SIMÕES, R. Esporte como fator de qualidade de vida. Piracicaba: 

Ed. Unimep, 2002. 

ROCHA A. C., GUEDES Jr D. P. Avaliação física para treinamento personalizado, 

academias e esportes. São Paulo: Phorte, 2013. 

SIMÃO, R. Treinamento de força na Saúde e Qualidade de Vida. 2.ed. São Paulo: 

Phorte, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FLEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte. 5ª ed. Barueri: Manole, 2015. 

Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450208/pageid/5>. Acesso 

em: 01 mar. 2018. 

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 

4ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 15 fev. 2018. 

SAMULSKI, D.; MENZEL, H.; PRADO, L. S. Treinamento esportivo. Barueri: 

Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0>. Acesso 

em: 08 fev. 2018. 

SABA, F. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros 

esportivos. 2ª ed. São Paulo. Manole, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520436585/epubcfi/6/4[;vnd.v

st.idref=title]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

PROJETO INTEGRADOR III – ESPORTES AQUÁTICOS 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Planejamento e execução de projetos em esportes aquáticos, participação e/ou 

planejamento de Evento na área 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:   

Lima, William Urizzi de. Ensinando natação. 3ed. São Paulo: Phorte, 2006.  

Tanner, David A; Stager, Joel M. Natação: Manual de medicina e ciência do esporte. 

2ed. Barueri - SP: Manole, 2008.  

LLORET, Mario. Natação: terapêutica. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KERBEJ, Francisco Carlos. Natação: algo mais que quatro nados. Barueri - SP: 

Manole, 2002. 

Vansan, Vanessa; et al. Natação: treinamento técnico. Barueri - SP: Manole, 2002. 
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Confederação Brasileira de Natação. Regras oficiais de natação: 2004-2005. Rio 

de Janeiro: Sprint, . 

RIBAS, Simone Aparecida Paludo. Nadando na melhor idade: métodos de ensino 

da natação para terceira idade. União da Vitoria: Face, 2005. 

PLATONOV, Vladimir Nikolaevitch. Treinamento desportivo para nadadores de 

alto nível. São Paulo: Phorte, 2005. 

ESTÁGIO III 

CARGA HORÁRIA: 160 horas 

EMENTA: Proporcionar aos graduandos a oportunidade de vivenciar e programar 

atividades próprias de academias, mas com uma abordagem mais técnica do que no 

primeiro estágio, onde os estagiários deverão avaliar duas pessoas e de acordo com 

o resultado prescrever atividades para os mesmos dentro do ambiente de estágio, 

sob a supervisão do “Supervisor de Estágio” cedente e interveniente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARBANTI, Valdir José et al. Esporte e atividade física: interação entre 

rendimento e saúde. São Paulo : Manole, 2002. 

McARDLE, W. D.; KATCH, F. I. KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, 

nutrição e desempenho humano. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SIMÃO, R. Treinamento de força na Saúde e Qualidade de Vida. 2.ed. São Paulo: 

Phorte, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FLECK, Steven J.; KRAEMER, William J. Fundamentos do treinamento de força 

muscular. 4ª ed. Porto Alegre: ArtMed, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713907/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. 5ª ed. Barueri: Manole, 2015. 

Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450208/pageid/5>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

SAMULSKI, Dietmar; MENZEL, Hans-Joachim; PRADO, Luciano Sales (Eds.). 

Treinamento esportivo. Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0>. Acesso 

em: 21 out. 2020. 

SABA, Fábio. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros 

esportivos. 2ª ed. São Paulo. Manole, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520436585/epubcfi/6/4[;vnd.v

st.idref=title]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 21 out. 2020. 

SANTAREM, José Maria. Musculação em todas as idades: comece a praticar 

antes que o seu médico recomende. Barueri: Manole, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444672/cfi/0> Acesso 

em: 21 out. 2020. 

 

 

8º PERÍODO 

 

HANDEBOL 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Estudo dos aspectos históricos da criação e evolução do handebol. Conhecimentos 

sobre a estrutura do jogo e dos fundamentos técnicos e táticos. Principais regras. 

Estudo do processo de treinamento e da formação e direção de equipes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

EHRET, A. et al. Manual de handebol: treinamento de base para crianças e 

adolescentes. Tradução de GRECO, P. J. São Paulo: Phorte, 2008. 
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GOMES, A. C. Treinamento desportivo: Estruturação e periodização. Porto 

Alegre: Artemed, 2001. 

SANTOS, Ana Lúcia Padrão dos. Manual de mini-handebol. São Paulo: Phorte, 

2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACKLAND, R., T., ELLIOTT, C., B., BLOOMFIELD, (eds.), J. (01/2011). Anatomia e 

Biomecânica Aplicadas no Esporte, 2nd edição. Barueri, SP : Manole, 2011. 

[Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441787/cfi/4!/4/4@0.00:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

ALMEIDA, Alexandre Gomes de. Handebol: conceitos e aplicações / Alexandre 

Gomes de Almeida, Clodoaldo José Dechechi – Barueri, SP : Manole, 2012. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443767/cfi/4!/4/4@0.00:2

2.4. Acesso em: 22/10/2020. 

FRANKE, Rodrigo de Azevedo. Metodologia do handebol [recurso eletrônico] / 

Rodrigo de Azevedo Franke ; [revisão técnica: Marcelo Guimarães Silva]. – Porto 

Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026735/cfi/1!/4/4@0.00:5

2.5. Acesso em: 22/10/2020. 

GOMES, Carlos, A. (04/2011). Treinamento Desportivo: Estruturação e 

Periodização, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320885/cfi/0!/4/2@100:0.

00. Acesso em: 22/10/2020. 

NELSON, G., A., KOKKONEN, Jouko. (01/2007). Anatomia do Alongamento: Guia 

Ilustrado para Aumentar a Flexibilidade e a Força Muscular. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452561/cfi/0. Acesso em: 

22/10/2020. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

CARGA HORÁRIA:33,3 

EMENTA: 

Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e 

solo; Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e 

Meio Ambiente; Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública;Agenda 

21; Meio Ambiente Urbano; Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; 

Sistemas de Gestão Ambiental; Gestão Ambiental Empresarial; Licenciamento 

Ambiental e Educação Ambiental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARSANO, P.R., BARBOSA, R.P. Meio Ambiente: Guia Prático e Didático, 2 

edição. São Paulo: Érica 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/ Acesso em 

22.10.2020. 

ROSA, A.H., FRACETO, L.F., MOSCHINI-CARLOS, V. organizadores. Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/ Acesso em 

22.10.2020. 

SANTOS, M. A. dos. colaboradoras: Alessandra da Rocha Duailibe Monteiro ... [et 

al.]. Poluição do meio ambiente - 1. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2017. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140/ Acesso em 

22.10.2020. 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BARBIERI, Carlos, J. (06/2007). Gestão Ambiental Empresarial, 2ª EDIÇÃO. Cap. 

5;6 e 8. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111967/ 

BARSANO, P.R., BARBOSA, R.P., IBRAHIN, F. I. D. Legislação Ambiental – 1ª ed. 

São Paulo: Érica, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/ Acesso em 

22.10.2020. 

BRASIL. Agenda 21 brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, 

158p. 

BRASIL. Lei 9.795 / 1999. Educação Ambiental. Brasília: Senado Federal, 1999. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 001 / 1986 - 

Avaliação de Impacto Ambiental. Brasília, 1997. 

IBRAHIN, F. I. D. Introdução ao Geoprocessamento Ambiental – 1. ed. – São 

Paulo: Érica, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/ Acesso em 

22.10.2020. 

Kleinbach, R.A.H.|. M. (04/2014). Energia e meio ambiente, 5th edição. [Minha 

Biblioteca]. 

SARLET, I.W., MACHADO, P.A.L., FENSTERSEIFER, T. Constituição e legislação 

ambiental comentada. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626492/ Acesso em 

23/10/2020. 

  

TCC II 
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CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Discussão e investigação científica. Promoção no processo de elaboração do artigo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa: Monografia, Dissertação e Tese. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. Ed. São Paulo: Atlas. 2010. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho 

Científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

AZEVEDO, Celicina Borges: Metodologia científica ao alcance de todos. 3ª ed. 

Barueri, SP: Manole, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450116/cfi/0!/4/2@100:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro, et al. TCC: Trabalho de conclusão de 

Curso. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 320 p. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440708/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

MANZANO, André Luiz N.G.; MANZANO, Maria Isabel N. G. TCC: Trabalho de 

Conclusão de Curso utilizando o Microsoft Word 2013. 1ª ed. São Paulo: Érica, 
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2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517964/cfi/0!/4/4@0.00:0.

00 Acesso em: 11 fev. 2020. 

MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 8. 

ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013535/cfi/6/2!/4/2@0:0 

Acesso em: 11 fev. 2020. 

 

GESTÃO E EMPRENDEDORISMO 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Fundamento de Administração. Estudos dos conceitos de 

empreendedorismo. Características: tipos e habilidades do empreendedor. Formas 

de empreendedorismo (Oportunidade X Estratégia). Gestão Empreendedora, 

Liderança e Motivação. Órgãos e instituições de apoio á geração de 

empreendedores inovadores; elaboração de projetos de negócios.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Dornelas, José – Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6.ed. 

– São Paulo: Empreende/ Atlas, 2016.  

 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna 

administração. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

Bernard, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2013.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Morena, André. Estratégia de gestão e organização empresarial. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2014.  

 Arantes, Elaine Cristina. Empreendedorismo e Responsabilidade Social. 

Curitiba: IBPEX, 2011.  
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Lenzi, Fernando César. Et.al. Talentos Inovadores na Empresa: como identificar 

e desenvolver empreendedores corporativos. Curitiba: IBPEX, 

2011. Maximiniano, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 

2012.  

Degen, Ronald. Jean. O Empreendedor: Empreender como opção de carreira. S  

Chiavenato, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor – 

4.ed. – Barueri, São Paulo: Manole. 2012.  

 

PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

Análise sobre as questões contemporâneas referentes as Práticas Corporais de 

Aventura e suas diferenças e semelhanças com os Esportes Radicais. Relações 

entre Esporte, Lazer e Educação Ambiental. Interfaces entre Esporte, Turismo e Meio 

Ambiente. Mercado de trabalho e perspectivas de atuação dos profissionais de 

Educação Física frente à nova demanda relacionada à natureza. Conhecimentos 

básicos sobre os equipamentos e os cuidados necessários para a realização das 

Práticas Corporais de Aventura com objetivo compreender algumas modalidades, 

seus principais riscos para os alunos conseguirem minimiza-los e a reflexão sobre 

didática necessária para realização de cada atividade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

: ROSE JÚNIOR, D. Modalidades Esportivas Coletivas. São Paulo: Guanabara 

Koogan, 2006. 

COSTA, V. L. M. Esportes de aventura e risco na montanha: um mergulho no 

imaginário. São Paulo: Manole, 2000. 

UVINHA, R. R. Juventude, Lazer e Esportes radicais. São Paulo: Manole, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

LETTIERE, Flávio. Acampando Com a Garotada. São Paulo: Editora Ícone, 1999. 

COLETIVO DE AUTORES. Esportes de Aventura ao Seu Alcance. São Paulo: Bei 

Comunicação, 2002. 

ESTÁGIO INTEGRADOR IV 

CARGA HORÁRIA: 160 horas 

EMENTA: Planejamento e execução de programa de intervenções em clubes 

recreativos e a aplicação dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DARIDO, S. C. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo, sonho, imagem 

e representação. 3.ed.. Rio de Janeiro: LTC, 1990. 370 p. 

UVINHA, R. R. Juventude, Lazer e Esportes Radicais. São Paulo: Manole, 2001. 

108 p  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Manual de orientação: estágio supervisionado. 4ª ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114047/pageid/3>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de atividades de lazer e 

recreação. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513317/cfi/0!/4/2@100:0

.00>.Acesso em: 20 out. 2020. 
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FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. 5ª ed. Barueri: Manole, 2015. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450208/pageid/5>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

MALLEN, Cheryl; ADAMS, Lorne J. Gestão de eventos esportivos, recreativos e 

turísticos: dimensões teóricas e práticas. Barueri: Manole, 2013. Disponível 

em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448526/cfi/0!/4/2@1

00:0.00>. Acesso em: 20 out. 2020. 

RIBEIRO, Olívia Cristina Ferreira. Lazer e recreação / Olívia Cristina Ferreira 

Ribeiro. -- 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521848/pageid/2. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

 

PROJETO INTEGRADOR - INTEGRADOR IV 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA:  

Planejamento e execução de projetos em esportes de quadra, participação e/ou 

planejamento de Evento na área. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Confederação Brasileira de Handebol. Regras oficiais de handebol e beach 

handeball. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

Tubino, Manoel Jose Gomes; Moreira, Sergio Bastos. Metodologia cientifica do 

treinamento desportivo. 13ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

DAOLIO, Jocimar (Org.). Futebol, cultura e sociedade. Campinas: Autores 

Associados, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

O BASQUETEBOL DA ESCOLA A UNIVERSIDADE AUTORES: GILMAR 

FERNADO WEIS E CATIANA LEILA POSSAMAI. 1ª ED. 2008 FONTOURA - SÃO 

PAULO - SP 4- REGRAS OFICIAIS MINI BASQUETE: 

https://docplayer.com.br/20922520-Regras-de-mini-basquete.html 

https://docplayer.com.br/20922520-Regras-de-mini-basquete.html
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BASQUETEBOL - DA INICIAÇÃO AO JOGO AUTOR: MARIO ROBERTO 

GUARIZI. 1ª ED. 2007 FONTOURA - SÃO PAULO – SP 

Petit, Jorje Reis; Capinussu, Jose Mauricio. Futebol: técnica, tática e 

administração. Rio de Janeiro: Shape, 2004.  

Mutti, Daniel. Futsal: da iniciação ao alto nível. 2ed. São Paulo: Phorte, 2003. 

 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

ERGONOMIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA: 33,0 

EMENTA: 

Histórico e objetivos da ergonomia e da Ginástica Laboral. Aplicações ergonômicas. 

Levantamento e transporte de pesos, posturas. Fatores ambientais na ergonomia. 

Análises ergonômicas do trabalho. Doenças causadas por excessos repetitivos. As 

capacidades biomecânicas do corpo, formas de desenvolvê-las em populações 

diferenciadas, conhecimento para desenvolver a capacidade de montar um 

planejamento e projetos dentro de empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ABRAHÃO, J. et al. Introdução à ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: E. 

Blucher, 2016. 240 p. 

BRANCO, A. E. (org.). Ginástica laboral: prerrogativa do profissional de 

educação física. Rio de Janeiro: [s.n.], 2015. 60 p. 

DUL, Jan; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. 3.ed. São Paulo: E. Blucher, 

2017. 163 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

COUTO, H. A; NICOLETTI, S. J.; LECH, O. Gerenciando a LER e os DORT nos 

tempos atuais. Belo Horizonte: Ergo, 2007. 



95 
 

COUTO, H. de A. Ergonomia aplicada ao trabalho: conteúdo básico/guia prático. 

Belo Horizonte: Ergo, 2007. 

FIGUEIREDO, F. M. Ginástica Laboral e Ergonomia. Rio de janeiro: Sprint, 2005. 

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

PEREIRA, E. R. Fundamentos de ergonomia e fisiologia do trabalho. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Taba Cultural, 2003. 

 

LIBRAS 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

História da pessoa com surdez ao longo dos tempos. Conceito e caracterização da 

surdez. Mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez. 

Parâmetros para a realização dos sinais na Libras. Datilologia ou processo 

datilológico. Prática em Libras – vocabulário básico e vocabulário específico da área 

da saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

da Língua de Sinais Brasileira, v 1, 2.e 3 São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2017.  

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno 

da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.  

QUADROS, R. M. de. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: 

Penso, 2017.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CAPOVILLA, Fernando César, Raphael, Walkiria Duarte. ENCICLOPÉDIA DA 

LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA VOL. 7: O Mundo do Surdo em Libras. 

Editora: Ed.USP. Ano de Publicação: 2019. Edição: 1  

LODI, Ana Claudia Balieiro, et al. (Org.). Letramento e minorias. 8.ed. Porto Alegre: 

Editora Mediação, 2017.  
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LODI, A.C.B. e LACERDA, C.B.F. de: Uma escola duas línguas: letramento em 

língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de 

escolarização.4.ed.  Porto Alegre: Editora Mediação, 2014.  

SKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngue para surdos, v. 2.: Interfaces 

entre pedagogia e linguística. (Org.) Porto Alegre: Editora Mediação, 2016.  

SKLIAR, Carlos (Org.) A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2013.  

PSICOMOTRICIDADE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: Discussão sobre as funções psiconeurológicas e sua importância no 

processo de aprendizagem na infância e adolescência. Critérios de avaliação na 

Educação Física 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BEE, H. A criança em desenvolvimento. 9ª ed. Porto Alegre: Arte Médica, 2003. 

MATTOS, Mauro Gomes de; NEIRA, Marcos Garcia. Educação física infantil: 

construindo o movimento na escola. 7 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

ROSA NETO, Francisco. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: Artmed, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GALAHHUE, D; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor: 

bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3ed. São Paulo: AMGH, 2013. [Minha 

Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551815/cfi/3!/4/4@0.00:

49.3> Acesso em: 22/10/2020. 

HAYWOOD, Kathleen M. Desenvolvimento motor ao longo da vida [recurso 

eletrônico] / Kathleen M. Haywood, Nancy Getchell ; tradução: Luís Fernando 

Marques Dorvillé ; revisão técnica: Ricardo Petersen. – 6. ed. – Porto Alegre : Artmed, 

2016. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713020/cfi/1!/4/4@0.00:

43.2> Acesso em: 22/10/2020. 

FERNANDES, Jorge Manuel Gomes de Azevedo; GUTIERRES FILHO, Paulo José 

Barbosa (eds). Psicomotricidade: Abordagens Emergentes. Barueri, SP: Manole, 

2012. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451724/cfi/5!/4/4@0.00:5.

67. Acesso em: 22/10/2020. 

FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536314020/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 22/10/2020. 

SCHMIDT, Richard A.; LEE, Timothy D. Aprendizagem e Performance Motora: dos 

princípios à aplicação. 5ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2016. [Minha Biblioteca]. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712962/cfi/0!/4/2@100:0

.00>. Acesso em: 08 fev. 2018. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E CONTEMPORANEIDADE 

CARGA HORÁRIA: 33,3 

EMENTA: 

A disciplina busca o estudo e entendimento da sociedade e a educação em recentes 

transformações da cultura, das instituições e dos valores sociais. Pós-modernidade 

e educação. Neoliberalismo e educação. Exclusão e educação. Os protagonistas: as 

crianças e os jovens. Principais processos sócio-históricos que contribuíram para a 

formação do mundo contemporâneo. Principais transformações econômicas, 

políticas e sociais ocorridas no mundo que influenciaram a Educação e 

consequentemente a Educação Física e transformaram a disciplina e o profissional 

da área 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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CASTELLANIFILHO,L. EducaçãoFísicanoBrasil: A 

históriaquenãoseconta.10ªed.Campins:Papirus,2004. 

ARENDT, H. A condição Humana. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2015. 403 p. Traduzido por: Roberto Raposo. 

DARIDO, S. C. Educação Física na Escola: Questões e Reflexões. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2008. 

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia e história das ciências, a 

revolução científica. Zahar, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537815410/epubcfi/6/2[;vnd.v

st.idref=body001]!/4/6@0:0>. Acesso em: 18 out. 2020. 

MARCONI, Marina Andrade; PRESOTTO, Zelia Neves. Antropologia: uma 

introdução, 7ª ed. Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478415/pageid/0>. Acesso 

em: 18 out. 2020. 

MARTINS, Iguatemy Maria de Lucena (org.). Intervenção Profissional e Formação 

Superior em Educação Física: Articulação Necessária para a Qualidade do 

Exercício Profissional. CONFEF, 2015. Disponível em: 

<http://www.listasconfef.org.br/arquivos/INTERVENCAO_DOCUMENTO_FINAL.pdf

>. Acesso em: 18 out. 2020.  

MATESCO, Viviane. Corpo, imagem e representação. Zahar, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537803394/epubcfi/6/2[;vnd.v

st.idref=FrontCover]!/4/2[cover-image]/2@0:9.63>. Acesso em: 18 out. 2020. 

TAILLE, Yves La. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. ArtMed, 2011. 

Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536306285/pageid/0>. Acesso 

em: 18 out. 2020. 

 

 

 

 

1.5 Conteúdos curriculares 

O corpo social do Curso de Graduação em Educação Física do UNIPTAN, constituído 

pelos seus docentes, discentes, técnicos e administrativos, assumiu o compromisso de 

construir coletivamente um Projeto Pedagógico para este curso, visando atender o Parecer 

CNE/CES 07/2004 de 31 de março de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Educação Física, buscando contemplar os princípios, metas e 

eixos estabelecidos. 

 Além destes argumentos, a Educação Física considera como justificativa relevante 

para a formulação de seu currículo o processo acelerado de modernização científica e 

tecnológica que tem gerado novas formas de construção do conhecimento e de relação com 

o mundo do trabalho e com profundas repercussões políticas, econômicas e sociais no 

mundo da vida. 

 Este processo de modernização tem produzido inovações científicas e tecnológicas: 

novos protocolos, estratégias e procedimentos utilizados na atenção em saúde; a 

diversidade de abordagens de investigação; a globalização da produção, difusão e aplicação 

do conhecimento, a pluralidade cultural etc. Esta realidade atual demanda mudanças 

profundas nas instituições formadoras na forma como concebem e operacionalizam o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 A Educação Física entende que a implantação e implementação de um projeto 

pedagógico inovador para o Curso de Bacharelado, fundamentado em referenciais e 

pressupostos contemporâneos, aprimorará o ensino de qualidade, que se pretende, 

comprometido com a cidadania, solidariedade, justiça social e desenvolvimento. Nesse 

sentido, a Educação Física estará contribuindo para concretização da visão e missão do 

UNIPTAN, bem como com a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. 
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No que tange os a estruturação dos conteúdos curriculares, observamos a seguinte 

estruturação: 

 Conhecimentos Biodinâmicos da Atividade Física / Movimento Humano – 

Anatomia Humana; Ciência Morfológica e Molecular; Microbiologia e Imunologia; 

Fisiologia Humana; Bioquímica e Farmacologia Geral; Projeto Integrador - 

Patologia Humana. 

 Conhecimentos Comportamentais da Atividade Física / Movimento Humano 

– Dança; Handbol; Voleibol; Basquetebol; Futebol e Futsal; Jogos, Recreação e 

Lazer; Fisiologia do Exercício; Atletismo; Natação e Hidroginástica; Desempenho 

Esportivo e Nutrição; e, Projeto Integrador - Biomecânica do Treinamento; 

 Conhecimentos Sócio-Antropológicos da Atividade Física / Movimento 

Humano – Comunicação e Expressão; Homem e Sociedade e Cultura; Políticas 

Públicas de Saúde; Projeto Integrador - Suporte da Vida e Biossegurança; Projeto 

Integrador - Bioestatística e Epidemiologia; Responsabilidade Socioambiental; 

Ética; e, Empreendedorismo; Libras.     

 Conhecimentos Científico-Tecnológicos – Metodologia Científica; TCC I e TCC 

II; 

 Conhecimentos Pedagógicos – Pedagogia do esporte, Psicologia do Esporte. 

 Conhecimentos Técnico-Funcionais Aplicados – Fisiologia do Exercício; 

Ginástica de Academia e Laboral; Avaliação e Prescrição do Exercício Físico; e, 

Projeto Integrador – Fitness Meeting; 

 Conhecimento sobre a Cultura das Atividades Físicas/Movimento Humano – 

Danças; Lutas; Ginástica Rítmica e Artística; Desempenho Esportivo e Nutrição; e, 

Esporte de Aventura e da Natureza; 

 Conhecimento sobre Equipamentos e Materiais – Projeto Integrador - Educação 

Física Adaptada; Exercícios Físicos para Grupos Especiais.  

 

 

1.6 Metodologia 
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A elaboração do currículo pleno do Curso de Bacharelado em Educação Física do 

UNIPTAN e a definição de seu respectivo ementário foram feitas de forma coerente com 

perfil desejado para o egresso do curso e houve o cuidado no sentido de estabelecer a 

forma, distribuição e equilíbrio entre os conteúdos teóricos e práticos, o que é evidenciado 

pela avaliação da estrutura curricular, ementário e bibliografia indicada para o curso. A 

proposta da estrutura curricular do Curso de Educação Física do Instituto de Ensino Superior 

“Presidente Tancredo de Almeida Neves” parte dos eixos interligados de formação 

estatuídos na Resolução CNE/CES Nº 3/2001, conformando a estrutura curricular em 

tópicos de estudo de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e 

Ciências da Educação Física – neste tópico de estudo, incluem-se: fundamentos de 

Educação Física, assistência de Educação Física, administração de Educação Física e 

ensino de Educação Física. 

Essa proposta de adotar um caráter interdisciplinar em um Projeto Pedagógico 

constitui grande desafio a ser enfrentado por todos os envolvidos na sua execução. Para 

operacionalizar a prática interdisciplinar, fazendo com que ela não seja apenas uma 

previsão, mas uma realidade é preciso dotar a estrutura curricular do Curso de mecanismos 

que propiciem colaboração entre seus operadores. 

Para fazer face ao desafio, de provocar a interação e integração entre disciplinas 

visando a habilitar o aluno a encarar temas complexos que exigem a dissolução das 

fronteiras disciplinares, procura-se: 

a) Dotar as ementas das disciplinas de um caráter mais geral, permitindo-se que o 

conteúdo programático, porque flexíveis a alterações, possa ser elaborado de forma 

mais ampla, inclusive para abranger questões de diversas áreas do conhecimento, 

além de outras; 

b) A integração, entre os professores e coordenadores responsáveis pela condução 

das atividades de prática, através de reuniões periódicas; 

c) Empregar os mecanismos de integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

d) A descentralização da condução do Projeto Pedagógico através da atribuição de 

responsabilidades aos professores no que diz respeito à Pesquisa e Extensão, 

Estágio e Atividades Complementares; 
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São essas as ações básicas a serem seguidas e incentivadas para alcançar a 

interdisciplinaridade que, entretanto, devem possuir um caráter dinâmico e de interação 

recíproca, pois uma dessas ações isoladas não é capaz de sustentar o processo de 

interação disciplinar. 

  

1.7 Estágio curricular supervisionado 

O Estágio Supervisionado é atividade obrigatória, totalizando 640 (seiscentas e 

quarenta) horas cumpridas a partir do 5º. Esta prática, tem por finalidade proporcionar a 

vivência em situações reais de vida e do mundo do trabalho, objetivando o aprendizado e 

desenvolvimento de competências pela aproximação do estudante às situações do exercício 

da profissão, abrangendo desde a simples observação da atividade profissional até a efetiva 

participação dos alunos no mercado de trabalho, além de oportunizar o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular e, por 

consequência, o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. . 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

 Nesse contexto, o Curso de Educação Física, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de estágio curricular 

supervisionado, com os objetivos de:  

a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  
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b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

 A seguir, serão apresentados o Regulamento do estágio curricular supervisionado do 

Curso, em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em 

função do período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas 

com o Estágio Supervisionado em Educação Física (Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 

2008). 

TÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SEUS OBJETIVOS 

 

Art. 2o O Estágio Supervisionado consiste na aplicação de conhecimentos teóricos e 

humanos adquiridos pelos alunos em atividades práticas ou pesquisas relacionadas à 

Educação Física. 

Art. 3o O Estágio Supervisionado tem por objetivos: 

I -  Buscar a integração do Curso de Educação Física do UNIPTAN com organizações 

profissionais, sociais, sindicais, entre outras, ligadas à área de formação do corpo discente; 
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II -  Servir como mapeamento da realidade profissional, aproximando os conhecimentos 

acadêmicos da prática de mercado; 

III -  estimular, através da “aprendizagem voltada para o aprender”; o interesse dos alunos 

pelas atividades de docência, incentivando o “aprender a ensinar”; 

IV -  Buscar colocação profissional junto ao mercado de trabalho em Educação Física, de 

acordo com a área de interesse do aluno e formação proporcionada pelo Curso; 

V -  Promover a integração da IES / Curso com organizações da comunidade. 

 

TÍTULO III 

Art. 4º - PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

 

 O Aluno é o centro do processo de ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, 

considerado em todos os momentos como ser humano em formação e cidadão 

consciente de seus direitos e deveres. 

 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO é atividade propiciadora de 

experiências sociais, profissionais e culturais necessárias à complementação da 

educação do profissional oriundo do UNIPTAN. 

 Toda a ação curricular voltada ao ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO terá 

como referência básica os objetivos e as diretrizes propostas pelo Projeto Pedagógico 

do Curso de Educação Física do UNIPTAN. 

 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO será planejado, organizado, orientado 

e avaliado, em todos os seus detalhes, pela ação conjunta do Coordenador do Curso de 

Educação Física e do Coordenador de Apoio ao Estudante do UNIPTAN. 

 

TÍTULO IV 

Art. 5º AGENTES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: 

 

 ESTAGIÁRIO é o aluno regularmente matriculado no Curso de Educação Física do 

UNIPTAN. 

 Para a realização dos estágios de áreas específicas, o aluno deverá estar regularmente  
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q qmatriculado a partir do quinto período. As Atividades Complementares poderão ser 

realizadas por alunos de qualquer período letivo. 

 EMPRESA CONCEDENTE é a Organização, Instituição de Ensino, Academia ou Clube 

Recreativo que recebe alunos como estagiários. É importante ressaltar que a concessão 

de oportunidade de estágio não cria vínculo empregatício. 

 

TÍTULO V 

Art. 6o. - DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado é atividade obrigatória, totalizando 640 (seiscentas e quarenta) 

horas cumpridas a partir do 5º Período e assim distribuídas: 

ESTÁGIO I (Esporte Amador e de Alto Rendimento) – 5º Período. 

Totalizando 160 horas - utilizadas de forma integral em atividades profissionais. 

ESTÁGIO II (Organização de Eventos) – 6º Período. 

Totalizando 160 horas - utilizadas de forma integral em atividades profissionais. 

ESTÁGIO III (Atividades de Academia) – 7º Período.  

Totalizando 160 horas - utilizadas de forma integral em atividades profissionais.   

ESTÁGIO IV (Clubes Recreativos) – 8º Período.  

Totalizando 160 horas - utilizadas de forma integral em atividades profissionais. 

 Parágrafo único. O cumprimento da carga horária estabelecida no Estágio 

Supervisionado é condição indispensável para conclusão do curso. Os estágios educacional 

e profissional deverão ser cumpridos ao longo do semestre letivo. O período destinado às 

férias também poderá ser utilizado para a realização do estágio, desde que informado e 

solicitado ao Coordenador do Curso antecipadamente e que seja compatível com o 

calendário do setor de Registros e Controle Acadêmicos.  

 

 

TÍTULO VI 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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Art. 7o O Estágio Supervisionado será realizado ao longo do Curso, em quatro etapas: 

a) Estágio supervisionado I – Estágio Profissional Supervisionado; 

b) Estágio supervisionado II – Estágio Profissional Supervisionado; 

c) Estágio supervisionado III – Estágio Profissional Supervisionado; 

d) Estágio supervisionado IV – Estágio Profissional Supervisionado; 

 

Art. 8O O Estágio Supervisionado I será realizado no 5º Período, compreendendo 

atividadespráticas no esporte amador e de alto rendimento. 

Art. 9o O Estágio Supervisionado II será realizado no 6º Período, compreendendo atividades 

práticas de organização de eventos. 

Art. 10º O Estágio Supervisionado III será realizado no 7°. Período, compreendendo 

atividades práticas em atividades de academia. 

Art. 11º O Estágio Supervisionado IV será realizado no 8o. Período, compreendendo 

atividades práticas em clubes recreativos. 

 Parágrafo único. O estagiário deverá apresentar ao longo do estágio, relatórios 

semestrais, contendo avaliação do seu aprendizado e sugestões para sua melhoria.  

Art.12º No 8º Período do Curso, o aluno deverá concluir suas atividades de estágio. 

 Parágrafo único. No final desta etapa o estagiário deverá apresentar um relatório final 

de estágio (atividades práticas em academias, clubes e organizações privadas ou públicas 

ou desenvolvimento de pesquisas), onde deverá registrar suas críticas, sugestões e 

observações diversas, conforme modelo definido pelo Supervisor.  

 

TÍTULO VII 

PROCEDIMENTOS INICIAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 13º Os documentos introdutórios ao Estágio Supervisionado em organização externa 

deverão ser apresentados de uma só vez ao Coordenador de Estágio do Curso de Educação 

Física, constando de: 
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a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida; 

b) “Plano de Estágio” – no Estágio Profissional Supervisionado deverá conter as 

tarefas que serão desenvolvidas pelo aluno na organização cedente do estágio, 

período (início e conclusão), dias e horários de atividades, assinado pelo aluno e 

o Supervisor de estágio. 

c) Cópia do Termo de Compromisso de Estágio assinado pela organização cedente 

e pela IES, ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social do 

aluno com o registro do contrato de trabalho; 

 

TÍTULO VIII 

METODOLOGIA 

 

Art. 14º - Quanto à atividade de estágio, fica estabelecido o seguinte: 

A – O Estágio Curricular Supervisionado é realizado mediante o apoio de um Supervisor de 

Estágio, respeitados os pré-requisitos dos conteúdos e da carga horária da habilitação. As 

atividades de Estágio Curricular Supervisionado deverão ser planejadas, organizadas, 

desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas em parceria entre o Coordenador, Supervisor e 

o Estagiário. 

B – O Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido nas Empresas Concedentes que 

mantenham Convênio com o UNIPTAN, através de um Acordo de Cooperação e Termo de 

Compromisso, específico para o estágio em questão. 

C – O convênio estabelecido no parágrafo anterior, bem como um Termo de Compromisso 

de Estágio, firmado entre Empresa Concedente, o Aluno e o UNIPTAN, especificará as 

condições básicas a serem observadas pelas partes envolvidas.  

 

TÍTULO IX 

DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
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Art. 15º A Supervisão geral do Estágio Supervisionado ficará a cargo de um professor do 

Curso, devidamente qualificado, que será indicado pelo Coordenador do Curso e ficará a 

seu cargo a orientação e acompanhamento dos Supervisores de Estágio. 

Art. 16º Aos Supervisores de Estágio Supervisionado compete: 

 I - Assistir aos alunos nas atividades pertinentes aos Estágios 

II - Realizar o levantamento de empresas onde os estudantes possam estagiar; 

III - Oficiar às Organizações, consultando-as sobre o interesse em receberem estagiários; 

IV - Encaminhar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário, pelo responsável 

da instituição e/ou organização, pela IES, se for o caso, pelo CIEE; 

V - Convocar, sempre que necessárias reuniões com os alunos; 

VI - Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer dos períodos, 

em conformidade ao calendário acadêmico; 

VII - Ser o elo integrador UNIPTAN e organização externa, mantendo contatos com a 

organização; 

VIII - Manter atualizado um arquivo, onde constem os dados de identificação dos alunos em 

fase de estágio e os relatórios de acompanhamento e conclusão do estágio. 

 

TÍTULO X 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO EM ORGANIZAÇÃO EXTERNA 

 

Art. 17º O aluno, quando estagiário em organização externa, deverá ter um Supervisor no 

local responsável pelo acompanhamento de suas atividades. 

 

Art. 18º Na seleção das Organizações para o Estágio Supervisionado deverão ser 

observadas as seguintes condições: 

a) Possuir condições de supervisão para prestar a necessária assistência ao 

estagiário; 
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b) Aceitar o estagiário como aluno e não como profissional; 

c) Estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam delimitadas as 

atividades de Estágio Supervisionado; 

d) Oferecer condições de ambiente físico adequadas à formação técnica;  

e) Considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração na 

equipe, respeitando-o como pessoa. 

  

TÍTULO XI 

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 19º São responsabilidades do estagiário durante o estágio: 

a) Conhecer a legislação específica do estágio supervisionado, seus objetivos e 

este Regulamento; 

b) Comparecer ao local do estágio nos dias e horários programados em seu “Plano 

de Estágio”; 

c) Frequentar as reuniões convocadas pelo Supervisor de Estágio Supervisionado; 

d) Cumprir o calendário divulgado pelo Supervisor de Estágio Supervisionado para 

apresentações dos relatórios de acompanhamento do Estágio; 

e) Entregar ao Supervisor de Estágio Supervisionado o relatório final do Estágio 

para avaliação e aprovação; 

f)    Procurar manter a boa imagem da Instituição junto à organização cedente do 

estágio, vivenciando a ética profissional, guardando sigilo sobre informações 

reservadas relacionadas à organização cedente. 

 

TÍTULO XII 

DA CONVALIDAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES 

 

Art. 20º Os alunos que já desempenham profissionalmente funções específicas 

correspondentes ao estágio em questão, no momento em que se exige o cumprimento 
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curricular no Estágio Supervisionado, e que já tiverem cumprido a carga horária estabelecida 

no art. 6o, poderão requerer que a Instituição considere tais atividades como estágio, desde 

que cumpridos todos os itens deste Regulamento referentes ao aproveitamento de 

atividades, e acompanhado de uma exposição de motivos devidamente comprovada. Para 

fim de convalidação só serão aceitas atividades desenvolvidas nas áreas discriminadas no 

art. 14o. 

Art. 21º Para a avaliação do pedido de convalidação e aproveitamento de atividades 

profissionais em exercício, para fins do Estágio Supervisionado, no prazo estabelecido pelo 

UNIPTAN, o aluno deverá apresentar: 

a) Relatório circunstanciado e declaração da organização onde atua, dirigido ao 

Supervisor de Estágio, indicando o cargo ocupado, detalhando as atividades 

profissionais exercidas, devidamente assinado pelo responsável pela 

organização, por extenso, indicando o cargo ocupado; 

b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de qualificação 

civil, identificação, contrato de trabalho e alterações realizadas, ou cópia 

autenticada do contrato social, devidamente registrado, e cartão do CNPJ, caso o 

aluno participe do quadro societário da empresa e/ou organização. 

 

Art. 22º O pedido será examinado pela Coordenação de Estágio Supervisionado, que emitirá 

parecer definitivo. 

 Parágrafo único. Uma vez aprovada a convalidação, o aluno não poderá deixar de 

atender às solicitações do Supervisor de Estágio. 

 

TÍTULO XIII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 23º Considera-se aprovado no Estágio Supervisionado, o aluno que apresentar os 

relatórios iniciais, semestrais e final ao Supervisor de Estágio para registro de grau obtido e 

encaminhado à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

Art. 24º Para efeito de avaliação de Estágio Supervisionado, serão atribuídas notas de 0 
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(zero) a 100 (cem) aos relatórios: 

§ Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta). 

§ O aluno que não obtiver nota 70 (setenta) deverá apresentar novo relatório no prazo 

máximo de 30 dias. 

Art. 25º O aluno que não entregar os relatórios do Estágio ou não participar das atividades 

estabelecidas pelo Supervisor do Estágio Supervisionado, sem motivo justificado na forma 

da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado.  

Art. 26º O aluno que for reprovado na disciplina de Estágio deverá cumprir no próximo 

semestre a carga horária de ambos os estágios, não podendo acumular mais que três 

estágios por semestre.  

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

 Nesse contexto, o Curso de Educação Física, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado, com os objetivos de:  
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a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  

b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação básica 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.10 Atividades complementares 

 As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 

 O Curso de Educação Física desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares. 

Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Educação Física 

(Bacharelado), as Atividades Complementares dispõem de regulamento próprio, que é 

apresentado a seguir: 

 Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do 

Curso de Graduação em Educação Física, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a obtenção do diploma de Bacharel em Educação Física. 

 Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante 

do curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 
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Art. 3º – Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

I) Atividades de ensino: 

 Disciplinas cursadas na própria Instituição ou em outra instituição, desde que com 

anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

 Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição; 

 Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em outra instituição, 

desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares. 

II) Atividades de pesquisa: 

 Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, em projeto 

desenvolvido no UNIPTAN; 

 Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra instituição, na 

forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

 Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 

III) Atividades de extensão: 

 Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou nacionais; 

 Participação em semanas acadêmicas do Curso de Educação Física (Bacharelado) do 

UNIPTAN ou de outro curso do UNIPTAN ou de outra instituição de ensino superior, 

desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

 Cursos de atualização na área de Educação Física (Bacharelado); 

 Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos pela própria 

Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação 

das Atividades Complementares; 

 Participação em representação estudantil na própria Instituição; 

 Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela própria 

Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação 

das Atividades Complementares; 

 Participação em programas oficiais de voluntariado; 

 Participação em ações sociais de ONGs locais. 

IV) Atividades culturais: 

 Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e similares na 

área de Educação Física (Bacharelado) desde que com anuência prévia pela 
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Coordenação das Atividades Complementares e seguidos de relatório escrito sobre o 

evento; 

 Participação em organização de eventos na área de Educação Física (Bacharelado) 

desde que com anuência prévia pela Coordenação de Atividades Complementares; 

 Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 

Direitos Humanos. 

§ Único – O aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) modalidades 

listadas no caput deste artigo. 

Art. 4º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares para cada 

aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos 

pluridiversificados, será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade 

e a carga horária máxima computada respectivamente para a mesma: 

 

ITEM ATIVIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÁXIMA 

 
1. ATIVIDADES DE ENSINO 

 

1.1 Cursos realizados na própria Instituição ou em outra instituição 60 

1.2 Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição 60 

1.3 
Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou 

em outra instituição 
60 

 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

2.1 
Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista 

ou voluntário, em projeto desenvolvido no UNIPTAN 
60 

2.2 
Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição 
ou de outra instituição, na forma de resenha, ensaio ou artigo 

científico 
60 

2.3 Publicação de livro ou material acadêmico relevante 60 

 
3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

3.1 
Participação em seminários, palestras, congressos, 
conferências, encontros, mesas temáticas, oficinas, 

workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou nacionais 
60 
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3.2 
Participação em semanas acadêmicas do Curso de Educação 

Física (Licenciatura) do UNIPTAN ou de outro curso do 
UNIPTAN ou de outra instituição de ensino superior 

60 

3.3 
Cursos de atualização na área de Educação Física 

(Licenciatura) 
60 

3.4 
Participação de atividades, projetos e programas de extensão 

promovidos pela própria Instituição ou por outra instituição 
60 

3.5 Participação em representação estudantil na própria Instituição 60 

3.6 
Participação em intervenção social ou ação comunitária 

promovida pela própria Instituição ou por outra instituição 
60 

3.7 Participação em programas oficiais de voluntariado 60 

3.8 Participação em ações sociais de ONGs locais 60 

 
4. ATIVIDADES CULTURAIS 

 

4.1 
Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, 

lançamentos de livros e similares na área de Educação Física 
(Licenciatura) 

60 

4.2 
Participação em organização de eventos na área de Educação 

Física (Licenciatura) 
60 

4.3 

Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; Direitos 
Humanos 

60 

 

Art. 5º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 

Art. 6º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Educação 

Física (Bacharelado) a carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas de Atividades 

Complementares, nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

§ Único – O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 

aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, para que dê 

continuidade ao vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a carga horária 

necessária dessas atividades. 

Art. 7º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

frequência e à certificação das mesmas. 
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Art. 8º – O Curso de Educação Física (Bacharelado) adotará modelos de fichas e relatórios 

específicos para acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades 

Complementares. 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Educação Física (Bacharelado), que ficará 

responsável por analisar o conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

Art. 10 – O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso de 

Educação Física (Bacharelado), em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as 

eventuais propostas de mudança ser encaminhadas à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos, que se manifestará favoravelmente ou não às alterações, no todo ou em parte, 

a partir de quando as decisões tornar-se-ão efetivas. 

Art. 11 – Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares não 

contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos do UNIPTAN. 

 

1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da pandemia 

do covid-19 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

 Nesse contexto, o Curso de Educação Física, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de Atividades Complementares, 

com os objetivos de:  
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a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  

b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde.  

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC do curso de Educação física seguem o 

Regulamento Institucional para TCC publicado no ano de 2020. 

Para construção do artigo científico existem duas disciplinas: TCC I, que corresponde 

à construção de um projeto de TCC e TCC II, que corresponde à construção do artigo 

científico.  

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

REGULAMENTO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Estabelece normas e procedimentos para elaboração, depósito e 
apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação 
do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 

A Pró-reitoria de Pesquisa e de Extensão e a Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, no 

uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, estabelecem as normas e procedimentos 

para elaboração, depósito e apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Graduação do UNIPTAN. 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para os 

Cursos de Graduação do UNIPTAN.  
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Art. 2º - O TCC de Graduação tem como objetivos:  

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e 

teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução de um 

projeto de pesquisa;  

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica;  

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e 

reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação;  

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser 

patenteados e/ou comercializados;  

V - Estimular a formação continuada.  

Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que incluem a elaboração do projeto de 

TCC e a elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de disciplinas 

curriculares específicas dos Cursos de Graduação do UNIPTAN.  

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC serão desenvolvidas individualmente ou 

em dupla, podendo ser multidisciplinares, de acordo com normas específicas de cada curso, 

previstas em seus respectivos Projetos Pedagógicos de Curso.  

Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC sob o 

acompanhamento dos professores das respectivas disciplinas, que estabelecerão os prazos 

para a entrega das partes e a distribuição de pontos para as atividades. 

Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter 

nota final igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre 

letivo, e comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas.  

§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, 

devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade.  

Art. 7º - A conclusão do Curso de Graduação e a expedição do respectivo diploma 

estarão condicionadas à aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, entre as 

demais exigências previstas no Regimento Interno.  
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Art. 8º - A participação do aluno em atividades de pesquisa, extensão e/ou 

acadêmicas não o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades relacionadas 

ao TCC.  

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas 

ao TCC, além das apresentadas no presente Regulamento, poderão ser estabelecidas no 

correspondente Projeto Pedagógico de Curso.  

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de 

TCC, na qualidade de ouvintes, que farão jus a declaração, para fins de cômputo de sua 

participação como Atividade Complementar, de acordo com a carga horária estabelecida no 

Projeto Pedagógico de Curso.  

 

CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE TCC 

 

Art. 10º - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em 

disciplina específica, de acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação.  

Art. 11 - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e 

ao tipo de pesquisa a ser desenvolvido.  

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada.  

§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao Curso de Graduação.  

§ 3º - O projeto deverá ser inédito, em qualquer circunstância. Pesquisas já concluídas 

ou em andamento pelo aluno podem servir de suporte para o projeto de TCC, desde que 

sob outra abordagem e/ou metodologia diferenciada. 

§ 4º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, desde que 

ocorra com a anuência do professor responsável pela disciplina.  

Art. 12 - O projeto deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura:  

I. Tema;  

II. Introdução;  
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III. Problema;  

IV. Justificativa;  

V. Objetivos geral e específicos;  

VI. Marco teórico / Revisão bibliográfica;  

VII. Material e métodos / Procedimentos metodológicos;  

VIII. Cronograma;  

IX. Referências.  

Art. 13 - Ao final do semestre, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição indispensável 

para a aprovação na disciplina.  

 

CAPÍTULO III 

DA ELABORAÇÃO E ENTREGA DO TCC 

 

Art. 14 - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina 

específica, de acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação.  

Art. 15 - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 

páginas (incluindo as referências) e estruturado de acordo com as normas da ABNT, 

Vancouver ou outra específica da área, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso.  

§ 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação ou 

Pós-graduação.  

§ 2º - Será sumariamente reprovado o TCC entregue em versão que caracterize plágio 

de outro trabalho concluído ou em andamento, do UNIPTAN ou de qualquer outra Instituição, 

em qualquer nível de ensino.  

Art. 16 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e 

completa do TCC, que deverá ser encaminhada, em arquivo digital, nos formatos Word e 

PDF, por meio de e-mail ou outro a critério do professor da disciplina.  



121 
 

Art. 17 - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a aprovação 

na disciplina e deverá ser feita dentro do prazo estabelecido pelo professor da mesma. 

§ único - O professor da disciplina será responsável pela verificação de eventuais 

plágios nos trabalhos entregues.  

Art. 18 - A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 

(sessenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a 

entrega da versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da banca 

examinadora.  

 

CAPÍTULO IV 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 19 - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em 

dupla, à banca examinadora composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou 

externos ao Curso, convidados pela Coordenação de Curso.  

§ 1º - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem de 

apresentação, no início da banca.  

§ 2º - A ausência do aluno para apresentação do TCC, sem motivo justificado, 

implicará, automaticamente, a sua reprovação na disciplina.  

Art. 20 - Para a apresentação, o(s) aluno(s) deverá(ão) utilizar equipamento 

audiovisual, providenciando, para tanto, a reserva prévia do equipamento junto ao setor 

competente do UNIPTAN.  

Art. 21 - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pela Coordenação de Curso, podendo ocorrer na estrutura oferecida pelo 

Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra Científica do UNIPTAN.  

Art. 22 - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas 

pelas respectivas Coordenações de Curso.  
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Art. 23 - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca 

examinadora, em 40 (quarenta) dos 100 (cem) pontos da disciplina, distribuídos entre os 

seguintes critérios:  

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação adequada 

do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos resultados, confiabilidade 

dos dados e fundamentos apresentados, argumentação, qualidade da bibliografia utilizada 

e conclusão; II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação 

ao conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, respostas 

adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização e sequência das 

informações mais importantes (tema, problema, objetivos, procedimentos metodológicos, 

resultados e conclusão). 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos nos Projetos Pedagógicos de 

Curso.  

Art. 24 - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas 

individuais dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela 

Coordenação de Curso.  

Art. 25 - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de 

alteração, adequação e/ou revisão do trabalho pelo aluno e campo para assinatura dos 

examinadores.  

Art. 26 - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de Curso, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação.  

 

CAPÍTULO V 

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

 

Art. 27 - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos 

para envio, ao professor da disciplina, do Termo de Responsabilidade para Entrega de 

Trabalho de Conclusão de Curso, disponibilizado na Biblioteca do UNIPTAN, juntamente 
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com a versão modificada do trabalho, contendo as alterações, adequações e/ou revisões 

sugeridas pela banca.  

§ único – O aluno será responsável pelo devido preenchimento do Termo de 

Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso antes do envio do 

mesmo ao professor.  

Art. 28 - O professor da disciplina realizará a avaliação final do trabalho para 

fechamento e lançamento da respectiva nota, devolvendo, ao aluno, o Termo de 

Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado, 

caso tenham sido atendidas as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela banca.  

Art. 29 - A versão definitiva do TCC, juntamente com o Termo de Responsabilidade 

para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso assinado pelo professor, deverá ser 

entregue pelo aluno, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, em 

formato PDF, até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da defesa perante a 

banca examinadora.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30 – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Pró-

reitoria de Pesquisa e Extensão, Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos e 

Coordenações de Curso de Graduação.  

Art. 3 – Este Regulamento entra em vigor a partir da sua assinatura e publicação, 

revogando-se as disposições anteriores. 

 

São João del-Rei, 03 de fevereiro de 2020. 

 

ALTERAÇÕES PROVISÓRIAS NO REGULAMENTO PARA TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 
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1) Não computar presença nas aulas de aprendizagem remota, de acordo com as 

orientações seguidas para as demais disciplinas dos cursos.  

2) O professor da disciplina Seminário de Pesquisa deverá recolher a versão final dos TCCs 

em formato eletrônico via plataforma Canvas.  

3) As apresentações dos trabalhos (individuais e em dupla) deverão ocorrer através da 

ferramenta Zoom na plataforma Canvas, seguindo os mesmos critérios aprovados 

anteriormente, através de Power Point ou recurso similar (Prezi e outros).  

4) As datas e horários de apresentação serão definidos pela Coordenação de Curso, não 

devendo se sobrepor às aulas regulares em aprendizagem remota (a menos que a 

Coordenação destine horários de aulas regulares do Curso para tal).  

5) Todas as apresentações devem ser gravadas e com vídeos abertos, tanto da parte dos 

apresentadores quanto da banca examinadora.  

6) A versão digital do TCC definitiva para depósito na Biblioteca deverá ser encaminhada 

após o período da pandemia do Covid-19. Se houver uma extensão desse período a ponto 

de prejudicar colações de grau, novos processos de entrega da versão definitiva serão 

estabelecidos.  

São João del-Rei, 30 de março de 2020. 

 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 
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identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 
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desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  

 

1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 
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1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 

Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 
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O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 

participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 
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colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 

mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 
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- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 

 

Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando pela qualidade do ensino 

proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, são disponibilizadas atividades 

de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que 

é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das disciplinas. O NEAD 

é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e monitores. O coordenador 

atende presencialmente os alunos em suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula 

inaugural em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados em 

disciplinas 100% on-line a estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, 

junto com a equipe do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é 

responsável pela organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas 

nos Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar 

conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito 

das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o 

domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando 

o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor 

atua, também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da 

estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do processo de 
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avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos encontros 

síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de complementação e 

discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades, de 

aproximação entre alunos e tutores.  

            Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse é um 

suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a presença humana 

no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, tornando 

a EAD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do 

estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova 

presencial obrigatória. 

            Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias disponíveis. 

            As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em 

andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do curso para a tomada de 

decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de 

condução das disciplinas, atualizações do material didático e do AVA. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em 

andamento quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do 

espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 
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colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  

            O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 

            Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

            Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas atividades 

de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a distância e no ambiente 

virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam 

os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

            O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico 

possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a 

proatividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do 

curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 
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apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de Informática e 

uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses 

espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria 

aprendida através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além 

de utilizar esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de 

trabalhos e pesquisas em outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de 

Informática tem como diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de 

informação e comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 

Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de aula. Com todas as 

salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que professores 
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conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e personalizando 

cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso a alunos 

e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza também terminais de 

computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o 

uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, frequências, etc.). 

           Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

           Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem 

no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via grupos de WhatsApp e 

postagens/comentários através do Facebook e Instagram institucionais e por curso. 

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o Canvas, uma 

plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de 

atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização 

de chats, o envio de avisos e mensagens, tudo isso promovendo a interação entre 

professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.  

            Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação desses personagens que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Educação Física oferece disciplinas na 

modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro 

de 2016. 
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            Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o objetivo 

de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade a distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

 Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, agenda 

das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre outros. 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem 

testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 



136 
 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 

utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a turma 

é pelos fóruns. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas da modalidade a distância. 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 
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Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 

 

            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de Educação 

Física também oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma parte presencial 

e uma parte em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos 

são disponibilizados no Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se 

prepare para os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses 

conteúdos e realizando os exercícios referentes a cada módulo também disponibilizados no 

AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

 Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 
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 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da mesma forma 

como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme apresentado anteriormente). 

Visualização 

do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 
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formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tenha a 

oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas 

a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de ações 

emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 

presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 

modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão 

das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias 

não cumpridos durante o período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 

Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, 

após rápido e minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades 

remotas (presença de forma virtual do professor na casa do aluno no horário exato da aula 

presencial e na mesma frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas 

com slides, promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, 
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em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade de ensino 

a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de 

conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou 

seja, sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 

avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz 

intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o 

REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos horários 

preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito acima, são perfeitamente 

válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como se 

verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de 

tratamento diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência 

de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou a 

utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino, 

com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 

possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre 

professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram adotadas para a condução do 

REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de 

videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a distância e na 

disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas teóricas para a 

disponibilização de conteúdos diversificados, atividades avaliativas e a gravação das aulas 

síncronas. Todos os professores de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às 

ferramentas de interação, de atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso 

ao Canvas era restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a 

distância e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 

100% dos professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por meio do 

Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, mas também o 

compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e diagnósticos em tempo 

real.       

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita encontros 

virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras pessoas e permite 

a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a utilização desse aplicativo 
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nas aulas síncronas, os professores receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a 

todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o 

professor agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem 

na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno 

não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica 

salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do Canvas e 

alguns recursos que ele possui. 

 

Acessando a aula no Zoom 
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Página inicial da conferência Zoom 

 

Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo celular, 

o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  

 

 

1.18 Material didático 
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O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 

diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 

realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os 

alunos possibilitam que o conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da 

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 
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            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a 

oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma 

alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta 

correta para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 módulos, que 

foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, 

simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de 

atividades-padrão propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA 

para os alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade 

para inserir novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 
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Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA por 

módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de modo 

independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado previamente pelos 

alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam 

geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de 

cada módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados para 

que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto nas híbridas, teve como 

base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

 

1.18.1 O material didático no período de pandemia 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas as 

disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático passou a ser 

feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, disponibilizando os conteúdos 

por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos científicos, etc., além de, conforme já 

dito, deixarem gravadas as aulas síncronas para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo UNIPTAN, 

conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para “alimentar” a disciplina 

com os conteúdos que desejar. 
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Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 

 

 

Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis atividades 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e produção do 

material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do conhecimento. 
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1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Educação Física do UNIPTAN atendem à concepção 

do Curso definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento 

e aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 
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VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em horário fora 

do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos 

pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às notas das 

primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, a 

Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da avaliação, 

sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertá-

la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se regularmente na 

disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, porém, da 

frequência, que será substituída por orientações e explicações individualizadas pelo 

professor.  
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             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja especificidade será 

apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 
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Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 

I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de autocorreção 

no CANVAS;  

II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades por ele 

elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 dentre 

todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada semana de 
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estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente pelo professor em 

atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos 

cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no 

AVA e corrigida pelo professor tutor. 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 
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III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional para a 

avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada no AVA, 

porém a realização será nas dependências da instituição e com conteúdo de 

todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação não é feita nas 

dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 

 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 

 

Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a distância, os 

alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre. A nota final do aluno em situação 

de exame especial será composta por este resultado mais a nota anterior total do semestre, 

dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada 

em 60 (sessenta) pontos. 

 

1.20 Número de vagas 
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  O Curso de Educação Física oferece cento e vinte vagas anuais, de acordo com a 

autorização do Ministério da Educação, constante na Portaria MEC nº520 de 26/07/2018, 

publicada no Diário Oficial da União em 31/07/2018. 

Tal oferta está coerente com a demanda do mercado de trabalho. Segundo números 

do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, elaborado pela secretaria 

do Trabalho) do ano passado, reunindo números coletados entre janeiro e maio, o curso de 

Educação Física constava na sétima posição entre as áreas que mais tiveram contratações 

formais: um total de 12.205.  

Observamos também, uma grade procura da população por um estilo de vida mais 

saudável. Esta procura, reflete diretamente no aumento da procura do profissional bacharel 

de Educação Física, que certamente, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da 

população de São João del -Rei e Região.  

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Educação Física do UNIPTAN foi 

criado em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE), se responsabiliza pela consolidação do perfil 

profissional do egresso do Curso, buscando projetos integradores que qualifiquem sua 

formação. Além de acompanhar e atuar no processo de consolidação do Projeto Político 

Pedagógico do curso, na discussão constante da matriz curricular, o núcleo também acolhe 

as observações dos discentes e docentes. Observações estas levantadas pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA).  

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Educação Física 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Educação Física do Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física e tem, por finalidade, a atualização e 

consolidação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 
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IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Educação Física. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 
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recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 
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focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os professores 

estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da frequência 

dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por meio do Sistema 

Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a informações sobre ausências 

sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos docentes 

do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, entre 

outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 
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II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

Identificação: Professora Mª. Fabiana Resende Brighenti Miranda 
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Formação Acadêmica: Graduada em Educação Física pela Universidade Federal de São 

João del -Rei (2014) e Mestre em Processos Sócio Educacionais pela mesma instituição 

(2016); 

Experiência Profissional fora do magistério superior:  

Educadora Física da Cadu Academia (2011-2013) 

Experiência Profissional fora no magistério: 

Professora de Educação Física da Companhia Educacional Enlace – Educação Infantil - 

2016 – 2020. 

Professora de Educação Física da Companhia Educacional Enlace – Ensino Fundamental I 

- 2016 -2020. 

Professora de Educação Física da Companhia Educacional Enlace – Ensino Fundamental 

II 2016 -2020. 

Experiência Profissional no magistério superior 

Coordenadora do Curso de Psicologia do Centro Universitário Presidente Tancredo de 

Almeida Neves (2020 - atual). Coordenadora do colegiado de curso e Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Psicologia do UNIPTAN. 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Educação Física tem dedicação integral - 40 (quarenta) 

horas de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Educação 

Física, as atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades 

relacionadas pesquisa, extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao 

Coordenador de Curso a presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de 

Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente 
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 Os 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Educação Física 

possuem as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

   

Bruno Ferreira Mendes  Doutorando 

Graduado em educação física pela 

faculdade Pitágoras unidade de 

Teixeira de Freitas- BA (2013). Mestre 

em Ciências Fisiológicas pela 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM (218). 

Doutorando em ciências fisiológicas 

pela mesma universidade (2019). 

Domingos Sávio 

 
Mestre 

Graduado em Ciências Biológicas pelo 

Centro Universitário de Lavras em 

2007 e Mestre em Ciências pela 

Universidade Federal de Lavras em 

2010. 

Ericsson da Silva 

 
Mestre 

Graduado em Educação Física no ano 

de 2001, na Fagammon - Faculdade 

Presbiteriana Gammon. 

Especialista em Fisiologia do 

Exercício, no ano de 2010, na 

Universidade Veiga de Almeida. 

Mestre em Promoção da Saúde no ano 

de 2019 pela UNASP - Centro 

Universitário Adventista de São Paulo. 

Fabiana Resende Brighenti 

Miranda 
Mestre 

Graduada em Educação Física, no ano 

de 2014 na UFSJ.  

Mestre em Processos Educacionais, 

no ano de 2016, pela mesma 

instituição.  
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Jader José 

 
Mestre 

Graduação em Física Licenciatura, no 

ano de 2010, na UFSJ. 

Mestre em Ciências, área de Física de 

Materiais, no ano de 2014, na UFSJ. 

Doutorando em Ciências, área de 

Física de Materiais, UFSJ. 

Jamile Santos Lima Carvalho 

 

Mestre 

 

Graduada em Educação Física, no ano 

de 2001, na Fagammon - Faculdade 

Presbiteriana Gammon. 

Especialista em Fisiologia do 

Exercício, no ano de 2010, na 

Universidade Veiga de Almeida.  

Mestre em Promoção da Saúde pela 

UNASP - Centro Universitário 

Adventista de São Paulo (2019). 

Jasiara Carla  

 
Doutora 

Graduação em Fisioterapia (2010) pela 

Faculdade de Ciências da Saúde de 

Barbacena da Universidade Presidente 

Antônio Carlos (UNIPAC). Mestrado 

(2013) e Doutorado (2017) em 

Bioengenharia, na linha de sistemas 

neuronais, pela Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ). Pós 

doutora em análise e 

modelagem/controle de sistemas 

biológicos pela UFSJ/Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET) (2020). 

Luiz Bittencourt Mercanti 

 
Mestre 

Graduado em Licenciatura Plena em 

Educação Física, no ano de 1986, pela 



164 
 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro/UFRJ. 

Especialização em Anatomia Humana 

e Biomecânica, no ano de 2000 pela 

Universidade Castelo Branco/UCB. 

Mestrado em Ciências da Motricidade 

Humana, no ano de 2004, pela 

Universidade Castelo Branco/UCB. 

Mayara 

 
Mestre 

Graduado em Educação Física- UFRJ-

1986 

Mestrado em Ciência da Motricidade 

humana- UCB-RJ-2004. 

 

Rubens Bagni Torres 

 
Mestre 

Graduado em Educação Física no ano 

de 1996 pela Universidade Federal de 

Minas Gerais, Mestre em Engenharia 

Mecânica no ano de 2013 pela 

Universidade Federal de São João del 

Rei 

Zirlene Adriana dos Santos 

 
Doutora 

Graduado em Educação Física, no ano 

de 1991na Universidade Federal de 

Viçosa 

Especialista em Educação Física 

Escolar, no ano de 2006 na 

Universidade Federal de Viçosa. 

Mestre em Educação Física, no ano de 

2006 na Universidade São Judas 

Tadeu. 

Doutor (a) em Ciências do Desporto, 

no ano de 2014 na Universidade Trás-

os-Montes – Portugal. 
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2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Dos 12 professores que integram o quadro docente do Curso de Educação Física 

existe a seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 

1) Horistas = 8 professores (67% do curso) 

2) Dedicação parcial =   1 professores (8% do curso) 

3) Dedicação integral = 3 professores (25% do curso) 

 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo 
com o curso 
(m=meses) 

   

Bruno Ferreira Mendes 

 
Horista 4 

Domingos Sávio 

 
Parcial 11 

Ericsson da Silva 

 
Horista 9 

Doutores
17%

Mestres                        
83%

Titulação

Doutores

Mestres
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Fabiana Resende Brighenti Miranda Integral 0,1 

Jader José 

 
Horista 0,5 

Jamile Santos Lima Carvalho 

 
Horista 8 

Jasiara Carla  

 
Integral 0,9 

Luiz Bittencourt Mercanti 

 
Horista 5,8 

Mayara 

 
Horista 1 

Rubens Bagni Torres 

 
Integral 6 

Zirlene Adriana dos Santos 

 
Horista 14 

 

 

2.7 Experiência profissional do docente 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do Curso de Educaçã Física, 7 

possuem cinco e mais anos de experiência profissional o que corresponde a 58 % do quadro 

67%
8%

25%

Regime de Trabalho

Horista

Dedicação Parcial

Dedicação Integral
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total e consequentemente, 5 professores possuem menos de cinco anos de experiência 

profissional que corresponde 42% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Bruno 

Ferreira 

Mendes 
Personal  Teixeira de Freitas - BA 4 anos 

Domingos 

Sávio 

 

Auxiliar de Enfermagem 

Atendente  

Auxiliar de Enfermagem 

Santa Casa de SJDRei  

Laboratório Vale & Teixeira 

LTDA 

Prefeitura Municipal de Lavras - 

MG 

1 mês 

5 meses 

Ericsson da 

Silva 

 

TAS - Técnico de Atenção à 

Saúde 

Técnico desportivo 

Professor de musculação 

SES - Secretaria de Estado da 

Saúde 

Instituto Auxiliadora 

Via Fitness Academia 

35 

03 

10 

Fabiana 

Resende 

Brighenti 

Miranda 

Professora de Musculação 

  
Cadu Academia 3 

Jader José 

 
- - - 

Jamile Santos 

Lima 

Carvalho 

 

Professora de Natação e 

Hidroginástica 

Professora de Natação e 

Hidroginástica 

 

Academia Planeta Água  

Academia Via Fitness 

 

3 

10 

Jasiara Carla  

 
Fisioterapeuta Domiciliar 2 

Luiz 

Bittencourt 

Mercanti 

 

Acupunturista e 

Shiatsuterapeuta 

 

Professor de Musculação e 

Avaliador Funcional 

Bem Querer Centro Terapêutico 

– Tiradentes 

 

Estação do Corpo Health Club & 

Spa - Rio de Janeiro 

6 meses 

 

11 

 

Mayara 

 

Membro efetivo da Consultur 

Jr., Empresa Júnior da 

Faculdade de Turismo de 

Empresa Junior- Consultur Jr 

 

 

1 

 

 



168 
 

Santos Dumont, responsável 

pela área financeira. 

 

Departamento Comercial- 

Responsável pelo 

relacionamento com clientes 

(fora do Brasil) e 

forncedores. 

 

Sócia (atual) 

 

Blumar Brazil NUTS 

 

 

 

 

Prorede Permutas Empresariais 

 

6 

 

 

 

 

11 

Rubens Bagni 

Torres 

 

Professor de Musculação e 

Ginática 

 

Treinador de Basquete 

 

Coordenador de Esportes 

 

Professor e Proprietário 

Academia Fitness 

 

Instituto Auxiliadora 

 

Instituto Auxiliadora 

 

Apollo Academia 

2 

 

12 

 

10 

 

23 

Zirlene 

Adriana dos 

Santos 

 

Professora musculação 

Treinadora Atletismo 

Professora ginástica 

Academia Debian Fitness 

Faculdade Metodista Granbery 

SESI-MG 

1 

5 

1 

 

 

 

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

42%

58%

Experiência Profissional

Até cinco anos

Mais de 5 anos
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 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do Curso de Educação Física, 7 

7 possuem experiência profissional na docência da Educação Básica o que corresponde a 

58% do quadro total e consequentemente, 5 professores não possuem experiência 

profissional na educação Básica que corresponde 42% do quadro geral de docentes do 

curso. 

 

Nome Função Nível Local 
Período 
(anos) 

     

Bruno Ferreira 

Mendes 

 

- - - - 

Domingos Sávio 

 
- - - - 

Ericsson da Silva 

 
Professor Ensino Fundamental Colégio Maxxi 3 

Fabiana Resende 

Brighenti Miranda 

Professor 
 

Professor 
 

Educação Infantil  
 

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I 

e II 

Centro 
Educacional 
Alegria do 

Saber  
 

Companhia 
Educacional 

Enlace 
 

7 

5 

Jader José 

 

Professor 
Professor e 

Coordenador 

Ensino Fundamental 
 

Ensino Fundamental 
 

Escola 
Estadual 

“Sousa Leite” 
Pré-vestibular 
Comunitário 

Vencer – 
ACORDE 

(Associação 
Comunitária, 
Urbana, Rural 
e Cultural de 

Madre de 
Deus de 
Minas) 

8 

2 
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Jamile Santos Lima 

Carvalho 

 

 
Professora 

 
Professora 

Ensino Tempo 

Integral Oficina 

de Jogos e 

Esportes 

 

Professora 

Ensino Tempo 

Integral Oficina  

Recreação e 

Esportes 

 

Professora 

 

Ensino Fundamental 
 

Ensino Fundamental 
 
 
 
 

Ensino  
Fundamental 

 
 
 
 
 
 

Ensino Fundamental 

Escola 

Estadual 

Amélia Passos 

Escola 

Estadual 

Inácio Passos 

Escola 

Estadual 

Aureliano 

Pimentel 

Escola 

Estadual 

Aureliano 

Pimentel 

 

Escola 

Estadual 

Professor Iago 

Pimentel 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2  

 

 

20 

Jasiara Carla  

 
- - - - 

Luiz Bittencourt 

Mercanti 

 

- - - - 

Mayara 

 
- - - - 

Rubens Bagni 

Torres 

 

    Professor 
 
 

 
Professor 

 
 
 

Professor 
 
 
 

Ensino Fundamental 
e Médio 

 
 

Ensino Fundamental 
 
 
 

Ensino Fundamental 
 
 
 

Instituto 
Auxiliadora 

 
Escola 

Estadual 
Brighenti 
Cesare 

 
Escola 

Estadual 
Matheus 
Salomé 

15 
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Professor Ensino Fundamental 
 
  
 

Escola 
Estadual 
Aureliano 
Pimentel 

Zirlene Adriana dos 

Santos 

 

Professor  
Professor 

Ensino Fundamental 
 

Ensino Fundamental 

Prefeitura 
Municipal de 
Juiz de Fora 

Rede Estadual 
de MG 

22 

3 

     

 

 

 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do curso de Educação Física, 8 

possuem experiência profissional no Magistério Superior o que corresponde a 67% do 

quadro total e consequentemente, 4 dos professores não possui experiência profissional no 

Magistério superior o que corresponde 33% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

    

Bruno Ferreira Mendes UNIPITAN Graduação 0,1 

58%

42%

Exercício da Docência da Educação 
Básica

Possui

Não Possui
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Domingos Sávio 

 

NEAD – UFSJ 
 
 

FUPAC – UNIPAC 
 

UNIPTAN 
 

Instituto Prominas 
 

Orientador 
de TCC 

 
Graduação 

 
Graduação  

 
Pós 

Graduação  

4 meses e 
29 dias 

 
2 anos e  

 
10 meses 

 
11 anos e  

 
8 meses 

16 
encontros 

presenciais 

Ericsson da Silva 

 
UNIPTAN  

Instituto Prominas  

Graduação 
e Pós-

graduação 
Pós-

graduação 

11,8 
16 

encontros 
presenciais 

 

Fabiana Resende Brighenti 

Miranda UNIPITAN Graduação 0,1 

Jader José 

 
UNIPTAN 

UFSJ 

Graduação  
 

Graduação 

0,5 
5,5 

Jamile Santos Lima Carvalho 

 
UNIPITAN Graduação 8 

Jasiara Carla  

 

UNIPAC – Campus Barbacena 
 

UNIPTAN - SJDR 

Graduação 

 

0,4 
 
 

0,3 
Luiz Bittencourt Mercanti 

 
UNIPTAN Graduação 5 

Mayara 

 
UNIPTAN Graduação 1 

Rubens Bagni Torres 

 
UNIPTAN Graduação 8 

Zirlene Adriana dos Santos 

 

UNIPAC 
 

Faculdade Metodista 
Granbery 

 
UNIFOR 

 

Graduação 
 
 

Graduação 
 
 

Graduação 

2 
 
 

13 
 
 

4,5 



173 
 

UNIPITAN  
Graduação 

 
 

14 

 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância: 

 

 Dos 12 professores que compõem o quadro docente do curso de Educação Física, 9 

possuem experiência no exercício da docência na educação a distância o que corresponde 

a 75% do quadro total e consequentemente, 3 dos professores não possui experiência na 

educação a distância o que corresponde 33% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

    

Bruno Ferreira Mendes 

 
Faculdade Única de Ipatinga Graduação  0,3 

Domingos Sávio 

 
NEAD - UFSJ  

Pós-
graduação 

4,1 

Ericsson da Silva 

 
- - - 

Fabiana Resende Brighenti 

Miranda - - - 

33%

67%

Exercício da docência superior

Até cinco anos

Mais de  cinco anos
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Jader José 

 
- - - 

Jamile Santos Lima Carvalho 

 
- - - 

Jasiara Carla  

 
- - - 

Luiz Bittencourt Mercanti 

 
- - - 

Mayara 

 
- - -- 

Rubens Bagni Torres 

 
NEAD - UFSJ  

Pós-
graduação 

2 

Zirlene Adriana dos Santos 

 
- - - 

 

 

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

25%

75%

Exercício da docência na Educação a 
Distância

Possui Experiência

Não Possui Experiencia
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 Dos  tutores que compõem o quadro do Curso de Educação Física, 0 possuem 

experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que corresponde a 0% do 

quadro total. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Bruno Ferreira Mendes 

 
- - - 

Bárbara Fabrícia Silva 

 
- - - 

Domingos Sávio 

 
- - - 

Ericsson da Silva 

 
- - - 

Fabiana Resende Brighenti 

Miranda - - - 

Flávia Magela Resende 

Ferreira 

Jader José 

 

- - - 

Jamile Santos Lima Carvalho 

 
- - - 

Jasiara Carla  

 
- - - 

Luiz Bittencourt Mercanti 

 
- - - 

Mayara 

 
- - - 

Rubens Bagni Torres 

 
- - - 

Zirlene Adriana dos Santos 

 
- - - 



176 
 

 

 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Educação Física é presidido pela coordenação de curso e 

atende às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, 

além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo 

discente do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Exercício de Tutoria na Educação a distância 

Possui Experiência Não Possui Experiência
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Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 
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IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Educação Física do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 

(uma) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser 

observado, a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 
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2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 
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do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 22 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Educação Física possuem 

as seguintes formações: 

 

Nome Titulação Formação 

ALESSANDRA APARECIDA 

DE CARVALHO 

 

Mestre 

Graduada em Pedagogia, no ano de 
2003, pela Universidade Federal de 
São João del-Rei, Especialista em 
Práticas de Letramento e Alfabetização 
pela Universidade Federal de São 
João del-Rei, no ano de2009, Mestre 
em Educação pela Universidade 
Federal de São João del-Rei, no ano 
2012 

ANA MARIA PEREIRA DE 

SOUZA 

 

Mestre 

Graduada em Direito, no ano de 2010 
na Faculdade Independente do 
Nordeste. Mestre em Direito Público, 
no ano de 2015 pela UFBA. 

CARLOS CICINATO VIEIRA 

MELO 

 

Doutor 

Graduado em Engenharia Agronômica 
no ano de 2009 na UFLA. Licenciatura 
plena em Ciências Biológicas no anos 
de 2013 pela Universidade vale do Rio 
Verde. Mestrado em Ciências 
Veterinárias/Genética de Animais 
Aquáticos, no ano de 2012 pela UFLA. 
Doutorado em Ciência Animal no ano 
de 2015 pela UFLA. 

CRISTINA CUNHA DE 

ARAÚJO 

 

Mestre  

Graduada em História no ano de 2006 
pela Universidade Federal do Piauí. 
Mestrado em História do Brasil no ano 
de 2009 pela Universidade Federal do 
Piauí. 

EUCLEIA GONCALVES DOS SANTOS 

 
Doutora 

Graduada em História, no ano de 2002 
pelas Faculdades Integradas Católicas de 
Palmas - FACIPAL. Mestre em História no 
ano de 2005 pela Universidade Federal do 
Paraná. Doutora em História, no ano 
2017de pela Universidade Federal do 
Paraná. 

FLAVIA MAGELA REZENDE 

FERREIRA 

 

Mestre 

 

Graduada em Pedagogia no ano de 
2016 pela Universidade de Franca e 
Normal Superior no ano de 2005 pela 
Universidade Presidente Antônio 
Carlos (UNIPAC), Mestre em 
Educação no ano de 2016 pela 
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Universidade Federal de Lavras 
(UFLA); especialista em Alfabetização 
e Letramento no ano de 2008 pela 
Faculdade do Noroeste de Minas 
(FINOM) e em Libras no ano de 2014 
pela Universidade Cândido 
Mendes/SP. 

FRANCISCO NETO PEREIRA 

PINTO 

 

Doutor 

Graduado em Letras, no ano de 2010 
na Universidade Federal de Tocantins, 
UFT 
Especialização em Leitura e Produção 
Escrita, no ano de 2010 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
Mestre em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2013 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
Doutor em Ensino de Língua e 
Literatura, no ano de 2019 na 
Universidade Federal do Tocantins, 
UFT 
 

GISELLE MARIA FERREIRA 

LIMA VERDE 
Mestre 

Graduada em Odontologia, no ano de 
2005 na 
Faculdade de Saude,Ciências 
Humanas e Tecnológicas do Piauí, 
NOVAFAPI 
Graduada em Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês, no ano de 2006 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Saude da Familia, 
no ano de 2007 no  
Centro Universitário UNINOVAFAPI, 
UNINOVAFAPI 
Especialização em Odontologia do 
Trabalho, no ano de 2016 no Centro de 
Pesquisas Odontológicas São 
Leopoldo Mandic, SLMANDIC 
Especialização em Docência do 
Ensino Superior, no ano de 2020, na 
Universidade Federal do Piauí, UFPI 
Mestre em Endodontia, no ano de 2018 
no Centro de Pesquisas Odontológicas 
São Leopoldo Mandic, SLMANDIC 
 

GRACIELA CAROLINE 

GREGOLIN 
Mestre Graduada em Nutrição, no ano de 2012 

na Faculdade de Pato Branco, FADEP 
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 Especialização em Segurança 
Alimentar e Nutricional, no ano de 2018 
na Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, UNESP 
Mestre em Desenvolvimento Rural 
Sustentável, no ano de 2016 na 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, UNIOESTE 
 

HIGOR DE SOUSA MOURA 

 
Mestre  

Graduado em Psicologia, no ano de 
2009 na 
Universidade Estadual do Piauí, 
UESPI 
Especialização em Gestão de 
Pessoas, no ano de 2017 no Instituto 
de Estudos Empresariais LTDA, IEMP 
 

KELI STARCK 

 
Mestre 

Graduada em Engenharia Ambiental 
pela Universidade Federal de São 
Carlos - UFSCar (2012). 
Aperfeiçoamento em Educação 
Ambiental pela Universidade Federal 
do Paraná - UFPR (2011). Doutoranda 
em Ciências Ambientais pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Ambientais (Linha de 
pesquisa: Dinâmicas Socioambientais 
e Biodiversidade). 
 

JOAO PEDRO CARDOSO 

FACCIO 

 

Especialista 

Graduado em Letras - Português e 
Inglês, no ano de 2015 na 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, UTFPR 
Especialização em Comunicação e 
Semiótica, no ano de 2018 na 
Universidade Estácio de Sá, UNESA 
 

LEONARDO ROSSINI DA 

SILVA 

 

Mestre 

Mestre em Direito Público pela Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (2017-2019). Possui 
graduação graduação em Direito pela 
Universidade Estadual do Tocantins 
(2000) e em Letras pela Universidade 
Estadual do Tocantins (2002). 
Especialista em Docência no Ensino 
Superior pelo UNITPAC. 

NELZIR MARTINS COSTA 

 
Doutora 

Doutoranda em Ensino de Língua e 
Literatura pelo PPGL/UFT. Mestre em 
Ensino de Língua e Literatura pela 
Universidade Federal do Tocantins 
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(2014), Graduada em Letras (1994) 
pela Universidade Estadual do 
Tocantins. Especialista em Tradução, 
Interpretação e Docência da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS pela 
Universidade Tuiuti do Paraná (2016). 

MARCELLO SCHMIDT 

SILVEIRA 

 

Especialista 

Possui MBA em gestão do 
Conhecimento e T.I no ano de 2011 
pelo UNITPAC. Graduado em 
Sistemas de Informação em 2007 pela 
FAHESA/ITPAC. 

ORIANA CHAVES DE 

OLIVEIRA PAZ 

 

Mestre 

Bacharel em Ciências Sociais (1997), 
Mestre em Políticas Públicas (2012) e 
especialista em Ensino de Sociologia 
no Ensino Médio (2017) pela 
Universidade Federal do Piauí. 

RAQUEL AUXILIADORA 

BORGES 

 

Mestre  

Graduada em Pedagogia, no ano de 
1994 na Universidade Federal de São 
João Del Rei. Especialista em 
Alfabetização e Letramento, no ano de 
1999 na Universidade Federal de São 
João. Especialista em Inovaçao das 
Tecnologias Educacionais pela 
Anhembi Morumbi (2017). Mestrado 
em Educação pela Universidade 
Federal Fluminense em 2001. 

ROBSON DE SOUSA LIMA 

 
Especialista 

Mestrando em Ciências Contábeis - 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
- UNISINOS (2018 - Atual). 
Especialista em Contabilidade e Direito 
Tributário no Instituto Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos (2016). 
Graduado em Ciências Contábeis pelo 
Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos (2014). 

SIMONE APARECIDA DE 

MELO 
Mestre  

Possui graduação em Ciência da 
Computação pela Universidade 
Presidente Antônio Carlos (2005), 
graduação em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal 
de São João Del-Rei (2014) e 
mestrado em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal de São 
João Del-Rei (2016). 

THAWANA PIRES SILVA 

 
Especialista 

Especialista em Libras e Educação de 
Surdos pela Faculdade Integrada de 
Goiás (2017) e Graduada em Letras 
pela Universidade Federal do 
Tocantins (2014) 
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THIAGO FELICIO BARBOSA 

PEREIRA 

 

Mestre    

Possui graduação em Letras - 
Português pela Universidade Estadual 
do Piauí (2011). Possui o Título de 
Especialista em Docência do Ensino 
Superior pelo Centro Universitário 
Santo Agostinho (2015). Mestre em 
Estudos Literários pelo Programa de 
Pós-Graduação de Letras da 
Universidade Federal do Piauí - UFPI 
(2019). 

WANDA LUQUINE ELIAS 

 
Mestre 

Possui graduação em Administração 
pelo Centro de Ensino Superior de 
Primavera (2006) e mestrado em 
Administração de Organizações pela 
Universidade de São Paulo (2009). 

ZENAIDE DA ROCHA 

FRAGATA MIRANDA 

 

Especialista 

Especialista em Pós-Graduação em 
Educação Especial - Libras (ESAP) 
instituto de Estudos Avançados 
Paraná (2007). Graduada em 
Educação Física pela Faculdade de 
Pato Branco (FADEP - Pr) (2005) e 
graduada em Letras - Libras pela 
Faculdade EFICAZ( 2017). 

 

 

 

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

36%

50%

14%

Titulação de Tutores

Doutores

Mestre

Especialista
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em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 

colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 22 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Educação Física, 100 

possuem experiência em tutoria em educação a distância o que corresponde a 100% do 

corpo total. 

 

 

Nome Instituição Função 
Período 
(anos) 

ALESSANDRA 

APARECIDA DE 

CARVALHO 

 

UNIPTAN 

 

Tutor online  

9 anos 

 

ANA MARIA PEREIRA DE 

SOUZA 

 

FASAVIC 

 

Tutor online 

3 anos 

 

CARLOS CICINATO 

VIEIRA MELO 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

2 anos 

 

CRISTINA CUNHA DE 

ARAÚJO 

 

UNINOVAFAPI 

 

Tutor online 

6 anos 

 

EUCLEIA GONCALVES 

DOS SANTOS 
UNIDEP Tutor online 

9 anos 
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FLAVIA MAGELA 

REZENDE FERREIRA 

 

UNIPTAN 

 

Tutor online 

1 ano e 6 

meses 

 

FRANCISCO NETO 

PEREIRA PINTO 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

6 anos 

 

GISELLE MARIA 

FERREIRA LIMA VERDE 

UNITPAC 

 

Tutor online 

8 meses 

 

GRACIELA CAROLINE 

GREGOLIN 

 

UNIDEP 

 

Tutor online 

8 meses 

 

HIGOR DE SOUSA 

MOURA 

 

UNINOVAFAPI 

 

Tutor online 

1 ano e 2 

meses 

 

KELI STARCK 

 

UNIDEP 

 

Tutor online 

8 meses 

 

JOAO PEDRO CARDOSO 

FACCIO 

 

UNIDEP 

 

Tutor online 

2 anos 

 

LEONARDO ROSSINI DA 

SILVA 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

1 ano e 6 

meses 

 

NELZIR MARTINS COSTA 

 

UNITPAC PORTO 

 

Tutor online 

7 anos e 

6 meses 
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MARCELLO SCHMIDT 

SILVEIRA 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

1 ano e 6 

meses 

 

ORIANA CHAVES DE 

OLIVEIRA PAZ 

 

UNINOVAFAPI 

 

Tutor online 

8 meses 

 

RAQUEL AUXILIADORA 

BORGES 

 

UNIPTAN 

 

Tutor online 

15 anos 

 

ROBSON DE SOUSA 

LIMA 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

1 ano  

 

SIMONE APARECIDA DE 

MELO 

UNIPTAN 

 

Tutor online 

3 meses 

 

THAWANA PIRES SILVA 

 

UNITPAC 

 

Tutor online 

2 meses 

 

THIAGO FELICIO 

BARBOSA PEREIRA 

 

UNINOVAFAPI 

 

Tutor online 

5 anos e 

2 meses 

 

WANDA LUQUINE ELIAS 

 

UNIDEP 

 

Tutor online 

8 meses 

 

ZENAIDE DA ROCHA 

FRAGATA MIRANDA 

 

UNIDEP 

 

Tutor online 

2 meses 

 

 

 

2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 
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 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Álex Pereira 

 

1 1 0 0 1 16 0 0 0 1 2 24 

Bárbara Fabrícia 

Silva 

 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 

Domingos Sávio 

 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 

4 

Ericsson da Silva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Fabiana Resende 

Brighenti Miranda 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 

11 

Jader José 

 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 0 

11 

Jamile Santos Lima 

Carvalho 

 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

4 

 

Jasiara Carla  

 3 0 2 0 1 9 0 0 0 0 1 

15 

Luiz Bittencourt 

Mercanti 

 0  1  0 2 0 0 4 0 0 1 0 

8 

Mayara 

 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

5 

Rubens Bagni 

Torres 

 2 2 0 0 5 2 0 0 0 4 6 

21 

Zirlene Adriana dos 

Santos 

 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

7 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 
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3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Educação Física 

conta com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

 02 mesas,  

 02 armários,  

 01 arquivo,  

 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  

 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  
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A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Educação Física conta com uma sala de aula para cada turma em 

andamento, com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 
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Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 

que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
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 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 

nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 
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• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office).  
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Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 
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Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Educação Física foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 
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- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Educação Física, uma vez analisada 

a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas 

anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Educação Física 

foram indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Educação Física, 

uma vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o 

número de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 
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e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 

 

 Os periódicos da área de Educação Física, são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade impressa e eletrônica na Biblioteca da instituição: 

 

Relação de Periódicos de Educação Física 

Título Subtítulo Periodicidade Ano 
Quantidade 

de 
exemplar 

Situação 
da 

Assinatura 

DIESPORTE 
Diagnóstico 

Nacional do Esporte 
Caderno 1 Mensal 2015 5 Inativa 

Motriz 
Revista de 
Educação 

Física - UNESP 
Quadrimestral 2003 3 Inativa 

Brasil Paraolímpico  Bimestral 2005 3 Inativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2005 4 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2009 2 Ativa 
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Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2010 4 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2011 4 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2012 4 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2013 3 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2014 2 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2015 6 Ativa 

Revista Educação 
Física 

Órgão Oficial 
do CONFEF 

Trimestral 2016 1 Ativa 

Fitness & 
Performance 

Journal Bimestral 2003 5 Inativa 

Fitness & 
Performance 

Journal Bimestral 2004 5 Inativa 

Fitness & 
Performance 

Journal Bimestral 2005 2 Inativa 

   Total 53  

 

Periódicos em formato eletrônico da EBSCOhost e para área da saúde DynaMed Plus 

que se encontra no site da biblioteca para acesso dos professores e alunos: 

EBSCOhost: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost  

DynaMed Plus: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dmp 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  

 

 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dmp
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Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Educação Física em 

disciplinas práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de 

conhecimento sobre o manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na 

área de atuação dos futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três)  órios de Informática, equipados com terminais de acesso à 

Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 
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3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA 

O laboratório de Anatomia do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 

Neves – UNIPTAN conta grandes equipamentos que possibilitam grandes oportunidades de 

aprendizado. Dentre eles possuímos a mesa SECTRA com a finalidade de dinamizar as 

aulas de Anatomia, esta mesa possui visualização de imagens em três dimensões (3D) para 

os cursos de saúde, fornecendo uma visão mais detalhada dos órgãos e membros do corpo 

humano. 

Com o equipamento é possível a realização de dissecções e autópsias virtuais, a 

partir de casos clínicos reais. Outra inovação é que a mesa possibilita a transformação 

de imagens 2D em 3D Full HD, a partir de arquivos adquiridos em aparelhos 

de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética e os alunos passam a 

visualizar os músculos, tecidos, ossos, órgãos e outras partes do corpo humano com muito 

mais detalhes. 

Temos disponível como material de estudo e aprofundamento do corpo humano, 

quatro cadáveres preservados por um tanque de formol e retirados de segundas a sextas-

feiras para aulas práticas e grupos de estudos formados por alunos. Também há grande 

acervo de peças sintéticas, muitas delas da marca SOMSO, utilizadas pelos alunos e 

escolhidas de forma que consigam suprir a demanda de aulas práticas demonstrando em 

peças anatômicas diversas estruturas do corpo humano. Foram adquiridas peças 

cadavéricas em parceria com Cemitério Municipal de São João del-Rei para estudo e 

conhecimento real de partes do corpo. Nas aulas práticas os alunos contam com o auxílio 

dos professores e técnicos de laboratórios especializados, dispondo de horários de estudo 

para que os alunos possam revisar os conteúdos práticos. 

 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA  

O laboratório de Fisiologia do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida 

Neves – UNIPTAN conta com ferramentas flexíveis que visam possibilitar o desenvolvimento 

prático dos alunos da área de saúde da instituição, principalmente nas aulas de fisiologia, 

fisiologia do exercício, biologia, metabolismo energético e farmacologia. Para tanto, a 
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Instituição conta com um aparelho, chamado PowerLab, e por este sistema de ensino 

possibilita aulas práticas de eletrocardiograma, expirometria, eletromiografia, entre outros. 

O PowerLab é uma unidade de aquisição de dados que utiliza os softwares LabChart, 

Scope™ e LabTutor. Os sistemas, de utilização simples, constituem uma ferramenta 

poderosa de ensino e aprendizagem, possibilitando aos alunos a aquisição e análise de 

dados em uma grande escala de experimentos. A versatilidade de tal sistema permite que 

ele seja utilizado em inúmeras situações em sala de aula, tanto para o usuário iniciante 

quanto para o avançado. Com um hardware robusto e confiável e um software intuitivo, os 

estudantes podem se concentrar na ciência através do equipamento. Essas ferramentas 

desenvolvem nos estudantes, habilidades práticas, promove a curiosidade científica e o 

entusiasmo, melhorando o processo de aprendizagem e experiência. Além disso contamos 

com aulas práticas em técnicas cirúrgicas possuindo todos os materiais de paramentação e 

instrumentais, realizando prática de sutura em simuladores que possuem mesma textura do 

tecido tegumentar.  

 

LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALISTICA I  

O laboratório de Simulação Realística é um laboratório multiprofissional e 

interdisciplinar no qual os estudantes da área de saúde do UNIPTAN recebem um 

aprendizado diferenciado e baseado em premissas da educação de adultos e em teorias da 

psicologia de aprendizagem. 

A Simulação Realística utiliza-se da tecnologia e metodologia de ensino própria, para 

minimizar este gap entre teoria e realidade garantindo que os profissionais da saúde 

possuam a experiência necessária para o dia a dia cada vez mais exigente e dinâmico da 

profissão. Para isso, ela cria um ambiente de aprendizado seguro, onde uma ampla 

variedade de situações clínicas e procedimentos podem ser reproduzidos de uma maneira 

controlada, assim permitindo aos alunos errar, aprender com suas falhas e tornar-se um 

profissional de ponta em sua área de atuação. 

 Contamos com a alta capacidade dos simuladores humanos SIMAN adulto, SIMAN 

criança e SIMAN baby, que possibilita o desenvolvimento prático dos futuros profissionais, 

uma vez que os alunos têm a oportunidade de realizar atendimentos próximos aos reais e 

assim vivenciarem experiências de atendimento em ambiente controlado, que os prepara 

para o exercício profissional responsável e aumenta a segurança dos pacientes. Existe a 
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possibilidade de simular quase todas as situações clínicas que serão experimentadas na 

vida real pelos futuros profissionais como atendimentos a situações de emergência e o 

manejo de situações comportamentais que podem ocorrer durante a assistência à saúde. 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA  

O Laboratório de Microscopia e multidisciplinar do UNIPTAN tem como finalidade 

desenvolver e incentivar o ensino e a pesquisa científica de alto nível através do uso da 

microscopia e de técnicas associadas. Nosso laboratório está apto a receber aulas teóricas 

e práticas de Citologia, Histologia, Parasitologia, Microbiologia, Embriologia e Patologia. São 

17 microscópios ópticos a disposição dos alunos além de um microscópio de alta tecnologia, 

Axio Scope A1, adquirido em 2016, que possui câmera acoplada. Através do programa ZEN, 

esse microscópio, oferece e possibilita maiores condições de aprendizagem projetando a 

imagem da lâmina estudada para que todos possam vê-la e estuda-la junto ao professor. 

Possuímos também peças sintéticas que mostram o crescimento gestacional e o que 

ocorre em cada fase do desenvolvimento embrionário. Há disponíveis várias vidrarias e 

equipamentos necessários para a realização das aulas práticas. Este ambiente conta com 

seladora, autoclaves, estufas e destiladoras, com um espaço para realização de semeadura 

de microorganismos, sala de cultura, possibilitando cada vez mais, implantadas 

metodologias ativas de aprendizagem. É disponibilizado todo o material de insumo para a 

realização das mesmas, estando em constante atualização e recebendo novas tecnologias. 

Nas aulas práticas os alunos contam com o auxílio dos professores e técnicos de laboratórios 

especializados, dispondo de horários de estudo para que os alunos possam revisar os 

conteúdos práticos. 

Laboratório de Bioquímica 

O Laboratório de Bioquímica do UNIPTAN, dá suporte na aprendizagem prática dos 

alunos, desenvolvendo habilidades, destreza e agilidade na realização de atividades básicas 

na área bioquímica, imunológica, hematológica e outras áreas correlatas. Em seu ambiente 

dispõe de: 

 Centrífuga para tubos – Utilizada para a separação de amostras, com a rotação 

previamente programada a parte sólida se separa da parte líquida. 

 Banho maria – Utilizado para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância 

líquida ou sólida num recipiente adequado. 
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 Espectrofotômetro manual – Tem a função de medir e comparar a quantidade de luz 

(energia radiante) absorvida por uma solução. 

 Phmetro – É usado para medição de pH. 

 Balança semianalítica – É utilizada para determinar massas de análise química com 

maior precisão. 

 Estante para tubos de ensaio – É usada para deixar os tubos de ensaio em repouso. 

 Cronômetro – É um relógio de precisão para marcar o tempo exato das reações 

químicas. 

 Pipeta graduada – Serve para medir pequenos volumes de líquidos. 

 Pipeta volumétrica – Tem a mesma finalidade da graduada, porém sua precisão é 

superior. 

 Pipeta automática/micropipeta – É usada para procedimentos que requerem a medida 

exata de determinada amostra. Oferecendo assim uma medida precisa e mínima de 

determinadas substâncias. 

 Pêra – São usadas para ajudar na sucção de líquidos em pipetas.  

 Capela de exaustão de gases – Promove a eliminação de elementos tóxicos do ar. 

 Diversidade de vidrarias (béquer; erlenmeyer; balão volumétrico; provetas; tubos de 

ensaio; tubo falcon; funil de separação; bureta; kitassato) – São usadas para preparo, 

separação, mistura, reações, dosagens de soluções, preparações e exames 

bioquímicos. 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

  

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.13 Biotérios 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 
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Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais.  

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde do Governo 

Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua dependência 

própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 202, e 

pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
mailto:cep@uniptan.edu.br
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O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 

  

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 


