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APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1. Mantenedora 

NOME Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. 
CNPJ 04.808.030/0001-80 

ENDEREÇO Rua Duarte Peixoto nº 259 
MUNICÍPIO Manhuaçu 
ESTADO Minas Gerais 

TELEFONE (33) 3331-1214 
FAX (33) 3331-1214 

E-MAIL 
secretaria@iesman.edu.br 

flavio@iesman.edu.br 
REPRESENTANTE LEGAL Flávio José Ribeiro de Almeida 

1.2. Mantida 

NOME Faculdade do Futuro 
ENDEREÇO Rua Duarte Peixoto nº 259 
MUNICÍPIO Manhuaçu 
ESTADO Minas Gerais 

TELEFONE (33) 3331-1214 
FAX (33) 3331-1214 

E-MAIL flavio@faculdadedofuturo.edu.br 
SITE www.faculdadedofuturo.edu.br   

PORTARIA DE 
CREDENCIAMENTO 

Portaria MEC nº 2.039, de 25/07/2003 

ALTERAÇÃO DA 
DENOMINAÇÃO 

Portaria nº 525, de 23/082006 

2. BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

A Faculdade do Futuro, com limite territorial circunscrito ao município de Manhuaçu, no 
Estado de Minas Gerais, é uma instituição isolada de ensino superior, mantida pela Sociedade 
de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. 

A Sociedade de Ensino Superior de Manhuaçu Ltda. é uma pessoa jurídica de direito 
privado, com fins lucrativos, com sede e foro na Rua Duarte Peixoto nº 259, bairro Coqueiro, 
Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Seu estatuto foi registrado no Cartório de 
Registros e Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Manhuaçu, sob 
nº 1927 nº C-1, fls. 965, em 04 de dezembro de 2001. 

Em 2003, foi credenciado o Instituto de Educação Superior de Manhuaçu, conforme a 
Portaria MEC nº 2.039, de 25/07/2003, publicada no DOU de 28/07/2003. Nessa mesma data foi 
autorizado, pela Portaria MEC nº 2.040 de 25/07/2003, publicada no DOU de 28/07/2003, o 
funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem, modalidade Bacharelado, com 120 
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vagas anuais no turno noturno. O Curso de Graduação em Enfermagem foi reconhecido pela 
Portaria SESu nº 856 de 01/11/2006, publicada no DOU de 06/11/2006.  

O Curso de Graduação em Enfermagem foi criado para atender uma demanda social loco-
regional. O Município de Manhuaçu e regiões vizinhas não possuíam cursos de graduação na 
área da saúde o que favorecia o êxodo de jovens após a conclusão do ensino médio para cursar 
o ensino superior na área da saúde nos grandes centros. Alia-se a este fato o inovador modelo 
de vigilância epidemiológica. Este modelo adotado pelo Sistema Único de Saúde, sistematizado 
pelo Programa da Saúde da Família (PSF) e coordenado pelo enfermeiro aumentaram a 
necessidade deste profissional na região onde a Faculdade do Futuro está inserida.  

Posteriormente, a denominação do Instituto de Educação Superior de Manhuaçu foi 
alterada para Faculdade do Futuro, conforme Portaria nº 525, de 23/08/2006, que também 
aprovou as alterações no Regimento da IES.  

Também, no ano de 2006, pela Portaria SESu nº 30, de 22/05/2006, publicada no DOU de 
24/05/2006, foram autorizados os Cursos de Graduação em Ciências Biológicas, modalidade 
Licenciatura, Educação Física, modalidade Licenciatura, e Farmácia, modalidade Bacharelado, 
cada um com 100 vagas anuais, no turno noturno.  

No campo da pós-graduação lato sensu são oferecidos 03 (três) cursos, são eles: 
Especialização em Saúde da Família e Especialização em Saúde do Trabalhador e 
Especialização em Auditoria em Saúde. 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

3.1 Denominação 

Curso de Graduação em Educação Física, modalidade Licenciatura. 

O curso foi autorizado pela Portaria SESu nº 30, de 22 de maio de 2006, publicada no 
DOU nº 98 de 24 de maio de 2006, seção 1, p. 33. 

3.2 Número de Vagas 

100 vagas totais anuais, com 02 (duas) entradas anuais: uma em janeiro e outra em julho, 
com 50 vagas em cada período, totalizando 50 vagas semestrais.  

No Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro, o corpo docente é 
composto de 20 professores, sendo que 100% dos docentes do curso possuem regime de 
trabalho parcial ou integral. 

A infraestrutura da Faculdade do Futuro conta com condições adequadas para receber a 
quantidade de alunos determinada pelas vagas autorizadas. As salas de aulas são adequadas 
para o número de alunos que atendem, e os laboratórios oferecem condições de trabalho para 
todos os alunos das turmas práticas. As instalações físicas contam com áreas de convivência, 
infraestrutura de alimentação e outros serviços. 

3.3 Dimensionamento das Turmas 
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Turmas de 50 alunos nas aulas teóricas. Nas atividades práticas, as turmas tem no 
máximo 25 alunos, dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação da Coordenadoria 
de Curso. 

 

3.4 Regime de Matrícula 

Semestral. 

3.5 Turno de Funcionamento 

Noturno. 

3.6. Duração do Curso 

O Curso de Graduação em Educação Física tem a duração de 2.883 horas de 60 minutos 
(hora relógio), a serem integralizadas no prazo mínimo de sete semestres.  

Cumpre informar que no processo e-MEC procotolizado para fins de reconhecimento do 
Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro, a carga horária total 
apresentada é de 3.160 horas (mesclando hora aula e hora relógio), a qual deriva da soma da 
carga horária dos componentes curriculares teórico-práticos que é de 2.160 horas aula (ou 1.800 
horas relógio), com a carga horária de Estágio Supervisionado (400 horas), Prática Pedagógica 
(400 horas) e Atividades Complementares (200 horas), que são executadas no curso em hora 
relógio. Considerando que o e-mec não permite a contabilização da hora/aula em diferentes 
unidades, as atividades acadêmicas inseridas no sistema contemplam hora/aula (cinqüenta 
minutos e hora relógio (sessenta minutos) de acordo com sua natureza e especificidades. 

3.7. Base Legal 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro, observados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/1996), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 01/2002) e da Resolução CNE/CP nº 02/2002, que 
instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, foi concebido com base na 
Resolução CNE/CES nº 07/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação em Educação Física.  

O PPC de Educação Física atende ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de 
acesso para portadores de necessidades especiais.  

O PPC de Educação Física está em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional – 
PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade do Futuro. 
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

1.1. Contexto da Região de Inserção do Curso de Graduação em Educação Física 

A Faculdade do Futuro tem limite territorial circunscrito ao município de Manhuaçu, no 
Estado de Minas Gerais. O município de Manhuaçu está localizado na região leste do Estado de 
Minas Gerais, nas proximidades da fronteira com o Estado do Espírito Santo.  

É considerado pólo-econômico de uma região de mais de 20 municípios mineiros e 
capixabas, compreendendo, entre outros: Simonésia, Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, 
Caputira, Matipó, Luisburgo, Manhumirim, Reduto, Raul Soares, Alto Caparaó, Caparaó, Alto 
Jequitibá, Abre Campo, Chalé, Durandé, Lajinha, Martins Soares, Santa Margarida, Santana do 
Manhuaçu, São João do Manhuaçu e São José do Mantimento.  

No contexto da divisão macro regional mineira, o município de Manhuaçu está localizado 
na Zona da Mata e corresponde a uma microrregião que recebe seu nome e influência. 

A importância do Município de Manhuaçu pode ser medida por seu potencial de agregar 
serviços e órgãos de representação dos governos estadual e federal. Além disso, Manhuaçu 
possui 1.712 empresas, 1.697 estabelecimentos agropecuários e 09 (nove) hotéis. A região é 
muito rica em plantações, especialmente, no plantio do café devido ao clima e solo apropriados, 
que caracteriza a base de sua economia.  

O município de Manhuaçu apresenta também uma destacada importância na área de 
saúde, em razão da presença de 43 estabelecimentos de saúde ao todo, 19 do setor público e 
24 da rede privada, que disponibilizam 213 leitos, Maternidade, UTI e mais de 1.000 empregos 
diretos.  

Segundo dados do IBGE, a população residente no município de Manhuaçu é de 
aproximadamente 74.000 pessoas, com mais de 52.000 habitantes na área urbana. O 
rendimento nominal médio é de cerca de R$ 539,56 per capita. Considerando os dados dos 
Municípios que integram a região, a população chega a aproximadamente 446.889 mil 
habitantes. 

No que se refere à educação, no ano de 2003, somente Manhuaçu apresentava 
aproximadamente 2.500 alunos na pré-escola, 14.000 matrículas no ensino fundamental, e 
quase 3.000 no ensino médio.  

De acordo com o Censo Escolar 2006, foram registradas, em Manhuaçu, 2.598matrículas 
iniciais no ensino médio (regular) e 948 em cursos supletivos presenciais e semi-presenciais, o 
que confirma a existência de demanda potencial para formação superior na região.   

MATRÍCULAS INICIAIS 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Creche 00 191 675 866 
Pré-Escola 00 2.331 537 2.868 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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Educação Especial 
(Incluídos) 

112 101 027 240 

1ª a 4ª série 00 2.387 410 2.797 
5ª a 8ª série 00 948 456 1.404 
Anos Iniciais 4.251 00 00 4.251 
Anos Finais 5.005 00 00 5.005 

ENSINO MÉDIO 
Ensino Médio 2.310 00 288 2.598 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (Nível Técnico) 
Educação Profissional 

(Nível Técnico) 
00 00 116 116 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Educação Especial 281 00 00 281 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Supletivo Presencial) 
Fundamental  368 334 00 702 

Médio 275 00 00 275 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Supletivo Semi-Presencial) 

Fundamental 635 00 00 635 
Médio 673 00 00 673 

Fonte: Censo Escolar 2006 – INEP.  

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 
Manhuaçu cresceu 15,99%, passando de 0,669 em 1991 para 0,776 em 2000. O IDH de 
Manhuaçu continuou a crescer, de acordo com o PNUD/2006 estava em 0,812. A dimensão que 
mais contribuiu para este crescimento foi a Longevidade, com 45,0%, seguida pela Educação, 
com 27,5% e pela Renda, com 27,5%. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a 
distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em 
32,3%. Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 9,9 anos para 
alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 4,7 
anos para alcançar Poços de Caldas (MG), o município com o melhor IDH-M do Estado (0,841). 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 
IDH 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,669 0,776 
Educação 0,723 0,811 

Longevidade 0,662 0,806 
Renda 0,622 0,710 

Fonte: PNUD. 

Em 2006, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Manhuaçu era de 0,812. 
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio 
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil, 
Manhuaçu apresenta uma situação boa: ocupa a 1.144ª posição, sendo que 1.143 municípios 
(20,8%) estão em situação melhor e 4363 municípios (79,2%) estão em situação pior ou igual. 
Em relação aos outros municípios do Estado de Minas Gerais, Manhuaçu apresenta uma 
situação boa: ocupa a 128ª posição, sendo que 127 municípios (14,9%) estão em situação 
melhor e 725 municípios (85,1%) estão em situação pior ou igual. 
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Na região, como um todo, o número de jovens que concluem anualmente seus estudos 
em nível médio é bastante elevado. No entanto, o potencial da região em termos de oferta de 
cursos e vagas é ainda pequeno, frustrando as esperanças de desenvolvimento desses alunos 
como cidadãos, e como profissionais em condições de conduzir a própria vida, de sobreviver 
com dignidade, de poder contribuir para o desenvolvimento social e de promover uma melhoria 
constante das possibilidades e oportunidades de bem-viver. Aqueles que possuem recursos 
abandonam a região, com todos os ônus, incômodos e desconforto que isto representa para as 
famílias, tendo de viver por longo período longe do domicílio natal, em busca de formação 
superior. Na grande maioria das vezes, não retornam, privando a região de sua capacidade 
jovem e eficiente, indiscutível mola propulsora do progresso continuado, além do prejuízo que 
ocasiona para a melhoria da qualidade de vida regional.  

A Faculdade do Futuro, dentro deste contexto apresentado, desenvolve estratégias 
voltadas para incentivar a formação acadêmica de nível superior como instrumento gerador de 
mudança social voltada para o desenvolvimento da região.  

Neste sentido, a presença em Manhuaçu de uma instituição de ensino superior 
identificada principalmente com a área de saúde contribui para evitar a evasão regional, e, 
sobretudo, dinamizar a qualidade de formação dos profissionais que atuam na região.  

A população dos municípios vizinhos procura Manhuaçu para o atendimento às suas 
necessidades básicas de saúde, notadamente no que concerne ao tratamento e à assistência à 
saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. 

Na perspectiva de sua missão institucional, a Faculdade do Futuro desenvolve projetos de 
atendimento à população, oportunizando aos estudantes a realização de atividades práticas. 
Essas atividades buscam estabelecer uma política de conhecimento, condizente com os 
princípios norteadores da formação dos alunos, primando pelo desenvolvimento de 
competências e habilidades exigidas não apenas pelo mercado de trabalho, mas, sobretudo, 
pela própria sociedade, como forma de garantir a formação de profissionais comprometidos com 
os valores da transformação social. Ao mesmo tempo, por meio dos projetos de atendimento à 
população, a Faculdade do Futuro oferece à região, além de conhecimento produzido, 
importantes serviços.  

Considerando, ainda, sua missão, a Faculdade do Futuro estabeleceu mecanismos para 
manter as políticas afirmativas criadas para a democratização do acesso ao ensino superior à 
parcela da população menos favorecida, otimizando, assim, uma política inclusiva e de 
aproximação entre IES e comunidade. A garantia de consolidação da ética, da cidadania e da 
diminuição das desigualdades, na formação de lideranças humanizadas e com visão crítica e 
reflexiva na elaboração de estratégias eficientes na persecução dos objetivos institucionais e 
comunitários faz parte da missão institucional. 

1.2. Concepção do Curso 

O Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro, observados os 
preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução 
CNE/CP nº 01/2002) e da Resolução CNE/CP nº 02/2002, que instituiu a duração e a carga 
horária dos cursos de licenciatura, foi concebido com base na Resolução CNE/CES nº 07/2004, 
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que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação 
Física.  

O PPC de Educação Física atende ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, e ao Decreto nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de 
acesso para portadores de necessidades especiais.  

A formação do docente para a Educação Básica à luz da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) formaliza a necessidade crescente de oferecer ao 
professor, formação inicial e continuada de modo a dotá-lo de condições adequadas para a 
atuação na escola, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 
Educação, com as exigências atuais do mercado de trabalho, como também, contribuir para o 
avanço científico e tecnológico da sociedade. 

O conjunto das normas que compõem a legislação educacional brasileira, construída a 
partir da Lei nº 9.394/1996, reconhece a importância fundamental da atuação dos docentes no 
processo de ensino-aprendizagem e dedica atenção especial ao problema da formação de 
professores para a Educação Básica. As responsabilidades atribuídas aos docentes revelam o 
grau de importância de sua atuação profissional. De acordo com artigo 13 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, os docentes incumbir-se-ão de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V – ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento; 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

O texto da Lei nº 9.394/1996 deixa claro que a atuação profissional do docente não se 
restringe à sala de aula, tornando relevante a participação docente no trabalho coletivo da 
escola. Este trabalho se concretiza na elaboração e na implementação do projeto político 
pedagógico da instituição de ensino escolar, ao qual deve estar subordinado o plano de trabalho 
de cada docente. A partir desta nova visão, o professor deve ser encarado como ator e autor 
inserido no processo educacional. 

Da mesma forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 01/2002) sugerem que o profissional no exercício 
da docência não se restrinja a atividade de condução do trabalho pedagógico em sala de aula, 
mas envolva-se de forma participativa e atuante na dinâmica própria dos espaços escolares. 
Ademais, deverá possuir uma postura investigativa em torno dos problemas educacionais e os 
específicos da área de formação, tendo em vista contribuir de forma segura, competente e 
criativa com o processo educativo escolar, no âmbito do Ensino Fundamental e Médio. Nesse 
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contexto, os cursos de licenciatura orientam-se à formação para a atividade docente, entre as 
quais preparando o profissional para o(a): 

- Ensino visando à aprendizagem do aluno; 

- Acolhimento e o trato da diversidade; 

- Exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

- Aprimoramento em práticas investigativas; 

- Elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares; 

- Uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e 
materiais de apoio inovadores; 

- Desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Amplia-se, assim, substancialmente, tanto o papel do profissional da educação como o 
papel da própria escola, colocando-os como elementos dinâmicos plenamente integrados na 
vida social mais ampla. 

Esta nova prática docente implica competências, habilidades, saberes e conhecimentos 
específicos, cuja aquisição deve ser o objetivo central da formação inicial e continuada dos 
docentes. 

Deste modo, a formação do profissional capaz de exercer plenamente e com competência 
as atribuições que lhe foram legalmente conferidas, exige a renovação do processo de 
preparação de profissionais para a docência e a superação de deficiências e da desarticulação 
que têm sido reiteradamente apontadas em cursos até hoje oferecidos. 

O propósito principal do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro é, portanto, oferecer uma formação crítico-reflexiva, com embasamento humanista, 
fundamentada no âmbito da ciência, da filosofia e da conduta ética, qualificadora da intervenção 
acadêmica e profissional na formação do aluno-cidadão no âmbito da educação formal bem 
como, da educação não-formal em que possa atuar o Licenciado em Educação Física. 

A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção acadêmico-profissional 
que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com foco nas diferentes 
formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, 
da dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do 
rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades 
físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro pauta-se nos seguintes princípios: 

- Autonomia institucional; 
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- Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

- Graduação como formação inicial; 

- Formação continuada; 

- Ética pessoal e profissional; 

- Ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento; 

- Construção e gestão coletiva do projeto pedagógico; 

- Abordagem interdisciplinar do conhecimento; 

- Indissociabilidade teoria-prática; 

- Articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica. 

Para tanto, o Curso de Graduação em Educação Física propõe uma ruptura com as 
concepções tradicionais do ensino e, fundamentalmente, com as formas acadêmicas 
desvinculadas da prática real da profissão do Licenciado em Educação Física.  

O modelo pedagógico adotado no Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade 
do Futuro fundamenta-se nos princípios da pedagogia interativa, de natureza democrática e 
pluralista, com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas 
de ensino-aprendizagem. 

1.3. Objetivos do Curso 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro é 
oportunizar uma formação crítico-reflexiva, com embasamento humanista, fundamentada no 
âmbito da ciência, da filosofia e da conduta ética, qualificadora da intervenção acadêmica e 
profissional na formação do aluno-cidadão no âmbito da educação formal bem como, da 
educação não-formal em que possa atuar o Licenciado em Educação Física. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

O Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro tem como objetivos 
específicos: 

- Oportunizar ao acadêmico o reconhecimento da escola como local de produção de 
conhecimento, de pesquisa e de extensão, fazendo uso desse espaço para efetivação do projeto 
de uma sociedade mais justa, colaborando para a formação do aluno-cidadão; 

- Formar professores para atuar na escola proporcionando o desenvolvimento global do 
educando, bem como o prazer através das práticas corporais; 

- Oportunizar formação com conhecimento amplo do contexto sócio-histórico-cultural e 
educacional da região e das características gerais do território nacional; 
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- Oportunizar o conhecimento e valorização da importância da prática da inclusão social e 
a busca pela cidadania, independente das diferenças bio-psico-sociais e culturais que se 
apresentem, interpretando, reconhecendo e valorizando o outro e a si próprio; 

- Aprender a planejar, desenvolver e avaliar os conteúdos da Educação Física segundo as 
tendências educacionais e as abordagens e concepções pedagógicas específicas da área; 

- Oportunizar formação acadêmico-profissional que reconheça a amplitude de 
possibilidades pedagógicas no trabalho com os elementos que compõe a cultura corporal de 
movimento, considerando tal questão no planejamento, elaboração e desenvolvimento das 
atividades de ensino;  

- Exercer pedagogicamente articulação entre a teoria e a prática no sentido de articular, 
construir e reconstruir conhecimentos necessários para uma atuação profissional 
transformadora; 

- Trabalhar o fenômeno esportivo moderno enfatizando sua dimensão educativa, seguindo 
critérios éticos e democráticos; 

- Estimular a participação em programas/projetos de pesquisa/iniciação científica, ensino e 
extensão sobre as diversas manifestações e expressões da cultura corporal de movimento, 
divulgando resultados para legitimar a produção de conhecimento na área da Educação Física, 
que contribuam à atuação profissional; 

- Reconhecer, analisar e discutir princípios de interdisciplinaridade, integrando a Educação 
Física ao projeto pedagógico da escola, participando de projetos conjuntos com as outras 
disciplinas que compõem o currículo escolar; 

- Identificar as concepções de corpo que estão presentes nas relações humanas das 
sociedades contemporâneas, especialmente em situações de práticas corporais, conhecendo e 
respeitando a pluralidade conceitual e metodológica dos conteúdos relacionados à cultura 
corporal de movimento. 

1.4. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades 

O perfil desejado do graduado em Educação Física repousa em uma sólida formação 
geral e humanística dotando o futuro docente de meios para intervir, profissional e 
academicamente no contexto específico e histórico, cultural, a partir de conhecimento da 
natureza técnica e científica. 

Conforme recomendações atuais, para o desenvolvimento deste perfil profissional, o 
Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro oferece possibilidades de 
aquisição de conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão que permite ao graduado 
um domínio de competências e habilidades de natureza técnico-instrumental, com capacidade 
de organizar, planejar, administrar, avaliar e atuar pedagógica e tecnicamente no campo de sua 
atuação profissional. 

O Licenciado em Educação Física, formado pela Faculdade do Futuro deve ser um 
profissional capaz de atuar de maneira coerente na realidade social, cultural e política da escola, 
trabalhando numa perspectiva de prática reflexiva, a fim de que sua intervenção possa resultar 
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positiva no intuito de solucionar os problemas encontrados e decidir autonomamente sua 
atuação.  

Desse modo, a Faculdade do Futuro prepara um profissional de formação abrangente com 
forte embasamento humanístico e aprofundamento técnico que lhe permite desenvolver as suas 
potencialidades e ainda incentive a continuidade de seus estudos e aperfeiçoamento profissional 
na busca da construção e reconstrução dos conhecimentos da área.  

Ademais, este profissional deve ser identificado por suas competências e habilidades 
segundo os aprofundamentos possibilitados no curso de formação inicial, diante da interação 
teoria e prática, entre ensino, pesquisa e extensão, que potencializa a construção de 
conhecimentos profissionais significativos à realidade de atuação. Assim, o egresso do curso de 
Educação Física da Faculdade do Futuro deve: 

- 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; 

- Ser profissional com uma formação abrangente, adquirindo conhecimentos científicos da 
área, bem como possuir o hábito da intervenção, do estudo e da pesquisa de forma sistemática; 

- Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para nela intervir 
acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões do movimento 
humano, tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 
ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando a formação, a ampliação e 
enriquecimento cultural da sociedade para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo 
de vida fisicamente ativo e saudável; 

- 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 e produção acadêmico-profissional; 

- Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a ampliar e 
diversificar as formas 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 e 
produção acadêmico-profissional em termos didático-pedagógicos, possa intervir de forma 
conseqüente; 

- Ser profissional consciente e competente, no sentido de exercitar sua cidadania e 
profissionalismo através de uma visão crítica da história e das questões sociais brasileiras; 

- Ser profissional com competência e abertura para o trabalho da interdisciplinaridade, 
preservando os conteúdos históricos da Educação Física como os jogos, os esportes, as danças, 
as ginásticas e as lutas, ampliando para os novos conteúdos surgidos na sociedade moderna, 
bem como realizar e divulgar pesquisas com estes conteúdos; 

- Ser profissional que busque a formação continuada como forma de se manter atualizado 
e qualificado. 

1.5. Estrutura Curricular 
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1.5.1. Conteúdos Curriculares 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro compreende conteúdos curriculares relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos 
do curso e com o perfil do egresso.  

Os conteúdos do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro são 
relacionados aos 04 (quatro) eixos necessários a formação do Licenciado em Educação Física, 
quais sejam: Eixo Específico; Eixo Pedagógico; Eixo Ampliado; Eixo Complementar.  

O EIXO ESPECÍFICO diz respeito aos conteúdos identificadores da Educação Física, 
contemplando a formação acadêmico-profissional com base no conhecimento da relação ser 
humano-sociedade, conhecimentos biológicos do corpo humano e conhecimentos técnico-
instrumentais da cultura corporal de movimento.  

Na matriz curricular do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro 
os conteúdos do EIXO ESPECÍFICO são desenvolvidos nos seguintes componentes 
curriculares: “Dimensões Histórico-Sociais da Educação Física”; “Sociologia Aplicada à 
Educação Física Escolar”; “Filosofia Aplicada à Educação Física”; “Anatomia Humana Aplicada à 
Educação Física”; “Citologia e Histologia”; “Fisiologia Humana Aplicada à Educação Física”; 
“Bases Fisiológicas da Atividade Física”; “Cinesiologia Humana Aplicada à Educação Física”; 
“Ginástica Escolar”; “Jogos e Recreação na Escola”; “Atendimento de Emergência em Educação 
Física”; “Fundamentos e Metodologia dos Esportes Individuais”; “Fundamentos e Metodologia 
dos Esportes Coletivos I”; “Fundamentos e Metodologia dos Esportes Coletivos II”; 
“Fundamentos e Metodologia das Atividades Aquáticas”; “Metodologia do Ensino das Atividades 
Rítmicas e Expressivas”; “Fundamentos e Metodologia das Manifestações Corporais Brasileiras”; 
“Fundamentos e Metodologia do Ensino das Lutas”; “Fundamentos e Metodologias da EF p/ 
Pessoas Necessidades Especiais”; “Medidas e Avaliação em Educação Física Escolar”. 

O EIXO PEDAGÓGICO diz respeito a conteúdos específicos da Educação e Educação 
Física, necessários à atuação na Educação Básica tais como, conhecimentos do educando, 
fundamentos da educação e fundamentos didáticos.  

Na matriz curricular do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro 
os conteúdos do EIXO PEDAGÓGICO são desenvolvidos nos seguintes componentes 
curriculares: “Crescimento e Desenvolvimento Humano”; “Aprendizagem Motora”; “Política e 
Organização da Educação Básica”; “Psicologia da Educação”; “Didática”; “Ética Profissional e 
Cidadania”; “Metodologia de Ensino da Educação Física”; “Fundamentos Teóricos e 
Metodológicos da Educação Física Escolar”. 

O EIXO AMPLIADO diz respeito à articulação entre conteúdos e conhecimentos que 
contemplam as dimensões da produção do conhecimento científico e tecnológico e da formação 
cultural e profissional.  

Na matriz curricular do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro 
os conteúdos do EIXO AMPLIADO são desenvolvidos nos seguintes componentes curriculares: 
“Metodologia do Trabalho e da Pesquisa Científica”; “Informática Aplicada à Educação Física”; 
“Técnicas de Estudo e Produção de Textos”; “Educação Física e Saúde na Escola”; “LIBRAS – 
Linguagem Brasileira de Sinais”; “Disciplina Optativa I”; “Disciplina Optativa II”; “Elaboração de 
Projeto de TCC”; “Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC)”.  
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As disciplinas optativas são oferecidas nos 6º e 7º semestres do Curso de Graduação em 
Educação Física e facilitam a flexibilização da matriz curricular. São de livre escolha pelo aluno 
entre aquelas de uma lista previamente estabelecida pela Instituição. A lista inclui os seguintes 
componentes curriculares: “Esporte e Mídia: Necessidades e Possibilidades para a Educação 
Física Escolar; Noções Básicas de Bioquímica; Esporte e Educação Física: Possibilidades de 
Transformação; Corporeidade, Saúde e Educação; Nutrição e Atividade Física; Educação 
Inclusiva: Perspectivas Sociais e Culturais; Estudos do Lazer; Vivências Corporais; Saúde 
Coletiva.” 

Para a integralização da formação do Licenciado em Educação Física é exigida a 
elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a orientação acadêmica de 
professor qualificado. O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido por meio de projetos 
teóricos e/ou práticos, executados pelos alunos regularmente matriculados na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso, que se dividem em “Elaboração de Projeto de TCC”, 
ministrada no 5º semestre, e “Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC)”, ministrada no 6º 
semestre do curso, e “Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC)”, ministrada no 7º semestre do 
curso. 

O EIXO COMPLEMENTAR diz respeito às práticas pedagógicas e profissionais como 
componentes curriculares, estágios supervisionados e atividades complementares. Por meio do 
EIXO COMPLEMENTAR busca-se assegurar a indissociabilidade teoria-prática na formação do 
aluno, o que é realizada pela Prática como Componente Curricular, Estágio Supervisionado e 
Atividades Complementares.  

A Prática como Componente Curricular contemplada na matriz curricular do Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro como “Núcleo de Estudo e Prática 
Pedagógica I”, “Núcleo de Estudo e Prática Pedagógica II”, “Núcleo de Estudo e Prática 
Pedagógica III” e “Núcleo de Estudo e Prática Pedagógica IV”, inicia-se no logo no 1º semestre 
do curso e constitui um espaço privilegiado de interação, troca, criação, reflexão, planejamento, 
avaliação e formação continuada para os alunos do curso. Suas atividades são desenvolvidas a 
partir de um eixo interdisciplinar definidos pelos professores do Curso de Graduação em 
Educação Física a cada semestre, sendo vivenciadas em diferentes contextos de aplicação 
acadêmico-profissional. 

Os principais aspectos relacionados à dimensão da Prática como Componente Curricular 
são: 

- Transversalidade da prática: as disciplinas têm a sua dimensão prática em seu interior; 

- Precedência ao Estágio Supervisionado, podendo transcender o ambiente de sala de 
aula estendendo-se da instituição escolar aos órgãos normativos e executivos dos sistemas, 
entidades de representação profissional e outras; 

- Desenvolvimento da prática com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, 
resolução de situações problema, visando à atuação em situações reais contextualizadas, com o 
registro dessas observações realizadas; 

- Previsão de situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os 
conhecimentos que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de 
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diferentes naturezas e oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços 
curriculares; 

- Utilização de outros meios e recursos da tecnologia, enriquecedores no desenvolvimento 
da prática, como por exemplo: entrevistas em sala de aula, utilização do microcomputador, 
exibição em vídeo, produções dos alunos, experiências vividas, simulação de situações, estudo 
de caso. 

Para o desenvolvimento da Prática como Componente Curricular, a Instituição 
disponibiliza uma estrutura física e pedagógica, que também é destinada ao trabalho de 
planejamento, discussão das atividades relacionadas com a prática docente dos professores 
formadores, sua formação continuada, o acompanhamento e controle das atividades do Núcleo 
de Estudo e Prática Pedagógica e do Estágio Supervisionado. 

O Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em 
Educação Física, é realizado em quatro etapas a partir do 4º semestre, totalizando 500 horas. 
Constitui o eixo teoricamente fundamentado para a formação do professor e supera a idéia de 
simples aplicação dos conhecimentos, para ser um instrumento de inserção do aluno na 
realidade, em condições de compreender e alterar as relações sociais na escola e fora dela. 

O Estágio Supervisionado representa um momento da formação em que o graduando 
vivencia e consolida as competências exigidas para o exercício acadêmico-profissional em 
diferentes campos de intervenção, sob a supervisão de profissional habilitado e qualificado. 

Ao longo do curso o aluno deve cumprir horas em Atividades Complementares (Atividades 
Acadêmico-Científico-Culturais), que constituem um importante instrumento de flexibilização 
curricular e encontram-se articuladas ao processo global de formação.  

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a 
carga horária mínima de 200 horas. 

1.5.2. Matriz Curricular 

 
1º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Componentes Curriculares Teórica Prática Total 
Citologia e Histologia 40 20 60 

Jogos e Recreação na Escola 40 20 60 
Fundamentos e Metodologia dos Esportes Individuais 40 40 80 

Técnicas de Estudo e Produção de Textos 20 20 40 
Ginástica Escolar 20 40 60 

Dimensões Histórico-Sociais da Educação Física 40 --- 40 
Anatomia Humana  40 20 60 

Total de horas/aula semestral 240 160 400 
Núcleo de Estudos e Prática Pedagógica I --- 100 100 

 
2º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Componentes Curriculares Teórica Prática Total 
Crescimento e Desenvolvimento Humano 60 --- 60 
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Metodologia do Trabalho e Pesquisa Científica 40 20 60 
Fundamentos e Metodologia dos esportes Coletivos I 

(Voleibol) 
20 40 60 

Fundamentos e Metodologia dos Esportes Coletivos II 
(Handebol) 

20 40 60 

Fisiologia Humana Aplicada à Educação Física 40 20 60 
Informática Aplicada à Educação Física 20 20 40 

Cinesiologia Humana Aplicada à Educação Física 40 20 60 
Total de horas/aula semestral 240 160 400 

Núcleo de Estudos e Prática Pedagógica II --- 100 100 
 
 
 

3º PERÍODO CARGA HORÁRIA 
Componentes Curriculares Teórica Prática Total 

Psicologia da Educação 40 --- 40 
Aprendizagem Motora 40 20 60 

Fundamentos e Metodologia dos Esportes Coletivos 
III (Futebol e Futsal) 

20 40 60 

Fundamentos e Metodologia dos Esportes Coletivos 
IV (Basquete) 

20 40 60 

Metodologia do Ensino das Atividades Rítmicas e 
Expressivas 

40 20 60 

Bases Fisiológicas da Atividade Física 40 20 60 
Didática 40 20 60 

Total de horas/aula semestral 240 160 400 
Núcleo de Estudos e Prática Pedagógica III --- 100 100 

 
 

4º PERÍODO CARGA HORÁRIA 
Componentes Curriculares Teórica Prática Total 

Sociologia Aplicada à Educação Física Escolar 60 --- 60 
Metodologia do Ensino de Educação Física 40 20 60 
Política e Organização da Educação Básica 40 --- 40 

Atendimento de Emergência em Educação Física 40 20 60 
Fundamentos e Metodologia das Atividades Aquáticas 40 20 60 

LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais 20 20 40 
Total de horas/aula semestral 240 80 320 

Núcleo de Estudos e Prática Pedagógica IV - 100 100 
Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar I 20 100 120 

 
5º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Componentes Curriculares Teórica Prática Total 
Fundamentos e Metodologia das Manifestações 

Corporais da Cultura Brasileira 
40 20 60 

Filosofia Aplicada à Educação Física 40 --- 40 
Elaboração de Projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) 
20 20 40 
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Fundamentos e Metodologias do Ensino das Lutas 40 20 60 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação 

Física Escolar 
40 20 60 

Medidas e Avaliação em Educação Física Escolar 40 20 60 
Total de horas/aula semestral 260 100 360 

Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar II 20 120 140 
 

6º PERÍODO CARGA HORÁRIA 
Componentes Curriculares Teórica Prática Total 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I – 
Desenvolvimento de Pesquisa 

- 100 100 

Fundamentos e Metodologias da Educação Física 
para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais  

40 20 60 

Educação Física e Saúde na Escola 40 - 40 
Ética Profissional e Cidadania 40 - 40 

Optativa I 40 - 40 
Seminários Interdisciplinares 20 20 40 

Total de horas/aula semestral 180 140 320 
Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar 

III 
20 120 140 

 
7º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

Componentes Curriculares Teórica Prática Total 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II – Conclusão - 100 100 

Optativa II 60 - 60 
Total de horas/aula semestral 60 100 160 

Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar IV 20 130 150 
 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL Teórica Prática TOTAL 
Mídia-Educação na Educação Física 02 01 03 60 
Noções Básicas de Bioquímica 03 - 03 60 
Esporte e Educação Física: Possibilidades de 
Transformação 03 01 02 60 
Corporeidade, Saúde e Educação 02 - 02 40 
Nutrição e Atividade Física 02 - 02 40 
Educação Inclusiva: Perspectivas Sociais e 
Culturais 02 - 02 40 
Estudos do Lazer 02 01 03 60 
Vivências Corporais 02 - 02 40 
Saúde Coletiva 02 - 02 40 
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QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 
EM HORA AULA 

CARGA HORÁRIA 
EM HORA RELÓGIO 

Componentes Curriculares Teórico-Práticos 2.300 1.916 
Estágio Supervisionado - 500 

Núcleo de Estudo e Prática Pedagógica - 400 
Atividades Complementares - 200 

Carga Horária Total do Curso - 3.016 
 
 
ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO À CARGA HORÁRIA MÍNIMA 

(RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02/2002) 

COMPONENTES CURRICULARES CH MÍNIMA 
CH NO CURSO 
(hora/relógio) 

Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-
Cultural 

1.800 1.916 

Estágio Curricular Supervisionado, a partir do 
início da segunda metade do curso 

400   500 

Prática como Componente Curricular, 
vivenciada ao longo do curso 

400   400 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 200   200 
Carga Horária Total 2.800 3.016 

1.5.3. Ementário e Bibliografia 

PRIMEIRO PERÍODO 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA 

Ementa 

Estruturação e organização celular. Aspectos morfológicos e funcionais dos componentes 
celulares. Organização estrutural e funcional dos tecidos nos sistemas orgânicos. 

 

Bibliografia Básica 

DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS. E. M. F. Bases de Biologia Celular e Molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. São Paulo: Nobel, 2004. 

LODISH, Harvey F.; et al. Biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  

Bibliografia Complementar 

COOPER, G.M. A Célula: uma abordagem molecular. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

FIORE, M.S.H. di. Atlas de Histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
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PAPINI, S.; FRANÇA, M. H. S. Manual de citologia e histologia para o estudante da área de 
saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 

ZHANG, Shu-Xin. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

VALLE. F.C. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 2001.  

 

 

JOGOS E RECREAÇÃO NA ESCOLA 

Ementa 

Os jogos, as brincadeiras e os brinquedos tradicionais em meio ao processo de construção da 
cultura infantil no espaço escolar. Elaborações interativas entre o jogo e a brincadeira e suas 
possibilidades pedagógicas na educação física nas diferentes fases escolares da educação 
básica. 

 

Bibliografia Básica  

MARCELINO, N. C. (org.) Repertório de Atividade para Recreação e Lazer. Campinas: Papirus, 
2002.  

MARIOTTI, F. Jogos e Recreação. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

ROSA, S.S. Brincar, Conhecer, Ensinar. 3ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

SILVA JÚNIOR, Afonso Gomes da. Aprendizagem por meio da Ludicidade. São Paulo: Sprint, 
2005.   

WAJSKOP, Gisela. Brincar na Pré-Escola. São Paulo: Cortez. 2001. 

Bibliografia Complementar 

AMARAL, J.D. Jogos Cooperativos. São Paulo: Phorte, 2004. 

BROUGERE, Gilles. Brinquedos e Cultura. São Paulo: Cortez, 2004. 

FREIRE, J.B. O Jogo: entre o Riso e o Choro. Campinas: Autores Associados, 2002.  

KISHIMOTO, T.M. Jogos Infantis. Petrópolis: Vozes, 2001.  

MARCELINO, N. C. Pedagogia da Animação. Campinas: Papirus, s/d. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lúdico, educação e educação física. Ijuí: Unijuí, 2003.   

SANTOS, Santa Marli P. dos. (Org.). Brinquedoteca: A Criança, o Adulto e o Lúdico.  Petrópolis: 
Vozes. 2001. 

SILVA, Pedro A. da. 3000 exercicios e jogos para educacao fisica escolar - Vol.01. 3.ed. São 
Paulo: Sprint. 2007.  

 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DOS ESPORTES INDIVIDUAIS  

Ementa 
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Contextualização histórica e caracterização do atletismo. O atletismo como conteúdo e processo 
educacional da educação física escolar. Atividades de marcha, saltos, corridas, lançamentos e 
arremessos. Fundamentos técnicos, processos pedagógicos, regulamentação e aplicação dos 
elementos que constituem as diferentes modalidades do Atletismo.  

 

Bibliografia Básica 

MATHIESEN, Sara Quenzer.Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007.   

NASCIMENTO, A.C.S.L. Pedagogia do Esporte e o Atletismo. Considerações acerca da 
iniciação e da especialização esportiva precoce. Dissertação de mestrado em ciências do 
esporte. Campinas: Faculdade de Educação Física - Universidade Estadual de Campinas, 2000.  

TAKAHASHI, K.; FROMETA, E.R. Guia Metodológico de Exercícios em Atletismo. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

Bibliografia Complementar 

COICEIRO, Geovana. 1000 Exercícios e Jogos em Atletismo. São Paulo: Sprint, 2005. 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ATLETISMO. Atletismo – Regras de Competição 
2004/2005. São Paulo: Phorte, 2005. 

FERNANDES, José Luiz. Atletismo: Corridas. São Paulo: EPU, 2003. 

FERNANDES, José Luiz. Atletismo: Os Saltos. São Paulo: EPU, 2003. 

MATHIESEN, Sara Quenzer. Atletismo se aprende na escola. São Paulo: Fontoura, 2005.   

 

 

TÉCNICAS DE ESTUDO E PRODUÇÃO DE TEXTOS  

Ementa 

A linguagem como objeto de análise e reflexão, como ferramenta indispensável de comunicação. 
Estudo, leitura e produção de textos dissertativos centrados em temas relacionados à Educação 
Física. Diferentes linguagens: oral e escrita, como meio para produção, expressão, comunicação 
e interpretação de idéias. Linguística textual: mecanismos de coesão e coerência.  

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Vilhaça. A coesão textual. 18ª ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 7ª ed. São Paulo: 
Contexto, 2003.  

Bibliografia Complementar 

CEREJA, William Roberto; Magalhães, Tereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e uso. 2ª ed. 
São Paulo: Atual, 2004. 
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CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 2004. 

FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A redação pelo parágrafo. Brasília: UNB, 1999.  

BLIKSTEIN, I. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo: Ática, 2005. 

CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 2004.   

 

GINÁSTICA ESCOLAR 

Ementa 

Os conceitos e as tendências da ginástica e as suas possibilidades de intervenção pedagógica. 
Elementos para a realização de estudos e aplicação dos movimentos básicos na elaboração de 
séries ou seqüências, e sua importância no desenvolvimento integral do aluno na escola. 
Planejamento e estruturação de planos de aulas de ginástica. Formas de expressão corporal 
para o desenvolvimento dos elementos da ginástica na escola. 

 

Bibliografia Básica 

AYOUB, E. Ginástica geral e educação física escolar. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 

CONCEIÇÃO, Ricardo Batista. Ginástica escolar. 4. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003 

SANTOS, J.C.E. Ginástica Geral. São Paulo: Fontoura, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Carlos Manoel dos Reis. Manual de ajudas em ginásticas. Canoas: Ulbra, 2003. 

BATISTA, L.C.C. Educação Física no Ensino Fundamental. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

BARBOSA, R.M.A.S.P.  Educação Física Gerontológica, Rio de Janeiro, Sprint, 2000. 

SOARES, Carmem. Imagens da Educação do Corpo. Campinas: Autores Associados, 2002. 

VERDERI, E. Programa de Educação Física Postural. São Paulo, Phorte Ltda, 2005. 

 

DIMENSÕES HISTÓRICO-SOCIAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

A História como área de estudo e pesquisa no campo da Educação Física. O desenvolvimento 
sócio-histórico da Educação Física no Brasil. A herança militar, médica e esportiva. A Educação 
Física como prática de intervenção na cultura escolar. 

 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, C. L. A. Educação Física Escolar - da alienação à libertação. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

CASTELANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: 
Papirus, 2005. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Educação física progressista: a pedagogia crítico-social dos 
conteúdos e a educação física Brasileira. 9¦ ed. v. 10. São Paulo: Loyola, 2004.  
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MIRANDA, Evaristo Eduardo de. Corpo: território do sagrado. São Paulo: Loyola, 2002 

OLIVEIRA, Vitor Marinho de. O que é educação física. São Paulo: Brasiliense, 2006 

Bibliografia Complementar 

GONÇALVES, Maria Augusta Stalin. Sentir, pensar, agir: corporiedade e educação. 8. ed. 
Campinas - SP: Papirus, 2005.  

OLIVIER, Giovania Gomes de. O esquema corporal, a imagem corporal, a consciência e a 
corporiedade. Ijuí: UNIJUÍ, 1999. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

SOARES, Carmen Lúcia (Org.). Corpo e história. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 
2004. (Educação contemporânea) 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 5¦ ed. Rio de Janeiro: DPA, 2004. 

 

ANATOMIA HUMANA   

Ementa 

Conceito e reconhecimento dos sistemas fundamentais, relacionados ao corpo humano. 
Terminologia anatômica, abordando as bases morfofuncionais dos sistemas: circulatório, 
respiratório, digestório, urinário e genital. Interrelações entre as estruturas anatômicas 
estudadas. Fundamentos anátomo-funcionais necessários ao aproveitamento de outras 
disciplinas e condições de aplicá-los na prática profissional em Educação Física na escola. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

D’ANGELO, J., FATTINI, C.A. Anatomia Humana Sistêmica e segumentar. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 

D’ANGELO, J., FATTINI, C.A. Anatomia Humana Básica. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 2 v. 

Bibliografia Complementar 

BEHNKE, R.S. Anatomia do Movimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

CASTRO, Sebastiao Vicente de. Anatomia fundamental. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1985. 

DELAVIER, F. Guia dos Movimentos de Musculação: Abordagem Anatômica, 2a. ed., editora 
Manole, São Paulo, 2000. 

MOORE,  Keith L.; DALLEY,  Arthur F.. Anatomia orientada para a clinica. 4¦ ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 

TORTORA, Gerard J. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICA PEDAGÓGICA I 

Ementa 

Estudo e desenvolvimento dos conteúdos da educação física escolar na Educação 
Infantil. Educação Ambiental na infância. Prática Pedagógica em diferentes situações de 
ensino na Educação Infantil. Observação, interpretação e análise das diferentes 
estratégias de atuação. Potencialização das ações da prática pedagógica ao 
desenvolvimento da pesquisa.  

 

Bibliografia Básica 

BLUMENTAL, Ekkehard. Brincadeiras de movimento para a pré-escola. Rio de Janeiro: Manole, 
2005. 

GODALL, Tereza; HOSPITAL, Anna. 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

WAJSKOP, Gisela. Brincar na Pré-Escola. São Paulo: Cortez. 2001. 

Bibliografia Complementar 

ARRIBAS, Teresa Lleixá. A educação física de 3 a 8 anos. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis. 12. ed. São Paulo: Vozes, 1993. 

OLIVEIRA, Z. de M. R. de (org.). A Criança e seu Desenvolvimento: Perspectivas para se 
Discutir a Educação Infantil. São Paulo: Cortez, s/d.  

RODRIGUES, Mara. Manual teórico e prático de educação física infantil. São Paulo: Ícone, 2003. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007. 

SCHWARTZ, Gisele Maria (coord). Atividades recreativas. São Paulo: Guanabara Koogan. 2004. 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Ementa 

Desenvolvimento humano desde a concepção até a idade adulta - fatores cognitivos e sócio-
afetivos básicos que afetam o desenvolvimento motor durante cada um desses períodos. A 
incorporação da teoria dos sistemas dinâmicos com as fases e estágios do desenvolvimento 
motor, com reflexão dos aspectos explicativos e descritivos do ser humano. Abordagem reflexiva 
da estruturação das habilidades motoras para uma elaboração de programa motor escolar. 

 

Bibliografia Básica 

BEE, H. A Criança em Desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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GALLAHUE, D. L.& OZMUN, J. C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, 
Adolescentes e Adultos. São Paulo: Phorte, 2005. 

TANI, Go. Comportamento Motor: Aprendizagem e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BEE, Helen, Regina Garcez. O ciclo vital (lifespan development). 1ª ed. São Paulo: Artmed. 
1997. 

HAYWOOD, K.M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

OLIVEIRA, Z. de M. R. de (org.). A Criança e seu Desenvolvimento: Perspectivas para se 
Discutir a Educação Infantil. São Paulo: Cortez, s/d.  

PAYNE, V. Gregory. Desenvolvimento motor humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO E DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Ementa 

Estudo dos procedimentos técnicos, metodológicos e conceituais como instrumentos adequados 
de apoio aos trabalhos didático-científicos e de pesquisa. Orientações para elaboração de 
relatórios de estudo, fichamentos, resenhas e resumos. Capacidades crítica, reflexiva e 
interpretativa essenciais para construção de conhecimentos e da prática da pesquisa em 
Educação Física. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas. 12. ed. Campinas: Papirus, 2002. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2002. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2005. 

THOMAS, Jerry K.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. Métodos de pesquisa em 
atividade física. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência. São Paulo: Loyola, 1999. 

BARROS,  Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia cientifica: um guia para a iniciacao cientifica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

DEMO, P. Metodologia do Conhecimento Científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

DEMO, P. Pesquisa e Construção do Conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
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OLIVEIRA NETO, A. Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para Apresentação. 1ed. 
São Paulo: Visual Books, 2005. 

RUDIO, F.V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica . 32ed. São Paulo: Vozes, 2004. 

SANTOS, I. E. Manual de Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica. 5ed. São Paulo: Impetus, 
2005. 

SEVERINO, A.J. A Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS I - VOLEIBOL 

Ementa 

Aplicação do Voleibol na Escola. Histórico e generalidades. Processos de ensino-aprendizagem 
dos fundamentos do jogo. Noções de sistemas de jogos. Valor educativo. Estudo e aplicação dos 
fundamentos técnicos e métodos de intervenção pedagógica para o ensino do voleibol na escola. 

 

Bibliografia Básica 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores 
Associados, 2001. 

COSTA, Adilson Donizete da. Voleibol: fundamentos e aprimoramento técnico. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 

MACHADO, Afonso Antônio. Voleibol: do aprender ao especializar. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.  

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Celso. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 11. ed. São Paulo: Ed. 
Vozes, 2002. 

GRECO, Pablo Juan. Iniciação Esportiva Universal, Belo Horizonte, MG, Ed. UFMG, 1998. 

MORAVIA, Otto. Voleibol. 1000 Exercícios. 5.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

SUVOROV, Y. P. Voleibol. Iniciação. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1998, V.1. 

SUVOROV, Y. P. Voleibol. Iniciação. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000, V.2. 

  

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS II - HANDEBOL 

Ementa 

Aplicação do Handebol na Escola. Histórico e generalidades. Processos de ensino-
aprendizagem dos fundamentos do jogo. Noções de sistemas de jogos. Valor educativo. Estudo 
e aplicação dos fundamentos técnicos e métodos de intervenção pedagógica para o ensino do 
handebol. 

 

Bibliografia Básica 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Regras Oficiais de Handebol e Beach 
Handball. São Paulo: Sprint , 2002.  

EHRET, A.; SPATE, D.; SCHUBERT, R. Manual de Handebol: Treinamento de Base para 
Crianças e Adolescentes. São Paulo: Phorte, 2002. 

MELHEM, A. Brincando e Aprendendo Handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

TENROLER, C. Handebol – Teoria e Prática. 1ed. Rio de janeiro: Sprint, 2004.  

Bibliografia Complementar 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores 
Associados, 2001. 

FEDERAÇÀO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. Handebol – Regras Oficiais 2003/04. São 
Paulo: Phorte, 2003. 

GRECO, Pablo Juan. Iniciação Esportiva Universal, Belo Horizonte, MG, Ed. UFMG, 1998. 

MELHEM, Alfredo. Brincando e Aprendendo Handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. (Vídeo).  

SANTOS, A.L.P. Manual de Mini-handebol. São Paulo: Phorte, 2003. 

SIMÕES, A.C. Handebol Defensivo. 1ed. São Paulo: Phorte, 2002. 

 

FISIOLOGIA HUMANA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

Princípios fisiológicos. Funcionamento básico celular. Neurofisiologia. Fisiologia do sistema 
cardiovascular e respiratório. Regulação do equilíbrio hidroeletrolítico. Fisiologia Renal e Sangue. 
Fisiologia do sistema Endócrino e Fisiologia do Trato digestivo. Fisiologia da Reprodução. A 
homeostase do organismo como um todo, do controle motor e dos sistemas circulatório, 
respiratório e endócrino.  

 

Bibliografia Básica 

BERNE, R.M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

COSTANZO, L.S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

GUYTON, A.G.  Tratado de Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

TORTORA, Gerad J.  Corpo humano: fundamentos da anatomia e fisiologia. 4º Edição. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

FOX,E.L. Bases Fisiológicas da Educação Física e dos Desportos. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 

GUYTON, A.G. Tratado de fisiologia médica. 10ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

HOWLEY, E.T.; POWERS, S.K. Fisiologia do Exercício. São Paulo: Manole, 2001. 
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MCARDLE, W. D; KATCH, F. I.; KATCH, V.L. Fisiologia do exercicio. 5.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 

ROBERGS, R.A.; ROBERTS, S.O. Princípios Fundamentais de Fisiologia do Exercício. São 
Paulo: Phorte, 2002. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

Conceitos e terminologias específicas de informática. Conhecimentos de harwares e softwares. 
Editor de texto. Banco de dados. Planilhas. Internet. Recursos da informática para o estilo e a 
pesquisa na área de Educação Física e Esportes. Recursos computacionais em projetos de 
pesquisa e redação de trabalhos científicos. Desenvolvimento de técnicas e habilidades no 
emprego de softwares na área de Educação. Sistemas Operacionais. O uso educacional da 
Internet. Aplicativos. 

 

Bibliografia Básica 

COX, K.K. Informática na Educação Escolar. 1ed. São Paulo: Editores Associados, 2003. 

MOREIRA, Sergio Bastos. Informática, ciência e atividade física. São Paulo: Shape, 1998. 

VELLOSO, F.C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2004. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, F.J. Educação e Informática – Os computadores na escola. 1ed. Rio de Janeiro: 
Cortez editora 

MORAES, Raquel de Almeida. Informática na educação. São Paulo: DPA, 2002. 

TAJRA, S.F. Informática na Educação. 3ed. São Paulo: Ërica: 2001. 

WEISS, A.M.L. A Informática e os Problemas Escolares de Aprendizagem. 3ed. Rio de Janeiro: 
DPA, 2001. 

 

CINESIOLOGIA HUMANA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA  

Ementa 

Introdução e fundamentos da Cinesiologia aplicada à educação física. Métodos de avaliação 
bidimensionais e tridimensionais do movimento. Alavancas de diferentes ordens. Força, torque e 
alavancas. Análise do movimento envolvendo as estruturas específicas do corpo humano. 
Postura dinâmica e estática.  

 

Bibliografia Básica 

DOBLER, G. Cinesiologia: o estudo da atividade física. São Paulo: Manole, 2003. 

FLOYD, R.T.; THOMPSON, C.W. Manual de Cinesiologia Estrutural. São Paulo: Manole, 2003. 

OKUNO, E.; FRATIN, L. Desvendando a Física do Corpo Humano – Biomecânica. São Paulo: 
Manole, 2003. 
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Bibliografia Complementar 

BEHNKE, R.S. Anatomia do Movimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

COSTANZO, L.S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

HOFFMAN, S. J.; HARRIS, J.C. Cinesiologia: o estudo da atividade física. Porto Alegre: Artmed, 
2002 

KENDALL. F. P.; Mc CREARY, F.K.; PROVANCE,P G. Músculos, provas e funções. 4ª ed. São 
Paulo: Manole, 1995. 

MCGINNIS, P. M. Biomecânica do Esporte e Exercício. Artmed, 2002. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICA PEDAGÓGICA II 

Ementa 

Estudo e desenvolvimento dos conteúdos da educação física escolar nos Ciclos do Ensino 
Fundamental I e II. Educação Ambiental na infância e pré-adolescência. Prática pedagógica em 
diferentes contextos de ensino, que se destinem às faixas etárias das fases escolares 
correspondentes aos Ciclos do Ensino Fundamental I e II. Observação, interpretação e análise 
das diferentes estratégias de atuação. Potencialização das ações da Prática Pedagógica ao 
exercício da pesquisa.  

 

Bibliografia Básica 

AMARAL, Jader D do. Jogos Cooperativos. São Paulo: Phorte, 2007. 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 1997. 

FREIRE , João Batista; SCAGLIA, Acides José. Educação como prática corporal. São Paulo: 
Scipione, 2003. 

SILVA JÚNIOR, Afonso Gomes da. Aprendizagem por meio da Ludicidade. São Paulo: Sprint, 
2005. 

Bibliografia Complementar 

BATISTA, Luiz Carlos da cruz. Educação física no ensino fundamental. São Paulo: Sprint, 2003.   

GRESPAN, Márcia Regina. Educação física no ensino fundamental: primeiro ciclo. São Paulo: 
Papirus, 2002.   

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis. 12. ed. São Paulo: Vozes, 1993. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lúdico, educação e educação física. Ijuí: Unijuí, 2003.   

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

TERCEIRO PERÍODO 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa 
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A psicologia e sua interface com a Educação Física. Tópicos da Psicologia em seus aspectos 
afetivos, cognitivo e social. Tópicos da Psicologia Escolar. Interlocução entre teorias da 
aprendizagem e do desenvolvimento e a prática educativa institucional. 

 

Bibliografia Básica 

COLL, C. Psicologia da Aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

DAVIDOFF, L.L. Introdução a psicologia.São Paulo: Makron Books, 2001.  

RAPPAPORT, C.R. Psicologia do desenvolvimento: a idade escolar e a adolescência - Vol.4. 
São Paulo: EPU, 1981. 

RAPPAPORT, C.R. Psicologia do desenvolvimento: a idade pré-escolar - Vol.3. São Paulo: EPU, 
1981. 

RAPPAPORT, C.R. Psicologia do desenvolvimento: a infância inicial: o bebe e sua mãe - Vol.2. 
São Paulo: EPU, 1981. 

Bibliografia Complementar 

BOWLBY, J. & CABRAL, A. Apego e Perda (v.1). São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

CARRARA, K. Introdução à Psicologia da Educação. São Paulo: Avercamp, 2003. 

DEL PRETTE, Z.A.P. Psicologia Escolar e Educacional. São Paulo: Alínea, 2001. 

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional: Teoria Revolucionária. São Paulo: Objetiva, 2001. 

SCALON, ROBERTO M. A Psicologia do esporte e a criança. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 

SISTO, F. F.; OLIVEIRA, G. C. 7 FINI, L. D. T (Orgs.) Leituras de Psicologia para Formação de 
Professores. Petrópolis: Vozes, 2000. 

STERNBERG, R.J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

APRENDIZAGEM MOTORA 

Ementa 

Aprendizagem afetiva, cognitiva e psicomotora. Avaliação dos estágios psicomotores. Relação 
entre desenvolvimento motor e fatores sociais. Testes de habilidade motora. Direcionalidade, 
lateralidade, profundidade. Organização espaço-temporal. Atividades motoras amplas e finas.  

 

Bibliografia Básica 

GALAHUE, D.L.; OZMUN, J. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2005.  

MAGILL, R. Aprendizagem Motora: conceitos e aplicações. São Paulo, Edgard Blucher, 2000. 

TANI, Go. Comportamento Motor: Aprendizagem e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BEE, H.C. A Criança em Desenvolvimento. 9.ed. São Paulo: Artmed, 2003.  
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HAYWOOD, K.M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

OLIVEIRA, Z. de M. R. de (org.). A Criança e seu Desenvolvimento: Perspectivas para se 
Discutir a Educação Infantil. São Paulo: Cortez, s/d.  

PAYNE, V. Gregory. Desenvolvimento motor humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

SCHMIDT, RA & WRISBERG, CA Aprendizagem e Performance Motora: uma abordagem da 
aprendizagem baseada no problema. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS III - FUTEBOL E FUTSAL 

Ementa 

Aplicação do Futebol e Futsal na Escola. Histórico e generalidades. Processo de ensino-
aprendizagem dos fundamentos do jogo. Noções dos sistemas e regras de jogos. Valor 
educativo. Estudo e aplicação dos fundamentos e métodos de intervenção pedagógica para o 
ensino desses esportes na escola. Estudo dessas modalidades como parte do fenômeno 
esportivo mundial. 

 

Bibliografia Básica 

FREIRE, João B. Pedagogia do Futebol. Campinas: Autores Associados, 2003. 

FERREIRA, R.L. Futsal e a iniciação, São Paulo: Sprint, 2002. 

GRECO, Pablo Juan. Iniciação Esportiva Universal, Belo Horizonte, MG, Ed. UFMG, 1998. 

MUTTI, D. Futsal, São Paulo; Phorte, 2003. 

SANTOS FILHO, J. L. A. Manual de Futebol. São Paulo: Phorte, 2001. 

Bibliografia Complementar 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Futebol: Regras Oficiais. São Paulo: Sprint, 
2006. 

FRISELLI, A., MANTOVANI, M. Futebol Teoria e Prática. São Paulo: Phorte, 1999. 

TEIXEIRA, H. V. Educação Física e desportos: Técnicas, Táticas, Regras e Penalidades. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 

VARGAS NETO, F. X., VOSER, R. C. A Criança e o Esporte: uma Perspectiva Lúdica. Canoas: 
ULBRA, 2001. 

SEGURA RIUS, J. Futebol: exercícios e jogos. Rio de Janeiro: Artmed, 2003 ( 5 exemplares) 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DOS ESPORTES COLETIVOS IV (BASQUETE) 

Ementa 

Aplicação do Basquete na Escola. Histórico e generalidades. Processos de ensino-
aprendizagem dos fundamentos do jogo. Noções de sistemas de jogos. Valor educativo. Estudo 
e aplicação dos fundamentos e modelos de intervenção pedagógica para o ensino do basquete. 
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Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Marcos Bezerra. Basquetebol: iniciação. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores 
Associados, 2001. 

FERREIRA, Aluísio Elias Xavier. Basquetebol. Técnicas e táticas: uma abordagem didático-
pedagógica. São Paulo: EPU-USP, 2003.  

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Celso. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 11. ed. São Paulo: Ed. 
Vozes, 2002. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL. Basquetebol: regras oficiais. Rio de 
janeiro: Sprint, 2007. 

COUTINHO, Nilton Ferreira. Basquetebol na Escola. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

GRECO, Pablo Juan. Iniciação Esportiva Universal, Belo Horizonte, MG, Ed. UFMG, 1998. 

KUNZ, Elenor. Transformação Didático-Pedagógicas do Esporte. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 1997. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DAS ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 

Ementa 

Fundamentação e metodologia do trabalho com o ritmo na escola valorizando a expressão 
corporal como forma de contribuição no desenvolvimento integral do indivíduo, entendendo ritmo 
e expressão corporal como manifestações culturais. Recursos e criação de estratégias que 
associem os componentes básicos da rítmica ao movimento humano expressivo. Estudos e 
pesquisas relacionadas ao ritmo buscando atitudes reflexivas, críticas e inovadoras relacionadas 
à sua intervenção pedagógica na educação física escolar. 

 

Bibliografia Básica 

ARTAXO, I.; MONTEIRO, G.A. Ritmo e Movimento. São Paulo: Phorte, 2000. 

BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da dança - Vol.1. São Paulo: Ícone, 2007. 

LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, s/d. 

NANNI, D. Ensino da Dança. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

Bibliografia Complementar 

BRESCIA, V.P. Educação Musical. São Paulo: Átomo, 2004.  

GONÇALVES, M.A.S. Sentir, pensar, agir: Corporeidade e Educação. Campinas: Papirus, s/d. 

JOURDEIN, R. Música, Cérebro e Êxtase. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 

NANNI, D. Dança Educação: Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

NANNI, D. Dança educação: da pré-escola a universidade. São Paulo: Sprint, 2008. 

 

BASES FISIOLÓGICAS DA ATIVIDADE FÍSICA 



 

35 

 

Ementa 

Adaptações dos sistemas orgânicos relacionados aos fatores bioantropológicos em crianças, 
adolescentes e adultos, considerando os benefícios das atividades físicas fundamentadas nos 
princípios da mudança de comportamento. Reflexão sobre o papel da atividade física para a 
saúde e análise crítica dos hábitos que interferem na qualidade de vida. Alterações fisiológicas 
do organismo humano durante a atividade física e efeitos do condicionamento físico, 
correlacionando estes conceitos com o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas na 
educação física escolar com as diferentes faixas etárias da educação básica. 

 

Bibliografia Básica 

MAUGHAN, R.; GLEESON, M.; GREENHAFF, P.L. Bioquímica do Exercício e do Treinamento. 
São Paulo: Manole, 2000. 

McARDLE, W.; KATCH, F. I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício - Energia, Nutrição e 
Desempenho Humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

NERY, L.E.; NEDER, J.A. Fisiologia Clínica do Exercício. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

Bibliografia Complementar 

COSTILL, D.L.; WILMORE, J.H. Fisiologia do Esporte e do Exercício. São Paulo: manole, 2001. 

FOSS, M. L.; KETEYIAN, S. J. F. Bases Fisiológicas do Exercício e do Esporte. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

GUYTON, A. C. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

ROBERGS, R.A.; ROBERTS, S. Princípios Fundamentais de Fisiologia do Exercício. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

TORTORA, G. J. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 5ª Edição. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

 

DIDÁTICA 

Ementa 

Compreensão do cotidiano escolar e da sala de aula, seus sujeitos, suas interações, seus 
espaços, possibilidades e papéis. A escola como espaço sócio-cultural e a aula como um ato 
integrado de múltiplas interações (ensino/planejamento). Organização de currículo e do cotidiano 
da sala de aula.  

 

Bibliografia Básica 

COMENIUS, B. CASTILHO, I. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia: diálogo e conflito. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

GRUPO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS UFPE. Visão Didática da Educação Física: Análises 
Críticas e Exemplos Práticos de Aulas. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1991. 

SHEPPARD, W. Como Ser um Bom Professor. São Paulo: EPU, s/d. 

Bibliografia Complementar 
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CANDAU, V.M. (Org.). Rumo a uma Nova Didática. 11ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

DOLL, J.; ROSA. R.T.D. Metodologia de Ensino em Foco. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 

FERACINE, L. O Professor como Agente de Mudança Social. São Paulo: EPU, 1990. 

GHIRALDELLI Jr, P. Didática e Teorias Educacionais. Rio de Janeiro: DPA, 2000. 

LIBANÊO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez, 1991. 

LOPES, A.O., VEIGA, I.P.A. Repensando a Didática. São Paulo: Papirus, 2005. 

SILVA, M. A Formação do Professor Centrada na Escola. São Paulo: EDUC, 2001. 

VEIGA, I.P.A. (org.), Técnicas de Ensino: Por que não? Campinas: Papirus, 2001. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICA PEDAGÓGICA III 

Ementa 

Estudo e desenvolvimento dos conteúdos da educação física escolar nos Ciclos do Ensino 
Fundamental III e IV. Educação Ambiental e Educação Física Escolar. Prática pedagógica em 
diferentes contextos de ensino que se destinem às faixas etárias das fases escolares 
correspondentes aos Ciclos do Ensino Fundamental III e IV. Observação, interpretação e análise 
das diferentes estratégias de atuação. Potencialização das ações da prática pedagógica ao 
exercício da pesquisa.  

 

Bibliografia Básica 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

BATISTA, Luiz Carlos da cruz. Educação física no ensino fundamental. São Paulo: Sprint, 2003.   

GALLARDO, J.S. Educaçào Física Escolar. São Paulo: Luerna, 2005. 

Bibliografia Complementar 

FREIRE , João Batista; SCAGLIA, Acides José. Educação como prática corporal. São Paulo: 
Scipione, 2003. 

GONÇALVES, Maria Augusta Stalin. Sentir, pensar e agir: corporeidade e educação. São Paulo: 
Papirus, 2005.  

SARAIVA, Maria do Carmo. Co-educação física e esportes: quando a diferença é mito. Ijuí, RS: 
Ed. Unijuí, 1999. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

VARGAS NETO, Francisco Xavier de. A criança e o esporte: uma perspectiva lúdica. Canoas: 
Ulbra, 2001. 

 

QUARTO PERÍODO 

 

SOCIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
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Ementa 

Definições da Sociologia. Interpretações sociais contrastantes, organização social capitalista, 
instituições sociais, sociologia e Educação Física no contexto escolar. Realidade sócio-política 
contemporânea. Ética nas profissões e no contexto das relações sociais nos espaços escolares. 

 

Bibliografia Básica 

BERGER, P.L.; LUCKMAN, T. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BRACHT, V. Sociologia crítica do esporte : uma introdução. Ijuí: Unijuí, 2005. 

DEMO, P. Introdução à Sociologia. São Paulo, Editora Atlas, 2002. 

LAKATOS, E.M. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2006.  

RODRIGUES, Alberto Toni. Sociologia da educação. 5. ed. São Paulo: DP&A, 2004.  

Bibliografia Complementar 

BOAS,F. Antropologia Cultural. Porto Alegre: Jorge Zahar, 2004. 

COSTA, C. Sociologia : introdução a ciência da sociedade.São Paulo: Moderna, 1997. 

GIDDENS, A., Turner, J. Teoria Social Hoje. São Paulo: Unesp, 1999. 

VELHO, G. Desvio e Divergência. São Paulo: Jorge Zahar, 1999. 

VELHO, G. Subjetividade e Sociedade. São Paulo: Jorge Zahar, 2002. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

Tendências, abordagens e metodologias de ensino. Métodos, metodologias e prática pedagógica 
na educação física escolar. Dimensões política e técnica das metodologias de ensino de 
educação física escolar.  Metodologias de ensino da educação física – estilos de ensino e 
métodos criativos. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, José Sergio Fonseca de. Construtivismo: uma pedagogia esquecida na escola. 
Porto Alegre: Artmed, 2001. 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione, 1997. 

GRAÇA, M. Metodologia & Ensino. São Paulo: Madras, 2002. 

KUNZ, Elenor. Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 1997. 

HILDEBRANDT, R. & LANGING, R. Concepções Abertas no Ensino da Educação Física. Rio de 
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986. 

SANTIN, Silvino. Educação Física: uma Abordagem Filosófica da Corporeidade. Ijuí, UNIJUÍ, 
2003. 

SOARES, C.L. et al. Metodologia de Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1993. 
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Bibliografia Complementar 

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   

CHADWICK, C., OLIVEIRA, J.B.A. Aprender e Ensinar. São Paulo: Global, 2001. 

GALLARDO, J.S. Educaçào Física Escolar. São Paulo: Luerna, 2005. 

GRUPO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS UFPE. Visão Didática da Educação Física: Análises 
Críticas e Exemplos Práticos de Aulas. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1991. 

MORIN, Edgard. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo Cortez; 
Brasília:D.F. : UNESCO, 2000. 

TIBA, Içami. Ensinar aprendendo: novos paradigmas na educação. São Paulo: Integrare Editora, 
2006. 

 

POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ementa 

Políticas educacionais no Brasil. A política educacional no contexto das políticas públicas; 
organização dos sistemas de ensino básico considerando as peculiaridades nacionais e os 
contextos internacionais. Políticas educacionais e legislação de ensino. Estrutura e 
funcionamento da Educação Básica. Impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à 
educação. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO, J.M.L. A Educação como Política Pública. 2ed. Campinas: Editores Associados, 
2001. 

CURY, C.R. Legislação Educacional Brasileira. 2ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

VEIGA, I.P.A. Projeto Político-Pedagógico da Escola. 17. ed. Campinas: Papirus, 2004. 

Bibliografia Complementar 

CARNEIRO, M.A. LDB Fácil: Leitura Crítico-compreensiva Artigo a Artigo. 8ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 

LIBANEO, J.C. Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

MACHADO, N.J. Cidadania e Educação. São Paulo: Escrituras editora e distribuidora de livros 
ltda, 2002. 

PLASENCIA, J. R. Cidadania em Ação. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

SAVIANI, D. A Nova Lei da Educação: LDB – Trajetória, Limites e Perspectivas. São Paulo: 
Autores Associados, 2000. 

 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa  
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Atividades preventivas na prática da educação física escolar durante o processo de crescimento, 
maturação, degeneração do ser humano. Reconhecimento e análise das situações de 
emergência que ocorrem na prática das diferentes atividades motoras. Análise de orientações e 
recursos preventivos para evitá-las. Prevenções e recomendações para prestação do 
atendimento. O papel da prevenção dos primeiros socorros: instalações, equipamentos, técnicas 
de ensino, exame médico prévio e papel do profissional. Definição de emergência.  

 

Bibliografia Básica 

BERGERON, J. David; BIZJAK, Glória. Primeiros socorros. São Paulo: Atheneu, 2007. 

FLEGEL, M. Primeiros Socorros no Esporte: o mais pratico guia de primeiros socorros para o 
esporte. São Paulo: Manole, 2002. 

HAFEN, Brent Q.; KARREN, Keith J.; FRANDSEN, Kathryn J. Guia de primeiros socorros para 
estudantes. 7.ed. São Paulo: Manole, 2002. 

SILVA, O. J. Emergências e traumatismos nos esportes: prevenção e primeiros socorros. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1998. 

Bibliografia Complementar 

BERGERON, J. David; BIZJAK, Glória. Primeiros socorros. São Paulo: Atheneu, 1999. 

NATIONAL SAFETY. Primeiros Socorros. São Paulo: Council, 2002. 

NOVAES, G.S.; NOVAES, J.S. Manual de Primeiros Socorros para Educação Física. Rio de 
Janeiro:    Sprint, 1994. 

SENAC. Primeiros Socorros: como agir em situações de emergência 2. ed.. São Paulo: Senac, 
2007.  

SILVA JUNIOR, L.I. da. Manual De Bandagens Esportivas. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS 

Ementa 

Estudo da relação do homem com o meio aquático em suas diferentes possibilidades e práticas 
sistematizadas no espaço escolar enfocando o lazer e a saúde. Orientação básica nos 
processos pedagógicos de ensino-aprendizagem dos quatro estilos de natação. Estudo e 
vivência dos demais esportes aquáticos. 

 

Bibliografia Básica 

DE LUCA, A . H. ;FERNANDES, I. R. C. Brincadeiras e Jogos Aquáticos. Rio de Janeiro: Sprint, 
1998. 

DURAN, Maurício. Aprendendo a Nadar em Ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005. 

MACHADO, D.C. Metodologia da Natação. 1ed. São Paulo: EPU, 2004. 

MARCON, D. Metodologia de Ensino da Natação. Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 

Bibliografia Complementar 
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LIMA, W. U. Ensinando Natação. São Paulo: Phorte, 1999. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação da Iniciação ao Treinamento. Rio de Janeiro: 
Sprint, 1999. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação na Idade Escolar. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação na Pré-escola. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação para Adultos. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 

VASILJEV, I.A.L. Ginástica aquática. Jundiaí: Ápice , 1997.  

 

LIBRAS – LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS  

Ementa 

A relação da história da surdez com a língua de sinais. Noções básicas da língua de sinais 
brasileira: o espaço de sinalização, os elementos que constituem os sinais, noções sobre a 
estrutura da língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação, adaptações de forma 
de ensino, atividades rítmicas (a importância). 

 

Bibliografia Básica 

CASTRO, Alberto Rainha de, CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua brasileira de 
sinais. 3º ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2009.  

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Rio de Janeiro: 
Artemed. 1997.  

SOUZA, Regina Maria de, SILVESTRE, Nuria. Educação de Surdos: pontos e contrapontos. São 
Paulo: Summus. 2007. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. Educação dos sentidos. São Paulo: Verus. 2005. 

FERREIRA, Vanja. Educação física: interdisciplinaridade, aprendizagem e inclusão. São Paulo: 
Sprint. 2006. 

LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e igualdade social. São Paulo: Avercamp. 2006.  

SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: Uma viagem no mundo dos surdos. São Paulo. Companhia das 
Letras, 1998. 

SKLIAR, Carlos (org.). Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Ed. Mediação, 1998. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS IV 

Ementa 

Estudo e desenvolvimento dos conteúdos da educação física escolar no Ensino Médio. 
Educação Ambiental e prática esportiva em meio a Natureza. Esportes radicais na natureza, 
adaptações e possibilidades no ambiente escolar. Prática Pedagógica em diferentes contextos 
de ensino que se destinem ás faixas etárias das fases escolares correspondentes ao Ensino 
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Médio. Observação, interpretação e análise das diferentes estratégias de atuação. 
Potencialização das ações da prática pedagógica ao exercício da pesquisa.  

 

Bibliografia Básica 

BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da dança - Vol.1. São Paulo: Ícone, 2007. 

MACHADO, Afonso Antônio. Voleibol: do aprender ao especializar. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.  

MATHIESEN, Sara Quenzer.Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007.   

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 

SANTOS FILHO, J. L. A. Manual de Futebol. São Paulo: Phorte, 2001. 

TENROLER, C. Handebol – Teoria e Prática. 1ed. Rio de janeiro: Sprint, 2004.  

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Celso. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 11. ed. São Paulo: Ed. 
Vozes, 2002. 

GRAÇA, M. Metodologia & Ensino. São Paulo: Madras, 2002. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação na Idade Escolar. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

MASSAUD, M. G.; CORRÊA, C. R. F. Natação da Iniciação ao Treinamento. Rio de Janeiro: 
Sprint, 1999. 

VASILJEV, I.A.L. Ginástica aquática. Jundiaí: Ápice , 1997.  

 

Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar I 

Ementa 

A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas escolas do município e região. 
Observação e estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e estudo da relação da 
escola com a comunidade em que se localiza. Observação e estudo da estrutura e do 
funcionamento das aulas de educação física a partir da análise das condições de trabalho, das 
metodologias de ensino, dos recursos didáticos, das interações entre estagiários, corpo docente, 
corpo discente e setor administrativo da escola. Observação e participação do estagiário no 
planejamento, elaboração e execução das aulas de educação física junto ao professor da escola.   

 

Bibliografia Básica:  

AYRES, Antônio Tadeu. Prática pedagógica competente: ampliando os saberes do professor. 
3.ed. São Paulo: Vozes, 2007.   

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   
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BLUMENTAL, Ekkehard. Brincadeiras de movimento para a pré-escola. Rio de Janeiro: Manole, 
2005. 

GODALL, Tereza; HOSPITAL, Anna. 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo: Fontoura, 
2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 

PICONEZ, Stela. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. São Paulo: Papirus, 
2007. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

 

Bibliografia Complementar*:  

ARRIBAS, Teresa Lleixá. A educação física de 3 a 8 anos. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

AYRES, Antônio Tadeu. Prática pedagógica competente: ampliando os saberes do professor. 
3.ed. São Paulo: Vozes, 2007 

GRESPAN, Márcia Regina. Educação física no ensino fundamental: primeiro ciclo. São Paulo: 
Papirus, 2002.   

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis. 12. ed. São Paulo: Vozes, 1993. 

RODRIGUES, Mara. Manual teórico e prático de educação física infantil. São Paulo: Ícone, 2003. 

SILVA JÚNIOR, Afonso Gomes da. Aprendizagem por meio da Ludicidade. São Paulo: Sprint, 
2005.   
 

*Também poderá ser recomendada pelos professores supervisores de estágio conforme 
contexto escolar em que estiver atuando o acadêmico/estagiário. 

 

QUINTO PERÍODO 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES CORPORAIS DA CULTURA 
BRASILEIRA 

Ementa 

Estudos da atividade física numa dimensão histórica e antropológica elegendo-se as 
representações sociais, o lazer, as adaptações bio-sócio-culturais, em diferentes grupos étnicos 
e idades no âmbito escolar. O discurso dinâmico do corpo e de suas expressões nas dimensões 
motora, simbólica, estética e existencial. As principais manifestações corporais no Brasil. Estudo 
e experimentação dos princípios do movimento, possibilitando um corpo consciente de suas 
ações, capaz de refletir os fundamentos que regem o corpo e suas relações no tempo e no 
espaço. 
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Bibliografia Básica 

BOAS,F. Antropologia Cultural. Porto Alegre: Jorge Zahar, 2004. 

BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 2006.   

DAOLIO, Jocimar. Educacao fisica e o conceito de cultura. 2ed. São Paulo: Autores associados. 
2007. 

Bibliografia Complementar 

DAYRELL, Juarez (Org.). Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. 2. ed. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2006.   

DE MARCO, Ademir. Educação física cultura e sociedade: contribuições teóricas e intervenções 
da educação física no cotidiano da sociedade brasileira. (org.) Ademir de Marco. 2ª edição. 
Campinas: Papirus, 2006. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22ª ed. São Paulo: Zahar, 2008. 

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 
contemporânea. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2008.  

SOARES, Carmen Lúcia. Educacao fisica: raizes europeias e Brasil. 3ed. São Paulo: Autores 
associados. 2004. 

 

FILOSOFIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

A Filosofia enquanto ciência, sua história e seus aspectos construtivos. A Filosofia da Educação 
e da Educação Física. A Educação Física como objeto da Filosofia. O pensamento filosófico 
educacional e sua relação com as questões do corpo. O fenômeno da corporeidade e suas 
implicações filosóficas nos processos pedagógicos e esportivos. Espaço de reflexão filosófica 
das diversas formas de expressão dos corpos na sociedade contemporânea. Os movimentos, os 
gestos, as posturas praticadas ou impostas aos corpos são objeto de análise da filosofia da 
educação e alvo de criação pedagógica. 

 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 2. ed. São Paulo: Moderna 2000. 

BARBOSA, Cláudio L.A. Educação Física e Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2005. 

GHIRARDELLI, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira. 1 ed. São Paulo, Manole: 
2002. 

PEIXOTO, A.J. Filosofia, Educação e Cidadania. São Paulo: Alínea, 2004. 

Bibliografia Complementar 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo Àtica, 2003. 

GHIRALDELLI JUNIOR, P. (Org.) O que é Filosofia da Educação? Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
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GUIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. (Org.) Estilos em Filosofia da Educação. Rio de Janeiro. DP&A, 
2000. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução a Filosofia: Aprendendo a Pensar. São Paulo: Cortez, 
2000. 

MOREIRA, W.W. (Org.). Qualidade de vida: complexidade e Educação. Campinas: Papirus, 
2001. 

SANTIN, Silvino. Educação Física: uma Abordagem Filosófica da Corporeidade. Ijuí, UNIJUÍ, 
2003. 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Ementa 

Escolha e definição do tema pelo acadêmico no âmbito escolar.  Discussão de projetos por 
temática. Escolha de orientador para o trabalho de conclusão de curso. Definição da metodologia 
a ser utilizada. Apresentação do pré-projeto. 

 

Bibliografia Básica 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2005. 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.. Metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

CARVALHO, M.C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 12ª 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre; Artmed, 
2002. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com o tema escolhido e orientação do professor da disciplina e professores 
orientadores do TCC. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DAS LUTAS 

Ementa 

Aplicação dos elementos das lutas na Escola. As artes marciais como elementos da cultura 
esportiva buscando o direcionamento da sua prática e teoria, na construção e no 
aperfeiçoamento das qualidades físicas, intelectuais, afetivas e sociais. 

 

Bibliografia Básica 

AMIT, S. Karate. Lisboa: Estampa, 2003. 

CARDIA, Roberto. Taekwondo: arte marcial e cultura coreana. Rio de Janeiro: produção 
independente, 2007. 

SILVA, José M.F. A linguagem do Corpo na Capoeira. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
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Bibliografia Complementar 

BUTCHER, A. Judô. Lisboa: Estampa, 2003. 

CAPOEIRA, Nestor. Capoeira Pequeno Manual do Jogador. São Paulo: Record, 1998. 

YAMASHIRO, J. A História dos Samurais. São Paulo: Ibrasa, s/d. 

 

ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA 

Ementa 

A Ética - entendida na sua perspectiva filosófica - deverá ser tratada em termos de sua 
fundamentação epistemológica e existencial, bem como de sua articulação com preocupações 
filosóficas, dentre outras, a antropológica, a cultural, a econômica, a política, a ontológica. A 
Cidadania, por sua vez, abordada e tratada em termos sempre inclusivos com a Ética, 
contemplará problemas concretos e pertinentes à discussão nos vários campos do saber e nas 
relações humanas no âmbito escolar. Serão priorizadas as temáticas atinentes à realidade 
contemporânea. 

 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Ética e cidadania na sala de aula. 1ed. São Paulo: Moderna. 
2001. 

BITTAR, E.C. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos.São Paulo: Manole, 2004. 

CHALITA, Gabriel Benedito Isaac. Os Dez mandamentos da Ética. 1ª ed. Belo Horizonte: Nova 
Fronteira. 2003.  

MARCOS, Badeia. Ética e profissionais da saúde. 1ed. São Paulo: Livraria Santos. 1999.  

OLIVEIRA, Manfredo Araujo de. Ética e sociabilidade. 3ed. São Paulo: Loyola. 1993.  

Bibliografia Complementar 

HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2000 . 

HERKENHOFF, J.B. Ética, Educação e Cidadania. São Paulo: Livraria do Advogado, 2001. 

GALLO, S. (coord.) Ética e Cidadania: Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, s/d. 

MORIN, E. A Cabeça Bem Feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

GALLO, Silvio (coord). Etica e cidadania: caminhos da filosofia. 15.ed. Campinas: Papirus. 2007.  

GUERREIRO, Iara Coelho Zito, SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval, ZICKER, Fabio, etal. Etica nas 
pesquisas em ciências humanas e sociais na saúde. São Paulo: Aderaldo & Rothschild. 2008.  

HERKENHOFF, João Baptista. Ética, educação e cidadania. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do 
advogado. 2001. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Ementa 
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Elementos do movimento humano: corpo – espaço – tempo, por meio de um viver reflexivo e 
cooperativo. Importância da Educação Física na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Elaboração de programas pedagógicos na abordagem da educação pelo 
movimento, do movimento e para o movimento, em função do desenvolvimento motor, cognitivo 
e sócio-afetivo da criança. Análise da prática pedagógica em Educação Física na Educação 
Básica. A autonomia de decisão e reflexão na vivência da ação docente. A prática de ensino da 
Educação Física escolar no diferentes níveis da Educação Básica. 

 

Bibliografia Básica 

BATISTA, L.C. da C. Educação Física no ensino fundamental. São Paulo: Sprint, 2003 

CASTRO, A. D. & CARVALHO, A. M. P. (orgs) Ensinar a ensinar: didática para a escola 
fundamental e média. São Paulo: Thompson, 2001. 

FREIRE, J. B. - Educação de Corpo Inteiro: Teoria e Prática da Educação Física. 4ª ed., São 
Paulo, Scipione, 1999. 

FREIRE, J.B. & SCAGLIA, A. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione,2003. 

GALLARDO, J.S. Educaçãoo Física Escolar. São Paulo: Luerna, 2005. 

SOARES, C.L. et al. Metodologia de Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1993. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, C. L. A. Educação Física Escolar - da alienação à libertação. Petrópolis: Vozes, 
1999. 

BETTI, O.S.L. Educação Física e o Ensino de Primeiro Grau. São Paulo: EPU, s/d. 

BROTTO, F. O. Jogos Cooperativos - o Jogo e o Esporte como um Exercício de Convivência. 
Santos: Projeto Cooperação, 2001. 

GRESPAN, M.R. Educação Física no Ensino Fundamental. São Paulo: Papirus, 2002. 

GRUPO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS UFPe. Visão Didática da Educação Física: Análises 
Críticas e Exemplos Práticos de Aulas. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1991. 

MARCELLINO, N. Lúdico, Educação e Educação Física. Ijuí: Unijuí, 2003. 

SCALON, ROBERTO M. A Psicologia do esporte e a criança. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 

 

MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Ementa 

Estudo crítico e investigador dos grupos, tipos e critérios de medidas e avaliação nas dimensões 
sociais, cognitiva e física no indivíduo e sua aplicabilidade no campo da Educação Física 
Escolar. 

 

Bibliografia Básica 

GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana E. Ribeiro Pinto. Manual prático para avaliação em 
educação física. Rio de Janeiro: Manole, 2006. 
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HEYWARD, V. H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

HEYWARD, V.H. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

PITANGA, F.J.G. Testes, medidas e avaliação em educação física. São Paulo: Phorte, 2008. 
TRITSCHILER, K.A. Medida e Avaliação em Educação Física e Esportes. São Paulo: Manole, 
2003. 

Bibliografia Complementar 

FERNANDES FILHO, J. A prática da Avaliação Física: Testes, Medidas e Avaliação Física em 
Escolares, Atletas e Academias de Ginástica. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

KISS, M. A . P. D. Esporte e Exercício: Avaliação e Prescrição. São Paulo: Roca, 2003. 

MOREIRA, W.W. (Org.). Qualidade de Vida: Complexidade e Educação. Campinas: Papirus, 
2001. 

MPLONARI, B. Avaliação Médica e Física para Atletas. São Paulo: Roca, 2000. 

QUEIROGA, M.R. Testes e Medidas para Avaliação da Aptidão Física. Rio de Janeiro: 
Guanabara koogan, 2005. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR II 

Ementa 

A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física na 
Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental nas escolas do município e região. 
Observação e estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e estudo da relação da 
escola com a comunidade em que se localiza. Observação e estudo da estrutura e do 
funcionamento das aulas de educação física a partir da análise das condições de trabalho, das 
metodologias de ensino, dos recursos didáticos, das interações entre estagiários, corpo docente, 
corpo discente e setor administrativo da escola. Observação e participação do estagiário no 
planejamento, elaboração e execução das aulas de educação física junto ao professor da escola.   

 

Bibliografia Básica  

AYRES, Antônio Tadeu. Prática pedagógica competente: ampliando os saberes do professor. 
3.ed. São Paulo: Vozes, 2007.   

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   

BLUMENTAL, Ekkehard. Brincadeiras de movimento para a pré-escola. Rio de Janeiro: Manole, 
2005. 

GODALL, Tereza; HOSPITAL, Anna. 150 propostas de atividades motoras para a educação 
infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo: Fontoura, 
2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 
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PICONEZ, Stela. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. São Paulo: Papirus, 
2007. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

Bibliografia Complementar*  

ARRIBAS, Teresa Lleixá. A educação física de 3 a 8 anos. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

AYRES, Antônio Tadeu. Prática pedagógica competente: ampliando os saberes do professor. 
3.ed. São Paulo: Vozes, 2007. 

GRESPAN, Márcia Regina. Educação física no ensino fundamental: primeiro ciclo. São Paulo: 
Papirus, 2002.   

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos infantis. 12. ed. São Paulo: Vozes, 1993. 

RODRIGUES, Mara. Manual teórico e prático de educação física infantil. São Paulo: Ícone, 2003. 

SILVA JÚNIOR, Afonso Gomes da. Aprendizagem por meio da Ludicidade. São Paulo: Sprint, 
2005.   

*Também poderá ser recomendada pelos professores supervisores de estágio conforme 
contexto escolar em que estiver atuando o acadêmico/estagiário. 

 

SEXTO PERÍODO 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) I – DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

Ementa 

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso sobre questões ligadas à Educação Física 
Escolar, realização de pesquisa de campo ou pesquisa do tipo bibliográfica; divulgação pública 
dos dados e resultados obtidos com o estudo realizado. 

 

Bibliografia Básica 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2005. 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.. Metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

CARVALHO, M.C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 12ª 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre; Artmed, 
2002. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com tema escolhido e recomendação dos professores orientadores. 

 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PESSOAS 
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
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Ementa 

Considerações sobre a deficiência e o panorama de sua realidade atual. Histórico do esporte 
adaptado e sua situação no âmbito mundial, estadual e municipal. Características físicas, 
fisiológicas, psicológicas e sociais das deficiências. Prescrição da atividade física adaptada e sua 
resposta fisiológica face às características da deficiência. Exercícios, esportes e lazer para 
reabilitação da pessoa portadora de deficiência. Adaptação do material didático e instalações.  

 

Bibliografia básica 

CASTRO, Eliane. Atividade Física Adaptada. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. 

DUARTE, Edson; LIMA, Soraia Maria Toyoshima. Atividade física para pessoas com 
necessidades especiais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

FERREIRA, M.E.C., GUIMARÃES, M. Educação Inclusiva. Rio de Janeiro: DPA, 2003. 

MITTLER, P. Educação Inclusiva. 1ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

TILSTONE, C., FLORIAN, L. ROSE, R. Promover a Educação Inclusiva. São Paulo: Instituto 
Piaget, 2004. 

Bibliografia complementar 

AGUIAR, J.S. Educação Inclusiva. São Paulo: Papirus, 2004. 

BRASIL, UNICEF. Declaração mundial de educação para todos e plano de ação para satisfazer 
as necessidades básicas de aprendizagem. Brasília: Fundo das Nações Unidas para a infância, 
1991. 

CARVALHO, R.E. Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. São Paulo: Mediação Editora, 
2004. 

KIRK, S. A. & GALLAGHER, J. J. Educação da Criança Excepcional. São Paulo: Martins Fontes, 
1999.  

LORENZINI. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente. São Paulo: Manole, 2002. 

MOSQUEIRA, J.J.M., STOBAUS, C.D. Educação especial: Em direção a educação inclusiva. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

PALHARES, M.S., MARINS, S.C.F. Escola inclusiva. São Carlos: EDUFSCAR, 2002. 

REILY, L.H. Escolainclusiva. São Paulo: Papirus, 2004. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE NA ESCOLA 

Ementa 

Conceitos fundamentais sobre saúde, bem estar e qualidade de vida. Continuum da saúde. 
Relação educação física, educação para a saúde e prevenção de doenças. Estilos de vida, 
comportamentos de risco e doenças hipocinéticas. Relação entre qualidades físicas, aptidão 
física e saúde.  

 

Bibliografia Básica 
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MOREIRA, W.W. (Org.). Qualidade de Vida: Complexidade e Educação. Campinas: Papirus, 
2001. 

NIEMAN, D.C. Exercício e Saúde. São Paulo: Manole, 1999. 

ROEDER, M.A. Atividade Física, Saúde Mental e Qualidade de Vida. São Paulo: Shape, 2003. 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Y.M. Mito da Atividade Física e Saúde. São Paulo: Hucitec, 2004. 

GUISELINI, M. Aptidão Física, Saúde e Bem Estar. São Paulo: Phorte, 2004. 

MENESTRINA, E. Educação Física e Saúde. Ijuí: Unijuí, 2004. 

SHARKEY, B.J. Condicionamento Físico e Saúde. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

SHEPHARD, R.J. Envelhecimento, Atividade Física e Saúde. São Paulo: Phorte, 2003. 

 

OPTATIVA I 

Ementa 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro: Esporte e Mídia: Necessidades e Possibilidades para a Educação Física 
Escolar; Noções Básicas de Bioquímica; Esporte e Educação Física: Possibilidades de 
Transformação; Corporeidade, Saúde e Educação; Nutrição e Atividade Física; Educação 
Inclusiva: Perspectivas Sociais e Culturais; Estudos do Lazer; Vivências Corporais; Saúde 
Coletiva. 

 

Bibliografia Básica 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro. 

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES 

Ementa 

Visão interdisciplinar do professor de Educação Física, sua relação com orientação teórica e 
prática. Desenvolvimento de Seminários Interdisciplinares, contemplando diversos temas da 
Educação Física. 

 

Bibliografia Básica 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores 
Associados, 2001. 
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CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 
técnicas. 12. ed. Campinas: Papirus, 2002. 

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

Bibliografia Complementar 

CONFEF. Código de Ética do Profissional de Educação Física. Disponível em: 
http://www.confef.org.br 

FREIRE , João Batista; SCAGLIA, Acides José. Educação como prática corporal. São Paulo: 
Scipione, 2003. 

GARDNER, H. CSIKSZENTMIHALYI, M; DAMON, W. Trabalho Qualificado: quando a ética e a 
excelência se encontram. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

GONÇALVES, M.A.S. Sentir, pensar, agir: Corporeidade e Educação. Campinas: Papirus, s/d. 

SHEPPARD, W. Como Ser um Bom Professor. São Paulo: EPU, s/d. 

VEIGA, I.P.A. (org.), Técnicas de Ensino: Por que não? Campinas: Papirus, 2001. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR III 

Ementa 

A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física no 
Ensino Médio e Educação Técnica/Profissional nas escolas do município e região. Observação e 
estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e estudo da relação da escola com a 
comunidade em que se localiza. Observação e estudo da estrutura e do funcionamento das 
aulas de educação física a partir da análise das condições de trabalho, das metodologias de 
ensino, dos recursos didáticos, das interações entre estagiários, corpo docente, corpo discente e 
setor administrativo da escola. Observação e participação do estagiário no planejamento, 
elaboração e execução das aulas de educação física junto ao professor da escola.   

 

Bibliografia Básica 

AMARAL, Jader Demicol do. Jogos cooperativos. São Paulo: Phorte, 2007. 

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo: Fontoura, 
2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 

PICONEZ, Stela. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. São Paulo: Papirus, 
2007. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

SILVA JÚNIOR, Afonso Gomes da. Aprendizagem por meio da Ludicidade. São Paulo: Sprint, 
2005.   
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Bibliografia Complementar*  

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

BATISTA, Luiz Carlos da cruz. Educação física no ensino fundamental. São Paulo: Sprint, 2003.   

GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana E. Ribeiro Pinto. Manual prático para avaliação em 
educação física. Rio de Janeiro: Manole, 2006. 

VARGAS NETO, Francisco Xavier de. A criança e o esporte: uma perspectiva lúdica. Canoas: 
Ulbra, 2001. 

* Também poderá ser recomendada pelos professores supervisores de estágio conforme 
contexto escolar em que estiver atuando o acadêmico/estagiário.   

 

SÉTIMO PERÍODO 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) II – CONCLUSÃO  

Ementa 

Finalização do Trabalho de Conclusão de Curso sobre questões relacionadas à Educação Física 
Escolar. Defesa pública perante banca examinadora composta por especialistas da área. 

 

Bibliografia Básica 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A.. Metodologia cientifica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

CARVALHO, M.C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 12ª 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 
2005. 

THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de Pesquisa em Atividade Física. Porto Alegre; Artmed, 
2002. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com tema escolhido e recomendação dos professores orientadores. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  IV 

Ementa 

A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física na 
Educação Especial e Inclusão Social do município e região. Observação e estudo dos diferentes 
espaços da escola/instituição. Observação e estudo da relação da instituição com a comunidade 
em que se localiza. Observação e estudo da estrutura e do funcionamento das aulas de 
educação física a partir da análise das condições de trabalho, das metodologias de ensino, dos 
recursos didáticos, das interações entre estagiários, corpo docente, corpo discente e setor 
administrativo da escola. Observação e participação do estagiário no planejamento, elaboração e 
execução das atividades e aulas de educação física junto ao professor de educação física da 
escola e/ou instituição de realização do estágio. 
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Bibliografia Básica: 

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo: Fontoura, 
2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 

PICONEZ, Stela. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. São Paulo: Papirus, 
2007. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

Bibliografia Complementar*:  

FERREIRA, A. E. X.; DE ROSE JUNIOR, D. Basquetebol: técnicas e táticas: uma abordagem 
didatico-pedagogica. São Paulo: EPU, 2003. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lúdico, educação e educação física. Ijuí: Unijuí, 2003.   

MELHEM, A. Brincando e Aprendendo Handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

TAKAHASHI, K.; FROMETA, E.R. Guia Metodológico de Exercícios em Atletismo. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

MORAVIA, Otto. Voleibol. 1000 Exercícios. 5.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 
 

* Também poderá ser recomendada pelos professores supervisores de estágio conforme 
contexto escolar em que estiver atuando o acadêmico/estagiário.   

 

OPTATIVA II 

Ementa 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro: Esporte e Mídia: Necessidades e Possibilidades para a Educação Física 
Escolar; Noções Básicas de Bioquímica; Esporte e Educação Física: Possibilidades de 
Transformação; Corporeidade, Saúde e Educação; Nutrição e Atividade Física; Educação 
Inclusiva: Perspectivas Sociais e Culturais; Estudos do Lazer; Vivências Corporais; Saúde 
Coletiva. 

 

Bibliografia Básica 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro. 

Bibliografia Complementar 

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos, dentro da relação disponibilizada pela 
Faculdade do Futuro. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR  III 

Ementa 

A formação do professor e a prática de ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física no 
Ensino Médio e Educação Técnica do município e região. A formação do professor e a prática de 
ensino. Mapeamento e diagnóstico da educação física na Educação Especial e Inclusão Social 
do município e região. Observação e estudo dos diferentes espaços da escola. Observação e 
estudo da relação da escola com a comunidade em que se localiza. Observação e estudo da 
estrutura e do funcionamento das aulas de educação física a partir da análise das condições de 
trabalho, das metodologias de ensino, dos recursos didáticos, das interações entre estagiários, 
corpo docente, corpo discente e setor administrativo da escola. Observação e participação do 
estagiário no planejamento, elaboração e execução das atividades e aulas de educação física 
junto ao professor de educação física da escola e/ou instituição de realização do estágio. 

 

Bibliografia Básica 

BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. São 
Paulo: Vozes, 2008.   

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo: Fontoura, 
2004. 

MOREIRA, Evandro Carlos. Educação física escolar: desafios e propostas II. São Paulo: 
Fontoura, 2006. 

PICONEZ, Stela. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. São Paulo: Papirus, 
2007. 

SILVA, Pedro Antônio da. 3000 exercícios e jogos para a educação física escolar. São Paulo: 
Sprint, 2007.   

Bibliografia Complementar*  

FERREIRA, A. E. X.; DE ROSE JUNIOR, D. Basquetebol: técnicas e táticas: uma abordagem 
didático-pedagógica. São Paulo: EPU, 2003. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lúdico, educação e educação física. Ijuí: Unijuí, 2003.   

MELHEM, A. Brincando e Aprendendo Handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

TAKAHASHI, K.; FROMETA, E.R. Guia Metodológico de Exercícios em Atletismo. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

MORAVIA, Otto. Voleibol. 1000 Exercícios. 5.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

* Também poderá ser recomendada pelos professores supervisores de estágio conforme 
contexto escolar em que estiver atuando o acadêmico/estagiário.   

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

 

ESPORTE E MÍDIA: NECESSIDADES E POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 
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Ementa  

Estudos sobre o esporte moderno, a educação física brasileira e o tripé midiático (publicidade, 
informação e entretenimento); compreensão acerca dos elementos que engendram a inter-
relação: mídias contemporâneas, esporte mediatizado e educação física escolar nos ensinos 
fundamental, médio e superior. 

 

Bibliografia Básica 

BELLONI, Maria Luíza. O que é mídia-educação? Campinas: Autores Associados, 2001.  

BETTI, Mauro. Janela de vidro: educação física, esporte e televisão. Campinas: Papirus, 1998. 

FISCHER, R.M.B. Televisão e educação: fruir e pensar a TV. São Paulo: Autêntica, 2006.  

Bibliografia Complementar 

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Vitória: Ed.UFES, 1997. 

BETTI, Mauro (org.). Educação Física e mídia: novos olhares, outras práticas. São Paulo: 
Hucitec, 2003. 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUI, 1994. 

PIRES, Giovani De Lorenzi. Educação Física e o discurso midiático: abordagem crítico-
emancipatória. Ijuì: Ed. UNIJUI, 2002. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE BIOQUÍMICA 

Ementa 

Funções orgânicas de interesse bioquímico. As biomoléculas e os alimentos. Carboidratos. 
Lipídios. Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Ácidos nucléicos. Vitaminas e coenzimas. 
Metabolismo de carboidratos. Metabolismo de lipídios. Ciclo do ácido cítrico e cadeia de 
transporte de elétrons. Metabolismo de proteínas. Biossíntese. Bioquímica hormonal. Noções 
bioquímicas do tecido animal.  

Bibliografia Básica 

HOUSTON, M.E. Bioquímica Básica do Exercício. São Paulo: Roca, 2001. 

MAUGHAN. Bioquímica do Exercício e do Treinamento. São Paulo: Manole, 2000.  

VOLLHARDT, K.P.C. Química Orgânica. 4ed. São Paulo: Bookman, 2004. 

Bibliografia Complementar 

CAMERON, L.C.; MACHADO, M.S. Tópicos Avançados em Bioquímica do Exercício Físico. São 
Paulo: Shape, 2004. 

MARZZOCCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999. 

RIDEL, R.E. Bioquímica do Músculo e do Exercício Físico. Santa Catarina: Unisinos, 2001. 

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. 8ed. V. 2. São Paulo: LTC, 2005. 

VOLLHARDT, K.P.C. Química Orgânica. 4ed. São Paulo: Boolman, 2004. 
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MÍDIA-EDUCAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa 

Contextualização histórica do esporte. O esporte enquanto fenômeno mundial. O esporte-
rendimento, esporte-educação e esporte-participação e sua inserção no meio escolar. 
Esportivização da Educação Física Escolar e suas conseqüências na constituição do campo da 
Educação Física. 

Bibliografia Básica 

ASSIS, Sávio. Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica. Campinas: Autores 
Associados, 2001. 

BRACHT, Valter. Sociologia crítica do esporte: uma introdução. Vitória: Ed.UFES, 1997KUNZ, E. 
Transformação didático-pedagógica do esporte. 7ed. São Paulo: UNIJUÍ, 2005. 

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7ed. São Paulo: UNIJUÍ, 2005. 

Bibliografia Complementar 

Grupo de Trabalho Pedagógico. Visão didática da Educação Física. Rio de Janeiro, Ao Livro 
Técnico, 1991. 

HILDEBRANDT, Reiner. Textos pedagógicos da Educação Física. Ijuí, UNIJUÍ, 2001. 

VARGAS NETO, Francisco Xavier de. A criança e o esporte: uma perspectiva lúdica. Canoas: 
Ulbra, 2001. 

FREIRE, J. B. - Educação de Corpo Inteiro: Teoria e Prática da Educação Física. 4ª ed., São 
Paulo, Scipione, 1999. 

FREIRE, J.B. & SCAGLIA, A. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione,2003. 

 

CORPOREIDADE, SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Ementa 

Pensar, sentir e abordar o corpo humano como elemento de interação saudável com o mundo e 
de promoção de bem-estar pessoal e social. Compreensão da corporeidade bem como, da 
formação da auto-imagem e da visão moral, estética e social do corpo humano.  Propostas de 
atuação educativa na prevenção da auto-imagem negativa e/ou patológica e recuperação da 
auto-imagem positiva. 

 

Bibliografia Básica 

ALLESSANDRINI, Cristina Dias. Tramas criadoras na construção do "ser si mesmo". (org.) 
Cristina Dias Allessandrini. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 

BUCARETCHI, Henriette A. Anorexia e bulimia nervosa: uma visão multidisciplinar. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2003. 

ORTEGA, Francisco. O corpo incerto: corporeidade, tecnologias médicas e cultura 
contemporânea. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2008.  
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SOARES, Carmen Lúcia. Corpo e história. (org.) Carmem Lúcia Soares. 2ª Edição. Campinas: 
Autores Associados, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ERBERT, Tamara Carla. Anorexia e bulimia nervosas: blogs e casos reais. Santana do 
Livramento: Marco Zero, 2005. 

KNASTER, Mirka. Descubra a sabedoria do seu corpo. São Paulo: Editora Cultrix, 1999. 

LIPP, Marilda E. Novaes. Crianças estressadas - Causas, sintomas e soluções. 2ª edição. 
Campinas: Papirus,  2003. 

MARTIN, Emily. A mulher no corpo. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2006.  

SILVA, Ana Beatriz B. Mentes insaciáveis. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. 

STENZEL, Lucia Marques. Obesidade: o peso da exclusão. 2ª edição. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2002. 

 

NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

Ementa 

Estudo dos componentes alimentares e suas relações com o desempenho da atividade física em 
adultos e atletas profissionais. 

 

Bibliografia Básica 

McARDLE, W. D., KATCH, F. I. & KATCH, V. L. Nutrição para o desporto e o exercício. 1a Ed., 
Editora Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro: 2001. 

CORREIA, M. I. T. D. Nutrição, esporte e saúde. Belo Horizonte: Health, 1996. 

WILLIAMS, M.H. Nutrição para Saúde, Condicionamento Físico e Desempenho Esportivo. 5a 
Ed., Editora Manole, São Paulo: 2002. 

Bibliografia Complementar 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E. & MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. 1a Ed., Editora Sarvier, 
São Paulo: 2001. 

McARDLE, W. D., KATCH, F. I. & KATCH, V. L. Fundamentos de Fisiologia do exercício. 2a Ed., 
Editora Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro: 2002. 

WEINECK, J. Anatomia do esporte. 3.ed. São Paulo: Manole, 1991. 

____. Biologia do esporte. São Paulo: Manole, 1991. 

____. Treinamento Ideal. 9a Ed. São Paulo: Manole, 1999. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PERSPECTIVAS SOCIAIS E CULTURAIS 

Ementa 

Reflexões acerca do processo de exclusão social e cultural produzido pelo sistema escolar e 
formas de superação. A escola inclusiva como forma de política social. Inclusão, diversidade, 
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alteridade e ecologia humana. Ética, educação inclusiva e legitimação da igualdade social. 
Resgate da auto-estima, respeito e convivência pacífica. 

 

Bibliografia básica 

GOES, M.C.R., LAPLANE, A.L.F. Políticas e Práticas de Educação Inclusiva. São Paulo: Autores 
Associados, 2004. 

PALHARES, M.S., MARINS, S.C.F. Escola inclusiva. São Carlos: EDUFSCAR, 2002. 

REILY, L.H. EscolaiInclusiva. São Paulo: Papirus, 2004. 

TILSTONE, C., FLORIAN, L. ROSE, R. Promover a Educação Inclusiva. São Paulo: Instituto Piaget, 
2004. 

Bibliografia complementar 

AGUIAR, J.S. Educação Inclusiva. São Paulo: Papirus, 2004. 

BRASIL, UNICEF. Declaração mundial de educação para todos e plano de ação para satisfazer as 
necessidades básicas de aprendizagem. Brasília: Fundo das Nações Unidas para a infância, 1991. 

KIRK, S. A. & GALLAGHER, J. J. Educação da Criança Excepcional. São Paulo: Martins Fontes, 
1999.  

LORENZINI. Brincando a Brincadeira com a Criança Deficiente. São Paulo: Manole, 2002. 

MOSQUEIRA, J.J.M., STOBAUS, C.D. Educação especial: Em direção a educação inclusiva. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

 

 

ESTUDOS DO LAZER 

Ementa 

Teoria do Lazer. Lazer e Educação. Políticas de lazer. Lazer e meio-ambiente. Projetos de lazer na 
comunidade. Tópicos especiais. 

 

Bibliografia Básica 

MARCELINO, N. C. (org.) Lazer e Cultura. Campinas: Papirus, 2007.  

______________. Lúdico, educação e educação física. Ijuí: Unijuí, 2003.   

MEZZADRI, F.M.; CAVICHIOLLI, F.R, SOUZA, D.L. de. Esporte e Lazer: subsídios para o 
desenvolvimento e gestão de políticas públicas. 1ª ed. São Paulo: Fontoura, 2006. 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, N.T.; COSTA, V.L. Esporte, Jogo e Imaginário Social. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

MARCELINO, N. C. (org.) Repertório de Atividade para Recreação e Lazer. Campinas: Papirus, 
2002.  

_______________. Pedagogia da Animação. Campinas: Papirus, s/d. 

PADILHA, V. (org) Dialética do Lazer. São Paulo: Cortez, 2007. 
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WERNWCK, C.L.G; STOPPA, E.A.; ISAYAMA, H.F. Lazer e Mercado. Campina: Papirus, 2001. 

 

VIVÊNCIAS CORPORAIS 

Ementa  

Educação dos sentidos, manifestação e intercâmbio de experiência de movimento através da 
prática de atividades desportivas e corporais por parte do corpo discente, refletir sobre as 
experiências do movimento.  

 

Bibliografia Básica 

BORNHEIM, Gerd. Brecht: A Estética do Teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 

CALVINO, Ítalo. Seis Propostas Para o Próximo Milênio: Lições Americanas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ARTAXO, I.; MONTEIRO, G. A. Ritmo e Movimento. São Paulo: Phorte, 2000. 

DANTAS, Estelio (Org.). Pensando o Corpo e o Movimento. São Paulo: Shape, 2004. 

GONÇALVES, Maria Augusta Stalin. Sentir, Pensar, Agir: Corporeidade e Educação. Campinas: 
Papirus, 2005.  

LELOUP, Jean-Yves. O Corpo e seus Símbolos. Petrópolis: Vozes, 2001.  

SCHINCA, M. Psicomotricidade, Ritmo e Expressão Corporal. São Paulo: Manole, s/d. 

SPOLIN, Viola; KOUDELA, Ingrid Dormien. Improvisação Para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 
2003. 

 

SAÚDE COLETIVA 

Ementa  

Saúde coletiva, o movimento sanitário brasileiro e o Sistema Único de Saúde. A atuação do 
professor de Educação Física enquanto membro da equipe de saúde. Aspectos epidemiológicos 
das principais valências físicas. A atividade física e a qualidade de vida: perspectivas e 
realizações de trabalho.  

 

Bibliografia Básica 

BEAGLEHOLE, R.; et al. Epidemiologia Básica. São Paulo: Santos, 2001.  

GONÇALVES, A.; et al. Saúde Coletiva e Urgência em Educação Física. Campinas: Papirus, 
1997.  

NIEMAN, D. C. Exercício e Saúde. São Paulo: Manole, 1999.  

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA FILHO, N. Ciência da Saúde. São Paulo: Hucitec, 2000.  
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LESER, W.; BARUZZI R. G.; BARBOSA, V.; RIBEIRO, M. B. D.; FRANCO, L. J. Elementos de 
Epidemiologia Geral. São Paulo: Atheneu, 2002.  

PEREIRA, M. G. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao 
Condicionamento e ao Desempenho. São Paulo: Manole, 2000.  

WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do Exercício e no Esporte. São Paulo: Manole, 2001. 

 

1.5.4. Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em 
Educação Física da Faculdade do Futuro, indispensável à consolidação dos desempenhos 
profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, que visa a proporcionar ao aluno 
formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação 
profissional. Reserva-se, exclusivamente, para alunos matriculados no Curso de Graduação em 
Educação Física da Faculdade do Futuro.   

É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida 
e trabalho, vinculadas à sua área de formação. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro observa as determinações da Resolução CNE/CES nº 07/2004, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação Física, e ajusta-se aos 
dispositivos na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes.  

Em especial, o Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Educação Física 
pauta-se nas exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica (Resolução CNE/CP nº 01/2002) e observa a Resolução CNE/CP nº 
02/2002, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura.  

De acordo com a Resolução CNE/CP nº 02/2002, o Estágio Supervisionado deve ser 
realizado na escola de Educação Básica, e com tempo suficiente para abordar as diferentes 
dimensões da atuação profissional. Conforme a Resolução CNE/CP nº 02/2002, nos cursos de 
licenciatura, a carga horária dedicada ao estágio supervisionado, é de 400 horas, devendo ter 
seu início na segunda metade do curso. Para os alunos que exerçam atividade docente regular 
na Educação Básica, a Resolução CNE/CP nº 02/2002 prevê a possibilidade de redução da 
carga horária do estágio supervisionado até o máximo de 200 horas.  

Tendo em vista os eixos necessários que conduzem a formação do Licenciado em 
Educação Física da Faculdade do Futuro, o Estágio Supervisionando é diretamente vinculado ao 
futuro âmbito de atuação do egresso, a escola. Desse modo, a proposta curricular da IES prevê 
a aproximação do egresso em todos os níveis da formação escolar, ou seja, desde a Educação 
Infantil ao Ensino Médio Ensino Técnico/Profissional.. 

O Estágio Supervisionado aborda os diferentes “tempos na escola”, que devem ser 
diferentes segundo os objetivos de cada momento da formação. Desse modo, o estágio não 
pode ficar sob a responsabilidade de um único professor da escola de formação, mas envolve 
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necessariamente uma atuação coletiva dos formadores. Assim sendo, o Estágio Supervisionado 
situa-se dentro do contexto da formação do futuro professor de Educação Física como um 
espaço privilegiado da práxis, isto é da relação teoria/prática. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro é desenvolvido nos 4°, 5, 6º e 7° semestres do curso, com carga horária total de 500 
horas. A totalização das horas destinadas ao Estágio Supervisionado é indispensável à colação 
de grau. 

No 4º semestre do Curso de Graduação em Educação Física são desenvolvidas 120 
horas de Estágio Supervisionado. Nos 5º e 6° semestres do Curso de Graduação em Educação 
Física são desenvolvidas 140 horas de Estágio Supervisionado em cada um dos semestres. E 
no 7° semestre do curso de Graduação em Educação Física são desenvolvidas 150 horas de 
Estágio Supervisionado, em cada um dos semestres, destinadas à vivência em atividades 
educativas físico, esportivas e recreativas que incluem a comunidade escolar numa perspectiva 
de atuação social do professor de educação física, entendendo a comunidade como uma 
extensão da escola e vice-versa.  

As atividades de Estágio Supervisionado compreendem momentos de reunião de estágio 
com os professores supervisores de estágio, momentos de estudos e discussão com os 
professores de educação física das escolas onde são realizados os estágios, momentos de 
preparação das atividades de docência e a docência propriamente nas escolas.  

As atividades de Estágio Supervisionado são realizadas em escolas de Educação Básica, 
Educação Especial e via Secretaria de Educação por meio de projetos sociais, todos sob 
responsabilidade e coordenação direta da Faculdade do Futuro, atendendo as exigências gerais 
e específicas contidas na proposta pedagógica, observados os fatores humanos, técnicos e 
administrativos. 

São considerados campos de estágio as pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
desde que previamente conveniadas à Faculdade do Futuro e que tenham condições de 
proporcionar experiência prática na linha de formação do curso. 

Atualmente, a Faculdade do Futuro mantém convênio com as seguintes escolas da 
Educação Básica e Educação Especial, para realização do Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Educação Física: 

- Instituição: Colégio Tiradentes, CNPJ: 16.695.025/0047-70; 

- Instituição: Escola Estadual Maria D’Luca Pinto Coelho, CNPJ: 19.845.759/0001-01; 

- Instituição: Escola Estadual Monsenhor Gonzales, CGC: 58.200.015/0001-83; 

- Instituição: Escola Estadual Salime Nacife, CGC: 18.861.005/0001-74; 

- Instituição: Escola Estadual de Manhuaçu – Ex-Polivalente, CNPJ: 19.845.676/0001-04; 

- Instituição: Escola Estadual Antônio Welerson, CGC: 19.421.825/0001-08; 

- Instituição: Escola Estadual Renato Gusman, CGC: 66.235.284/0001-03; 
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- Instituição: APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcional, CNPJ: 
22.697.197/0001-00; 

- Instituição: Escola do Futuro, CNPJ: 03.209.9991/0001-05. 

Ainda faz parte, como unidade concedente de estágio, a Prefeitura Municipal de 
Manhuaçu, sob administração do sr. Sérgio Marcos Carvalho Breder, instituição de CNPJ: 
18.385.088/0001-72. As unidades que viabilizam as possibilidades, via prefeitura municipal são a 
Secretaria de Educação do Município e a Superintendência de Educação do Município.  

Compete única e exclusivamente à Faculdade do Futuro a celebração de convênios com 
as instituições concedentes do estágio, com ou sem intervenção de agentes de integração. 

É considerado aprovado o estagiário que obter média igual ou superior a 6,0 (seis) e 
100% de freqüência nas atividades de Estágio Supervisionado. 

A seguir é apresentado o Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro. 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º - A prática pedagógica do estágio obrigatório no curso de Licenciatura em Educação 
Física tem por finalidade oportunizar ao acadêmico o desenvolvimento de sua capacidade 
profissional sob direta supervisão e orientação do professor supervisor de estágio bem como, do 
professor preceptor no campo de estágio, garantindo a conexão real entre comunidade 
acadêmica e comunidade escolar. 

Art. 2º - Os Estágios Supervisionados em Educação Física deverão buscar consolidar os 
seguintes objetivos: 

I - Oportunizar ao acadêmico o contato direto com a realidade escolar, observando e 
avaliando elementos sociais, culturais e políticos que compõem essa realidade e as diversas 
situações de ensino existentes nesse ambiente;  

II - Complementar o processo ensino-aprendizagem do acadêmico a partir do 
desenvolvimento, dentro do contexto escolar, de seus conhecimentos teórico e prático com base 
na conscientização e respeito às limitações individuais e coletivas dos alunos e da escola 
utilizando tais vivências como incentivo ao seu aprimoramento pessoal e profissional;  

III - Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, 
oportunizando ao acadêmico contato direto com a filosofia, diretrizes, organização e 
funcionamento de escolas de ordem pública e privada;  
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IV - Auxiliar o acadêmico no processo de atualização sobre o contexto escolar, 
permitindo-o adequar-se á necessidades de caráter profissionalizante frente alterações nos 
componentes curriculares, às inovações tecnológicas, reestruturações políticas, sociais e/ou 
econômicas a que estão sujeitas as unidades escolares;  

V - Incentivar o desenvolvimento de potencialidades individuais dos acadêmicos, do 
empreendedorismo á gestão de métodos inovadores, novas tecnologias e metodologias de 
ensino alternativas.  

 

Art. 3º - O Estágio Supervisionado é disciplina obrigatória para integralização e conclusão do 
Curso de Graduação em Educação Física – Licenciatura. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMA DE REALIZAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 4º - O Estágio Supervisionado será desenvolvido no início da segunda metade do curso, 
respectivamente no quarto, quinto, sexto e sétimo períodos, por meio das disciplinas Estágio 
Supervisionado em Educação Física Escolar I ; Estágio Supervisionado em Educação Física 
Escolar II,  Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar III  e Estágio Supervisionado em 
Educação Física Escolar IV.  

 

Art. 5º - As instituições, previstas como unidades cedentes de estágio curricular, deverão estar 
credenciadas á Faculdade do Futuro e apresentar condições de proporcionar experiências na 
área de formação do acadêmico estagiário. 

 

Art. 6º - O Estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso, conforme disposto 
no ANEXO I entre o estudante e instituição pública e/ou privada com a interveniência da 
Faculdade do Futuro. 

 

Art. 7º. A carga horária total a ser integralizada é de 550 (quinhentos e cinqüenta) horas/aula em 
atividades de prática docente supervisionada em contexto escolar e demais situações de 
ensino/educação, distribuídas em conformidade com as modalidades que se seguem:   

 

 § 1º.  Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar I, totalizando 120 (cento e 
vinte) horas/aula a ser executado na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 
observado a seguinte distribuição: 
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 I - 40 (quarenta) horas/aula destinadas à prática de ensino supervisionada em 
instituições de ensino formal acompanhando a proposta pedagógica da escola e o plano de 
ensino do professor (relativo á duas horas/aula semanais); 

 II - 20 (vinte) horas/aula destinadas á reuniões de orientação com os supervisores de 
estágio para preparação das atividades para a prática de ensino e discussões sobre 
observações feitas em campo de estágio (relativo á uma hora/aula semanal); 

 III - 20 (vinte) horas/aula destinadas a encontros com os professores de educação física 
das escolas para planejamento das atividades docentes (relativo á uma hora/aula semanal), 

 IV - 40 (quarenta) horas/aula destinadas à observação de aulas de educação física em 
instituições de ensino formal, em contato direto com os professores de educação física das 
escolas (relativo á duas hora/aula semanal). 

 

 § 2º. Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar II, totalizando 140 (cento e 
quarenta) horas/aula a ser executado nos Anos finais do Ensino Fundamental, observado a 
seguinte distribuição:  

 

 I - 60 (sessenta) horas/aula destinadas à prática de ensino supervisionada em 
instituições de ensino formal acompanhando a proposta pedagógica da escola e o plano de 
ensino do professor (relativo á três horas/aula semanais); 

 II - 20 (vinte) horas/aula destinadas á reuniões de orientação com os supervisores de 
estágio para preparação das atividades para a prática de ensino e discussões sobre 
observações feitas em campo de estágio (relativo á uma hora/aula semanal); 

 III - 20 (vinte) horas/aula destinadas a encontros com os professores de educação física 
das escolas para planejamento das atividades docentes (relativo á uma hora/aula semanal), 

 IV - 40 (quarenta) horas/aula destinadas à observação de aulas de educação física em 
instituições de ensino formal, em contato direto com os professores de educação física das 
escolas (relativo á duas horas/aula semanais). 

 

 § 3º - Estágio Supervisionado em Educação Física III, totalizando 140 (cento e quarenta) 
horas/aula a ser executado no Ensino Médio e outros contextos/situações de educação formal 
e/ou não-formal, observado a seguinte distribuição:  

 

 I - 60 (sessenta) horas/aula destinadas à prática de ensino supervisionada em 
instituições de ensino formal acompanhando a proposta pedagógica da escola e plano de ensino 
do professor (relativo á três horas/aula semanais); 
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 II - 20 (vinte) horas/aula destinadas á reuniões de orientação com os supervisores de 
estágio para preparação das atividades para a prática de ensino e discussões sobre 
observações feitas em campo de estágio (relativo á uma hora/aula semanais). 

 III - 20 (vinte) horas/aula destinadas a encontros com os professores de educação física 
das escolas para planejamento das atividades docentes (relativo á uma hora/aula semanal), 

 IV - 40 (quarenta) horas/aula destinadas à observação de aulas de educação física e/ou 
atividades de educação física em instituições de ensino formal e/ou instituições que ofereçam 
situações de educação não-formal passíveis de atuação do professor de educação física 
(relativo á duas horas/aula semanais). 

 

 § 4º. Estágio Supervisionado em Educação Física Escolar IV, totalizando 150 (cento e 
cinqüenta) horas/aula a ser executado na Educação Especial, Projetos Sociais e Projeto “Tempo 
Integral nas Escolas”, observado a seguinte distribuição; 

 

 I - 60 (sessenta) horas/aula destinadas à prática de ensino supervisionada em 
instituições de ensino formal acompanhando a proposta pedagógica da escola e plano de ensino 
do professor (relativo á três horas/aula semanais); 

 II - 20 (vinte) horas/aula destinadas á reuniões de orientação com os supervisores de 
estágio para preparação das atividades para a prática de ensino e discussões sobre 
observações feitas em campo de estágio (relativo á uma hora/aula semanais). 

 III - 40 (trinta) horas/aula destinadas a encontros com os professores de educação física 
das escolas para planejamento das atividades docentes (relativo á uma hora/aula semanal), 

 IV - 30 (quarenta) horas/aula destinadas à observação de aulas de educação física e/ou 
atividades de educação física em instituições de ensino especial, projetos sociais e “Tempo 
Integral na Escola” que ofereçam situações de educação não-formal passíveis de atuação do 
professor de educação física (relativo á uma hora e meia semanal). 

 

 § 5º. Os acadêmicos que exercem ou exerceram atividade docente regular na área da 
educação física escolar, a contar de sua data de ingresso no curso de Licenciatura em Educação 
Física da Faculdade do Futuro, poderão solicitar aproveitamento de até 50% (cinqüenta por 
cento) da carga horária total em cada um dos Estágios Supervisionados I, II III e IV sendo o 
aproveitamento de até 60 (sessenta) horas/aula no Estágio I, 70 (setenta) horas/aula no Estágio 
II e 70 (setenta) horas/aula no Estágio III e 75 (setenta e cinco) horas/aula no Estágio IV.  

 

 § 6º. Os Estágios Supervisionados em Educação Física Escolar I, II III e IV serão 
realizados em instituições públicas e/ou privadas de educação formal em seus diferentes níveis 
(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), instituições de educação/ensino não-
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formal (escolinhas esportivas, associações, Organizações Não-Governamentais) em instituições 
públicas e/ou privadas com desenvolvimento de projetos sociais na área (Secretarias de 
Educação, Secretarias de Esportes, etc.) e instituições de educação especial tais como, APAE 
(Associação de Pais e Amigos do Excepcional), que possuam atividades pedagógicas que 
tratem dos conteúdos clássicos da educação física escolar, elaboradas e desenvolvidas por 
professores de educação física.  

 

Art. 8º. A Faculdade do Futuro providenciará um seguro de acidentes pessoais para cada 
acadêmico estagiário. 

 

Art. 9º. Não será aceita a realização do estágio curricular de acadêmicos em seu próprio local de 
trabalho. Casos excepcionais serão analisados pela Supervisão de Estágio, Coordenação de 
Curso e Coordenação Geral de Estágios da Faculdade do Futuro. 

 

Art. 10º. O Estágio Curricular Obrigatório não acarretará vínculo empregatício de qualquer 
natureza. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 

 

Art. 11.  A matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Educação Física I, II III e IV 
ocorrerá em conformidade com a distribuição da matriz curricular, respectivamente no quarto, 
quinto, sexto e sétimo períodos. 

 

Art. 12.  A  matrícula de um período poderá ser estendida ao período subseqüente em 
decorrência de fatos supervenientes alheios à vontade do acadêmico, dos professores de 
estágio e das unidades concedentes.  

 

 § 1º. Para os fins do disposto neste artigo, consideram-se fatos supervenientes aqueles 
relacionados ao impedimento do cumprimento da carga-horária letiva na unidade concedente, 
como:  

 I – paralisações das atividades escolares na unidade concedente;  

 II – greve por período indeterminado;  
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 § 2º. Não há impedimento para que o acadêmico, ainda cumprindo o término da 
disciplina de estágio do período anterior, não integralizada por razões alheias à sua vontade, 
matricule-se na disciplina subseqüente, desde que se responsabilize pela compatibilidade dos 
horários e integralização da  carga horária mínima exigida. 

 

 § 3º. Ocorrendo o previsto neste artigo o professor responsável pelo estágio e o 
acadêmico deverão priorizar a integralização da carga horária da disciplina de estágio do período 
anterior, providenciando o encaminhamento do resultado da avaliação final à Secretaria 
Acadêmica da Faculdade do Futuro.     

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 13. O Estágio terá duração mínima conforme previsto no currículo do curso, atendida a 
legislação vigente, devendo ser integralizado dentro do interstício do período em que está 
previsto na grade curricular, salvo as condições elencadas no artigo 12 do Capítulo III deste 
Regulamento. 

 

 Parágrafo Único. A integralização da carga horária total de cada período da disciplina de 
estágio deverá observar o disposto nos parágrafos 1º ao 5º do artigo 7º. 

 

Art. 14. O Estágio, de um período para o outro, poderá ser desenvolvido em mais de uma 
instituição de ensino formal e/ou não-formal, desde que autorizado previamente pela 
Coordenadoria de Estágio. 

 

Art. 15. A complementação do estágio na mesma instituição ou em outra, após sua interrupção, 
somente poderá ocorrer após assinatura de novo Termo de Compromisso. 

 

Art. 16. O tempo previsto para o Estágio passará a ser contado a partir da aprovação, pelo 
Coordenador de Curso e Coordenação Geral de Estágio, do Plano de Ensino de Estágio e 
Cronograma de Atividades de Estágio, elaborado pelos professores supervisores de estágio.  
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Art. 17. O acadêmico estagiário que por razões pessoais e particulares deixar de cumprir as 
atividades do estágio curricular, previstas a partir do Cronograma de Atividades de Estágio 
divulgado pela Coordenação de Curso e pelos Professores Supervisores de Estágio na reunião 
inaugural de estágio curricular, perderá o direito de conclusão de seu estágio naquele período 
letivo. 

 

 Parágrafo Único. Não se aplica ao disposto no artigo 12 do Capítulo III deste 
Regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 18. O acadêmico estagiário poderá ser desligado da unidade concedente antes do 
encerramento do período previsto, nos seguintes casos: 

I - A pedido do estagiário com prévia aquiescência das Coordenadorias de Estágio, com 
comunicação à unidade concedente; 

II - Por iniciativa da unidade concedente de estágio quando demonstrado a incompatibilidade e 
inconveniência da continuidade das atividades de estágio por motivo de insubordinação, 
indisciplina, maus tratos aos alunos e qualquer transgressão das normas disciplinares. 

 

Parágrafo Único. Em qualquer um dos casos previstos neste dispositivo não haverá 
aproveitamento da carga horária acumulada junto à unidade da qual está se desligando, 
devendo o acadêmico iniciar todo o cômputo de horas para integralização de sua carga horária 
na nova unidade concedente.    

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENADORIA DE ESTÁGIO 

 

Art. 19. A Coordenadoria de Estágio do Curso de Licenciatura em Educação Física deverá ser 
composta por Coordenador Geral de Estágio, Coordenador do Curso de Licenciatura em 
Educação Física e Professores Supervisores de Estágio.  
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Art. 20. Todas as atividades do estágio curricular devem ser controladas pela Coordenadoria de 
Estágio e estar de acordo com o presente Regulamento de Estágio.  

 

Seção I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Art. 21. Incumbe ao Coordenador de Curso: 

 I - Homologar os nomes dos Professores Supervisores de Estágio; 

 II - Promover a substituição do(s) Professor(s) Supervisor(s), quando do seu 
impedimento; 

 III – Avaliar e aprovar o Plano de Ensino de Estágio e Cronograma de Atividades de 
Estágio Curricular elaborados pelo(s) Professor(s) Supervisor(s); 

 IV - Participar das reuniões da Coordenadoria Geral de Estágios. 

 

Seção II 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

 

Art. 22. Compete a Coordenação Geral de Estágios: 

 I - Prover meios necessários à obtenção e ao desenvolvimento pedagógico do estágio 
curricular; 

 II - Entregar à escola concessora de estágio, antes do início dos estágios, os seguintes 
documentos: plano de ação e plano de ensino do estágio curricular, cronograma de atividades de 
estágio e número previsto de estagiários; 

 III - Assegurar as vagas de estágio curricular necessárias ao curso mantendo cadastro 
atualizado para atender à demanda e oferta de estágios; 

 IV - Executar a celebração do Termo de Compromisso (ANEXO I) entre o acadêmico 
estagiário e a instituição pública ou privada com a interveniência da Faculdade do Futuro; 

 V - Executar a celebração do Acordo de Cooperação Técnica (ANEXO II) entre a 
Faculdade do Futuro e a Escola Concessora do Estágio; 

 VI - Providenciar o seguro de acidentes pessoais para cada acadêmico estagiário; 
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 VII - Estabelecer o contato entre a unidade concedente de estágio, os estagiários e a 
própria Coordenadoria de Estágio. 

VIII - Articular-se com o Colegiado de Curso, Departamentos e outros setores da Faculdade do 
Futuro para tratar dos assuntos relativos aos estágios. 

 

Seção III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 23. Compete aos Professores Supervisores de Estágio Curricular: 

 I - Orientar e acompanhar o acadêmico estagiário durante o período de estágio na 
elaboração de plano de ensino, planos de aula, avaliações e elaboração do Relatório Final de 
Estágio Curricular; 

 II - Efetuar avaliação do Relatório Final de Estágio Curricular e emitir nota; 

 III - Contribuir para a integração Faculdade do Futuro e unidade concedente de estágio; 

 IV - Participar das reuniões da Coordenadoria de Estágio; 

 

CAPÍTULO VII 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 24. O acompanhamento das atividades do estágio curricular será feito por um ou mais 
Professores Supervisores designados pelo Coordenador de Curso através de: 

 I - Reuniões de acompanhamento entre Professor Supervisor e acadêmico estagiário 
durante todo o período de estágio curricular, conforme carga horária determinada no Art. 7º 
deste Regulamento; 

 II – Acompanhamento das atividades de prática de ensino nos campos de estágio 
curricular com registro em Ficha de Atividades de Estágio Supervisionado e Ficha de 
Observação de Aulas de Educação Física Escolar, conforme ANEXO III e ANEXO IV, 
respectivamente. 

 

Art. 25.  A avaliação final do estágio curricular será realizada pelos Professores Supervisores de 
Estágio Curricular mediante o cumprimento da carga horária prevista para cada período e 
apresentação de  relatório final elaborado pelos acadêmicos estagiários. 
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Parágrafo Único - Será considerado aprovado o aluno que, na avaliação final, obtiver nota em 
conformidade com a nota mínima, para aprovação, estabelecida no regimento interno da 
Faculdade do Futuro.  

 

Art. 26. O Relatório Final de Estágio Curricular será avaliado com base nos seguintes aspectos: 

 I – Qualidade textual técnico-científica do relatório (3,5 pontos); 

 II – Uso adequado das normas vigentes da ABNT na formatação do relatório (2,5); 

 III – Capacidade criativa e inovadora da prática de ensino desenvolvida no estágio 
curricular devidamente registrada no relatório (4,0 pontos). 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

 

Art. 27. Compete à unidade concedente de estágio, em observação à Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008: 

 I - Celebrar com a Faculdade do Futuro convênio para a realização de estágios a partir 
do Acordo de Cooperação Técnica (ANEXO II); 

 II - Firmar com o acadêmico estagiário o Termo de Compromisso (ANEXO I); 

 III – Disponibilizar ao acadêmico estagiário informações sobre diretrizes curriculares e 
pedagógicas que organizam e estruturam o funcionamento da instituição bem como, normas 
internas de conduta pessoal e profissional no ambiente de estágio; 

 IV - Comunicar à Faculdade do Futuro quaisquer alterações no Termo de Compromisso 
firmado com o estagiário. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 28. Compete ao acadêmico estagiário: 
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 I - Apresentar à Coordenação Geral de Estágios da Faculdade do Futuro, antes do início 
do estágio curricular, o Termo de Compromisso devidamente assinado, cópias do documento de 
identidade (CI) e do cartão de pessoa física (CPF). 

 II - Elaborar e executar adequadamente as atividades de estágio curricular conforme o 
cronograma de atividades de estágio previsto pelos Professores Supervisores de Estágio; 

 III – Apresentar-se na instituição onde realizará seu estágio curricular devidamente 
trajado para o exercício da docência em educação física escolar, portando sua carteira de 
estudante da Faculdade do Futuro e respeitando rigorosamente horários de início e término de 
suas atividades de estágio curricular. 

 IV - Cumprir, obrigatoriamente, a carga horária definida pelo cronograma de atividades 
de estágio, elaborado pelo professor supervisor de estágio e aprovado pelo Coordenador de 
Curso com 100% (cem por cento) de freqüência.  

 

Art. 29. Não serão admitidas faltas no período de realização do estágio. 

 

 § 1º. Em casos extremos de impossibilidade ao cumprimento das atividades de estágio 
(no local, data e hora determinadas em cronograma) o acadêmico estagiário deverá encaminhar, 
com o mínimo de 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, ofício, em duas vias, ao professor 
preceptor da unidade concedente de estágio. 

 I – Para fins deste dispositivo, consideram-se casos extremos:  

 a) convalescença física do acadêmico ou de parente até o primeiro grau;  

 b) óbito de parentes até o segundo grau;  

 II - Todo fato impeditivo de comparecimento deverá ser comprovado por documento.  

 a) os casos que puderem ser comprovados antecipadamente os documentos devem ser 
juntados ao ofício endereçado ao professor preceptor;  

 b) nos casos em que a expedição de documento depender de fato superveniente, os 
documentos deverão ser protocolizados 12 (doze) horas após a ocorrência do fato impeditivo;  

 c) caso o fato impeditivo ocorra no intervalo menor que às 24 h (vinte e quatro horas) 
impossibilitando ao acadêmico de redigir pessoalmente o ofício, este deverá ser feito por pessoa 
apontada pelo acadêmico para posterior validação, por este, do pedido protocolizado, bem como 
da juntada dos documentos probatórios da ocorrência impeditiva.    

  

 III – Na segunda via do ofício, o acadêmico deverá protocolizar o recebimento pelo 
professor preceptor de estágio, que deverá dar recibo assinando e datando a segunda via.  
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 a) de posse da segunda via o acadêmico deverá fazer seu protocolo junto ao 
Coordenador de Curso para conhecimento e deliberação da falta.  

 b) no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o Coordenador de Curso, ouvido a 
Coordenadoria de Estágio, responderá ao ofício informando ao acadêmico de seu deferimento 
ou indeferimento.  

 c) se deferido, o Coordenador informará novo cronograma para cumprimento da 
atividade não efetuada; se indeferido, será lançada a falta para o acadêmico, impossibilitando-o 
de integralizar as horas da atividade faltosa ao total de sua carga horária.     

  d) a justificativa não abona a falta nem concede ao acadêmico a integralização das 
horas de atividades à sua carga horária total.  

  

CAPÍTULO X 

DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 30. O Estágio não obrigatório pode ser realizado por acadêmicos regularmente matriculados 
no curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade do Futuro desde que não cause 
prejuízos às atividades regulares do curso. 

 

Art. 31. A realização do estágio não obrigatório, por acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
Educação Física, dar-se-á com a ciência do Coordenador Geral de Estágios e, na falta deste, do 
Coordenador de Curso, de forma a garantir que seja providenciada toda a documentação 
necessária descrita no Artigo 27 (I e II). 

 

Art. 32. As atividades previstas para o estagiário voluntário deverão estar relacionadas às 
especificidades do curso de Licenciatura em Educação Física, de forma a garantir o 
aprimoramento da formação acadêmica e profissional na área específica. 

 

Art. 33. Caberá, à unidade cedente do Estágio não obrigatório: 

I – Designar um supervisor técnico para acompanhar o estagiário em suas atividades de estágio; 

II – Fornecer, ao final do estágio não obrigatório, declaração comprobatória de sua realização 
onde deverão constar, entre outros dados, nome do acadêmico estagiário, períodos de 
realização do estágio extra curricular, total de horas cumpridas, resumo das atividades 
desenvolvidas no estágio extra curricular, local, nome e assinatura do supervisor técnico do 
estágio realizado; 



 

74 

 

 

Art. 34. O Estágio não obrigatório poderá ser aproveitado na forma de atividades 
complementares de graduação, obedecidos a critérios e limites estabelecidos pelo Colegiado do 
Curso de Licenciatura em Educação Física previstos no Regulamento de Atividades 
Complementares de Graduação, desde que atenda aos novos dispositivos legais para a 
realização de estágios não obrigatórios. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelas Coordenadorias de Estágio 
junto ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física. 

 

Art. 36. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da 
Faculdade do Futuro, revogando-se as disposições em contrário.  
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1.5.5. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório do Curso 
de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro que visa a proporcionar ao aluno 
formação teórico-prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à 
atuação profissional.  

O TCC é desenvolvido por meio de projetos teóricos e/ou práticos, executados pelos 
alunos regularmente matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, que se 
dividem em “Elaboração de Projeto de TCC”, ministrada no 5º semestre, “Trabalho de Conclusão 
de Curso I – Desenvolvimento de Pesquisa (TCC I)”, ministrada no 6º semestre do curso, e 
“Trabalho de Conclusão II – Conclusão (TCC II)”, ministrada no 7° semestre do curso. 

Os trabalhos de TCC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao âmbito da Educação Física 
aplicada ao contexto da escola.  

O TCC tem como objetivos: 

I – promover a iniciação profissional do aluno, em atividades técnico-
científicas; 
II – propiciar ao aluno a integração dos conhecimentos teórico-práticos 
adquiridos ao longo do curso, aplicados na solução de problemas 
característicos da atividade profissional no âmbito do seu curso; 
III – familiarizar o aluno com as exigências metodológicas na execução de 
um trabalho técnico/científico. 

A nota final do TCC é determinada após o cumprimento de todos os itens descritos. 

A seguir é apresentado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro que disciplina em detalhes a execução 
do TCC no âmbito do curso. 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Capítulo I  

Conceituação, Realização e Objetivos do TCC 

Art. 1°. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui disciplina integrante da Matriz do 
Curso de Graduação em Educação Física, Licenciatura, da Faculdade do Futuro.  

§ 1º. O TCC será desenvolvido por meio de projetos teóricos e/ou práticos, executados pelos 
alunos regularmente matriculados nas disciplinas relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso 
que estão distribuídas ao longo da fase final do curso correspondendo ao quinto, sexto e sétimo 
períodos. 

§ 2º. As disciplinas relativas ao TCC são componentes curriculares que totalizam 200h (duzentas 
horas/aulas) organizados conforme distribuição prevista na matriz do Curso: 
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I - Elaboração de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, com carga horária de 40h 
(quarenta horas/aula), a ser ministrada no 5º Período; 

II - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I – Desenvolvimento da Pesquisa, com carga horária 
de 100h (oitenta horas/aula), a ser ministrada no 6º Período;  

III - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  II – Conclusão, com carga horária de 100h (oitenta 
horas/aula), a ser ministrada no 7º Período.  

§ 3º. Para efeitos de promoção/aprovação ao período subsequente, será observado:   

I – Para a disciplina Elaboração de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, a obtenção de 
nota mínimia 6,0 (seis) e cumprimento da carga horária mínima de frequência em aula exigida 
por lei. 

II - Para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I – Desenvolvimento da Pesquisa, a 
apresentação de relatórios parciais acompanhados da comprovação de cumprimento da carga 
horária mínima prevista no cronograma elaborado e devidamente assinado pelo Orientador, para 
a obtenção de nota mínima para aprovação 6,0 (seis). 

III – Para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II – Conclusão, a apresentação de 
relatórios parciais acompanhados da comprovação de cumprimento da carga horária mínima 
prevista no cronograma devidamente assinado pelo Orientador e a obtenção de nota igual ou 
superior a 6,0 (seis) na apresentação/defesa pública, comprovada pelas fichas de avaliação dos 
Avaliadores I e II e pela Ata de Defesa Pública de TCC, lavrada pela Banca Examinadora, 
observando-se o disposto no Capítulo XII (Da Avaliação do TCC) deste Regulamento.       

Art. 2º. A natureza dos projetos de TCC poderá ser de extensão, pesquisa ou relato de 
experiência de estágio realizado em educação física escolar e demais áreas de atuação 
educacional da área.  

Parágrafo Único. Os trabalhos de TCC devem ser obrigatoriamente dirigidos ao âmbito da 
Educação Física aplicada ao contexto da educação e cidadania.   

Art. 3º. As disciplinas de TCC I, II e III e o TCC propriamente dito tem como objetivos: 

I - Promover a iniciação profissional do aluno em atividades técnico-científicas; 

II - Propiciar ao aluno a articulação dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do 
curso, aplicados na solução de problemas característicos da atividade profissional no âmbito do 
seu desenvolvimento; 

III - Familiarizar o aluno com as exigências éticas, morais, profissionais e metodológicas na 
execução de trabalhos técnicos e científicos. 

OBS.: Todos os Dispositivos deste Regulamento, a partir do Capítulo II, aplicam-se para as 
Disciplinas de TCC I – Desenvolvimento e TCC II – Conclusão. 

CAPÍTULO II  

Requisitos Gerais do Trabalho de Conclusão de Curso  
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Art. 4º. Os procedimentos a serem executados durante as disciplinas de TCC II e II são: 

I – Orientação, avaliação e homologação das escolhas de Orientador(es) (Interno(s) e/ou 
Externo(s)); 

II - Apresentação de Temas de TCC; 

III - Apresentação do Projeto de TCC; 

IV - Apresentação dos Relatórios Parciais de Acompanhamento exigidos no decorrer das 
disciplinas de TCC I e II; 

V - Confecção de Monografia relativa ao TCC; 

VI - Constituição da Banca Examinadora; 

VII - Apresentação/defesa pública do TCC; 

VIII - Avaliação final das atividades das disciplinas TCC; 

IX - Encaminhamento do TCC final, aprovado e devidamente corrigido, em cópia impressa e em 
Disco Compacto (CD) para a Coordenação do Curso de Educação Física e para o Núcleo de 
Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade do Futuro. 

§ 1º. O trabalho propriamente dito poderá ser desenvolvido experimentalmente ou por meio de 
revisão bibliográfica, contudo, deverá incluir, necessariamente, os procedimentos habituais da 
metodologia científica ainda na sua fase de Projeto; 

§ 2º. A nota final do TCC será determinada após o cumprimento de todos os procedimentos 
elencados nos incisos I a X deste artigo. 

CAPÍTULO III 

Coordenação de TCC 

Art. 5º. A coordenação de TCC será de responsabilidade do Coordenador do Curso, sendo ele o 
responsável pelas disciplinas de TCC I e II. O Coordenador de TCC poderá convidar ou sugerir a 
eleição de até dois professores do curso para a constituição de uma Comissão de TCC que 
atuará junto ao Coordenador de TCC.  

Art. 6º. Compete ao Coordenador de TCC: 

I - Estabelecer o calendário para cumprimento das atividades obrigatórias relacionadas ao TCC 
(entrega de documentos, relatórios parciais, entrega do trabalho final, períodos de agendamento 
e realização da defesa pública do TCC); 

II - Divulgar a relação de docentes, área de estudo e número de vagas disponíveis para 
orientação de TCC; 

III - Analisar as Propostas dos Temas de TCC, indicando seu aceite ou não; 

IV - Aprovar o nome do Orientador Interno; 
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V - Aprovar o nome do Orientador e/ou Co-orientador Externo, quando for o caso; 

VI - Acompanhar as avaliações dos Relatórios Parciais e Trabalho Final; 

VII - Manter em arquivo as informações documentais pertinentes ao TCC; 

VIII - Nomear a Banca Examinadora da apresentação/defesa pública dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso;  

IX - Submeter, quando necessário, os casos a serem resolvidos pela Diretoria da Faculdade do 
Futuro; 

X - Estimular e orientar a publicação de artigos relativos ao TCC em periódicos técnico-
científicos da área;  

XI - Resolver os casos omissos, não previstos por este Regulamento; 

XII - Organizar reuniões periódicas com os professores orientadores de TCC; 

XIII - Supervisionar o andamento dos TCCs e solicitar informações aos professores orientadores, 
quando necessário; 

XIV - Manter informado o Diretor da Faculdade do Futuro quanto aos assuntos relacionados aos 
TCCs; 

XV - Enviar à Secretaria Acadêmica da Faculdade do Futuro o calendário das atividades 
relacionadas ao TCC, inclusive o período reservado para o agendamento e realização das 
Defesas Públicas de TCC; 

XVI - Fazer a divulgação junto aos acadêmicos regularmente matriculados na disciplina TCC II – 
Conclusão, do calendário das atividades de TCC; 

XVII - Divulgar os resultados das análises das Propostas dos Temas de TCC; 

XVIII - Prestar orientação aos alunos em assuntos relacionados ao TCC; 

XIX - Manter atualizado o diário eletrônico das disciplinas de TCC I e II para que os acadêmicos 
possam acompanhar as notas atribuídas às avaliações previstas para acompanhamento do 
TCC.  

CAPÍTULO IV 

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 7 º. Cada TCC deverá, obrigatoriamente, ter um professor Orientador e poderá contar, ainda, 
com um professor Co-Orientador, escolhido(s) pelo aluno propositor/autor do trabalho, mediante 
aprovação do Coordenador de TCC. 
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§ 1º. Os Orientadores Internos de TCC deverão ser professores do Curso de Educação Física da 
Faculdade do Futuro, ter formação adequada ao tema escolhido pelo aluno e ter seus nomes 
aprovados pelo Coordenador de TCC. 

§ 2º. Os Orientadores Externos deverão ter formação específica na área da Educação Física 
possuindo titulação mínima de Especialista. 

I - A indicação do Orientador Externo só será aceita após comprovação da titulação e aprovação 
pelo Coordenador de TCC. 

II - A escolha do Orientador Externo não implica em ônus para a Faculdade. Havendo despesas 
a título de pagamento de horas/aulas de orientação estas correrão única e exclusivamente por 
conta do aluno propositor/autor do trabalho. 

§ 3º. Os professores escolhidos pelos alunos poderão recusar a orientação de TCC, cujos temas 
não se enquadrem dentro da sua área de trabalho, ou quando já houver preenchimento do 
número total das vagas ofertadas pelos professores.  

§ 4º. No caso de orientação externa, cabe ao Coordenador de TCC manter contato com o 
professor orientador e, no caso de co-orientação externa cabe ao Orientador Interno manter 
contato com o co-orientador, acompanhando o andamento dos trabalhos. 

§ 5º. Não haverá definição, por parte da Coordenação de TCC, de número mínimo e número 
máximo de orientações de TCC por docente. Fica a critério do docente, definir, semestralmente, 
o número de vagas que ofertará para orientação de TCCs.  

Art. 8 º. Compete aos Orientadores de TCC: 

I. Orientar os acadêmicos na elaboração do Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso  
observando as normas que orientam os Trabalhos de Conclusão quanto à metodologia, etapas, 
conteúdo e formatação dos projetos, observando as normas contidas no Manual de Elaboração 
de Trabalhos Acadêmicos e TCCs do Curso de Educação Física da Faculdade do Futuro; 

II. Freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 

III. Elaborar Cronograma de orientação de TCC e supervisionar a execução das atividades nele 
previstas; 

IV. Contribuir técnica e cientificamente para a solução de problemas ou dúvidas do acadêmico 
em relação ao projeto por ele desenvolvido; 

V. Manter encontros semanais com o orientando no período de desenvolvimento do projeto de 
TCC; 

VI. Emitir à Coordenação de Curso a Carta Aceite de Orientação, conforme constante no ANEXO 
I deste Regulamento, respeitando o calendário divulgado pela Coordenação de TCC;  

VII. Controlar a frequencia do orientando em formulário padrão, conforme o ANEXO V deste 
regulamento; 
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VIII. Agendar com a Coordenação de Curso, respeitando o calendário por essa definido, a data 
da Defesa Pública de TCC. O agendamento será feito por meio de Carta de Agendamento de 
Defesa Pública de TCC, conforme modelo constante neste regulamento no ANEXO III; 

IX. Indicar bibliografia e periódicos que subsidiem a realização das atividades do acadêmico; 

X. Identificar e coibir qualquer tipo de plágio, proveniente de capítulos de livros, revistas, artigos 
científicos, TCCs, monografias, dissertações, teses e/ou qualquer outro tipo de 
trabalho/produção acadêmico científica; 

XI. Orientar o acadêmico na elaboração dos relatórios parciais de TCC; 

XII. Avaliar o desempenho do orientando nos relatórios parciais e trabalho final, encaminhando 
notas e pareceres (quando necessários) à Coordenação de TCC, nas datas por ela fixadas; 

XII. Presidir a Banca Examinadora composta para a Defesa Pública do Trabalho de Conclusão 
de Curso de seu orientando; 

XIII. Exercer e orientar os acadêmicos para observação dos valores éticos da profissão; 

XIV. Propor à Coordenação de TCC normas e procedimentos necessários ao aprimoramento dos 
Projetos de TCC sempre que julgar necessário; 

XV. Após a Defesa Pública de TCC, realizar a orientação do acadêmico para as correções 
sugeridas pela Banca Examinadora, sempre atendo as datas limites determinadas pela 
Coordenação de TCC para a entrega de documentos finais de TCC;  

XVI. Destinar a cada trabalho orientado o mínimo de 01 (uma) hora semanal para orientação 
presencial ao acadêmico orientado, sem prejuízo das aulas normais do curso que o acadêmico 
estiver matriculado no semestre corrente; 

XVII. Apresentar 03 (três) Relatórios Parciais de Acompanhamento, nas datas definidas pelo 
Coordenador de TCC (dois desses relatórios serão exigidos na primeira etapa do TCC, o que 
corresponde à disciplina de TCC I – Desenvolvimento da Pesquisa, e o terceiro relatório será 
exigido na última etapa do TCC, o que corresponde à disciplina TCC II – Conclusão) 

XVIII. Informar à Coordenação de TCC os membros que comporão a Banca Examinadora;  

XIX. Apresentar à Coordenação de TCC, para visto, as 03 (três) cópias impressas e 
encadernadas do TCC, uma destinada ao orientador de TCC e as outras duas aos professores 
que farão parte da Banca Examinadora; 

XX. Orientar os alunos para que insiram na versão final do TCC as correções propostas pela 
Banca Examinadora; 

XXI. Verificar o preenchimento correto da ficha de avaliação pelos membros da Banca no ato da 
Defesa Pública de TCC; 

XXII. Fazer a leitura da Ata de Defesa Pública de TCC, ao final da sessão de defesa, anunciando 
a situação do aluno a partir da divulgação pública da nota a ele atribuída anunciando, também, 
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todas as recomendações e/ou exigências de correções e/ou alterações feitas pela Banca 
Examinadora; 

XXIII. Conferir se todos os documentos do ato de Defesa Pública de TCC (Ata de defesa, Fichas 
de Avaliação e Pareceres – quando necessários) foram preenchidos corretamente e estão 
devidamente assinados; 

XXIV. Entregar todos os documentos relativos à Defesa Pública de TCC ao Coordenador de 
TCC, após o encerramento da Defesa;   

XXV. Cumprir e fazer cumprir este regulamento 

CAPÍTULO V 

Da Secretaria 

Art. 9º. Constituem atribuições básicas da Secretaria Acadêmica da Faculdade do Futuro: 

I.  Verificar o cumprimento deste Regulamento para a realização da matrícula dos acadêmicos 
nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso; 

II.  Fornecer aos acadêmicos as informações e documentos necessários à matrícula nas 
disciplinas elencadas nos incisos I a III do § 2º do artigo 1º deste Regulamento; 

III.  Divulgar o cronograma de atividades estabelecido pela Coordenação de Curso e TCC; 

IV.  Assessorar a Coordenação de Curso na expedição de correspondências e arquivamento 
de documentos referentes aos TCCs; 

V. Emitir Diploma de Graduação aos alunos aprovados na Disciplina com situação regular no 
Curso. 

CAPÍTULO VI 
Dos Acadêmicos 

Art. 10. Constituem atribuições dos acadêmicos em fase de desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso: 

I.  Matricular-se nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso, atendendo ao disposto 
neste Regulamento; 

II.  Escolher o orientador e co-orientador, quando for o caso, elaborando de comum acordo 
com o(s) mesmo(s), o projeto de TCC, definindo sua natureza e atendendo aos dispositivos 
deste Regulamento; 

III.  Entregar ao Coordenador de TCC a CARTA ACEITE de ORIENTAÇÃO assinada pelo(s) 
orientado(es), seguindo o modelo de Carta de Aceite de Orientação de TCC constante neste 
regulamento no ANEXO I; 

IV.  Escolher o local de desenvolvimento do TCC, atendendo aos dispositivos deste 
Regulamento; 
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V.  Providenciar junto ao orientador todos os documentos necessários para realização de 
cadastro de pesquisa no Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação da Faculdade do 
Futuro; 

VI. Providenciar junto ao orientador todos os documentos necessários para submissão de 
projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade do Futuro, quando 
for o caso de pesquisa desenvolvida com seres humanos. Após apreciação do projeto de 
pesquisa pelo CEP-FAF, encaminhar cópia do parecer emitido à Coordenação de TCC; 

VII.  Ser assíduo e pontual no cumprimento das atividades pré-estabelecidas para o 
desenvolvimento do TCC, cumprindo os cronogramas de atividades previstos no projeto e no 
plano de trabalho elaborado junto ao(s) orientador(es); 

VIII.  Cumprir as rotinas administrativas previstas neste Regulamento; 

IX.  Cumprir o calendário de rotinas administrativas estabelecido pelo Coordenador de TCC; 

X.  Participar das reuniões de orientação, cursos, seminários e demais atividades relativas ao 
TCC para as quais for convocado; 

XI.  Recorrer ao orientador ou à Coordenação de TCC quando necessitar de esclarecimentos, 
quanto às normas e procedimentos do TCC; 

XII.  Cumprir as exigências do local/estabelecimento no qual está desenvolvendo o projeto;  

XIII.  Comunicar, por escrito, à Coordenação de Curso, a necessidade de troca de orientador(es); 

XIV. Comunicar formalmente a desistência do projeto escolhido, quando for o caso; 

XV.  Sugerir ao orientador um dos componentes da Banca Examinadora para a Defesa Pública de 
TCC; 

XVI.  Entregar ao(s) Orientador(es) cópia do Trabalho Final (TCC) em data definida pelo 
cronograma de atividades do projeto; 

XVII.  Entregar cópia do Trabalho Final (TCC) para cada um dos membros da Banca Examinadora, 
incluindo o orientador, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data definida para a 
Apresentação/defesa Pública. O TCC final somente poderá ser entregue aos membros da Banca 
Examinadora após recebimento do visto do Coordenador de TCC; 

XVIII. Após a Defesa Pública, mediante aprovação do trabalho e feitas as correções sugeridas pela 
Banca Examinadora (quando for o caso), entregar 01 (uma) cópia impressa do TCC e 01 (uma) 
cópia digital em Disco Compacto (CD) na formatação PDF à Coordenação de Curso. 

XIX.  Após a Defesa Pública, mediante aprovação do trabalho e feitas as correções sugeridas pela 
Banca Examinadora (quando for o caso), entregar 01 (uma) cópia impressa e encadernada em 
modelo espiral do TCC e 01 (uma) cópia digital em Disco Compacto (CD) na formatação PDF ao 
NEPP – Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação da Faculdade do Futuro.  

CAPÍTULO VII 
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Apresentação da Proposta do Tema de TCC 

Art. 11. A proposta do Tema de TCC deverá ser apresentada ao Coordenador de TCC até o 
final do primeiro mês de aulas do semestre letivo. A proposta deverá ser apresentada em forma 
de projeto de pesquisa contendo:  

I. Capa, Folha de Rosto e Sumário; 

II. Resumo da proposta de projeto de pesquisa contendo: Título (provisório) do Trabalho, 
Desenho de objetivos (geral e específicos), Tipo de pesquisa e Possíveis caminhos 
metodológicos, Indicações das teorias e/ou referencias teóricos a serem utilizados para a 
composição do Quadro Teórico do TCC; 

III. Dados de Identificação do Aluno e do(s) Orientador(es) (nome completo, endereço 
residencial, endereço profissional (quando de orientadores e co-orientadores externos) endereço 
eletrônico e telefones para contato; 

IV. Carta Aceite do(s) Orientador(es). 

§ 1º. O projeto deverá seguir as exigências da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde e segundo as Normas da ABNT adaptadas para o Manual de Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos e TCC do Curso de Educação Física da Faculdade do Futuro, conforme modelo 
constante neste regulamento no ANEXO VII. 

§ 2º. A critério da Coordenação de TCC, a apresentação da proposta além do prazo estipulado 
poderá ser aceita desde que justificada adequadamente.  

CAPÍTULO VIII 

Relatórios Parciais de Acompanhamento 

Art.12. Os alunos deverão apresentar 02 (dois) Relatórios Parciais de Acompanhamento quando 
matriculados na disciplina de TCC I – Desenvolvimento da Pesquisa e 01 (um) Relatório Parcial 
de Acompanhamento quando matriculados na disciplina de TCC II - Conclusão, nas datas 
definidas pela Coordenação de TCC e divulgadas em calendário de atividades de TCC. 

 Art.13. Os Relatórios Parciais de Acompanhamento deverão ser confeccionados conforme as 
orientações constantes neste regulamento no ANEXO IV. 

CAPÍTULO IX 

Monografia de TCC  

Art.14. Os alunos deverão entregar nas datas definidas pela Coordenação de TCC, ao Professor 
Orientador, à Banca Examinadora e à Coordenação de Curso cópia do seu TCC. 

 § 1º. O TCC em versão final, devidamente corrigido, deverá ser impresso e entregue na 
Coordenação de Curso para encadernação em capa dura. O material encadernado será 
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entregue pela Coordenação de Curso à Biblioteca da Faculdade do Futuro para fichamento e 
disponibilização em acervo bibliográfico da IES.  

Art. 15. Fica facultado ao aluno que obtiver nota final igual ou superior a 8,0 (oito), ou por 
indicação da Banca Examinadora, a submissão de um artigo de TCC para publicação em revista 
técnico/científica indicada pela Banca Examinadora. 

Art.16. Caso o TCC recomendado pela Banca Examinadora para publicação em forma de artigo 
já tenha sido publicado, anteriormente à Defesa Pública do TCC, em eventos científicos ou 
revistas especializadas da área, o mesmo será aceito no formato em que foi apresentado. 

CAPÍTULO X 

Da Banca Examinadora 

Art.17. A Banca Examinadora, nomeada pela Coordenação de TCC junto ao acadêmico autor do 
estudo e seu(s) orientador(es), será constituída de 03 (três) membros com formação superior na 
área de conhecimento abrangida pelo TCC, obedecendo à seguinte composição: 

I. Presidente da Banca Examinadora: Orientador principal do TCC; 

II. 1º Avaliador: Orientador Externo (quando for o caso) ou professor indicado pelo aluno com 
aprovação do Orientador e Coordenador de TCC; 

III. 2º Avaliador: Professor Indicado pelo orientador de TCC  

IV. Avaliador Suplente: professor indicado, em comum acordo, pela Coordenação de TCC, 
Orientador(es) e Aluno, pertencente ou não do quadro docente da Faculdade do Futuro, para 
substituição da Banca Examinadora em casos de impossibilidade, de qualquer natureza, do 
comparecimento do 1º ou 2º Avaliador na data prevista para a Defesa Pública de TCC.  

Parágrafo Único - Os alunos poderão sugerir nomes para compor a Banca Examinadora, 
comunicando diretamente ao Orientador e à Coordenação de TCC. 

Art. 18. Compete à Banca Examinadora: 

I.  Avaliar o TCC, levando em conta os requisitos de excelência de um trabalho técnico-
científico e os conteúdos demonstrados no Trabalho e na Apresentação/Defesa Pública; 

II.  Identificar e coibir plágios de qualquer ordem no trabalho; 

III.  Indicar possíveis alterações, necessárias à melhor compreensão do texto ou mesmo 
formatação do texto, a serem executadas no TCC; 

IV.  Fazer registro da avaliação em formulário padrão, conforme ANEXO VI deste Regulamento; 

V.  Recomendar, em caso de trabalho de alta qualidade, a sua publicação em revista 
especializada; 
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VI.  Emitir notas ao final da Defesa Pública de TCC, preenchendo corretamente a ficha de 
avaliação e determinando tudo o que for necessário para correção e/ou alteração no TCC do 
aluno registrando tais recomendações e/ou exigências na Ata de Defesa Pública de TCC. A Ata 
deverá ser assinada, ao final do ato de Defesa, por todos os membros da Banca e pelo 
acadêmico autor do trabalho;  

VII.  Quando julgar necessário, a Banca Examinadora deverá emitir parecer por escrito ao 
professor orientador do TCC defendido, para que tal documento seja anexado a Ata de Defesa e 
Fichas de Avaliação do TCC;   

Parágrafo Único - Não cabe recurso das decisões da Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO XI 

Apresentação/Defesa Pública de TCC 

Art.19. Os TCCs deverão ser apresentados de forma oral e publicamente, conforme 
programação formulada e divulgada pela Coordenação de TCC. 

§ 1º. A Apresentação Pública terá duração de 60 (sessenta) minutos, sendo 30 (trinta) minutos 
destinados para exposição oral do TCC, pelo acadêmico autor do estudo, e 30 (trinta) minutos 
destinados à Banca Examinadora para a realização das argüições. 

§ 2º. A critério do Presidente da Banca Examinadora (orientador do TCC), a platéia poderá 
formular perguntas, dispondo para isso de tempo previamente definido pelo Presidente. 

§ 3º. A apresentação/defesa pública do TCC poderá ser realizada na Sessão Científica da 
Semana Acadêmica do Curso de Educação Física ou na Sessão Científica da Semana do 
Conhecimento da Faculdade do Futuro, mediante aprovação e autorização prévia, por escrito, do 
Orientador e consentimento do acadêmico autor do TCC. A decisão deverá ser comunicada 
previamente à Coordenação de TCC. 

CAPÍTULO XII 

Avaliação do TCC 

Art. 20. A Nota de TCC relativo à disciplina de TCC I – Desenvolvimento da Pesquisa - será 
calculada através da média pondera de notas de 0 (zero) a 10,0 (dez) emitidas pelo orientador a 
partir da avaliação dos desempenho do aluno e dos Relatórios Parciais de TCC, envolvendo os 
quesitos conforme distribuídos: 

I - CRITÉRIOS e PESOS: 

Nota 1 

1° Relatório Parcial 6,0 
Cumprimento do Cronograma de Atividades 
estabelecido para o desenvolvimento do estudo 

2,0 
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Comparecimento e produtividade nas reuniões 
de orientação 

2,0 

Total Nota 1 10,0 
 

Nota 2 

2° Relatório Parcial 6,0 
Cumprimento do Cronograma de Atividades 
estabelecido para o desenvolvimento do estudo 

2,0 

Comparecimento e produtividade nas reuniões 
de orientação 

2,0 

Total Nota 2 10,0 
 

Art. 21. A Nota Final do TCC (relativo à disciplina de TCC II – Conclusão) será calculada através 
da média ponderada de notas de 0 (zero) a 10,0 (dez) emitidas pelos avaliadores da Banca 
Examinadora de TCC, envolvendo os quesitos conforme distribuídos: 

I - CRITÉRIOS e PESOS: 

Proposta do Tema do TCC 0,5 
Avaliação dos Relatórios Parciais de 
Acompanhamento 

1,0 

Avaliação do Trabalho Final 4,0 
Avaliação da Apresentação/Defesa Pública do 
TCC 

4,5 

Total da Etapa 10,0 
 

§ 1º O aluno que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis) será considerado aprovado e 
esta nota será inscrita em seu histórico acadêmico. 

§ 2º. O aluno que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) será considerado reprovado, devendo 
matricular-se novamente na disciplina TCC no próximo período em que a mesma for ofertada. 

§ 3º. O trabalho no qual for identificado qualquer tipo de plágio em seu corpo textual, na íntegra 
ou partes, será automaticamente reprovado, devendo o acadêmico reprovado matricular-se 
novamente na disciplina TCC II – Conclusão, no próximo período em que a mesma for ofertada.  

Art. 22. As notas de avaliações dos Relatórios Parciais de Acompanhamento, feitas pelo(s) 
Orientador (s), serão individuais e levarão em conta os itens: 

I - Conhecimento teórico-prático; 

II - Iniciativa, interesse e dedicação; 

III - Planejamento e organização; 
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IV - Resultados alcançados. 

Art. 23. A avaliação do TCC, conforme disposto na tabela acima nos itens “Avaliação do 
Trabalho Final” “Avaliação da Apresentação/Defesa Pública”, será feita pela Banca Examinadora 
levando em consideração os itens: 

Coerência com a proposta  0,5 
Uso correto das normas da ABNT  0,5 
Correção lingüística (domínio da Língua 
Portuguesa): 

0,5 

Clareza do texto 1,0 
Material e bibliografia utilizados no trabalho 0,5 
Resultados alcançados 1,0 
Desenvoltura do apresentador 1,0 
Clareza da apresentação 1,0 
Conhecimento do assunto 2,5 
Total 8,5 

Art. 24. A avaliação da Apresentação/Defesa Pública, conforme disposto na alínea “d” do artigo 
21, será feita pela Banca Examinadora. 

CAPÍTULO XIII 

Das Disposições Finais 

Art. 25. A Direção da Faculdade do Futuro, Coordenação do Curso de Educação Física, 
Coordenação de TCC e Docentes Orientadores devem assegurar que a sequência do trabalho 
dos discentes seja garantida pelo acompanhamento das ações determinadas no presente 
Regulamento. 

Art. 26. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Curso e 
Direção da Faculdade do Futuro, ouvidas as partes interessadas, quando for o caso. 

Art. 27. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da 
Faculdade do Futuro, revogando-se as disposições em contrário.  

 

1.5.6. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios do Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro, enriquecedores e complementadores 
do perfil do formando, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 
conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, 
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 
extensão junto à comunidade. 
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As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 
realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de 
forma autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o 
conhecimento propiciado pelo Curso de Graduação em Educação Física.  

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

CAPÍTULO I  

DA DEFINIÇÃO  

Art. 1º. As Atividades Complementares de Graduação (ACGs) são componentes 
extracurriculares que têm por finalidade propiciar aos discentes a oportunidade de realizar, em 
prolongamento à matriz curricular de curso, uma trajetória autônoma e particular com conteúdos 
extracurriculares que lhes permitam enriquecer os conhecimentos auferidos no curso. 

Parágrafo Único. Compreende-se como Atividade Complementar de Graduação toda e qualquer 
atividade, não compreendida nas práticas pedagógicas curriculares previstas no 
desenvolvimento regular das disciplinas obrigatórias do currículo pleno do curso, desde que 
adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 

CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA E SUA INTEGRALIZAÇÃO 

Art. 2º. A carga horária de Atividades Complementares de Graduação a ser cumprida pelos 
acadêmicos ao longo do curso, conforme previsto pelo Projeto Pedagógico do curso de 
Licenciatura em Educação Física da Faculdade do Futuro em conformidade com os dispositivos 
legais definidos pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Educação Física, 
é de 200 horas.  

Art. 3º. As Atividades Complementares de Graduação (ACGs) poderão ser integralizadas ao 
histórico acadêmico do aluno até o último semestre letivo do curso, constituindo condição 
indispensável para a colação de grau. 

Art. 4º. As Atividades Complementares de Graduação poderão ser desenvolvidas em qualquer 
período letivo em que o acadêmico esteja regularmente matriculado no curso, do início à fase 
conclusiva do mesmo, inclusive no período das férias escolares. 

Art. 5º. A carga horária isolada de cada atividade seja ela de Ensino, Pesquisa, Extensão e/ou 
Outros, não poderá ultrapassar a 30% do total da carga horária de Atividades Complementares 
de Graduação (CH total: 200 horas), exceto para as disciplinas optativas e eletivas, as quais 
poderão contabilizar até o máximo de 60% do total da carga horária de Atividades 
Complementares de Graduação. 

Parágrafo Único. Na execução das Atividades Complementares de Graduação para o 
cumprimento da carga horária de 200 (duzentas) horas, o acadêmico deverá, obrigatoriamente, 
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desenvolver atividades referentes, no mínimo, a duas das modalidades previstas neste 
regulamento pelo Art. 7º. 

CAPÍTULO III  

DA COMPOSIÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ACGs 

Art. 6º. Serão consideradas Atividades Complementares de Graduação, toda e qualquer 
atividade acadêmica, técnica e/ou profissional em consonância com a área específica de 
formação e que não faça parte das atividades acadêmicas curriculares previstas pela matriz 
curricular do curso de Licenciatura em Educação Física.  

Art. 7º. As Atividades Complementares de Graduação estão divididas em quatro grupos, sempre 
em conformidade com a área específica de formação: 

I – Ensino 

II – Pesquisa 

III – Extensão 

IV – Outros 

§ 1º. As Atividades Complementares de Graduação do Grupo I – ENSINO - compreendem:  

I - atividades de docência formal por meio de contratação temporária mediante documentos 
comprobatórios da contratação em nível municipal e/ou estadual; 

II - estágio não obrigatório em âmbito escolar nos níveis de educação infantil, ensino 
fundamental e médio e educação especial; 

III - atividades de docência e/ou estágio não obrigatório em educação física em instituições de 
ensino/educação não-formal tais como, associações, clubes, agremiações, etc., todos mediante 
comprovação fornecida pela instituição em que o aluno realizou o estágio; 

IV - frequencia e aproveitamento em disciplinas optativas e/ou eletivas (disciplinas não incluídas 
na matriz curricular do curso de graduação no qual o acadêmico esteja matriculado/cursando); 

V - exercício efetivo de monitorias no ensino superior com devida formalização institucional e 
parecer final favorável do professor responsável.   

§ 2º. As atividades Complementares de Graduação do Grupo II – PESQUISA - compreendem: 

I - participação em projetos institucionais de pesquisa cadastrados no Núcleo de Extensão, 
Pesquisa e Pós-graduação (NEPP) da Faculdade do Futuro na qualidade de aluno colaborador; 

II - desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica orientadas por docente pesquisador da 
área com ou sem financiamento de instituições públicas e/ou privadas mediante publicação 
formal de resultados; 
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III - participação em grupos de estudos vinculados á pesquisas desenvolvidas na Instituição 
coordenados e/ou orientados por docentes da Faculdade do Futuro; 

IV - participação em eventos científicos (congressos, semanas acadêmicas, etc.) para 
apresentação e publicação de artigo científico, resumo expandido, relato de experiência e/ou 
ensaio teórico, publicações científicas em periódicos da área. 

§ 3º. As Atividades Complementares de Graduação do Grupo III – EXTENSÃO - compreendem: 

I - participação em projetos de extensão universitária, propostos e desenvolvidos pelo Curso de 
Licenciatura em Educação Física da Faculdade do Futuro; 

II - participação em eventos de extensão promovidos pelo curso; 

III - organização de eventos e atividades afins orientados e/ou co-orientados por docentes da 
Faculdade do Futuro; 

IV - cursos de idiomas; 

V - participação em oficinas, mini-cursos, cursos, palestras, seminários, simpósios, debates, 
congressos, sessões científicas e/ou eventos similares, 

VI - comparecimento comprovado a defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações 
de mestrado e/ou Teses de doutorado; 

VII - participação em gincanas culturais. 

§ 4º. As Atividades Complementares de Graduação do Grupo IV – OUTROS - compreendem: 

I - exercício de cargo de representação estudantil em entidade nacional ou estadual, Diretórios 
Acadêmicos e Colegiados de Curso;  

II – atividades não previstas nos grupos anteriores, desde que se apresentem relevantes à 
aquisição de conhecimento na área de formação do Curso.  

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO 

Art. 8º. Compete ao Coordenador de Curso: 

I – Definir o cronograma para entrega da documentação comprobatória das Atividades 
Complementares de Graduação na Secretaria Acadêmica da Faculdade do Futuro e divulgar o 
mesmo aos alunos; 

II - Avaliar e validar as Atividades Complementares de Graduação executadas pelo acadêmico; 

III - Analisar os documentos apresentados pelo acadêmico para comprovar a realização de cada 
Atividade Complementar de Graduação; 

IV - Resolver as questões não previstas neste regulamento; 



 

91 

 

V – Encaminhar à Secretaria Acadêmica da Faculdade do Futuro as comprovações do 
cumprimento das 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares de Graduação. 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES DOS ACADÊMICOS 

Art. 9º. É de responsabilidade do acadêmico: 

I – Reunir documentação comprobatória da realização de Atividades Complementares de 
Graduação; 

II – Apresentar documentação comprobatória em versão original acompanhada de cópia 
reprográfica, sendo a cópia arquivada na pasta do acadêmico; 

III – Preencher o formulário constante no ANEXO II deste regulamento e encaminhá-lo junto á 
documentação comprobatória de ACGs à Coordenação de Curso para fins de registro e 
conferência. 

Parágrafo Único. Deverão ser observados os prazos de entrega dos documentos comprobatórios 
conforme estabelecido em calendário elaborado e divulgado pela Coordenação de Curso.  

CAPÍTULO VI 

              DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Compete, em primeira instância, ao Coordenador de Curso e, em segunda instância, ao 
Colegiado de Curso, solucionar dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento e resolver 
os casos omissos constatados durante a sua aplicação. 

Art. 11. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da 
Faculdade do Futuro, revogando-se as disposições em contrário. 

  

TABELA DE APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA EM ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

GRUPO ATIVIDADE Quantidade de Horas 

Ensino 

Docência na educação física formal  Até 50h/semestre 
Docência na educação física não-formal  Até 50h/semestre 
Estágio extra-curricular na área específica 
(licenciatura) 

Até 50h 

Estágio extra-curricular em áreas afins  Até 20h/semestre 
Disciplinas eletivas e/ou optativas  Até 120h (total) 
Monitorias em disciplinas ministradas nos Cursos da 
Faculdade do Futuro 

20h/monitoria/semestre 

Cursos de Idiomas Até 40h/curso 
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PESQUISA 

Atuação em projetos de pesquisa de iniciação 
científica – aluno colaborador 

20h/semestre 

Atuação em projetos de pesquisa de iniciação 
científica – aluno pesquisador 

Até 40h/semestre 

Trabalhos científicos – Resumo em anais de 
eventos regionais e nacionais 

05h/resumo 

Trabalhos científicos – Resumo expandido em anais 
de eventos Nacionais  

10h/resumo 

Trabalhos científicos – Resumos em anais de 
eventos Internacionais 

20h/resumo 

Trabalhos científicos – Artigos, ensaios teóricos, 
relatos de experiência, etc., em Revista Qualis A ou 
B 

40h/artigo 

Trabalhos científicos – Artigos, ensaios teóricos, 
relatos de experiência, etc., em Revista Qualis C 

20h/artigo 

Participação em grupos de estudo coordenados por 
docentes da FAF 

40h/semestre 

EXTENSÃO 

Participação em programas de extensão 
universitária: Projetos/eventos sociais do curso. 

40h/semestre 

Participação em eventos: Seminários, Conferências, 
Debates, Mesa redonda e atividades afins - 
participante 

Até 10h/evento 

Participação em eventos: Seminários, Conferências, 
Debates, Mesa Redonda e atividades afins – 
ministrante 

Até 04h/evento 

Participação em eventos: Congressos e Simpósios 
– Regionais  

Até 10 h/evento 

Participação em eventos: Congressos e Simpósios 
– Nacionais 

Até 30h/evento 

Participação em eventos: Congressos e Simpósios 
– Internacionais 

Até 40 h/evento 

Participação em cursos e mini cursos – participante Até 10/curso 
Participação em cursos e mini cursos – ministrante CH do curso 
Comparecimento comprovado a defesas de TCC, 
mestrado e/ou doutorado. 

Até 02h/defesa 

Organização de eventos e atividades afins CH do certificado 

OUTROS 
Participação em órgãos de representação estudantil  

15h/representação/ 
mandato 

De acordo com o parecer do Coordenador de Curso  ---------------------- 
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1.6 Metodologia de Ensino-Aprendizagem 

A necessidade de constante atualização decorrente das rápidas transformações que se 
processam na sociedade e no mercado de trabalho, exige a adoção de um novo paradigma 
pedagógico, no qual a atenção se desloca do ensino para o processo de aprendizagem para a 
formação de sujeitos autônomos e cidadãos.  

A prática pedagógica orientadora desse paradigma pauta-se na valorização das 
experiências pessoais do aluno, sejam elas acadêmicas ou de vida.  

Nesse sentido, a aprendizagem é entendida como processo de construção de 
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, 
no qual são colocadas em uso capacidades pessoais.  

Para atender a este referencial, o modelo pedagógico adotado no Curso de Graduação 
em Educação Física da Faculdade do Futuro fundamenta-se nos princípios da pedagogia 
interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico firmemente 
estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 
aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias 
de ensino voltadas para a construção de competências vinculadas ao raciocínio e a reflexão 
analítico-crítica. O professor, por outro lado, passa a desempenhar o papel de incentivador, 
garantindo situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de 
orientador, auxiliando a construção do seu próprio conhecimento. 

A pedagogia da interação busca promover um processo de aprendizado mais ativo, capaz 
de estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre os próprios alunos, 
estimulando a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações 
que, de maneira concreta, serão impostas pela prática profissional. Supera, com vantagens, a 
pedagogia da transmissão passiva de conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de 
ensino, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos 
estudantes. Facilita o desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a 
selecionar criticamente os recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e 
aprender a aprender. 

A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e essencial para o 
desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a participação do 
aluno e fornece ao professor uma constante atualização do perfil do aluno, dos diferentes níveis 
de ganhos, bem como do grau de dificuldade identificado durante o processo de aprendizagem.  

A partir de questões problematizadoras consideram-se os conhecimentos prévios e 
experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema que 
desencadeou a discussão. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando 
assim a auto-avaliação, postura indispensável à construção do conhecimento. 

Assim, a Faculdade do Futuro busca incentivar atividades desafiadoras que acionem seus 
esquemas cognitivos e possibilitem ao aluno observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever, 
comparar, identificar, analisar, sintetizar, deduzir, julgar, avaliar, propor e comparar hipóteses, 



 

94 

 

buscando atender as necessidades específicas dos grupos, de forma democrática, participativa, 
de debate e diálogo. 

Por outro lado, os cursos oferecidos pela Faculdade do Futuro, no qual se insere o Curso 
de Graduação em Educação Física, estão estruturados em torno dos seguintes princípios 
metodológicos: interdisciplinaridade; articulação entre teoria e prática; diversificação dos 
cenários de aprendizagem; articulação da pesquisa com o ensino e com a extensão.    

No dia-a-dia da prática pedagógica da Faculdade do Futuro são desenvolvidas aulas 
expositivas, voltadas para o desenvolvimento dos objetivos constantes nos currículos dos 
cursos, combinadas com outras dinâmicas de trabalho como debates, discussões em pequenos 
grupos, seminários, visitas a instituições, trabalhos de campo, apresentações de vídeos, dentre 
outras possibilidades práticas. 

 

1.7 Mecanismos de Avaliação 

1.7.1 Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

O sistema de avaliação do desempenho acadêmico é constituído por: 

AD – Avaliação Diversificada.  

Este processo poderá ser composto por exercícios procedimentais, organização de dados 
e informações, apresentações orais ou escritas, provas, estudos comparados, reflexões e 
sínteses das leituras. Tais instrumentos de avaliação deverão ser aplicados pelo professor ao 
longo do semestre com a finalidade de compor a nota semestral, ficando a seu critério as datas 
de aplicação dessas avaliações. Estes instrumentos devem visar à assimilação e aplicação dos 
conceitos básicos para o desenvolvimento das competências indicadas nos planos de ensino de 
cada disciplina, conjunto de disciplinas ou série. O professor divulgará aos alunos no início de 
cada semestre os instrumentos e critério de composição da nota da Avaliação Diversificada.  

AC – Avaliação Conceitual.  

Este instrumento tem como objetivo avaliar os conceitos básicos apresentados nos planos 
de disciplinas e deverá ser aplicado ao aluno individualmente, podendo ser interdisciplinar. Esta 
prova deve ser aplicada no horário normal da aula da disciplina, em data divulgada em 
calendário da Instituição. 

AC – Avaliação de Competência.  

Este instrumento tem por finalidade verificar se os alunos adquiriram as competências 
trabalhadas. Esta avaliação poderá ser um estudo de caso, uma simulação de um contexto 
profissional, ou qualquer outro instrumento apropriado elaborado pelos professores.  

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento Interno da Faculdade do Futuro, 
no Título IV – Capítulo V, envolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico. 

 



 

95 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

Art. 53. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo 
sobre a freqüência e o aproveitamento. 

Art. 54. A frequencia às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

§1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina o aluno que não obtenha a, no mínimo, 75% (setenta 
e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

§2º. A verificação e registro de frequencia são da responsabilidade do 
professor, e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

Art. 55. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de 
acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos 
exercícios acadêmicos no exame final, sempre escritos, exceto no caso do 
inciso I do artigo 59. 

§1º. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma 
de prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes resultados. 

§2º. Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo constam 
de trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de 
verificação prevista no plano de ensino da disciplina. 

Art. 56. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa 
em grau numérico de zero a dez. 

Parágrafo Único. Ressalvado o disposto no artigo 58, atribui-se nota 0 (zero) 
ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, 
bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

Art. 57. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do 
período letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação 
de aproveitamento e a nota do exame final. 

Art. 58. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova 
de aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§1º. A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em 
prazo estabelecido pela Secretaria. 

§ 2º. Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, 
desde que desde que requerida, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias que 
se seguirem à sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do 
Diretor.  
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Art. 59. Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de 
aproveitamento não inferior a 6,0 (seis), correspondentemente à média 
aritmética, sem arredondamento, das notas dos trabalhos escolares ou 
provas;  

II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento 
inferior a 6,0 (seis), porém não inferior a 3,0 (três), obtiver nota final não 
inferior a 5,0 (cinco) correspondente à média aritmética, sem 
arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final. 

Art. 60. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a freqüência, sejam as 
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às 
mesmas exigências de freqüência e de aproveitamento estabelecidas neste 
Regimento. 

Art. 61. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as 
disciplinas do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com 
dependência em até 02 (duas) disciplinas deste semestre. 

Parágrafo Único. O aluno reprovado em mais de 02 (duas) disciplinas 
repetirá o período, ficando, porém, dispensado das disciplinas em que obteve 
aprovação. 

1.7.2 Auto-Avaliação do Curso 

No contexto do SINAES, a auto-avaliação é entendida como um processo contínuo por 
meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade e de seus cursos, 
buscando compreender o significado do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 
educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário 
aprimoramento do planejamento e gestão da IES e de seus cursos, uma vez que propicia a 
constante reorientação de suas ações.  

A auto-avaliação, conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA -, conta com a 
participação de toda a comunidade acadêmica, técnica e administrativa, além de representantes 
da sociedade civil organizada, como parte da auto-avaliação institucional. 

Para que a avaliação cumpra sua missão, servindo de instrumento para o 
aperfeiçoamento do Curso de Graduação em Educação Física, promovendo a melhoria da 
qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, realiza-se análise criteriosa dos 
resultados do processo de auto-avaliação, e, quando disponível, dos resultados da avaliação 
externa do Curso de Graduação em Educação Física e dos resultados do ENADE. 

A auto-avaliação do curso foi realizada: por meio de questionários aplicados aos alunos e 
professores sobre o desempenho destes; em seminários sobre o processo de ensino-
aprendizagem, realizados no início do semestre, com a participação de alunos e de professores, 
para a discussão de formas e critérios; por meio de pesquisas para levantamento do perfil do 
aluno, contendo estudo sobre procedência, expectativas quanto ao curso e à profissão. 
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Em atendimento ao inciso VIII, do artigo 3º da Lei do SINAES, a explicitação do projeto de 
auto-avaliação do curso consolidou-se num sistema de avaliação regular, que permite o 
aproveitamento dos seus resultados para o aperfeiçoamento do curso. 

As questões relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso de Graduação 
em Educação Física (e dos demais processos pedagógicos que compõem as atividades 
acadêmicas) são analisadas tendo-se em conta a percepção do aluno e do professor sobre o 
seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. Na avaliação é importante considerar como os 
alunos e professores percebem o Curso de Graduação em Educação Física com um todo e, 
também, a sua inserção nesse processo. 

O processo de auto-avaliação do curso foi implantado de acordo com seguintes diretrizes: 

- A auto-avaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo 
imediato na prática curricular; deve estar em sintonia com Projeto de Auto-Avaliação 
Institucional; e deve envolver a participação dos professores e dos alunos do curso.  

- A operacionalização dos procedimentos de auto-avaliação é de responsabilidade da 
CPA. Cabe a Coordenadora de Curso operacionalizar o processo de auto-avaliação junto aos 
professores, com apoio do NDE, com a produção de relatórios conclusivos. 

- A análise dos relatórios conclusivos de auto-avaliação é realizada pela Coordenadora de 
Curso e pelo NDE. Os resultados das análises do processo são levados ao conhecimento dos 
alunos e professores envolvidos, por meio de comunicação oral ou escrita, resguardados os 
casos que envolverem a necessidade de sigilo ético da Coordenadoria de Curso.  

A avaliação contínua do curso viabiliza o conhecimento das fragilidades e deficiências que 
por ventura possam existir, e a possibilidade de adotar as providências necessárias para saneá-
las. 

Deve-se registrar que o PPC é revisado tendo em vista o avanço dos parâmetros 
educacionais e os dispositivos legais vigentes, assim como tendo em vista os resultados do 
processo de auto-avaliação do curso.  

 

1.8. Incentivo à Pesquisa e à Extensão 

A Faculdade do Futuro entende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio 
necessário à qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios: 

I – o conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento 
econômico sustentável e responsável de uma região; 

II – o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em 
que estes se localizam deve estar refletido na política de pesquisa da 
Instituição, ainda que esta não se volte, exclusivamente, para tais demandas; 

III – a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a 
propor soluções alternativas e criativas face às transformações sociais, 
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desenvolvendo nos alunos as seguintes habilidades: percepção crítica da 
realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; elaboração de textos técnico-
científicos e filosóficos de qualidade; desenvolvimento de trabalhos em 
grupo; levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e 
utilização de conhecimentos úteis à atividade profissional; 

IV – a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando 
possível a formação de professores e futuros ingressos nos programas de 
pós-graduação, lato e stricto sensu; 

V – a pesquisa reverte-se em benefícios para a Instituição, promovendo o 
ensino, e para a comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a 
pesquisa cumpra seu papel no desenvolvimento social sustentável e 
responsável, ela não pode estar dissociada das atividades de ensino e de 
extensão; 

VI – a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros 
universitários ou aos “centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura 
da instituição de ensino superior, ainda que de pequeno porte, sem que isto 
implique na mediocrização ou na redução do rigor dos métodos científicos. 

Os incentivos à pesquisa estão previstos no Regimento Interno da Faculdade do Futuro. 
De acordo com o artigo 37, a Faculdade do Futuro incentiva a pesquisa por todos os meios ao 
seu alcance, principalmente através: 

I – do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em 
qualquer atividade didático-pedagógica; 

II – da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, 
biblioteca, documentação e divulgação científica; 

III – da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de 
determinados projetos; 

V – da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 

VI – do intercâmbio com instituições científicas;  

VII – da programação de eventos científicos e participação em congressos, 
simpósios, seminários e encontros. 

Para promover as atividades de pesquisas, a Faculdade do Futuro utiliza as seguintes 
estratégias de ação: 

- Concessão de bolas para execução de projetos científicos; 

- Promoção de meios e recursos para auxiliar a publicação de livros e monografias dos 
corpos docente e discente; 
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- Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e órgãos 
de fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência gerencial, a 
consultoria e prestação de serviços às empresas privadas e entidades oficiais; 

- Estabelecimento de convênios com outras instituições, públicas e privadas; 

- Intercâmbio com instituições, visando a incentivar contratos entre pesquisadores e o 
desenvolvimento de projetos comuns; 

- Divulgação das pesquisas realizadas; 

- Realização de conclaves destinados ao debate de temas de interesse da pesquisa; 

- Incentivo à participação de discentes na iniciação científica; 

          - Incentivo à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais. 

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP - tem por finalidade congregar 
os projetos de pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das 
atividades, além de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais 
dos projetos desenvolvidos. 

O Regulamento de Pesquisa da Faculdade do Futuro foi aprovado pela Resolução nº 
04/2006 – IESMAN, em 09 de maio de 2006.  

As atividades de extensão e de projetos se colocam como prática acadêmica que objetiva 
promover a interação da Faculdade do Futuro com as demandas da sociedade, reafirmando o 
compromisso social como forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores 
democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, possibilitando a formação do profissional 
cidadão. 

A extensão se configura como uma forma de intervenção que favorece uma visão 
abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no processo de 
formação profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas sociais colhidas 
no confronto direto com a realidade próxima, contribuindo, significativamente, na produção do 
conhecimento.  

No ensino superior, especialmente aquele consciente de sua importância social, a 
extensão torna-se uma das funções equivalentes ao ensino e à pesquisa. 

A Faculdade do Futuro nasceu com a preocupação de qualificar-se como uma instituição 
de ensino superior capaz de promover as funções da pesquisa e da extensão.  

Os princípios que norteiam os diferentes projetos de extensão da Faculdade do Futuro 
podem ser expressos como: 

I – prática acadêmica que possibilita, juntamente com o ensino e a pesquisa, 
a ação de reflexão e mudança no interior de cada curso e nas comunidades 
onde essas estão inseridas; 
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II – ações que devem alicerçar-se, principalmente, nas prioridades e 
demandas da região; 

III – produção e aplicação de conhecimento para o desenvolvimento regional. 

Os programas de extensão, articulados com o ensino e pesquisa, 
desenvolvem-se sob a forma de atividades permanentes em projetos.  

De acordo com o artigo 38 do Regimento Interno da Faculdade do Futuro, os serviços são 
realizados sob a forma de: 

I – atendimento à comunidade, diretamente ou por meio de instituições públicas e 
privadas; 

II – participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica; 

III – promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas. 

As ações de extensão realizadas pela Faculdade do Futuro têm por objetivo a difusão de 
conhecimentos pertinentes às áreas dos cursos de graduação oferecidos, e são viabilizadas 
mediante as seguintes ações: 

• Promoção de Seminários, Simpósios, Encontros e Cursos de Extensão; 

• Promoção de congressos para comunicação e divulgação de resultados decorrentes das 
atividades de ensino e pesquisa; 

• Intercâmbio com instituições congêneres, nacionais, bem como outros meios ao seu 
alcance; 

• Articulação com o sistema empresarial, visando à promoção de oportunidades de estágios 
e outras atividades; 

• Prestação de serviços visando à integração com a comunidade local e regional; 

• Treinamento pré-profissional dos discentes dos cursos de graduação de bacharelado e de 
licenciatura e dos cursos de pós-graduação; 

• Atendimento direto à comunidade e instituições públicas ou particulares; 

• Promoção de atividades e/ou participação em iniciativas de natureza cultural; 

• Divulgação de estudos sobre aspectos da realidade local e regional; 

• Estímulo à criação literária, artística, científica, tecnológica e esportiva; 

• Publicação de trabalhos de interesse cultural. 

Há uma preocupação da Faculdade do Futuro em desenvolver atividades de extensão que 
atendam à comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros. 
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O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP - tem por finalidade congregar 
os projetos de pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das 
atividades, além de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais 
dos projetos desenvolvidos.  

O Regulamento de Extensão da Faculdade do Futuro foi aprovado pela Resolução nº 
02/2005 – IESMAN, em 02 de novembro de 2005.  

1.9 Estímulo às Atividades Acadêmicas 

A missão da Faculdade do Futuro alicerça-se no desenvolvimento de atividades 
educacionais de nível superior visando à formação de profissionais para o mercado de trabalho, 
com foco especial nas necessidades regionais. A Instituição tem a responsabilidade social de 
preparar profissionais éticos e competentes capazes de contribuírem para o desenvolvimento 
regional, o bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos. Consoante com sua missão, a IES 
proporciona muitos estímulos aos discentes para a realização de atividades acadêmicas e 
participação em eventos complementares. 

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do 
Futuro compreende conteúdos ligados aos EIXOS ESPECÍFICO, PEDAGÓGICO, AMPLIADO E 
COMPLEMENTAR, contemplando Prática como Componente Curricular, Estágio Supervisionado 
e Atividades Complementares. 

Há incentivo à participação do estudante em viagens de estudos; intercâmbios culturais 
com outras IES; atividades de extensão; atividades de monitoria; atividades de pesquisa; 
discussões temáticas; estudos complementares; participação em seminários, encontros, 
simpósios, conferências e congressos nacionais, internos ou externos à Instituição; estudos de 
casos; projetos de extensão; publicação de produção científica; disciplinas oferecidas por outros 
cursos e/ou unidades de ensino e não previstas no currículo do curso; visitas programadas e 
outras atividades acadêmicas e culturais. Além disso, a Faculdade do Futuro apóia a divulgação 
de trabalhos de autoria dos seus alunos. 

Os discentes do Curso de Graduação em Educação Física participaram de diversas 
Atividades Complementares, tais como: Mostra das Profissões; Festa das Crianças no Clube 
UBA; Manhã da Alegria na DAREI (Divisão de Assistência e Recuperação Interdenominacional 
de Manhuaçu/MG); Tarde de Lazer na Escola Estadual Maria D’Luca; Vivência em Atividades 
Culturais; Festa do Trabalhador de Manhuaçu/MG; Semana do Diabetes; 1ª Semana da Pastoral 
da Pessoa Idosa em Comemoração ao Dia Nacional do Idoso; Torneio de Futsal; Colônia de 
Férias. 

Os discentes e docentes da Faculdade do Futuro também participam de atividades de 
extensão. São exemplos: Tarde de Lazer na Igreja Bom Pastor; Tarde de Lazer na Creche da 
Pastoral da Criança de Manhuaçu/MG; Dia de Lazer em Santana do Manhuaçu; Tarde 
Recreativa com Pais e Alunos na Escola do Futuro; Tarde de Lazer na Praça; Rua de Lazer em 
Manhumirim/MG; Tarde de Lazer na Escola Estadual Maria D’Lucca Pinto Coelho; Rua de Lazer 
em Reduto-MG; Tarde de Lazer – Viver Juntos. Merece destaque os projetos de extensão 
Educação Física infantil: sociabilidade através dos jogos e das brincadeiras; Educação Física e 
Saúde Coletiva: Esportes e Brincadeiras no combate à Dengue; Lazer e Qualidade de Vida: 
atividades físicas, recreativas e esportivas para grupos especiais nas comunidades de 
Manhuaçu; Educação Física, Saúde e Cidadania na Escola: Projeto Abrindo Espaços; Teatro de 



 

102 

 

Sombras; Esporte e Lazer na Escola – Abrindo Espaço; Jovens de Atitude em Atividade; 
Acadêmicos de EF/FAF na APAE de Manhuaçu/MG: Brincando com a Diversidade (possui como 
objetivo desenvolver atividades recreativas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE de Manhuaçu, buscando possibilitar aos acadêmicos do Curso de Graduação em 
Educação Física a vivência na elaboração e no desenvolvimento de atividades recreativas para 
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

1.10 Implementação das Políticas Institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI - no Âmbito do Curso 

O desenvolvimento do Curso de Graduação em Educação Física consolida-se mediante a 
utilização das políticas institucionais aprovadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI da Faculdade do Futuro. O PDI relaciona, a cada uma das políticas e 
diretrizes institucionais, ações estratégicas implantadas num determinado horizonte temporal, 
para o cumprimento dessas políticas institucionais. A Faculdade do Futuro implantou todas as 
práticas previstas para a graduação na modalidade presencial, de forma coerente com as 
políticas constantes dos documentos oficiais (PDI, PPI e PPC).  

Na política para o ensino a Faculdade do Futuro adota como referencial pedagógico a 
prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no 
Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Nessa perspectiva, a 
educação proporciona ao indivíduo um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si 
mesmos, capacitando-o para o exercício profissional em tempos de mudanças.  

As políticas institucionais para a graduação são operacionalizas mediante construção 
coletiva; interação recíproca com a sociedade, caracterizada pela educação e desenvolvimento 
econômico-social sustentáveis; construção permanente da qualidade de ensino; integração entre 
ensino, pesquisa e extensão; extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, 
tornar a coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, 
socializando o saber e a coleta do saber não-científico elaborado pela comunidade para, 
estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem; desenvolvimento curricular 
contextualizado e circunstanciado; e busca permanente da unidade teoria e prática, o que exige 
a incorporação de professores e alunos em atividades de pesquisa e iniciação científica. Os 
egressos são acompanhados como forma de avaliar a qualidade do curso oferecido pela 
Faculdade do Futuro. A auto-avaliação orienta processos de revisão do Projeto Pedagógico de 
Curso, e a discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e política no curso que 
oferece. 

No Curso de Graduação em Educação Física as atividades de pesquisa estão voltadas 
para a resolução de problemas e de demandas da comunidade na qual a Instituição está 
inserida. Assim, o Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso incentiva a pesquisa para a 
qualificação do ensino. 

As atividades de extensão se configuram como uma forma de intervenção que favorece 
uma visão abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em espaço privilegiado no 
processo de formação profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas 
sociais colhidas no confronto direto com a realidade próxima, contribuindo, significativamente, na 
produção do conhecimento. 
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As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a Faculdade do Futuro 
cumpra a sua função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na qualidade de 
vida no contexto local, regional e nacional. 

A gestão da Faculdade do Futuro, articulada à gestão do curso, segue as políticas 
estabelecidas nos documentos oficiais, destacando-se Regimento Interno, PDI, PPI e PPC. 
Documentos que servem de base para as políticas de gestão implantadas no Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro. São realizadas reuniões com a direção 
e Coordenadoria para discutir assuntos de interesse do curso. O Conselho Superior, órgão 
superior deliberativo em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar da Faculdade do 
Futuro conta com a participação do Coordenador do Curso, membro do Colegiado do Curso de 
Graduação em Educação Física e do NDE. Assim, assuntos de interesse do curso tratados pelo 
NDE e pelo Colegiado do Curso, são, quando necessários, encaminhados à direção e ao 
Conselho Superior para decisão. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

2.1. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é composto exclusivamente por docentes do Curso 
de Graduação em Educação Física, formado pelo Coordenador do Curso e por 30% dos seus 
docentes. Cabe ao Coordenador do Curso presidir e coordenar as atividades do NDE. O objetivo 
principal do NDE é auxiliar o Colegiado do Curso de Graduação em Educação Física na 
consolidação do Projeto Pedagógico de Curso de acordo com a legislação vigente. 

O NDE está constituído por docentes de elevada formação e titulação, contratados em 
tempo integral, que trabalham a organização didático-pedagógica do curso: construção e 
acompanhamento do Projeto Pedagógico de Curso; acompanhamento dos resultados no ensino-
aprendizagem do Projeto Pedagógico de Curso; revisão das ementas e conteúdos 
programáticos; indicação de cursos a serem ofertados em nível de atividade complementar como 
forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar o aprendizado; propor ações em prol de 
melhores resultados no ENADE; criação, implantação e manutenção dos grupos de trabalho e 
pesquisa; criação e implantação de projetos de extensão e de atividades interdisciplinares; e 
atendimento aos discentes. 

A estruturação do Núcleo Docente Estruturante, com definição clara das atribuições de 
todos os integrantes, bem como o cumprimento do calendário das reuniões contribuiu 
significativamente para a organicidade e eficiência do Curso de Graduação em Educação Física. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores que compõem o 
Núcleo Docente Estruturante, seguida da titulação e do regime de trabalho.  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSOR TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 
Scheila Espindola Antunes (*) Mestrado Integral 
Luciane Rodrigues Portugal Doutorado Integral 

Lidiane Meire Kohler Doutorado Integral 
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Fabrícia Lacerda Gonçalves Doutorado Integral 
Tatiana Vasquez Camelo dos Santos Mestrado Integral 

Patrícia Dolabela Mestrado Integral 
Daniela da Fonseca Pacheco Doutorado Parcial 

(*) Coordenadora do Curso de Graduação em Educação Física. 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 100% dos docentes possuem 
titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela Capes ou 
revalidada por universidades brasileiras com atribuição legal para essa revalidação. São 04 
(quatro) doutores e 03 (quatro) mestres. 

Os membros do NDE possuem experiência acadêmica e não acadêmica, o que contribui 
de modo significativo para a qualificação do processo ensino-aprendizagem no Curso de 
Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro. 

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante estão contratados em regime de 
tempo parcial ou integral. Do total, 85,70% possuem regime de trabalho integral. 

A Faculdade do Futuro possui compromisso com a permanência dos docentes do NDE. 
Dada a importância do NDE para o desenvolvimento, a qualificação e a consolidação do Curso 
de Graduação em Educação Física a direção da Faculdade do Futuro manterá esses docentes 
no curso. 

A Faculdade do Futuro investiu na composição de um corpo docente que possui uma 
dedicação preferencial, cujo resultado seja a construção de uma carreira assentada em valores 
acadêmicos, ou seja, titulação e produção científica. Isto, com certeza, contribui para a 
estabilidade docente e o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo Docente 
Estruturante até a renovação do reconhecimento do curso. Neste sentido, a Faculdade do Futuro 
estabelece uma relação duradoura e perene entre si e o corpo docente, sem as altas taxas de 
rotatividade que dificultam a elaboração, com efetiva participação docente, de uma identidade 
institucional. 

2.2. Coordenadoria de Curso 

2.2.1. Titulação Acadêmica 

A Coordenadoria do Curso de Graduação em Educação Física da Faculdade do Futuro 
está sob a responsabilidade da professora Scheila Espíndola Antunes, que é graduada em 
Educação Física – Licenciatura, pela CEFD/UFSM (2002), possui especialização em Pesquisa e 
Ciência do Movimento Humano/subárea: Comunicação, Movimento e Mídia na Educação Física 
– CEFD/UFSM (2003), e mestrado em Teoria e Prática Pedagógica em Educação 
Física/subárea: Esporte e Lazer nas Culturas Contemporâneas – CDS/UFSC (2007). 

2.2.2. Experiência no Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

A professora Scheila Espíndola Antunes possui experiência docente no ensino superior e 
de gestão acadêmica. Além disso, possui experiência profissional fora do magistério. 

2.2.3. Regime de Trabalho 
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A professora Scheila Espíndola Antunes é contratada em regime de tempo integral, com 
40 horas de atividades semanais, com carga horária prevista para coordenação, administração e 
condução do curso. 

2.2.4. Atuação da Coordenadoria de Curso 

A Coordenadora do Curso de Graduação em Educação Física é mais que uma mediadora 
entre alunos e professores. Reconhece as necessidades da área em que atua e toma decisões 
que possam beneficiar a comunidade acadêmica. Atendendo as exigências legais do MEC, 
gerencia e executa o PPC, acompanha o trabalho dos docentes e está comprometida com a 
missão, a crença e os valores da Instituição. Está atenta às mudanças impostas pelo mercado 
de trabalho a fim de sugerir adequação e modernização do curso. A Coordenadora de Curso 
atua como gestora de equipes e processos, pensando e agindo estrategicamente, colaborando 
com o desenvolvimento dos alunos e o crescimento da Faculdade do Futuro. 

Com relação à implementação do PPC, a Coordenadora de Curso junto com o NDE 
acompanha a desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso. A relação interdisciplinar e o 
desenvolvimento do trabalho conjunto dos docentes são alcançados mediante apoio e 
acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Curso e do NDE. Portanto, a Coordenadora 
de Curso é articuladora e proponente das políticas e práticas pedagógicas; juntamente com o 
seu Colegiado. Discute com os professores a importância de cada conteúdo no contexto 
curricular; articula a integração entre os corpos docente e discente; acompanha e avalia os 
resultados das estratégias pedagógicas e redefine novas orientações, com base nos resultados 
da auto-avaliação; estuda e reformula as matrizes curriculares, aprovando programas, 
acompanhando a execução dos planos de ensino; avaliando a produtividade do processo de 
ensino-aprendizagem. Com postura ética e de responsabilidade social, lidera mudanças 
transformadoras para o Curso de Graduação em Educação Física. 

Para a execução e avaliação da matriz curricular, a Coordenadoria de Curso trabalha com 
os professores e os representantes do corpo discente, por meio de reuniões semanais antes do 
início de cada semestre, com o intuito de todos discutirem sobre os conteúdos abordados e os 
que serão desenvolvidos, metodologia e cronograma, com base na articulação dos conteúdos. 
Ao final das reuniões os professores apresentam os planos de ensino contendo: ementa, carga 
horária, objetivos, conteúdo, cronograma, metodologia e estratégias de integração, avaliação e 
referências bibliográficas. 

São atribuições da Coordenadora do Curso de Graduação em Educação Física: convocar 
e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; representar a Coordenadoria de Curso perante as 
autoridades e órgãos da Faculdade do Futuro; elaborar o horário escolar do curso e fornecer à 
Diretoria os subsídios para a organização do calendário acadêmico; orientar, coordenar e 
supervisionar as atividades do curso; fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento 
dos programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos da 
Coordenadoria de Curso; acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no 
âmbito de seu curso; homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de 
curso; exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; executar e fazer executar as decisões do 
Colegiado de Curso e as normas dos demais órgãos da Faculdade do Futuro; e exercer as 
demais atribuições previstas no Regimento Interno e aquelas que lhe forem atribuídas pelo 
Diretor e demais órgãos da Faculdade do Futuro.  
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A responsabilidade da Coordenadora de Curso tem aumentado significativamente com 
utilização dos resultados do ENADE, IDD e CPC pelo MEC para reconhecer ou renovar 
reconhecimento de curso.  

A Coordenadora de Curso tem carga horária disponível para atendimento aos alunos, 
docentes e realização de reuniões com o Colegiado de Curso e o NDE. Encaminha alunos e 
professores, quando necessário, para o atendimento psicopedagógico. Monitora as atividades 
acadêmicas para que tenham o sucesso esperado. Organiza atividades de nivelamento para os 
alunos com dificuldades de aprendizagem e mantém-se atualizada com relação à legislação 
educacional e a referente ao exercício profissional, dialoga com direção da IES para informá-la 
sobre as necessidades do curso. 

 

2.3 Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso é órgão responsável pela coordenação didática de cada curso e é 
constituído por docentes que ministram disciplinas de matérias distintas do currículo do curso, 
pelo Coordenador de Curso e um representante do corpo discente. 

Compõem o Colegiado do Curso de Educação Física: 

Nome do Professor Graduação Titulação Maior Regime de 
Trabalho 

Scheila Espindola Antunes Educação Física Mestrado Integral 
Ana Paula Bernardi Educação Física Mestrado Integral 
Aline Michelle da Silva Nunes Fisioterapia Especialização 

(mestranda) 
Parcial 

Luciane Guimarães Pascini Psicologia  Especialização Parcial 
Luciane Rodrigues Portugal Ciências 

Biológicas 
Doutorado Integral 

Sérvulo Francklin Oliveira Educação Física Especialização Parcial  
Mariane de Souza Emerick 
Representante Discente 

------- ------- ------- 

São competências do Colegiado de Curso: fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das 
disciplinas, com suas ementas e respectivos programas; elaborar o currículo do curso e suas 
alterações com a indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as 
diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; promover a avaliação do curso; decidir sobre 
aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos interessados; colaborar 
com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação e exercer outras atribuições de 
sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais órgãos colegiados. 

Os órgãos de deliberação da Faculdade do Futuro foram concebidos com poucos níveis 
hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a 
comunicação, exige menor controle burocrático, facilita a gestão de processos e de rotinas e a 
delegação de competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior envolvimento dos 
corpos docente e discente, e técnico-administrativo. Essa estrutura permite instaurar processos 
de decisão mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos que constituem a 
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comunidade acadêmica, possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas decisões 
adotadas. 

Os Coordenadores de Curso, que presidem os Colegiados de Curso, fazem parte do 
Conselho Superior da Faculdade do Futuro. 

O Colegiado do Curso de Graduação em Educação Física comprova, por meio de 
documentos oficiais da Instituição, a sua constituição e as suas atribuições e estas lhe conferem 
representatividade e importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso.  

As atas das reuniões do Colegiado de Curso comprovam a sua importância nas decisões 
dos assuntos que dizem respeito ao curso. A representatividade do Colegiado de Curso nos 
colegiados superiores da Faculdade do Futuro, também, comprovam a importância desse órgão 
na vida acadêmica institucional. 

 

2.4. Organização Acadêmico-Administrativa 

2.4.1. Organização do Controle Acadêmico 

A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais estabelecidas na 
Faculdade do Futuro. 

O registro e o controle acadêmico de matrícula, trancamento, transferência e 
aproveitamento de estudos são de responsabilidade da Secretaria da Faculdade do Futuro. Além 
disso, a Secretaria da Faculdade do Futuro é responsável por questões acadêmicas, expedição 
de atestados, históricos escolares, registro de diplomas, entre outras atividades.  

A verificação e o registro de freqüência, notas, aprovação/reprovação são de 
responsabilidade do professor e o seu controle de responsabilidade da Secretaria da Faculdade 
do Futuro. 

A Secretaria é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar e 
administrativo da Faculdade do Futuro, dirigido por um Secretário, sob a orientação do Diretor. 

O Secretário tem sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos, 
prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento Interno da 
Faculdade do Futuro e pela legislação vigente. Compete ao secretário: 

I – chefiar a Secretaria fazendo a distribuição eqüitativa dos trabalhos aos 
seus auxiliares, para o bom andamento dos serviços; 

II – comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e 
lavrando as respectivas atas; 

III – abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os 
à assinatura do Diretor; 
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IV – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, 
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de 
interessados ou direção da Faculdade do Futuro;  

V – redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 

VI – publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de 
aproveitamento de provas, dos exames e a relação de faltas, para o 
conhecimento de todos os interessados; 

VII – trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII – organizar as informações da direção da Faculdade do Futuro e exercer 
as demais funções que lhe forem confiadas. 

 

2.4.2 Registros Acadêmicos 

Os registros acadêmicos são informatizados, atualizados, confiáveis e de fácil acesso aos 
discentes e docentes. O processo de registros e controle acadêmicos é informatizado e está 
implantado, com garantia de atualização, confiabilidade e eficiência. 

A Instituição adquiriu licença de uso do sistema Giz Faculdade, que permite um controle 
total e integrado das áreas acadêmica e administrativa de instituições de ensino superior. Sendo 
um sistema desenvolvido na linguagem Delphi, utilizando banco de dados SQL-Server 
(Microsoft), possui interface de fácil entendimento e operação. 

A Instituição pode solicitar alterações no programa para inclusão de funcionalidade 
inexistente. 

O Sistema Giz Faculdade é composto por módulos: Módulo Básico, Módulo Secretaria 
Acadêmica e Giz Professor. 

São funções do MÓDULO BÁSICO: 

• Enviador de e-mails: permite enviar mensagens personalizadas. Representa agilidade e 
economia. Pode-se, por exemplo, enviar cartas de cobranças para alunos em débito, 
comunicados para professores; 

• Gerador de documentos/relatórios: permite ao usuário adaptar modelos pré-existentes ou 
criar novos documentos e relatórios personalizados, de maneira fácil e rápida. Ex.: certificados, 
recibos, diplomas, atestados, declarações, cartas p/ devedores etc.;  

• Definição de regras de acesso ao sistema por usuário ou grupos de usuários; 

• Permite restringir o acesso dos usuários a determinadas unidades/cursos; 

• Configuração dos parâmetros do sistema, cadastro das tabelas auxiliares;  

• Atualização da base de dados (novas versões do sistema); 
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• Auditoria da utilização: o sistema registra o horário que o usuário entrou e saiu de cada 
módulo, as funcionalidades acessadas, as consultas realizadas e os relatórios emitidos. É 
possível saber quais dados foram inseridos, excluídos ou alterados por usuário e em qual 
data/hora;  

• Exporta dados para o Módulo Professor (GIZ PROFESSOR); 

• Rotina para criação de banco de dados unificado (utilizada por IES que possuem mais de 
um campus). 

O MÓDULO SECRETARIA ACADÊMICA permite o controle e gerenciamento da vida 
acadêmica do aluno, desde seu ingresso até a conclusão do curso. Atende a cursos de 
graduação, pós-graduação e extensão. Permite a emissão de contratos, declarações e 
atestados, de acordo com modelos exclusivos da Instituição. Oferece várias possibilidades de 
parametrização, sendo possível configurar notas, conceitos, etapas de prova final e 2ª época das 
maneiras mais diferenciadas possíveis. 

Através da integração com o Módulo Professor/Web Professor, facilita o trabalho da 
Secretaria: na instituição de ensino ou no seu lar, o professor digita as notas de cada avaliação 
ou trabalho, faltas e conteúdo ministrado e exporta para a secretaria. O sistema diminui a 
possibilidade de erros, elimina a repetição de tarefas, além de proporcionar que as informações 
estejam disponíveis para os alunos, secretárias e coordenadores com mais rapidez. Mais 
facilidade e comodidade para professores, profissionais da secretaria e alunos. 

O GIZ PROFESSOR otimiza o trabalho dos professores e dos profissionais da Secretaria, 
diminuindo a possibilidade de erros. Com o GIZ PROFESSOR, as informações relativas às 
notas, faltas e conteúdo ministrado nas aulas ficam disponíveis para alunos, secretárias e 
coordenadores com muito mais rapidez. 

O professor digita as notas de cada avaliação ou trabalho, faltas e conteúdo ministrado e 
com toda segurança pode imprimir boletins ou obter resultados parciais ou finais.  

O sistema permite que o próprio docente emita o diário de classe contendo as faltas, as 
notas das avaliações e dos exercícios, o total das faltas e a nota final da etapa. E no verso do 
diário de classe, aparecem as datas das aulas e a relação do conteúdo que foi trabalhado em 
cada uma delas. 

• Gráficos: desenvolvimento da turma, desenvolvimento do aluno, média do aluno x média 
da turma, histogramas. 

• Relatórios/Consulta: alunos por turma, diário de classe, notas e faltas, alunos em 
recuperação, alunos reprovados, acompanhamento de resultados, avaliação por aluno, avaliação 
por turma. 

 

2.4.3 Pessoal Técnico e Administrativo 

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não docentes, tem a 
seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade do Futuro. 
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As atividades próprias do corpo técnico-administrativo no ensino superior são definidas 
como atividades de apoio técnico, administrativo e operacional. 

Na Secretaria da Faculdade do Futuro estão lotados funcionários de nível superior e 
auxiliares administrativos, especialmente treinados para o exercício de suas tarefas. 

A formação profissional dos membros do corpo técnico-administrativo é adequada às 
funções que exercem em seus respectivos cargos. O corpo técnico-administrativo apresenta 
adequação de experiência profissional nas funções exercidas, facilitando o bom desempenho 
dos cursos e a qualidade de atendimento à comunidade acadêmica. A experiência profissional 
dos membros do corpo técnico-administrativo é correspondente às funções que exercem. 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade do Futuro está preparado para atuar no 
âmbito da assessoria específica aos cursos de graduação. Além disso, atende às necessidades 
do Curso de Graduação em Educação Física.  

O Curso de Graduação em Educação Física tem à sua disposição pessoal de apoio 
técnico e administrativo necessário à execução de seus serviços e ao cumprimento de suas 
atribuições. 

 

2.5 Atendimento ao Discente 

2.5.1. Apoio Psicopedagógico ao Discente 

O Serviço de Atendimento ao Discente (SAD) da Faculdade do Futuro é o setor 
responsável pelo apoio psicopedagógico ao discente. Apresenta a articulação entre as atividades 
de ensino propostas em sala de aula e a solução dos problemas encontrados pelos alunos na 
execução destas atividades. Para que esta articulação se concretize são sugeridas atividades 
embasadas em trabalhos com dificuldades crescentes e interdisciplinares. 

O Serviço de Atendimento ao Discente oferece atendimento psicopedagógico aos alunos 
de todos os cursos da Faculdade do Futuro, com o preenchimento de fichas individualizadas e 
acompanhamento direto dos alunos, no sentido da análise do progresso de cada um dos 
acadêmicos atendidos. 

O SAD é constituído por um psicólogo, com horários previamente fixados e expostos para 
o conhecimento da comunidade acadêmica. 

 

2.5.2 Mecanismos de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Faculdade 
do Futuro oferece cursos de nivelamento em Biologia, Língua Portuguesa e Química. Os cursos 
de nivelamento são oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas primeiras 
semanas de aula. São realizados aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos.  

Os cursos de nivelamento têm por objetivo revisar conteúdos necessários ao desempenho 
acadêmico do aluno; oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala de 
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aula; integrar o estudante na comunidade acadêmica; e refletir com o estudante sobre o que 
representa a nova vida acadêmica. 

A Faculdade do Futuro oferece suporte ao desenvolvimento de cursos de nivelamento 
compatíveis com as prioridades dos cursos que são oferecidos, conforme necessidades 
identificadas pelas Coordenadorias de Curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser 
apresentados para nivelamento dos alunos. 

 

2.5.3 Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos 
membros do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal específica 
para atendimento ao aluno, assim como pelo Serviço de Atendimento ao Discente (SAD). Esse 
atendimento é feito personalizado e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde 
cada aluno pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 
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CORPO DOCENTE DO CURSO 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

1.1. Titulação Acadêmica 

O corpo docente do Curso de Graduação em Educação Física é integrado por 20 
professores, sendo 04 doutores (20%), 08 mestres (40%) e 08 especialistas (40%). 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 
Doutorado 04 20 
Mestrado 08 40 

Especialização 08 40 
TOTAL 20 100,00 

Assim, 60% dos docentes do Curso de Graduação em Educação Física têm titulação 
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

A formação dos professores, na graduação ou na pós-graduação, e a experiência 
profissional são adequadas aos componentes curriculares que ministram. 

No quadro a seguir é apresentada a relação nominal dos professores, seguida do CPF, 
formação acadêmica, componente curricular, semestre e regime de trabalho. 
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PROFESSOR CPF 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ATIVIDADES NA IES 

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

SEMESTRE 
REGIME DE 
TRABALHO ÁREA/IES/ANO DE 

CONCLUSÃO 
NÍVEL/ÁREA/IES/ANO DE 

CONCLUSÃO 

Alberto Rodrigues 
Nunes Júnior 

00873695674 

Graduação em Educação 
Física. Instituto 
Presbiteriano Gammon. 
1999. 

Especialização em Educação 
Física Escolar. Faculdades 
Integradas de Jacarepaguá, 
FIJ. 2006. 

Fundamentos e 
Metodologia dos 

Esportes Coletivos III 
– Futebol e Futsal 

3º 

Parcial 

Núcleo de Estudo e 
Prática Pedagógica 

IV 
4º 

Fundamentos e 
Metodologia das 

Atividades Aquáticas 
4º 

Estágio 
Supervisionado em 

Educação Física 
Escolar II 

5º 

Aline Michelle da 
Silva Nunes 

04964377636 Graduação em Fisioterapia. 
Universidade Católica de 

Especialização em 
Fisioterapia Neurológica. 
Faculdade Ciências Médicas 

Cinesiologia Aplicada 
à Educação Física 

2º 
 

Parcial 
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Petrópolis, UCP. 2004. de Minas Gerais. 2005. 

Ana Paula 
Bernardi 

81897383053 

Graduação em Educação 
Física Licenciatura Plena. 
Universidade Federal de 
Santa Maria, UFSM. 2002. 

Mestrado em Educação. 
Universidade Federal de 
Santa Maria, UFSM. 2008. 

Núcleo de Estudo e 
Prática Pedagógica I 

1º 

Integral 

Política e 
Organização da 

Educação Básica 
3º 

  

Didática 4º 

Fundamentos e 
Metodologias da EF 

p/ Pessoas 
Necessidades 

Especiais 

6º 

Estágio 
Supervisionado em 

Educação Física 
Escolar III 

6° 

Francisco Teixeira 
Coelho 

05964501680 
Graduação em Educação 
Física. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 

Mestrado em Ciências do 
Esporte. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 

Dimensões Histórico-
Sociais da Educação 

Física 
1º Parcial 
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UFMG. 2006. UFMG. 2009. Fundamentos e 
Metodologia dos 

Esportes Individuais 
1º 

Fundamentos e 
Metodologia dos 

Esportes Coletivos I - 
Voleibol 

2° 

Disciplina Optativa I – 
Vivências Corporais 

6° e 7° 

Daniela da 
Fonseca Pacheco  

03915841625 

Graduação em 
Odontologia. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
UFMG. 2000. 

Doutorado em Ciências 
Biológicas (Fisiologia e 
Farmacologia). Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
UFMG. 2008. 

Fisiologia Humana 
Aplicada à Educação 

Física 
2º Parcial 

Destter Alacks 
Antonietto  

05863855681 

Graduação em Educação 
Física – 
Licenciatura/Bacharelado. 
Centro Universitário de 
Caratinga, UNEC. 2006. 

Especialização em 
Atividades Motoras para 
Promoção da Saúde. Centro 
Universitário de Caratinga, 
UNEC. 2007. 

Aprendizagem 
Motora 

4º 

 

Parcial 

Fundamentos e 
Metodologia do 

Ensino das Lutas 
5º 

Estágio 
Supervisionado em 

Educação Física 

4° e 7º 
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Escolar I e IV 

Fábio Luiz 
Rigueira Simão  

01311119655 

Graduação em 
História/Licenciatura. 
Universidade Federal de 
Viçosa, UFV. 2004. 

Mestrado em História. 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora, UFJF. 2008. 

Sociologia Aplicada à 
Educação Física 

Escolar 
5º 

Parcial 

Filosofia Aplicada à 
Educação Física 

5º 

Fabrícia Lacerda 
Gonçalves 

01187151602 

Graduação em Ciências 
Biológicas. Universidade 
Federal de Viçosa, UFV. 
2001. 

Doutorado em Entomologia. 
Universidade Federal de 
Viçosa, UFV. 2008. 

Metodologia do 
Trabalho e da 

Pesquisa Científica 
2º 

Integral 
Elaboração de 

Projeto de TCC - 
Colaboradora 

5º 

Fernando de 
Souza Portes  

04307622677 
Graduação em Turismo. 
Faculdade de Turismo de 
Caratinga. 2005. 

Especialização em Literatura 
e Lingüística Aplicada. 
Centro Universitário de 
Caratinga. UNEC. 2007 

LIBRAS – Linguagem 
Brasileira de Sinais 

4º 

 

Parcial 
Optativa I – 

Educação Inclusiva: 
perspectivas culturais 

e sociais 

5°/7°  

Leandro Oliveira 
Lopes  

04017135633 
Graduação em Ciências da 
Computação. Universidade 
Federal de Lavras. UFLA. 

Especialização em 
Administração de Sistemas e 
Informação. Universidade 

Informática Aplicada 
à Educação Física 

2º 
 

Parcial 
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2004. Federal de Lavras. UFLA. 
2005. 

Lidiane Meire 
Kohler 

03119118621 

Graduação em Farmácia e 
Bioquímica. Universidade 
Federal de Juiz de Fora, 
UFJF. 2000. 

Doutorado em Ciências 
Biológicas (Microbiologia). 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, UFMG. 2008. 

Anatomia Humana 
Aplicada à Educação 

Física  
1º 

Integral 

Ética Profissional e 
Cidadania 

6º 

Luciane 
Guimarães Pascini 

Nunes 
02783049660 

Graduação em Psicologia. 
Centro de Ensino Superior 
de Juiz de Fora, CESJF. 
2001. 

Especialização em Educação 
Especial com ênfase em 
Educação Inclusiva. 
Faculdade de Direito e 
Ciências Sociais do Leste de 
Minas, FADILESTE. 2003. 

Psicologia da 
Educação 

3º Parcial 

Luciane Rodrigues 
Portugal 

03442739624 

Graduação em Ciências 
Biológicas. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
UFMG. 1998. 

Doutorado em Bioquímica e 
Imunologia. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
UFMG. 2006. 

Citologia e Histologia 1º 
 

Integral 
Disciplina Optativa I – 

Atividade Física e 
Nutrição 

6° 

Luciano Neves de 
Souza  

02997058627 
Graduação em Letras. 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, UFMG. 2003. 

Mestrado em Letras. 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, UFMG. 2007. 

Técnicas de Estudo e 
Produção de Textos 

2º Parcial 
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Patrícia Dolabela 98895591615 

Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Laticínios. 
Universidade Federal de 
Viçosa, UFV. 1999. 

Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal de 
Viçosa, UFV. 2001. 

Citologia-Histologia – 
Colaboradora 

1º Integral 

Regina Coeli 
Monteiro de Frias  

055.100.416-92 

Graduação em Educação 
Física. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
UFRJ. 1981. 

Especialização em 
Atividades Motoras da Saúde 
e Qualidade de Vida. Centro 
Universitário de Caratinga, 
FUNEC/UNEC. 2006. 

Jogos e Recreação 
na Escola 

2º 

Integral 

Núcleo de Estudo e 
Prática Pedagógica II 

2º 

Núcleo de Estudos e 
prática Pedagógica III 

3° 

Fundamentos e 
Metodologia das 
Manifestações 

Corporais Brasileiras 

5º 

Estágio 
Supervisionado em 

Educação Física 
Escolar III e IV 

6º e 7° 

Rogério Santos 47141093168 Graduação em Educação 
Física. Universidade 

Mestrado em Educação 
Física. Universidade Federal 

Ginástica Escolar 1°  
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Pereira Federal de Viçosa. UFV. 
2005. 

de Santa Catarina. UFSC. 
2009. 

Fundamentos e 
Metodologia dos 

Esportes Coletivos IV 
– Basquete  

3° 

Integral 

Fundamentos 
Teóricos e 

Metodológicos da 
Educação Física 

Escolar 

5° 

Fundamentos e 
Metodologia dos 

Esportes Coletivos II 
- Handebol 

2° 

Scheila Espindola 
Antunes 

96045779053 

Graduação em Educação 
Física Licenciatura Plena. 
Universidade Federal de 
Santa Maria, UFSM. 2002. 

Mestrado em Educação 
Física. Universidade Federal 
de Santa Catarina, UFSC. 
2007. 

Metodologia do 
Ensino das 

Atividades Rítmicas e 
Expressivas 

3º 

 

Integral 
Metodologia de 

Ensino da Educação 
Física 

4º 

Elaboração de 
Projeto de TCC 

5º 
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Disciplina Optativa II 
– esporte e Mídia: 
necessidades e 

possibilidade para a 
educação física 

escolar 

6º/7° 

Sérvulo Francklin 
Oliveira  

57966818691 

Graduação em Educação 
Física. Universidade 
Federal de Viçosa, UFV. 
1999. 

Especialização em Personal 
Training e Prescr. de 
Atividades Físicas. Centro 
Universitário de Volta 
Redonda, UNIFOA. 2006. 

Crescimento e 
Desenvolvimento 

Humano 
2º 

Parcial 

Bases Fisiológicas da 
Atividade Física 

3º 

Medidas e Avaliação 
em Educação Física 

Escolar 
3º 

Educação Física e 
Saúde na Escola 

6º 

Tatiana Vasquez 
Camelo dos 

Santos 
05189803759 

Graduação em 
Enfermagem e Obstetrícia. 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, 
UNIRIO. 1998. 

Mestrado em Enfermagem. 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, 
UNIRIO. 2006. 

Atendimento de 
Emergência em 
Educação Física 

4º 
 

Integral 
Disciplina Optativa II 

– Saúde Coletiva 
6º/7° 
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(*) Também respondem pelo componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)” os seguintes professores: Alberto Rodrigues Nunes Júnior; Aline Michelle da 
Silva Nunes; Ana Paula Bernardi; Anderson da Cunha Baia; Daniela da Fonseca Pacheco; Destter Alacks Antonietto; Fabrícia Lacerda Gonçalves; Fernando de Souza Portes; 
Francisco Teixeira Coelho; Leandro Oliveira Lopes; Lidiane Meire Kohler; Luciane Guimarães Pascini Nunes; Luciane Rodrigues Portugal; Luciano Neves de Souza; Regina 
Coeli Monteiro de Frias; Rogério Santos Pereira; Scheila Espindola Antunes; Sérvulo Francklin Oliveira; Tatiana Vasquez Camelo dos Santos.  
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1.2 Experiência no Magistério Superior / Fora do Magistério 

No que se refere à experiência profissional, a Faculdade do Futuro, ao selecionar os 
professores para o Curso de Graduação em Educação Física, assumiu como compromisso 
priorizar a contratação de profissionais com experiência no magistério superior ou fora do 
magistério. 

A experiência profissional no magistério possibilita ao professor uma atuação segura, 
focada na aprendizagem dos alunos e integrada a proposta pedagógica da Instituição (tanto na 
dimensão do coletivo como na dimensão do profissional). No que se refere à experiência 
profissional fora do magistério, esta possibilita ao professor uma abordagem mais prática dos 
conteúdos curriculares ministrados em sala de aula. 

 

2. CONDIÇÕES DE TRABALHO 

2.1 Regime de Trabalho 

O corpo docente do Curso de Graduação em Educação Física é integrado por 20 
professores, sendo 07 (sete) contratados em regime de tempo integral e 13 (treze) em regime de 
tempo parcial.  

CORPO DOCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Tempo Integral 09 45,00 
Tempo Parcial 11 55,00 

TOTAL 20 100,00 

A Faculdade do Futuro investe na composição de um corpo docente que possui uma 
dedicação preferencial, cujo resultado seja a construção de uma carreira assentada em valores 
acadêmicos. Assim, 100% dos docentes do Curso de Graduação em Educação Física possuem 
contrato de trabalho em regime de tempo integral ou parcial. 

O corpo docente do Curso de Graduação em Educação Física possui carga horária 
semanal no ensino de graduação e em atividades complementares compatível a este nível de 
ensino. 

 

2.2 Número de Vagas Anuais Autorizadas por “Docente Equivalente a Tempo Integral” 

A Faculdade do Futuro mantém adequada relação entre o número de vagas anuais 
autorizadas e o número “docente equivalente a tempo integral”. 

A relação entre o número de vagas anuais autorizadas e o número “docente equivalente a 
tempo integral” é de 6,89. 
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2.3. Alunos por Turma em Disciplina Teórica 

As turmas em disciplina teórica são de 50 alunos, nas atividades práticas, as turmas têm 
as dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação da Coordenadoria de Curso, 
entretanto, as turmas de aulas práticas não ultrapassam 25 alunos. 

 

2.4 Número Médio de Disciplinas por Docente 

A média de disciplinas por docente no semestre é menor que 02 (dois). 

 

2.5 Pesquisa e Produção Científica 

Os professores do Curso de Graduação em Educação Física têm, em média, 03 (três) 
produções por docente. A Faculdade do Futuro oferece todas as condições para o 
desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, inclusive com participação de alunos. A 
Faculdade do Futuro desenvolve atividades de pesquisa e de iniciação científica, promovendo 
ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão.  

A Faculdade entende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio necessário à 
qualificação do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios: o conhecimento científico é o 
principal patrimônio para o desenvolvimento econômico sustentável e responsável de uma 
região; o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em que estes se 
localizam deve estar refletido na política de pesquisa da Instituição; a prática da pesquisa 
contribui para a formação de profissionais aptos a propor soluções alternativas e criativas face às 
transformações sociais; a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando 
possível a formação de professores e futuros ingressos nos programas de pós-graduação, lato e 
stricto sensu; a pesquisa reverte-se em benefícios para a Instituição, promovendo o ensino, e 
para a comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a pesquisa cumpra seu papel 
no desenvolvimento social sustentável e responsável, ela não pode estar dissociada das 
atividades de ensino e de extensão; a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos 
centros universitários ou aos “centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura da 
instituição de ensino superior, ainda que de pequeno porte, sem que isto implique na redução do 
rigor dos métodos científicos. 

Os incentivos à pesquisa estão previstos no Regimento Interno da Faculdade do Futuro. 
De acordo com o artigo 37, a IES incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, 
principalmente através: do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em 
qualquer atividade didático-pedagógica; da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, 
tais como, biblioteca, documentação e divulgação científica; da formação de pessoal em cursos 
de pós-graduação; da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de 
determinados projetos; da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa; 
do intercâmbio com instituições científicas; e da programação de eventos científicos e 
participação em congressos, simpósios, seminários e encontros. 

Para promover as atividades de pesquisa, a Faculdade do Futuro utiliza as seguintes 
estratégias de ação: concessão de bolas para execução de projetos científicos; promoção de 
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meios e recursos para auxiliar a publicação de livros e monografias de membros dos corpos 
docente e discente; desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade 
empresarial e órgãos de fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência 
gerencial, a consultoria e prestação de serviços às empresas privadas e entidades oficiais; 
realização de convênios com outras instituições, públicas e privadas; intercâmbio com 
instituições, visando a incentivar contratos entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos 
comuns; divulgação das pesquisas realizadas; realização de conclaves destinados ao debate de 
temas de interesse da pesquisa; incentivo à participação de discentes na iniciação científica; 
incentivo à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais. 

O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP tem por finalidade congregar 
os projetos de pesquisa e de extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das 
atividades, além de buscar e promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais 
dos projetos desenvolvidos. 



 

125 

 

INFRAESTRUTURA DO CURSO 

1. INSTALAÇÕES GERAIS 

1.1 Espaço Físico 

A Faculdade do Futuro funciona em um imóvel localizado em uma área de terreno urbano 
com 5.435,07 m², dentro de uma reserva florestal permanente de Mata Atlântica de mais de 
20.000,00 m². A área construída corresponde a aproximadamente 7.293,48 m², onde estão 
localizadas as salas de aula; instalações administrativas; instalações para docentes (sala de 
professores e sala de reuniões; gabinetes de trabalho para professores); instalações para 
coordenadorias de curso; auditório; área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento 
de atividades esportivas, de recreação e culturais; infraestrutura de alimentação e serviços; 
instalações sanitárias; biblioteca; laboratórios de informática e laboratórios específicos.  

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o 
espaço físico é adequado ao número de usuários e para as atividades programadas. A estrutura 
física está adaptada para o atendimento aos portadores de necessidades especiais.  

a) Salas de Aula 

A Faculdade do Futuro tem uma estrutura com salas de aula bem dimensionadas, dotadas 
de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo 
a todas as condições de salubridade. As salas de aula possibilitam a comodidade necessária à 
atividade desenvolvida. 

Há 18 salas de aula com 61,00 m2, cada; 03 (três) salas de aula com 90,00 m2, cada; e 01 
(uma) sala de aula com 120,00 m2.  

b) Instalações Administrativas 

As instalações administrativas apresentam condições plenas no que se refere à dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à 
atividade proposta. A Faculdade do Futuro possui instalações compatíveis com sua estrutura 
organizacional e necessidade administrativa. 

c) Instalações para Docentes 

Sala de Professores e Sala de Reuniões 

A Faculdade do Futuro tem salas para professores, equipadas segundo a finalidade, com 
microcomputadores com acesso à Internet, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades 
desenvolvidas. 

As salas de reuniões são utilizadas pelo Colegiado de Curso e possuem dimensões 
adequadas e os equipamentos necessários para o trabalho desenvolvidos nas referidas 
reuniões. 

Gabinetes de Trabalho para Professores 
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O Curso de Graduação em Educação Física dispõe de gabinetes de trabalho equipados, 
para a Coordenadora de Curso, para os integrantes do NDE e para os docentes contratados em 
regime de tempo integral e parcial, segundo a finalidade de utilização, todos com 
microcomputadores conectados à Internet, impressora, telefone, e atendem aos requisitos de 
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à 
atividade desenvolvida, permitindo a adequada permanência do corpo docente na Instituição. 

d) Instalações para Coordenadorias de Curso 

As Coordenadorias de cada Curso funcionam em sala exclusiva, bem dimensionadas e 
dotadas de isolamento acústico, de iluminação, de ventilação, de mobiliário e aparelhagem 
específica, atendendo às condições de salubridade. Nas salas há microcomputadores com 
acesso à Internet. 

e) Auditório 

A Faculdade do Futuro possui 01 (um) auditório, com sistema de sonorização com mesa 
de som, amplificador e caixas acústicas, dotado de isolamento acústico, de iluminação, de 
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 

f) Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, 
de Recreação e Culturais 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, 
de recreação e culturais. A Faculdade do Futuro conta com um ginásio poliesportivo. 

g) Infraestrutura de Alimentação e Serviços 

As instalações oferecem infraestrutura de alimentação e de serviços, com variedade e 
qualidade, para atender a comunidade acadêmica.  

A Faculdade do Futuro dispõe de cantina e praça de alimentação instalada em uma área 
livre de 350,00 m² cercada por uma área verde com paisagismo. Conta com 50 mesas e 200 
cadeiras. A cantina está instalada em uma área de 80,00 m². 

h) Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias apresentam condições plenas em termos de espaço físico, 
equipamentos, sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de higiene, 
iluminação, ventilação e limpeza. 

As instalações sanitárias são compatíveis com o número dos usuários e apresentam 
condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O sistema de limpeza é 
realizado permanentemente por prestadores de serviço contratados pela Mantenedora. 

 

 

i) Biblioteca 
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A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, 
tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos 
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e 
comodidade necessária à atividade proposta.  

j) Laboratórios de Informática 

A Faculdade do Futuro conta com 02 (dois) laboratórios de informática, cada um instalado 
em uma área de 61,00 m2, dispondo de equipamentos e materiais necessários para ao seu 
funcionamento. 

k) Laboratórios Específicos 

A Faculdade do Futuro dispõe de laboratórios específicos dos cursos de graduação 
atualmente em funcionamento, voltados para o desenvolvimento das atividades práticas 
requeridas no processo de formação. Entre eles, pode-se citar: coleção zoológica; ginásio 
poliesportivo; herbário; laboratório de análise instrumental; laboratório de anatomia; laboratório 
de bioquímica e fisiologia; laboratório de bromatologia; laboratório de cinesiologia; laboratório de 
controle de qualidade; laboratório de farmacobotânica/ farmacognosia/ fitoterapia; laboratório de 
farmacologia; laboratório de farmacotécnica / cosmetologia; laboratório de fisiologia e histologia; 
laboratório de hematologia / citologia; laboratório de homeopatia / farmácia escola; laboratório de 
imunologia; laboratório de microbiologia; laboratório de microscopia; laboratório de parasitologia; 
laboratório de parasitologia, citohistologia, microbiologia; laboratório de química farmacêutica; 
laboratório de química geral / analítica / orgânica; laboratório de semiologia e semiotécnica; 
laboratório de tecnologia farmacêutica; laboratório de toxicologia; laboratório de zoologia, 
botânica e geologia; laboratório fisiologia / farmacologia; laboratórios de química I, II, análise 
instrumental e sala de balança.  

 

1.2 Equipamentos 

a) Acesso a Equipamentos de Informática 

Os alunos podem acessar os equipamentos de informática nos laboratórios de informática 
e na biblioteca. Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 
funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por algum 
professor da Instituição. Os equipamentos da biblioteca também são de livre acesso aos alunos 
no horário de funcionamento da mesma.  

A Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos um total de 50 microcomputadores em 
laboratórios de informática com acesso à Internet.  

No laboratório de informática nº 01 há 25 microcomputadores, todos com acesso à 
Internet. A configuração dos 25 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Core2 Duo 
2.66, 2 GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD-RW, Monitor LCD de 17W”, Sistema 
Operacional Windows XP.  

No laboratório de informática nº 02 há 25 microcomputadores, todos com acesso à 
Internet. A configuração de 24 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Celeron D 
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2.66, 256 GHz, 80 Memória (GB) / HD (GB), CD-RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional 
Windows XP. Há 01 (um) microcomputador com a seguinte configuração: Processador Intel 
Pentium D 2.80, 512 GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD-RW, Monitor CRT de 17”, Sistema 
Operacional Windows 2003. 

Adicionalmente, a Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos 13 microcomputadores na 
biblioteca. 

O acesso aos microcomputadores é facilitado por uma política interna de organização de 
tempo. Os equipamentos estão ligados em rede, no sentido de proporcionar maior integração 
acadêmica, já que toda a comunidade tem acesso ao mesmo servidor. E conta também com 
acesso à Internet por meio de provedor Velox/Telemar. 

Considerando que o total de matrículas dos cursos em funcionamento na Faculdade do 
Futuro é 778, e que a Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos um total de 50 
microcomputadores em laboratórios de informática com acesso à Internet, tem-se a proporção 
de 01 (um) terminal para 16 alunos.  

b) Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet) 

A Faculdade do Futuro possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação 
científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade 
suficiente para o desenvolvimento das atividades. 

c) Recursos Audiovisuais e Multimídia 

A Faculdade do Futuro dispõe de recursos tecnológicos e de audiovisual que poderão ser 
utilizados pelos professores e alunos. Alguns recursos tecnológicos e de audiovisual já estão 
instalados nas dependências físicas específicas; outros podem ser utilizados mediante 
agendamento prévio com o funcionário responsável pelos equipamentos, o qual é encarregado 
de instalar os equipamentos no horário e sala conforme agenda, assim como, desinstalar os 
mesmos após o uso.  

 

1.3. Serviços 

a) Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, 
são executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 
contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em:  

a) manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da 
comunidade acadêmica;  
b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as 
condições dos espaços e instalações próprias para o uso;  
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c) executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica 
e de construção da Instituição. 

b) Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, são 
executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 
contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistem em:  

a) manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da 
comunidade acadêmica;  
b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as 
condições dos equipamentos para o uso;  
c) executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da 
Instituição. 

 

1.4 Condições de Acesso aos Portadores de Necessidades Especiais 

Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade do Futuro apresenta as 
seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 
coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas 
com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;�portas e banheiros adaptados com 
espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;�barras de apoio nas paredes dos 
banheiros;�lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira 
de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade do Futuro está 
comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: 
máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a microcomputador, sistema de 
síntese de voz;�gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de 
áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a 
aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo 
bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade do Futuro está 
igualmente comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes 
de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o 
real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 
conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, 
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 
matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 
lingüística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva, a Faculdade do Futuro: 
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• Promoverá cursos de formação de professores para: a) o ensino e uso de LIBRAS; b) a 
tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) o ensino da Língua Portuguesa, 
como segunda língua para pessoas surdas; 

• Oferecerá o ensino de LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda língua 
para alunos surdos; 

• Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) tradutor e 
intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa 
como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento 
acerca da singularidade lingüística manifestada pelos alunos surdos; 

• Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas 
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno; 

• Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 
alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

• Adotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na 
correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade 
lingüística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 

• Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios 
eletrônicos e tecnológicos; 

• Disponibilizará os equipamentos, o acesso às novas tecnologias de informação e à 
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva. 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e 
buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à 
informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 5.626/2005, a 
Faculdade do Futuro proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de 
LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 
equipamentos e tecnologias que viabilizam o acesso à comunicação, à informação e à 
educação.  

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, a Faculdade do Futuro conta 
em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à 
comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua: a) nos 
processos seletivos para os cursos na Faculdade do Futuro; b) nas salas de aula para viabilizar 
o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades 
didático-pedagógicas; e c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da 
Faculdade do Futuro. 

Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a 
especificidade lingüística do aluno surdo. 
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Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS foi 
inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério e será inserida no curso de Fonoaudiologia, caso a Faculdade do Futuro 
venha a oferecer tal curso. Nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, 
LIBRAS é oferecida como disciplina curricular optativa.  

A Faculdade do Futuro, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

A Faculdade do Futuro coloca à disposição de professores, alunos, funcionários 
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às 
atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

2. BIBLIOTECA 

2.1. Espaço Físico 

A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, 
tecnológicas e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos 
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e 
comodidade necessária à atividade proposta.  

a) Instalações para o Acervo 

O acervo encontra-se organizado em estantes adequadas, com livre acesso aos usuários 
da biblioteca. Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições 
para armazenagem, preservação e disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor 
de incêndio e sinalização bem distribuída. 

b) Instalações para Estudos Individuais e em Grupo 

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere ao 
espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. 

Para estudos individuais, há 16 cabines isoladas sendo 02 (duas) para portadores de 
necessidade especiais. 

Para estudos em grupo há 04 (quatro) cabines isoladas com 01 (uma) mesa sextavada e 
06 (seis) cadeiras; além de área reservada para estudo com 11 mesas sextavadas e 66 
cadeiras. 

 

2.2 Acervo 

a) Livros 

O acervo de livros é constituído basicamente de obras nas áreas de atuação da 
Faculdade do Futuro. Todo o desenvolvimento do acervo é norteado pelos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, baseando-se na atualização dos títulos existentes frente ao mercado editorial, 
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adequação do número de exemplares ao número de alunos e inclusão de novos títulos indicados 
na bibliografia básica e complementar. 

Bibliografia Básica 

As disciplinas ministradas no Curso de Graduação em Educação Física possuem no 
mínimo 03 (três) títulos indicados para a bibliografia básica, em proporção adequada de 
exemplares por acadêmicos, e está devidamente tombada junto ao patrimônio da Faculdade do 
Futuro.  

A bibliografia foi recomendada pelos docentes responsáveis pelas disciplinas, 
supervisionada pela Coordenadora de Curso. O Núcleo Docente Estruturante trabalha também 
no sentido de recomendar a atualização bibliográfica, através de seu acervo de livros e 
periódicos. 

A bibliografia básica atende aos programas das disciplinas do Curso de Graduação em 
Educação Física. 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia complementar indicada atente aos programas das disciplinas com o 
mínimo de 05 (cinco) títulos para cada disciplina. A bibliografia complementar atua como um 
acervo complementar na formação dos alunos. 

b) Periódicos 

A biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos 
para os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto são mantidas 
assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo com as indicações da 
comunidade acadêmica. Além das assinaturas de periódicos a Faculdade do Futuro viabiliza 
acesso aos periódicos disponíveis livremente no site da Capes.  

Para o Curso de Graduação em Educação Física foram adquiridas as assinaturas de 
periódicos que atendem às necessidades acadêmico-científicas da comunidade acadêmica. São 
exemplos de periódicos assinados: 

• Revista Movimento: Revista da Escola de Educação Física – UFRGS; 

• Revista Brasileira de Ciência do Esporte: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – 
UFG; 

• Revista Brasileira de Ciência e Movimento – CELAFISCS; 

• Revista Motrivivência: Revista do CDS – UFSC; 

• Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada – SOBAMA; 

• Educação Física: Órgão Oficial do CONFEF: CONFEF; 

• Ensino Superior: Editora Segmento; 
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• Inclusão: Revista de Educação Especial: Secretária de Educação Especial, MEC; 

• Educação: Editora Segmento. 

c) Informatização 

O acervo está todo informatizado. Há representação de todo o acervo no software 
utilizado pela Faculdade do Futuro, inclusive com possibilidade de acesso remoto.  

A biblioteca utiliza o software WINISIS, sendo este um sistema generalizado para 
armazenamento e recuperação de informações; projetado especificamente para a construção e 
administração automatizada de bases de dados estruturada e não numérica. 

O Micro CDS/ISIS é um sistema de armazenamento e foi desenvolvido pela UNESCO, 
desde 1985, para satisfazer a necessidade expressada por muitas instituições, especialmente 
em países em desenvolvimento. O sistema auxilia a gerenciar as informações disponíveis 
utilizando novas tecnologias. O software CDS/ISIS foi originalmente baseado na versão de 
Mainframe, no final da década de 60, levando vantagem de vários anos de experiência adquirida 
em seu desenvolvimento. Atualmente, conta com versões em DOS, UNIX e Windows.  

As principais características do WINISIS são: controle de registros variáveis, campos e 
sub-campos, economizando assim espaço de disco e tornando possível armazenar maiores 
quantidades de informação; módulo de definição de banco de dados que permite para o usuário 
definir os dados a serem processados para uma aplicação particular; módulo de entrada de 
dados para inclusão e manutenção das informações no banco de dados criado, permitindo criar 
telas específicas; módulo de recuperação de informações que usa uma poderosa linguagem de 
busca que provê campo-nível e operadores de busca de proximidade, além dos operadores de 
and/or/not tradicionais, como também texto-livre; poderoso gerador de relatórios que permitem 
para o usuário criar facilmente qualquer produto impresso, como catálogos, índices, diretórios 
etc.; função de intercâmbio de dados baseado no ISO 2709 padrão internacional – MARC; 
aplicação integrada – CDS/ISIS Pascal, permite que o usuário desenvolva softwares para 
necessidades específicas; funções que permitem para o usuário construir banco de dados 
relacionais. 

d) Base de Dados 

A biblioteca disponibiliza bases de dados (on-line, papel e CD-ROM) para pesquisa. Estão 
instalados em locais apropriados da biblioteca microcomputadores com acesso à Internet para 
consulta a bases de dados on-line. 

Atualmente, podem ser acessadas na biblioteca as seguintes bases de dados e 
bibliotecas virtuais: SCIELO; PROSSIGA; Biblioteca Virtual de Enfermagem; Biblioteca Virtual de 
Psicologia; ReBAP; Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida: livros, pelo catálogo on-line 
(sistema WINISIS) de acesso público; periódicos (Kardex); materiais especiais (mapas, fitas de 
vídeos, CD-ROM e outros); Fontes de informação em CD-ROM: fontes primárias e secundárias 
para consulta e pesquisa. 

e) Multimídia 
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A biblioteca disponibiliza acervo multimídia e os equipamentos necessários para a 
utilização deste material pelos usuários. O acervo multimídia é composto basicamente de fitas de 
vídeo em diversas áreas do conhecimento. 

f) Jornais e Revistas 

A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e revistas, entre eles: Jornal Diário 
de Manhuaçu, Jornal Estado de Minas, Jornal Folha de São Paulo, Revistas Diversas (Escolas, 
Faculdades, Universidades, etc.), Revista Veja e etc.  

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo é efetivada tendo por base a 
bibliografia básica e complementar indicada para os componentes curriculares que integram a 
matriz curricular dos cursos oferecidos pela Faculdade do Futuro. Os professores recebem um 
material impresso com dados a serem preenchidos, indicando a bibliografia básica e 
complementar a ser adotada durante o período letivo seguinte.  

A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas solicitações 
de aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades por parte da biblioteca, e de acordo 
com o provimento de recursos financeiros.  

Além disso, a biblioteca solicita, semestralmente, às Coordenadorias de Curso, 
professores e alunos, indicação de publicações e materiais especiais, para atualização do 
acervo.  

O acervo também é atualizado por meio de consultas a catálogos de editoras, sites de 
livrarias e etc., com a finalidade de conhecer os novos lançamentos do mercado nas diversas 
áreas de especialidade do acervo. 

 

2.3 Serviços 

a) Horário de Funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 08h00m às 22h30m; e aos 
sábados no horário 08h00m às 12h00m.  

A biblioteca pode funcionar em finais de semana e feriados, caso haja determinação da 
Diretoria da Faculdade do Futuro. 

No período de férias, a biblioteca funciona de segunda a sexta-feira no horário das 
12h00m às 17h30m. 

b) Pessoal Técnico-Administrativo 

A biblioteca estará sob a responsabilidade de profissional devidamente habilitado e 
inscrito no Conselho Regional de Biblioteconomia, que conta com auxiliares de biblioteca 
(funcionários e estagiários).  
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O pessoal técnico-administrativo da biblioteca participa de seminários, workshop, 
palestras etc., tendo em vista a necessidade de atualização da equipe em relação aos autores 
da área, novos termos e novas pesquisas. 

A equipe da biblioteca atende às necessidades da formação do acervo e as demandas 
dos usuários da Faculdade do Futuro. 

c) Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; 
reserva; levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica (COMUT); orientação quanto à 
normalização bibliográfica (Normas ABNT).  

Os usuários da biblioteca classificam-se em internos e externos. São usuários internos: 
professores, pesquisadores, alunos, funcionários e estagiários. São usuários externos: 
dependentes dos usuários internos, filhos, cônjuges e outras bibliotecas. A biblioteca considera 
como usuários, em potencial, os membros da comunidade em geral, interessados na área de 
assunto coberta pelo seu acervo, bem como pelos serviços prestados. 

A consulta local na própria biblioteca pode ser feita por usuários devidamente 
cadastrados. O usuário tem acesso livre às estantes onde se encontra o material bibliográfico 
disponível na biblioteca.  

O acervo é de livre acesso, ficando facultado ao usuário ir diretamente às estantes para 
pesquisa do material desejado, ou no caso de dúvida, consultar o funcionário da biblioteca. As 
publicações retiradas das estantes devem ser deixadas sobre a mesa, para fins de estatística e 
serão recolocadas nas devidas estantes pelos funcionários da biblioteca. 

Para ter direito ao empréstimo de publicações é necessário preencher uma ficha de 
cadastro e fornecer uma foto 3x4. O usuário deve assinar um termo de compromisso no qual se 
compromete a respeitar as normas do Regulamento da Biblioteca e responder por possíveis 
perdas e/ou danos do material consultado e/ou emprestado. 

É permitido o empréstimo a todos os usuários inscritos na biblioteca que não estejam em 
atraso de devolução e que não tenha qualquer pendência com a biblioteca. O empréstimo ocorre 
mediante a apresentação da carteirinha da biblioteca pelo próprio usuário. 

É permitido o empréstimo de livros, caso não haja reserva dos volumes. O limite de 
volumes e o prazo de empréstimo variam de acordo com o tipo de usuário.  

Funcionários e professores podem retirar até 04 (quatro) livros pelo período de 30 dias. 
Alunos, estagiários e usuários externos podem retirar até 02 (dois) livros pelo período de 07 
(sete) dias.  

É permitido o empréstimo de, no máximo, 01 (uma) fita de vídeo por vez, com prazo 
máximo de um dia, caso não haja reserva da mesma. A fita tem que ser devolvida rebobinada. 

O prazo de empréstimo poderá ser renovado por uma vez pelo idêntico período, caso a 
obra não esteja reservada, e o usuário a esteja apresentando dentro do prazo. A publicação, na 
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primeira vez, poderá ser renovada por telefone ou pessoalmente. Para a segunda renovação, 
serão exigidas a apresentação da publicação e a presença do usuário.  

Não podem ser retirados, para empréstimo domiciliar, publicação periódica, obras de 
referência (dicionários, enciclopédias, anuário periódicos, etc.), livros previamente definidos com 
base para elaboração de trabalhos, salvo em casos especiais, a critério do bibliotecário. O 
acesso a estas publicações só será permitido através de consulta.  

Os usuários inscritos na biblioteca têm direitos a retirar livros e/ou periódicos para serem 
utilizados em sala de aula, desde que munidos de documento oficial de identificação. O material 
bibliográfico retirado deve ser devolvido no mesmo dia, antes do horário de encerramento da 
biblioteca.  

Aos usuários de outras instituições, o empréstimo deverá ser feito através do Empréstimo-
entre-Bibliotecas. A biblioteca interessada deve fazer a solicitação através de carta timbrada ou 
ofício, fornecendo os dados bibliográficos completos da obra a ser emprestada. A biblioteca 
manterá cadastro atualizado das bibliotecas solicitantes, a partir dos ofícios de Requisição de 
Empréstimos recebidos. O empréstimo da(s) obra(s) poderá ser renovado por meio da biblioteca 
solicitante ou pessoalmente pelo usuário, se a(s) obra(s) não estiver(em) reservada(s). 

As reservas são feitas a partir de solicitação dos usuários, quando a obra desejada estiver 
emprestada. A reserva será nominal, obedecendo à ordem cronológica dos pedidos. O material 
reservado ficará a disposição do usuário durante 24 horas, a contar da data informada pela 
biblioteca da devolução do mesmo. Findo o horário, será liberado para empréstimo ao candidato 
subseqüente. É de responsabilidade do interessado, informar-se sobre a chegada do material 
reservado. 

O levantamento bibliográfico é realizado em base de dados, nacionais e estrangeiras. 
Pode ser solicitado por qualquer usuário da biblioteca através de preenchimento de formulário 
próprio.  

A comutação bibliográfica é oferecida a usuários internos e externos. É utilizado o Sistema 
de Comutação Bibliográfica do IBICT, o COMUT.  

A biblioteca conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com o 
objetivo de auxiliá-los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, é 
disponibilizado o conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um 
Manual de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 

 

3. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

A Faculdade do Futuro conta com 02 (dois) laboratórios de informática, cada um instalado 
em uma área de 61,00 m2, dispondo de equipamentos e materiais necessários para ao seu 
funcionamento. Cada laboratório é equipado com 04 (quatro) ventiladores de teto e 01 (um) 
aparelho de ar condicionado de 25.000 BTUs. 

No laboratório de informática nº 01 há 25 microcomputadores, todos com acesso à 
Internet. A configuração dos 25 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Core2 Duo 
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2.66, 2 GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD-RW, Monitor LCD de 17W”, Sistema 
Operacional Windows XP.  

No laboratório de informática nº 02 há 25 microcomputadores, todos com acesso à 
Internet. A configuração de 24 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Celeron D 
2.66, 256 GHz, 80 Memória (GB) / HD (GB), CD-RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional 
Windows XP. Há 01 (um) microcomputador com a seguinte configuração: Processador Intel 
Pentium D 2.80, 512 GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD-RW, Monitor CRT de 17”, Sistema 
Operacional Windows 2003. 

O acesso aos microcomputadores é facilitado por uma política interna de organização de 
tempo. Os equipamentos estão ligados em rede, no sentido de proporcionar maior integração 
acadêmica, já que toda a comunidade tem acesso ao mesmo servidor. E conta também com 
acesso à Internet por meio de provedor Velox/Telemar. 

 

4. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

4.1. Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Específicos 

Os laboratórios específicos do Curso de Graduação em Educação Física apresentam 
equipamentos em quantidade que atendem às exigências da formação, assegurando a 
participação ativa dos alunos nas atividades práticas.  

A Faculdade do Futuro adota mecanismos de manutenção, conservação e calibração que 
asseguram o funcionamento permanente e otimizado dos recursos disponibilizados. 

Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento 
das atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de 
alunos. 

A Faculdade do Futuro solicita da Coordenadoria de Curso e dos docentes o planejamento 
e controle no uso dos laboratórios que se destinam ao atendimento das atividades práticas 
requeridas pela formação dos alunos.  

4.2. Normas de Segurança, Procedimentos e Equipamentos 

As normas e procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes estão 
divulgadas em locais estratégicos que permitem sua visibilidade, assegurando seu conhecimento 
e aplicação pela comunidade acadêmica. As instalações e os equipamentos atendem às normas 
de segurança. Ademais, os docentes do curso são estimulados a abordar aspectos de 
segurança e proteção ambiental no desenvolvimento dos componentes curriculares. 

Os laboratórios são planejados com equipamentos de proteção contra acidentes; 
equipamentos de proteção coletiva – EPC compatíveis com a finalidade de utilização dos 
laboratórios, e equipamentos de proteção individual – EPI adequados ao número de usuários. 

Na Faculdade do Futuro há extintores de incêndios, que são submetidos a manutenções 
preventivas, além de sistema contra incêndio (hidrante) aprovado pelo corpo de bombeiros local. 
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4.3. Protocolos de Experimentos 

Os protocolos dos experimentos prevendo procedimentos, equipamentos, instrumentos, 
materiais e utilidades são aprovados e implementados para a orientação das atividades práticas 
desenvolvidas nos diversos laboratórios do Curso de Graduação em Educação Física da 
Faculdade do Futuro. 

4.4. Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-FF - da Faculdade do Futuro é um órgão é um 
órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo e consultivo, vinculado operacionalmente ao Núcleo 
de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP da Faculdade do Futuro.  

O CEP-FF tem a finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em 
sua integridade e dignidade e de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. O CEP-FF tem por objetivo pronunciar-se, por meio de pareceres, quanto ao aspecto 
ético da pesquisa realizada por professores, alunos e funcionários da Faculdade do Futuro e 
pesquisadores da Região da Zona da Mata – MG, que envolva seres humanos e esteja em 
conformidade com o disposto na Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho 
Nacional de Saúde. 

4.5. Laboratórios Específicos do Curso de Educação Física 

O Curso de Graduação em Educação Física conta, atualmente com uma infraestrutura 
específica condizente com a sua proposta pedagógica, voltada para a prática profissional. A 
Faculdade do Futuro possui infraestrutura propicia ao desenvolvimento qualificado das 
atividades do Curso de Graduação em Educação Física, disponibilizando para as aulas do curso 
laboratórios de anatomia, bioquímica e fisiologia, cinesiologia, semiologia e semiotécnica, e 
laboratórios de informática.  

Para curso de licenciatura na área da saúde, tão importante quanto à qualidade da 
formação dos professores, é a estrutura disponibilizada, pois esta auxilia o estudante a perceber 
e certificar-se de conceitos teóricos.  

Os laboratórios foram projetados por arquiteto especializado, com conhecimento dos 
laboratórios específicos para os cursos da área da saúde, e edificados dentro dos padrões 
técnicos internacionais. 

Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos, para possibilitar a 
realização de ensino prático de qualidade. São dotados de bancadas, bancos, pias, armários, 
prateleiras e reagentes específicos. Possuem aparelhos de ar condicionado.  

Os serviços destinados aos laboratórios atendem todas as atividades necessárias as 
aulas práticas necessárias e desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular. 

4.5.1. Laboratório de Anatomia 

O laboratório de anatomia ocupa uma área de 120,00 m2. Contém uma pia e uma 
bancada de granito contendo 02 (dois) lavabos. Possui mesas para dissecação com rodas e 08 
(oito) armários para armazenamento das peças. Conta com material adequado para as aulas 
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práticas de anatomia. Possui 04 (quatro) ventiladores e sistema de exaustão. Compõe-se ainda 
de sala de preparação de peças e tanques.  

4.5.2. Laboratório de Bioquímica e Fisiologia 

O laboratório de bioquímica e fisiologia ocupa uma área de 61,00 m2, e está devidamente 
equipado com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas.  

4.5.3. Laboratório de Cinesiologia 

O laboratório de cinesiologia ocupa uma área de 50,00 m2, e está devidamente equipado 
com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas.  

4.5.4. Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 

O laboratório de semiologia e de semiotécnica ocupa uma área de 140,00 m2, e está 
devidamente equipado com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades 
práticas.  

4.5.5. Ginásio Poliesportivo 

O ginásio poliesportivo conta com quadra poliesportiva, palco, vestiário, 02 (dois) 
almoxarifados, 01 (uma) sala de lutas e 01 (uma) sala de danças constituindo o ginásio 
poliesportivo coberto. 

4.5.6 Complexo Esportivo 

O complexo esportivo do curso possui 01 (uma) pista de atletismo, 01 (um) campo de 
futebol soçaite, 01 (uma) quadra de areia, 02 (duas) quadras esportivas (previstas para 
construção), 01 (uma) pista para saltos, 01 (uma) piscina semi-olímpica de 25x13x2m com 
sistema de ionização para tratamento da água, 01 (um) vestiário masculino; 01 (um) vestiário 
feminino, 01 (um) almoxarifado, sala de professor e cantina de apoio. 
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ANEXOS 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

(Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

Acordo para efetivação de estágio que celebram entre si, A Faculdade do Futuro de Manhuaçu, 
com sede à Rua Duarte Peixoto nº 259 na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais, credenciada pela 
portaria ministerial nº 2039, de 25 de julho de 2003, publicado no DOU 28/07/2003 CNPJ 
04.808.030/0001-80 e ______________________________ , situado à Rua: 
_________________ nº _____, bairro _______________ – CNPJ 
_________________________. 

 

ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO: _________________________________(nome), CPF: 
____________, RG:_________________________, 
residência:____________________________________________, CEP:_______________, 
telefone:___________________, matriculado no ......período do Curso de Licenciatura em 
Educação Física , na FACULDADE DO FUTURO de Manhuaçu. 

Sob as seguintes condições: 

Cláusula 1a. - O CONVÊNIO tem a finalidade de formalizar o estágio do estudante da  Instituição 
de Ensino junto à Entidade Concedente, o qual, obrigatório ou não, deve ser de interesse 
curricular e pedagógico ao processo de ensino-aprendizagem e/ou profissionalizante. 

Cláusula 2a. - Em decorrência deste  CONVÊNIO,  celebra-se  o COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO, entre a Entidade Concedente e o Estudante-Estagiário,  com a interveniência da 
Instituição de Ensino, o qual constituirá prova de inexistência de vínculo empregatício,  entre as 
partes. 

Cláusula 3a. - Na vigência do presente COMPROMISSO, o Estudante-Estagiário terá a 
cobertura de Seguro Contra Acidentes Pessoais, de acordo com a Apólice nº 
________________da Seguradora_________________________________. 

 

Cláusula 4a. - O COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO  é  regido  pelas seguintes condições:   

(a) VIGÊNCIA: Até  ____ semestre, podendo ser interrompido pela Entidade Concedente ou 
prorrogado mediante termo aditivo; 
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(b) As atividades deverão ser cumpridas com interesse, operosidade e zelo pelo Estudante-
Estagiário, que deverá observar as normas escritas e verbais adotadas  pela Entidade 
Concedente, elaborar RELATÓRIO DE ESTÁGIO,  periódico,   quando solicitado pela Instituição 
de Ensino e/ou pela Entidade Concedente, bem como, cumprir os preceitos éticos e legais que 
regem a profissão.  Compete ao Acadêmico: 

I. Informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio; 

II. Definir, com o professor supervisor, o período, o campo e as condições para o cumprimento 
do estágio; 

III. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao professor supervisor quando solicitados; 

IV. Respeitar o sigilo e as particularidades da unidade concedente de estágio e obedecer às 
normas por ela estabelecidas. 

V. Portar o crachá no estágio 

VI. Zelar pela ordem e materiais utilizados em cada unidade de estágio; 

VII. Cumprir rigorosamente as normas apresentadas pela instituição do campo de estágio; 

VIII. Respeitar o Código de Ética do Profissional da Educação Física, no que diz respeito à atitude 
profissional e sigilo; 

IX. Abster-se dos atos que possam importar no descumprimento / desrespeito aos preceitos 
éticos, morais, sociais e culturais quer sejam na trato com clientes, autoridade públicas e ou da 
Faculdade, docentes, integrantes do corpo administrativo, com os próprios colegas, bem como 
com relação a todas as pessoas de outras instituições de ensino / assistência pelos quais o 
aluno vier a passar; 

X. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, se caso 
ocorrerem, os mesmos serão julgados pelo professor supervisor e Coordenação do Curso; 

XI. Socializar-se e ter a capacidade de estabelecer e manter contatos com o cliente, colegas e 
equipe. 

XII. Respeitar a pontualidade para início de estágio. Sendo que é de responsabilidade do aluno 
estar 10 min antes do horário de estagio, com a finalidade de preparar o material pessoal que irá 
utilizar; 

XIII. É vedado ao aluno circular nas dependências da Instituição de estágio fora do período do 
estágio; 

XIV. Ter o direito a 15 min de intervalo, por dia de estágio, sendo que o mesmo ficará a critério 
do professor e da Instituição; 
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Assim, de comum acordo, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor e para o mesmo 
fim, ficando uma via de todos os documentos (Termo de Compromisso, Plano de Ensino e 
Cronograma) com cada parte interveniente. 

 
Minas Gerais,              
 
Instituição de Ensino: FACULDADE DO FUTURO  
 
Acadêmico - Estagiário: _______________________________________ 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ANEXO II 

ACORDO DE “COOPERAÇÃO TÉCNICA” 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM  A  ESCOLA-----------------
---------------------- --------------E A MANTENEDORA  SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
DE MANHUAÇU LTDA inscrito no CGC sob o nº ---------------------------localizada   à rua-------------
------------------------,  neste ato representado por seu  DIRETOR(A) -----------------------------------------
--------------------- e a Sociedade de Educação Superior de Manhuaçu  , inscrita no CNPJ sob o nº 
04808030/0001-80 , localizada à rua Duarte Peixoto n°259 – Bairro Coqueiro, em Manhuaçu – 
MG , neste ato representado por seu  Diretor, Flávio José Ribeiro de Almeida e interveniência 
do Instituto de Educação Superior de Manhuaçu,doravante designado Faculdade do Futuro, 
resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos termos das seguintes 
cláusulas:   

DO OBJETIVO 
Cláusula Primeira: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objetivo 
congregar esforços e recursos existentes, com vistas à execução de atividades curriculares das 
disciplinas específicas do CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA da Faculdade do Futuro, como 
também  formalizar  as condições básicas para a realização de estágios de estudantes , 
entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo 
ensino/aprendizagem. 

DAS OBRIGAÇÕES  

Cláusula Segunda: São Obrigações das Instituições: 

DA ESCOLA 

a) assegurar o uso da capacidade física instalada da rede de serviços da instituição de 
ensino, compreendendo a utilização de equipamentos necessários ao desenvolvimento 
das atividades curriculares e de estágio :  

b) Promover intercâmbio entre ensino e assistência, contribuindo no desenvolvimento de 
aulas práticas; 

c) Colocar a disposição dos docentes da faculdade o quadro de pessoal técnico, para 
colaborar na realização das atividades curriculares;  

 

DA FACULDADE DO FUTURO 

a) Fornecer semestralmente à instituição a programação de aulas práticas ou de qualquer 
outra atividade pertinente ao aprendizado do aluno;  

b) Utilizar a escola estritamente para atividades acadêmicas;  
c) Observar o cronograma definido;  
d) Manter vínculo de ajuda mútua mesmo nos períodos que não houver atividades 

acadêmicas;  
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e) Providenciar material de consumo às necessidades acadêmicas. Responsabilizar-se por 
qualquer dano material provocado por alunos ou docentes por ocasião das atividades 
acadêmicas ; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da escola. 
g) Garantir a entrada de alunos somente uniformizados e com o  acompanhamento do 

professor-supervisor do Curso. 
 

 DAS RELAÇÕES DE TRABALHOS 

Cláusula Terceira: Em nenhuma hipótese existirá relação de vínculo empregatício para com a 
Escola e Faculdade do Futuro.  

Cláusula Quarta: Os profissionais admitidos para acompanhamento  do estágio serão 
remunerados pela Faculdade do Futuro. 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES 
Cláusula Quinta: As atividades curriculares das matérias específicas e o estágio serão 
desenvolvidos de segunda a sábado ,  manhã, tarde e noite , de acordo com a carga-horária 
prevista na Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , estatuído no Quadro 
Curricular dos cursos da Faculdade do Futuro  , em grupos de alunos definidos pelo projeto 
pedagógico,  de acordo com a atividade programada pelo professor-supervisor. A matriz 
curricular definirá as séries dos cursos  que realizarão o estágio obrigatório. 

DA DURAÇÃO 
Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO entrará em vigor na data de sua 
assinatura e terá a duração de 02 (dois) anos, podendo, de comum acordo entre as Partes, ser 
prorrogado através de Termo Aditivo a ser celebrado mediante solicitação. 

 

DA RESCISÃO  

Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser reincidido por 
ambas as partes, pelo não cumprimento das cláusulas deste acordo: o qual as partes deverão 
ser notificadas com 60 (sessenta ) dias de antecedência.  

 

DO FORO  

Cláusula Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu, para dirimir dúvidas que possam 
advir do presente ACORDO. 

 

E, por fim, estando juntas e acordadas as partes assinam o presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA em 03 ( três ) vias de igual teor e forma.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ANEXO III 

      FICHA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ALUNO(A) ---------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO:----------------------------------------TURMA------------------------------- 

SUPERVISOR(A):------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 

 

HORÁRIO 
DE INÍCIO 

HORÁRIO 
DE TÉRMINO 

ESCOLA TURMA (SÉRIE 
ESCOLAR E N° 
DE ALUNOS) 

VISTO DO 
PROFESS

OR 
SUPERVIS
OR (FAF) 

VISTO DO 
PROFESSOR 
DA ESCOLA 

OBSERVAÇÕES 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ANEXO IV 

                 FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ALUNO(A) ---------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO:----------------------------------------TURMA------------------------------- 

SUPERVISOR(A):------------------------------------------------------------------------- 

 

DATA 

 

HORÁRIO 
DE INÍCIO 

HORÁRIO 
DE TÉRMINO 

INSTITUIÇÃO 
ESCOLAR 
VISITADA 

CARIMBO E 
ASSINATURA DO 
DIRETOR(A) E/OU 
VICE-DIRETOR(A) 

VISTO DO 
PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA 
ESCOLA 

OBSERVAÇÕES 
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REGULAMENTO TCC 

ANEXO I 

MODELO CARTA ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Manhuaçu, ___ de _______________de ________. 

 
Professora Scheila Espindola Antunes 
Coordenação do Curso de Educação Física – Faculdade do Futuro 
 

Prezada Professora, 

 

Venho por meio desta, formalizar o aceite em orientar o (a) acadêmico 

(a)___________________________________________________________________________ 

_________________________________, registrado nessa Instituição sob matricula nº 

________________________, em seu Trabalho de Conclusão de Curso provisoriamente intitulado 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

assumindo, a partir dessa data, todas as responsabilidades pela orientação do (a) mesmo (a). 

Comprometo-me em realizar pelo menos 01 (um) encontro semanal para orientação do (a) aluno 

(a), em local reservado, nas dependências da Faculdade do Futuro, segundo o planejamento das 

atividades de orientação em anexo.  

 

Sem mais para o momento, agradeço desde já. 

 

______________________________________________ 
Nome por extenso do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 
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REGULAMENTO DE TCC 

ANEXO II 

CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Manhuaçu,____ de_____________ de 20___. 

 
PARA PROFESSOR(A):___________________ 

 

Prezado(a) Professor(a) 

 

Venho por meio desta convidar-lhe para compor a Banca Examinadora da Defesa Pública do 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

______________________________________________________________________, a ser defendido 

pelo(a) acadêmico(a) ________________________________________ 

___________________, na Faculdade do Futuro no dia ____/____/20___ às ___horas no 

local:_______________. 

Certos de sua presença, desde já agradecemos. 

 

 

______________________________________________ 
Prof.ª Ms. Scheila Espindola Antunes 

Coordenadora de TCC do curso de Educação Física/FAF 
 
 

______________________________________________ 
Professor(a) .................................... 

Orientador(a) de TCC 
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REGULAMENTO DE TCC 

ANEXO III 

 
CARTA PARA AGENDAMENTO DE DEFESA PÚBLICA DE TCC 

Do Prof.°(a):__________________________________________ 

Professor(a) da Faculdade do Futuro 

Para a Prof.ª Ms. Scheila Espindola Antunes 

Coordenadora do Curso de Educação Física da Faculdade do Futuro 

Manhuaçu, _______ de outubro de 2009 

Venho por meio desta informar que o(a) acadêmico(a) _________________________________ 

__________________________________________, aluno(a) do curso de Educação Física da Faculdade 
do Futuro sob matrícula n°_______________, sob minha orientação, tem condições de realizar a defesa 
pública de seu Trabalho de Conclusão de Curso no dia ____/____/20__, ______________ (colocar o dia 
correspondente da semana) às _______h, nas dependências da IES, no local 
_____________________________, tendo como membros da banca examinadora:  

1° Avaliador:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (colocar 
nome completo do avaliador, titulação máxima e instituição que representa) 

2° Avaliador: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (colocar 
nome completo do sujeito, titulação máxima e instituição que representa). 

A versão final do TCC, para apreciação da Banca Examinadora, será entregue aos avaliadores 
com período mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência junto a carta convite de banca (expedida pela 
Coordenação de TCC e de Curso no momento do agendamento da defesa). A entrega em tempo hábil do 
TCC para leitura e apreciação pelos membros da Banca Examinadora é de nossa inteira 
responsabilidade e temos consciência de que o não cumprimento dessa exigência pode acarretar na 
recusa da Banca Examinadora em participar da defesa Pública do referido TCC.  

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

Ass. do(a) Professor(a) Orientador(a) 

_________________________________________ 

Ass. do(a) Acadêmico(a) Orientando(a) 
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 REGULAMENTO DE TCC 

ANEXO IV 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO PARCIAL DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

1 – ESPECIFICAÇÃO 

Título: 

 Palavras-Chave (mínimo 3 – máximo 5): 

Data de início das orientações:       /         /  Data da última orientação:       /         / 

Previsão para defesa do trabalho:         /           / 

 

2 –Orientador 

Nome:  

Titulação: 

Há colaboradores: (    ) sim        (     )não 

 

 

3 – Orientandos 

Nome(s) do(s) orientando(s):  

 
 

4. Sobre alterações no projeto 

Não houve alterações                   Houve alterações (informe abaixo) 

 Local do projeto Informou ao CEP? 

 Título  Sim  Não 

 Problema de pesquisa  Sim  Não 

 Objetivo geral e específicos  Sim  Não 

 Método – sujeito(s)  Sim  Não 

 Método – Local (ais)  Sim  Não 
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 Método – Material/Instrumentos  Sim  Não 

 Método – Procedimento(s)  Sim  Não 

 TCLE  Sim  Não 

 Equipe  Sim  Não 

 Cronograma  Sim  Não 

 Orçamento  Sim  Não 

Descreva e justifique as alterações mencionadas acima:  

 

 

 

 

 

5. Sobre os sujeitos da pesquisa 

 Não se aplica  Se aplica (responda aos itens abaixo) 

Condições na realização da pesquisa: Assinale: 
Informou ao CEP? 

(preencha em caso de intercorrência) 

TCLE foi assinado por todos? 
Sim  

Não 

Sim  

Não 

Houve quebra de sigilo/anonimato? 
Sim  

Não 

Sim  

Não 

Houve abandono de sujeito(s) durante a 
execução do projeto? 

Sim  

Não 

Sim  

Não 

Houve exposição a risco(s) não 
previsto(s)? 

Sim  

Não 

Sim  

Não 

Houve algum dano ou prejuízo ao sujeito 
da pesquisa durante sua participação? 

Sim  

Não 

Sim  

Não 

Houve reparação de danos/prejuízos 
oriundos da participação na pesquisa? 

Sim  Sim  



 

152 

 

Não Não 

Em casos de testagem de procedimentos 
de tratamento ou medicamentos/vacinas, 
os sujeitos da pesquisa se beneficiaram 
com os melhores tratamentos disponíveis 
após a pesquisa? 

Não se aplica 

Sim 

Não 

Sim  

Não 

Outra(s) intercorrência(s)? Descreva-a(as): 

 

 

 

 

6. Sobre o objetivo geral e específicos (descreva-os) 

Geral: 

 

Específicos: 

 

 

7 -  Na sua avaliação, o projeto atingiu seu(s) objetivo(s)?  
   Sim    Parcialmente    Não 

Justifique: 

 

 

 

 

8 -  Resultados obtidos (Relato geral dos resultados conforme objetivos apresentados e etapa da 
pesquisa) 
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9. Descreva as etapas que precisam ser concluídas para a defesa do TCC 

 

 

 

 

 

 

10. Data e assinatura do pesquisador responsável 

Local:  

 

Data:    _____/_____/20____.          

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

INSTRUÇÕES PARA RELATÓRIOS PARCIAIS DE TCC 

1) Preencher formulário de relatório parcial próprio do Curso de Educação Física – constante no 
Regulamento de TCC; 

2) Anexar ao formulário de relatório parcial : 
a) Uma cópia impressa do Relatório Parcial da pesquisa em andamento, que contenha 

as partes: capa; folha de rosto; sumário; resumo do projeto de pesquisa; introdução; 
objetivo geral; objetivos específicos; justificativa do trabalho; metodologia do trabalho 
apontando todos os procedimentos metodológicos sinalizando aqueles que já foram 
empregados em campo; quadro teórico e breves considerações acerca do 
andamento do estudo.  

b) Cópia de resumos, artigos e/ou ensaios teóricos produzidos sobre o TCC em 
desenvolvimento que tenham sido aceitos e/ou já publicados em eventos da área, 
juntamente a cópia do certificado de participação e apresentação de trabalho no 
evento, quando for o caso.  

c) Em caso de publicação em livro, anexar folha de rosto e primeira(s)página do(s) 
capítulo (s) referente(s) à pesquisa; 

d) Em caso do livro se referir exclusivamente à publicação da pesquisa, anexar folha de 
rosto; em caso de publicação eletrônica, anexar cópia da primeira página eletrônica 
com respectivo endereço em que o material pode vir a ser encontrado. 
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REGULAMENTO DE TCC 

ANEXO V 

 
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE TCC E MODELO DE ATA DE DEFESA 

 
Título do Trabalho:  
Orientador (a):  
Autor (a):  
Data da defesa:                         Horário:                         Local: 
1º Avaliador (a):  

Itens avaliados  Pontuação 
Coerência da proposta: 0,5 (meio)  
Uso correto das normas da ABNT: 0,5 (meio)  
Correção lingüística (domínio da língua portuguesa): 0,5 (meio)  
Clareza do texto: 1,0 (um)  
Material e bibliografia utilizados no trabalho: 0,5 (meio)  
Resultados alcançados: 1,0 (um)  
Desenvoltura do apresentador: 1,0 (um)  
Clareza da apresentação: 1,0 (um)  
Conhecimento do assunto: 2,5 (dois e meio)  
Orientador  

Itens avaliados  Pontuação 
Proposta do Tema do TCC: 0,5 (meio)  
Avaliação do Relatório Parcial de Acompanhamento: 1,0 (umo)  

TOTAL  
 

______________________________ 
Nome do Avaliador:  

1º Avaliador 
______________________________ 

Nome do Orientador: 
Orientador (a) 

 
______________________________ 

Autor (a) 
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FICHAS DE AVALIAÇÃO DE TCC E MODELO DE ATA DE DEFESA 

Título do Trabalho:  
Orientador (a):  
Autor (a):  
Data da defesa:                         Horário:                         Local: 
2º Avaliador (a):  

Itens avaliados  Pontuação 
Coerência da proposta: 0,5 (meio)  
Uso correto das normas da ABNT: 0,5 (meio)  
Correção lingüística (domínio da língua portuguesa): 0,5 (meio)  
Clareza do texto: 1,0 (um)  
Material e bibliografia utilizados no trabalho: 0,5 (meio)  
Resultados alcançados: 1,0 (um)  
Desenvoltura do apresentador: 1,0 (um)  
Clareza da apresentação: 1,0 (um)  
Conhecimento do assunto: 2,5 (dois e meio)  
Orientador  

Itens avaliados  Pontuação 
Proposta do Tema do TCC: 0,5 (meio)  
Avaliação do Relatório Parcial de Acompanhamento: 1,0 (umo)  

TOTAL  
 

______________________________ 
Nome do Avaliador:  

2º Avaliador 
______________________________ 

Nome do Orientador: 
Orientador (a) 

 
______________________________ 

Autor (a) 
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REGULAMENTO DE TCC 

ANEXO VI 

MODELO DE ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA 
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LICENCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 

ATA nº______ 

Às_________horas do dia__________de_________________ de 20__teve início a Defesa 
Pública do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 
“___________________________________________________________________________”, 
desenvolvido e defendido pelo (a) acadêmico 
(a)________________________________________________________, cumprindo-se assim 
um dos requisitos básicos para obtenção do grau de Licenciado em Educação Física.  A Banca 
Examinadora para defesa do Trabalho de Conclusão de Curso foi composta pelo Presidente 
(orientador): ........., 1º Avaliador: ...............,  2º Avaliador: ....................... Após a apresentação do 
trabalho o(a) acadêmico(a) foi argüido pelos membros da Banca Examinadora,  foi observado 
que:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

A Banca Examinadora sugeriu: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

A Banca Examinadora atribuiu ao graduando a seguinte menção: ____________________ 

Na forma regulamentar esta ata vai lavrada e assinada pela Banca Examinadora e pelo  

Graduando. 

Banca Examinadora ASSINATURA 
Presidente (orientador)  
1º Avaliador  
2º Avaliador  
Graduando  
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ANEXO II 

Requerimento para solicitação de Aproveitamento de Carga Horária em Atividades 
Complementares de Graduação 

 
FACULDADE DO FUTURO 

Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 25/07/2003,  
publicada no D.O.U. de 28/07/2003. 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE HORAS 
 EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

 
AO/(A) PROFESSOR (A):____________________________________________________________________________. 
 
Eu, _______________________________________________________________________________________, 

nome do(a) aluno(a)  
Solicito a inclusão das atividades abaixo relacionadas como Atividade Complementar de Graduação no meu Histórico 
Escolar, conforme comprovação em anexo. 
 

GRUPO DE ATIVIDADES: 
 

          ENSINO                            PESQUISA                                      EXTENSÃO                                        OUTROS 
 

DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES: 
 

 

 
 
                                                            
 
Nestes termos, peço deferimento, 
 

Manhuaçu, _______de _________________ de __________ 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) 

 
PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

  
          INDEFERIDO               DEFERIDO ________  HORAS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

 
OBSERVAÇÃO:___________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

ASSINATURA E CARIMBO DO COORDENADOR 
 

 
 

PROTOCOLO DO(S) DOCUMENTO(S) ENTREGUE(S) À SECRETARIA 
 

Recebi de ________________________________________________________________, a cópia do(s) Certificado(s) 
de Curso(s) de Extensão e o Histórico Escolar, contendo o total de ________________________ folha(s), enumerada(s) 
e rubricada(s) pela Secretaria. 
                                                      Manhuaçu, _______ de __________________de _______ 
 
         ________________________________                                     __________________________________         
             ASSINATURA SECRETARIA DA IES                                              ASSINATURA DO(A)   ALUNO(A)                       
 

 

 

 


