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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
(Fontes de consulta: PDI, PPC, DCN, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC)

1.1. Contexto educacional
A Universidade de Itaúna é mantida pela Fundação Universidade de Itaúna, ambas com endereço na
Rodovia MG 431, Km 45, s/nº - Trevo Itaúna/Pará de Minas–Bairro Santa Mônica–CEP 35680-142–
Itaúna (MG). Seu estatuto está registrado sob nº 14.301, em 09/02/2007, no CRCPJ de Itaúna. Foi
recredenciada pelo Decreto Estadual de 17/05/2005 (5 anos) e obteve parecer favorável a novo
recredenciamento, comissão INEP/MEC (código 64270). Missão: Gerar e difundir conhecimentos
científicos, tecnológicos e culturais, incentivando a permanente formação de indivíduos críticos e
éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com a sociedade. Perfil geral
do egresso: Humanista, crítico e reflexivo apto a identificar e propor solução de problemas no seu
âmbito de atuação profissional, atuando sendo dentro dos princípios da ética, da responsabilidade
social e ambiental; apto a compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da
região de inserção e contribuir com seu trabalho para o desenvolvimento social; apto a atuar no
desenvolvimento de novas tecnologias; empreendedor e capaz de promover o bom relacionamento
inter e intrapessoal. Dados socioeconômicos de Itaúna e região: Esperança de Vida ao nascer 75,221;
Taxa de Alfabetização de Adultos 0,929; Taxa bruta frequência escolar 0,837; PIB per capita
14.261,70; IDHM-L 0,837; IDH-M 0,823. Cidades vizinhas que fornecem alunos à UI: Belo Horizonte–
72 km; Betim–49 km; Carmo do Cajuru–34 km, Divinópolis– 33 km; Itatiaiuçu– 25 km; Mateus Leme–
17 km; Pará de Minas–23 km. Conforme censo 2010, a população da região polarizada é de 808.651
habitantes, com 35.530 alunos no ensino médio (2009) e 650 estabelecimentos de saúde. Itaúna é
uma cidade de 85.000 habitantes pertencente à Mesorregião Oeste de Minas, microrregião de
Divinópolis e é parte do anel periférico de BH. A Universidade de Itaúna, ciente de sua
responsabilidade social na construção de um sistema de saúde integral e efetivo, busca fomentar em
sua proposta a formação de um profissional da Educação Física que reconheça e vivencie
cotidianamente suas responsabilidades e atribuições no respectivo campo de atuação. Além disso, a
Universidade de Itaúna busca formar um profissional que atenda às necessidades do mercado na
área da Educação Física, embasada no número de empresas e distribuição percentual da mão de
obra empregada formalmente por setor de atividade, em especial nas maiores empregadoras do
setor privado. Compete ao Curso de Educação Física, com base na sua definição legal e em função de
sua configuração estrutural, difundir o saber promovendo a formação e o aperfeiçoamento
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acadêmico, científico e tecnológico, com o objetivo de manter a sua colaboração para o
desenvolvimento do perfil do profissional competente e responsável, que prioriza a promoção da
saúde e desenvolva a melhoria dos ambientes naturais, sociais, econômicos, culturais e éticos.
Respaldado em seu objetivo fundamental do “ensinar a aprender”, o Curso de Educação Física da
Universidade de Itaúna tem como objetivo trazer números significativos de atendimentos na
prestação de serviços que atendem a cidade de Itaúna e municípios vizinhos. Neste contexto é que se
justifica a existência do Curso de Educação Física da Universidade de Itaúna, com o objetivo de
formação de um profissional capaz de realizar pesquisa e intervenção na realidade social e que
reconheça e vivencie cotidianamente suas responsabilidades e atribuições no campo da saúde. Um
profissional capaz de promover a saúde, atuar na prevenção e reabilitação, com um olhar
diferenciado para o modo de viver das pessoas, respeitando a cultura, hábitos arraigados e
contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso
Na construção e na execução do Projeto Pedagógico de Curso, observa-se a materialização e o
cumprimento das políticas definidas no PPI:
I. Política de Ensino centrada no aluno, tendo o professor como mediador e facilitador do
processo de aprendizagem;
II. Política de Contratação de Docente que orienta para a escolha de profissionais com formação e
experiência profissional adequadas para atuar na orientação dos alunos, em todas as atividades
do Projeto de Curso;
III.

Política de Estágio regulamentada com instrumentos claros de acompanhamento e avaliação;

IV.

Política de Atividades Complementares regulamentada com instrumentos claros de
acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na formação diferenciada dos
alunos;

V.

Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico, nivelamento, monitoria,
bolsa de iniciação científica, bolsa de estudo (apoio financeiro), apoio na participação em
eventos e na publicação de trabalhos com reconhecido mérito acadêmico, acessibilidade e
inclusão;

VI.

Política de Gestão Participativa com representação de todo o corpo social da Universidade.
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1.3. Objetivos do curso
O Curso de Educação Física da Universidade de Itaúna objetiva promover a formação do profissional
capaz de realizar pesquisa e intervenção na realidade social. E, através do conhecimento
sociocultural, biológico e do movimento corporal, com competência para: a prestação de serviços na
área de atividades físicas e desportivas através de planejamento, coordenação e execução de
eventos e programas e da aplicação de métodos e técnicas específicas; preparar profissionais no
campo da Educação Física para uma atuação reflexiva, crítica, transformadora e democrática;
estimular o processo de formação contínua dos futuros profissionais na busca e produção de novos
conhecimentos advindos de pesquisas científicas, em permanente diálogo com as práticas;
desenvolver as competências técnicas para o planejamento, execução e avaliação das atividades
docentes na área de educação física, dirigidas aos diversos segmentos da sociedade nos âmbitos:


Dos esportes e da cultura da atividade física;



Da saúde preventiva;



Da promoção da boa qualidade de vida;



Do atendimento às demandas provenientes do envelhecimento da população;



Do lazer;



Da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;



Das minorias sociais.

A modalidade Bacharelado capacita o profissional a atuar na área de ensino não formal, em que o ser
humano em movimento é o principal objeto de estudo e ação. O Bacharel da Educação Física, ao se
formar, deve estar capacitado para o desempenho das seguintes atividades, entre outras:


Nos clubes esportivos, como administrador, técnico desportivo ou preparador físico de
equipes representativas;



Em academias de ginástica e musculação, como orientador de atividades;



Em centros de pesquisas e laboratórios de fisiologia do exercício, como pesquisador e
orientador de pesquisas científicas na área do movimento humano;



Em centros esportivos de empresas, como coordenador, programador e executor de
atividades de lazer;



Em órgãos governamentais, na área de Educação Física e Desportos, como assessor de
atividades comunitárias;



Em associações de classe e comunidades de bairros, como orientador e incentivador da
prática de atividades físicas, instrumento de lazer e recreação;
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Em atividades assistenciais, no planejamento e realização das mesmas.

1.4. Perfil profissional do egresso
O Curso é estruturado e desenvolvido de sorte a assegurar ao concluinte, nos termos do art. 4º da
Resolução CNE/CES nº 7/2004, “uma formação generalista, humanística, e crítica, qualificadora da
intervenção acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na
conduta ética.”. Espera-se do egresso a capacidade para realizar pesquisa e intervenção na realidade
social, através do seu conhecimento sociocultural e biológico do corpo humano e do movimento
corporal, com vistas à promoção e facilitação, às pessoas de diversas faixas etárias e portadores de
diferentes condições corporais e com necessidades de atendimentos específicos, em grupo e/ou
individualmente, do conhecimento de conceitos e valores socioculturais e científicos. Deverá, pois,
estar apto para a prestação de serviços na área de atividades físicas e desportivas através de
planejamento, coordenação e execução de eventos e programas e da aplicação de métodos e
técnicas específicas. A proposta do Curso aponta para uma interação com a realidade social em que a
pesquisa ou a busca de novos conhecimentos ocorre, através de processos de intensa cooperação
com as entidades profissionais. O Curso possibilitará a formação profissional reveladora, dentre
outras, das competências e habilidades previstas no Art. 6º da Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de
março de 2004.
Para os estudantes portadores de deficiência, os componentes curriculares serão, sempre que
necessário, flexibilizados – em termos de conteúdo, carga horária e outros aspectos – de forma a
possibilitar, na medida do possível, adequação entre o perfil desejado para inserção no mercado de
trabalho e as características dadas pela especificidade da necessidade especial, observadas as
diretrizes da Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade de Itaúna, parte integrante do PPC.
O Curso oferece um rol de disciplinas/atividades que possibilitam o ingresso do aluno no mercado de
trabalho, de forma mais completa. A Matriz Curricular foi elaborada com o objetivo de inovar e
incluir disciplinas que proporcionem ao futuro profissional uma base sólida e ampla de
conhecimentos específicos em Educação Física, em todo o seu contexto. Dessa forma e considerando
o potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro profissional do egresso do Curso de
Educação Física da Universidade de Itaúna.
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1.5. Estrutura curricular
1º Período/Semestre
Biologia – 76 h; Anatomia Humana – 76 h; História da Educação Física – 38 h; Atletismo I – 76 h;
Voleibol – 76 h; Carga Optativa – 38 h;
2º Período/Semestre
Comportamento Motor – 76 h; Fisiologia Humana – 76 h; Atletismo II – 38 h; Futsal – 76 h; Educação
Física: Formação e Intervenção Profissional – 76 h; Bioquímica – 38 h;
3º Período/Semestre
Fisiologia do Exercício I – 76 h; Futebol – 76 h; Handebol – 76 h; Cinesiologia – 76 h; SócioAntropologia – 38 h; Metodologia Científica – 38 h;
4º Período/Semestre
Recreação, Ludicidade e Lazer – 76 h; Basquetebol – 76 h; Bioestatística Aplicada – 38 h; Natação –
76 h; Medidas e Avaliação em Educação Física – 76 h; Pedagogia da Educação Física e Esportes – 38
h;
5º Período/Semestre
Biomecânica – 76 h; Lutas e Artes Marciais / Judô – 76 h; Bases do Treinamento Esportivo – 76 h;
Ginástica – 76 h; Estágio Supervisionado I – 100 h;
6º Período/Semestre
Introdução à Musculação – 38 h; Educação Física para Portadores de Deficiência – 76 h; Psicologia
Aplicada à Educação Física e Esportes – 76 h; Ritmo e Dança – 76 h; Socorros e Urgências – 38 h;
Carga Optativa – 76 h; Estágio Supervisionado II – 100 h;
7º Período/Semestre
Metodologia do Treinamento dos Esportes Individuais e Coletivos – 76 h; Gestão do Treinamento
Personalizado e Marketing Esportivo – 76 h; Exercício e Atividade Física no Ciclo da Vida – 38 h;
Organização de Eventos Esportivos – 38 h; Musculação – 76 h; Políticas Ambientais e Esportivas – 38
h; Legislação e Ética Profissional – 38 h; Estágio Supervisionado III – 100 h;
8º Período/Semestre
Fisiologia do Exercício II – 38 h; Administração da Educação Física em Clubes, Academias e Hotéis –
38 h; Fundamentos da Nutrição Humana e Esportiva – 76 h; Educação Física e Saúde Coletiva – 76 h;
Atividades Motoras em Academias – 76 h; Estágio Supervisionado IV – 100 h;
Total das disciplinas – 2.888 h
Total do Estágio Supervisionado – 400 h
Atividades Complementares – 200 h
Total do Curso – 3.488 h
9

Disciplinas Optativas
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 38 h; Português Instrumental – 38 h; Tópicos Especiais em
Educação Física – 76 h; Tópicos Especiais I – 76 h; Tópicos Especiais II – 76 h; Trabalho de Curso – 76
h.

1.6. Conteúdos curriculares
O Curso oferece os seguintes:
I - Eixo de Formação Ampliada – dimensões: a) Relação ser humano sociedade; b) Biológica do corpo
humano; c) Produção do conhecimento científico e tecnológico. Disciplinas: 1º pº: Biologia – 76h;
Anatomia Humana – 76h; História da Educação Física – 38h; 2º pº: Comportamento Motor – 76h;
Fisiologia Humana – 76h; Bioquímica – 38h; 3º pº: Fisiologia do Exercício I – 76h; Cinesiologia – 76h;
Sócio-Antropologia – 38h; Metodologia Científica – 38h; 5º pº: Biomecânica – 76h; 6º pº: Psicologia
Aplicada à Educação Física e Esportes – 76h; 8º pº: Fisiologia do Exercício II – 38h; Fundamentos da
Nutrição Humana e Esportiva – 76h.
II - Eixo de Formação Específica – dimensões: a) Culturais do movimento humano; b) Técnicoinstrumental; c) Didático-pedagógica. Disciplinas: 1º pº: Atletismo I – 76h; Voleibol – 76h; 2º pº:
Atletismo II – 38h; Futsal – 76h; Educação Física: Formação e Intervenção Profissional – 76h; 3º pº:
Futebol – 76h; Handebol – 76h; 4º pº: Recreação, Ludicidade e Lazer – 76h; Basquetebol – 76h;
Bioestatística Aplicada – 38h; Natação – 76h; Medidas e Avaliações em Educação Física – 76h;
Pedagogia da Educação Física e Esportes – 38h; 5º pº: Lutas e Artes Marciais/Judô – 76h; Bases do
Treinamento Esportivo – 76h; Ginástica – 76h; 6º pº: Introdução à Musculação – 38h; Educação Física
para Portadores de Deficiência – 76h; Ritmo e Dança – 76h; Socorros e Urgências – 38h; 7º pº:
Metodologia do Treinamento dos Esportes Individuais e Coletivos – 76h; Gestão do Treinamento
Personalizado e Marketing – 76h; Exercício e Atividade Física no Ciclo da Vida – 38h; Organização de
Eventos Esportivos – 38h; Musculação – 76h; Políticas Ambientais e Esportivas – 38h; Legislação e
Ética Profissional – 38h; 8º pº: Administração da Atividade Física em Clubes, Academias e Hotéis –
38h; Educação Física e Saúde Coletiva – 76h; Atividades Motoras em Academias – 76h.
I) Estágio, outras atividades acadêmico-científicas e componentes optativos
 Atividades Complementares - carga horária de 200h, integralizáveis ao longo do curso.
Característica: flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do
estudante no decorrer do curso, durante o semestre letivo, de acordo com a Resolução CNE/CES nº
7, de 04-10-2007, Art. 10, § 3º.
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Contemplam: Estudos de iniciação; Participação em grupos de estudos / Ligas Acadêmicas;
Participação em evento científico; Apresentação de trabalho em evento científico; Publicação de
trabalho em revista científica; Atividades de ensino; Atividades voluntárias, Estágio extracurricular;
Visitas técnicas; Monitoria; Participação em atividades de estudo; Participação em Cargos de
Representação Estudantil; outras, conforme definido nas DCN e na Política Institucional respectiva.
Suas normas são regulamentadas pela Política Institucional de Atividades Complementares.
 Estágio - o estágio supervisionado, com 400h, será realizado nos 4 últimos períodos do Curso e
seguirá as normas das DCN, da Política Institucional e do PPC. Áreas de estudo:
Estágio Superv. I - Atividade Física, Motricidade Humana e Movimento Humano;
Estágio Superv. II - Gestão, Saúde e Políticas Públicas; Atividades de Estágio Supervisionado,
desenvolvidas nos segmentos: Bacharelado em recreação e lazer, avalição física;
Estágio Superv. III - Desportos de Formação; Bacharelado em desportos de formação, participação,
de rendimento e adaptados a portadores de deficiência;
Estágio Superv. IV - Desportos de Rendimento. Bacharelado em gestão, saúde e políticas públicas;
diagnóstico e prescrição de atividades físicas relacionadas à saúde e ao desempenho.
 Conteúdos Optativos - possibilitam a flexibilização curricular e a ampliação do repertório analítico
e cultural do aluno. O Curso oferece as seguintes disciplinas optativas: Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS – 38h; Português Instrumental – 38h; Tópicos Especiais em Educação Física – 76h; Tópicos
Especiais I – 76h; Tópicos Especiais II – 76h; Trabalho de Curso – 76h.

1.7. Metodologia
Buscando a excelência, a UI se empenha na formação de profissionais aptos a reunir conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas, buscando soluções
comprometidas com a preservação da vida e a transformação social baseada na ética. Não basta o
aprender a fazer. A tomada de decisão para a solução de qualquer problema precisa ser um ato
intencional apoiado em sólidos conhecimentos científicos. O profissional precisa saber o porquê de
fazer desta maneira e não de outra. Há que ter a compreensão do processo no qual está envolvido e
atuar nesse processo com crescente grau de autonomia intelectual.
Como materializar este discurso na escolha das metodologias de ensino?
O Ensino deve ser focado no aluno. A questão é buscar como o aluno aprende, como o aluno agrega
na sua formação as diferentes formas de conteúdos que a Instituição trabalha e orienta para a
formação do profissional com o perfil pretendido. Os conteúdos conceituais formam toda a base
11

científica. Esses conteúdos são trabalhados nas atividades com os professores em salas de aulas e
laboratórios, através de aulas expositivas, trabalhos individuais e em grupos, seminários, visitas
técnicas, Atividades Complementares e outras. Os conteúdos procedimentais são trabalhados nos
laboratórios específicos, nos estágios supervisionados, nas práticas voltadas para a formação
profissional, nos quais cada técnica a ser empregada é analisada, discutida e observada nos seus mais
variados aspectos. Os conteúdos atitudinais perpassam todo o processo de formação do aluno,
orientando a construção ética pretendida para os egressos. A metodologia de ensino desenvolvida
no Curso está profundamente baseada na interação entre reflexão teórica e vivência profissional,
que visa a levar o aluno a desenvolver as habilidades de compreensão, análise, comparação e síntese
das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.
Esses aspectos estão em consonância com a concepção do Curso, que se pauta na construção do
conhecimento, enfatizando-se o “aprender a aprender”: o discente deixa de ser um “consumidor”
passivo de conhecimentos e informações transmitidas pelos docentes e passa a ser o construtor de
seu conhecimento, de forma crítica e reflexiva, tendo o docente como um mediador desse processo
de ensino-aprendizagem.
Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996), “não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Para tanto, são adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, dentre outras:


Aulas teóricas com exposições dialogadas, problematizadas e contextualizadas;



Seminários, mesas redondas e debates;



Práticas nos laboratórios e nas disciplinas que contemplam conteúdos relacionados às
estruturas do corpo humano;



Desenvolvimento de práticas relacionadas ao aprendizado de atividades físicas e esportes;



Trabalhos individuais, em grupos e seminários;



Estudos de caso;



Visitas técnicas a setores ligados direta ou indiretamente às instituições de ensino básico e
fundamental, esportes e atividades físicas, setores ligados à área de saúde e a órgãos de
gestão;



Participação em projetos de pesquisa e extensão;



Realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho científico;



Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado;



Participação em eventos científicos promovidos pela universidade ou terceiros;



Participação em atividades desenvolvidas na comunidade;
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Atividades Complementares;



Desenvolvimento de projetos interdisciplinares;



Palestras com profissionais com larga experiência no mercado;



Práticas pedagógicas inovadoras com utilização de ferramentas de TI, abrangendo, entre outros,
os aspectos de ensino, pesquisa e extensão, avaliação, comunicação, interdisciplinaridade e,
ainda, alguns princípios da Aprendizagem Baseada em Problemas.

1.8. Estágio curricular supervisionado
Estágio Curricular Supervisionado é o conjunto das atividades de ensino-aprendizagem relacionadas ao
meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao aluno pela participação em
situações reais de vida e trabalho, realizado na comunidade em geral e junto a pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
A Lei nº 11.788, de 25-09-2008, constitui-se no ponto de partida para a regulamentação dos estágios
nas Empresas e nas Instituições de ensino, estabelecendo claramente as obrigações destas últimas
em relação aos estágios de seus educandos.
Todo estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo sua integração ao
processo curricular. Em consequência, deve ter acompanhamento efetivo por um professor
orientador da Instituição e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios
das atividades apresentados periodicamente pelo educando.
No Curso de Educação Física, o Estágio Supervisionado tem regulamento próprio e sua carga horária
é de 400 (quatrocentas horas), a serem integralizadas a partir do 5º Período. Tem como objetivo
oferecer aos alunos situações das quais participem como sujeitos ativos do processo de ensinoaprendizagem, propiciando o relacionamento com profissionais da respectiva área, a fim de adquirir
e assimilar experiências e desenvolver o conhecimento e a criatividade com vistas ao crescimento
profissional.
As atividades de estágio serão realizadas em empresas e instituições de atuação do profissional da
Educação Física, que firmem convênio com a Universidade de Itaúna.
As horas serão computadas mediante a apresentação de relatórios e documentos que comprovem os
estágios efetuados nos períodos de preparação, assistência e prática supervisionada no campo
profissional de trabalho do Educador Físico, devendo haver acompanhamento de profissionais da
área, devidamente registrados no CREF.
Forma de Acompanhamento e Avaliação:
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No Curso de Bacharelado em Educação Física, o Estágio Supervisionado tem sua abrangência
trabalhada em cada fase de acordo com a evolução dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, da
seguinte forma:
Estágio Supervisionado I - 5º Período - Atividade Física, Motricidade Humana e Movimento Humano;
Estágio Supervisionado II - 6º Período - Gestão, Saúde e Políticas Públicas; Atividades de Estágio
Supervisionado, desenvolvidas nos segmentos: Bacharelado em recreação e lazer, avalição física;
Estágio Supervisionado III - 7º Período - Desportos de Formação; Bacharelado em desportos de
formação, participação, de rendimento e adaptados a portadores de deficiência;
Estágio Supervisionado IV - 8º Período - Desportos de Rendimento. Bacharelado em gestão, saúde e
políticas públicas; diagnóstico e prescrição de atividades físicas relacionadas à saúde e ao
desempenho.
No Curso de Bacharelado em Educação Física, os Estágios Supervisionados são orientados pelo
Coordenador / Supervisor do Estágio e são avaliados de maneira a verificar se os objetivos propostos
na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. A avaliação é contínua
e processual, de forma a verificar se as competências propostas para a formação daquela etapa
foram atingidas.
Compõem ainda a avaliação do Estágio a análise descritiva das atividades desenvolvidas durante o
período de estágio, o Relatório de Estágio e os Registros de Acompanhamento do Aluno.
No final do Estágio Supervisionado, será atribuído pela Coordenação de Estágio o conceito de
SUFICIÊNCIA ou de INSUFICIÊNCIA, nos quesitos frequência e desenvolvimento das atividades.

1.9. Atividades complementares
Visando a enriquecer e complementar sua formação, o aluno do Curso de Educação Física da UI será
estimulado a participar de programas de iniciação científica, monitorias, extensão, atividades
extracurriculares, programas de atendimento à comunidade, seminários, jornadas, reuniões
científicas, simpósios e congressos, entre outros.
Este fato propiciará a atualização constante do aluno e a criação do espírito crítico, ampliando
práticas pedagógicas, articulando ensino/pesquisa/assistência/extensão e, consequentemente
integrando a graduação e a pós-graduação.
As Atividades Complementares deverão perfazer 200 h da carga horária do currículo e são
atemporais, respeitando o tempo de cada aluno. Assim, podem ser desenvolvidas durante todos os
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semestres, devendo estar completa até o final do curso. São regulamentadas pela Política
Institucional de Atividades Complementares.
No Curso de Educação Física da UI serão contempladas como atividades complementares: 1.
Iniciação científica - caracteriza atividades de pesquisa científica desenvolvida pelo aluno ou grupo de
alunos sob a orientação de um docente da UI, inseridos formalmente no programa de práticas
investigativas. 2. Participação em grupos de estudos - caracteriza atividades do aluno como membro
formal de um grupo de estudo na área. 3. Participação em evento científico - caracteriza participação
em congressos, seminários, simpósios e afins, promovidos por profissionais/grupos de profissionais,
seja como ouvinte ou como comissão organizadora. 4. Apresentação de trabalho em evento
científico - contempla a apresentação de trabalho em evento científico promovido por
profissionais/grupos de profissionais. 5. Publicação de trabalho em revista científica - contempla
publicação de estudo científico em revistas da área da saúde, nacionais ou internacionais. 6.
Atividades de ensino - contempla aulas de temática pertinente à Educação Física ministrada por
profissionais da área, em período ou local além dos previstos na grade curricular formal. 7.
Participação em atividades de ensino - contempla participação em cursos, palestras e afins
pertinentes à educação física, em período ou local além dos previstos na grade curricular formal. 8.
Atividades voluntárias - atividades desenvolvidas regularmente junto à comunidade com vistas à
melhoria da qualidade de vida e minimização de riscos de agravo à saúde de pessoas, grupos ou
entidades, não previstas na grade curricular formal. 9. Estágio extracurricular - atividades pertinentes
à área, desenvolvidas em locais não contemplados na grade curricular formal. 10. Visitas técnicas caracterizadas por visitas a locais ou entidades de interesse da área da educação física, não previstas
na grade curricular formal. 11. Monitoria - contempla atividades de monitoria regulamentadas pela
Universidade em seus vários cursos, desenvolvidas pelo aluno durante a graduação. 12. Participação
em atividades de estudo - caracterizada pela participação do aluno como membro regular de uma
atividade complementar de estudo oferecida pela UI, visando a desenvolver habilidades específicas
no discente. 13. Participação em Cargos de Representação Estudantil - caracterizada pela
participação como membro regular em exercício de mandato por eleição de seus pares em
atividades do Diretório Acadêmico, Associação Atlética, Colegiados da UI, visando a desenvolver
atitudes de liderança e de gestão de grupos na condução de projetos de interesse coletivo, e espírito
voltado ao empreendedorismo. 14. Outras hipóteses – contempla outras possibilidades não
contempladas acima e previstas no Regulamento da Política Institucional de Atividades
Complementares.
Para validação das atividades o aluno deverá comprovar, por meio de certificados de valor
reconhecido, a sua atividade complementar, conforme disposto no Regulamento da Política
Institucional de Atividades Complementares.
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1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC)
- O Trabalho de Conclusão de Curso não é atividade obrigatória prevista nas diretrizes curriculares.

1.11. Apoio ao discente
O Regimento Geral da UI estabelece: “(...). Observadas suas possibilidades, a Universidade presta a
seus alunos a assistência necessária à sua realização como pessoa e oferece-lhes as condições
necessárias ao seu encaminhamento para a formação cultural e profissional plenas. (...). A assistência
aos estudantes abrange orientação psicológica, pedagógica e para o trabalho. (...)”.
Tal assistência está baseada, primeiramente, na atenção extraclasse do corpo docente e
coordenadores para com os acadêmicos, especificamente nos quesitos de dificuldades no processo
ensino/aprendizagem, na orientação de projetos de pesquisa e extensão, entre outros.
Em um segundo plano, estão os serviços prestados aos acadêmicos, ou seja, aqueles realizados pelos
Núcleos de Pesquisa e Extensão, Coordenação Pedagógica, Serviço de Protocolo, Registro
Acadêmico, Secretarias, Biblioteca, Audiovisual, Reprografia, entre outros.
Programa de Bolsas. Além do FIES e do PROUNI a UI aprimorou o sistema de concessão de Bolsas de
Estudo próprias, com maior abrangência e com base em critérios definidos e objetivos. O Programa
é objeto de ampla divulgação, inclusive no site da UI. Para os alunos portadores de necessidades
especiais e professores da rede pública, foi criado um sistema de bolsas diferenciado e de maior
abrangência.
Programa de Nivelamento. O Núcleo propicia nivelamento em todos os temas específicos do 2º
grau. Além do nivelamento possível através de ferramenta de TI a UI disponibiliza o apoio de
monitores em disciplinas dos cursos.
Apoio Psicopedagógico. Coordenado por psicóloga, tem a função de orientar alunos com
dificuldades cognitivas e de adaptação.
Apoio financeiro e logístico à participação em eventos com apresentação de trabalho. Trabalhos
feitos por alunos e aceitos em eventos científicos são apoiados financeiramente pela UI.
Além dos eventos externos a UI organiza durante o ano letivo seminários, congressos, encontros e
palestras com a participação efetiva de alunos.
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Atendimento a portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Foram instalados
equipamentos para uso de deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida. Para os cadeirantes
existem rampas e/ou elevadores próprios em todos os prédios. Nos estacionamentos existem vagas
demarcadas.
Política de Monitoria. A monitoria está prevista no Regimento Geral da UI que dispõe: “(...). A
monitoria objetiva, na Universidade, um melhor aparelhamento dos cursos e o aproveitamento de
alunos que apresentem atributos indicativos para a função de monitor. (...). Incumbe ao monitor
auxiliar aos seus colegas no estudo e desenvolvimento de disciplinas, orientando-os na realização de
trabalhos individuais ou de grupos e na obtenção de dados e elementos outros necessários a suas
atividades, sendo-lhe vedado o uso de horário regular de aulas para o cumprimento de seus encargos.
Parágrafo único - O monitor poderá exercer, além das atividades de ensino, atividades ligadas às
áreas de pesquisa e extensão. (...). O exercício da função de Monitor não é remunerado, sendo
considerado como título. (...)”. A monitoria obedece a regulamento próprio e, a cada semestre letivo
é feita a seleção de monitores através de solicitação dos coordenadores de curso.
Política de Egresso. Objetivos: I. Avaliar o desempenho do egresso no mercado de trabalho; II.
Manter registros atualizados de alunos egressos; III. Promover intercâmbio; IV. Promover Educação
Continuada. O programa de egressos tem estrutura de funcionamento regular, constituída por
professores e profissionais da área administrativa da Universidade, voltados para o devido fim.
É de se entender que os diversos programas institucionais devem privilegiar, também, as ações de
estímulo à permanência do alunado no ensino superior e na pós-graduação.
Organização Estudantil. A IES disponibiliza salas mobiliadas para os diversos DA’s. Além disso,
existem amplas áreas de convivência para os estudantes e restaurantes em todas as Centrais de
Ensino.

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
Periodicamente os responsáveis pelas ações programadas no PDI comparecerão frente à CPA e à
Reitoria para avaliação dos resultados e definição de ações.
Avaliação de Programa no Curso: o monitoramento do curso deve ser amplo, participativo e
contínuo, permitindo a compilação e análise dos dados para a tomada de decisões e
aperfeiçoamento do modelo pedagógico.
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Na avaliação do Projetos de Curso será observado: I. Na execução do projeto: formação e
experiência profissional dos docentes e sua adequação às atividades previstas; infraestrutura física.
II. Na atualização do Curso: adequação do Programa; III. Na gestão do Curso: movimentação de
alunos.
Das Instâncias da Avaliação do Projeto de curso:
A Avaliação do Projeto de Curso acontecerá em várias instâncias: I. No NDE, ao qual competirá a
observação contínua da qualidade do curso; II. No Colegiado de Curso, ao qual competirá o
acompanhamento e execução de todos os procedimentos regulares do curso; III. Na CPA, à qual
competirá a autoavaliação nas 10 dimensões do SINAES; IV. No Conselho Universitário.
O processo de autoavaliação envolverá, entre outros aspectos:
Avaliação da Instituição pelos discentes: desempenho docente; atuação do Coordenador; atuação
dos professores e tutores; serviços de secretaria e biblioteca; infraestrutura física; serviços gerais.
Avaliação do desempenho dos alunos durante o curso das atividades de Ensino e de aprendizagem:
unidades curriculares, grupos de estudo, estágio, atividades complementares, TC, participação em
eventos, em projetos de iniciação científica, em projetos e atividades de extensão.
Avaliação docente sobre a Instituição e sobre o corpo discente: atuação do coordenador de curso;
participação dos alunos nas diversas atividades; serviços de secretaria; laboratórios; biblioteca;
orientação pedagógica; Infraestrutura.
Avaliação dos sistemas e processos administrativos: a avaliação dos sistemas e processos
administrativos visa à melhoria do atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo.
Com relação às avaliações externas, a IES procura sempre atender às recomendações do MEC. No
Curso de Educação Física, por exemplo, que obteve conceito 2 no ENADE 2010, a UI vem,
efetivamente, cumprindo os compromissos assumidos no TSD e no Plano de Melhorias Acadêmicas, a
seguir relacionados:
 atendimento de todos os requisitos legais e normativos previstos no Instrumento de Avaliação do
INEP;
 reestruturação do PPC nos moldes recomendados;
 dimensão suficiente do corpo docente e da infraestrutura ao número de vagas implantadas;
 adequada normatização e funcionamento do estágio curricular supervisionado;
 implementação de maneira suficiente de ações acadêmico-administrativas decorrentes dos
processos de autoavaliação e avaliação externa;
 nomeação de coordenador com perfil adequado em termos de experiência profissional, regime de
trabalho e carga horária dedicada à coordenação;
 implantação suficiente do NDE, considerados os aspectos de concepção, acompanhamento,
consolidação e avaliação do PPC;
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 adequação do corpo docente de modo a garantir pelo menos 30% com titulação stricto sensu e
pelo menos 33% com regime de trabalho de tempo parcial ou integral;
 disponibilização suficiente de laboratórios e outros meios de acesso à informática;
 disponibilização suficiente de ambientes e laboratórios didáticos especializados;
 manutenção de bibliografia básica informatizada e tombada junto ao patrimônio da IES, com no
mínimo 3 títulos por unidade curricular, disponíveis na proporção média mínima de 1 exemplar para
a faixa de 10 vagas anuais;
 manutenção de diálogo franco e contínuo com o coordenador, professores e pessoal de secretaria,
sobre a necessidade de aprimoramento constante dos serviços prestados;
 incentivo à utilização do acervo bibliotecário;
 divulgação ampla das notícias e políticas da Universidade e do curso através do site institucional e
outros meios;
 aprimoramento das ferramentas de TI;
 incremento dos programas de iniciação científica.

1.13. Atividades de tutoria
– NSA para cursos presenciais.

1.14. Tecnologias de informação – TICs – no processo ensino-aprendizagem
A UI disponibiliza para os docentes e discentes ferramentas de TI que, entre outras facilidades,
oferecem/possibilitam:
 Recursos pedagógicos, tecnológicos e didáticos de auxílio às atividades de ensino-aprendizagem;
 Programação prévia das atividades propostas pelos docentes, via Portal e ou Ambiente Virtual de
Aprendizagem;
 Inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como artigos, links e outros;
 Desenvolvimento da autoaprendizagem;
 Atividades de recuperação de estudos e de nivelamento;
 Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes;
 Geração de ambientes educacionais diferenciados.
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Essas ferramentas expressam inovação e dinamismo no cotidiano acadêmico, favorecendo a relação
entre as atividades de ensino e de aprendizagem.
O Portal Universitário e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizam ferramentas para:
1

- ENSINO
 Comunicação interna – Disponibilização, em locais de amplo acesso aos estudantes, de
informações gerais e normas internas;
 Material de aula – Armazenamento e gestão dos materiais que serão utilizados por professores e
alunos;
 Planos de ensino – Elaboração e divulgação dos planos de ensino das disciplinas dos cursos
oferecidos pela instituição;
 Aulas – Preparação antecipada das aulas pelo professor e sua disponibilização aos alunos;
 Entrega de trabalhos – Gerenciamento pelos professor da entrega de trabalhos dos alunos;
 Avaliação e exercícios – Auxílio aos docentes na criação de avaliações e exercícios, que podem ser
associados às aulas;
 Atividades de Aprendizagem – Visualização das atividades das turmas, de forma centralizada;
 Orientação – Criação de protocolo de toda a comunicação entre alunos e docente orientador do
trabalho de curso;
 Estatística – Verificação da produção e publicação dos planos de ensino e aulas inseridos pelos
professores;
 Biblioteca virtual – Acesso a mecanismo de busca em diversas bases e áreas específicas,
disponibilizando a consulta de arquivos, links e referências bibliográficas da base de dados.

2

– PESQUISA E EXTENSÃO
 Projetos de Pesquisa e Extensão - Gestão de projetos de pesquisa e extensão propostos pelos
docentes.
Algumas funcionalidades das ferramentas de TI da UI na Prática Pedagógica
 Plano de Ensino – Cadastro do plano de ensino das disciplinas a cada semestre, com objetivos,
ementa, temas de estudo, estratégias de ensino, instrumento de avaliação e bibliografias;
 Plano de Aula – Roteiro semestral de aula do professor contendo o tema de estudo, habilidade e
competência associada, objetivos, objetos de aprendizagem associados, descrição da aula, estratégia
de ensino e atividades associadas;
 Atividades – Local para o professor disponibilizar as atividades de aula com descrição da atividade
podendo anexar arquivos, link. O professor define se a atividade é em grupo ou não (vínculo com a
ferramenta grupos de alunos), se é avaliativa (vínculo com o diário eletrônico), data de entrega, etc.;
 Material de Apoio – Disponibilização pelo professor dessa ferramenta (anexando arquivos ou link)
todo material de aula (apostilas, resumos, apresentações, etc.);
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 Leitura – Disponibilização pelo professor de todo material complementar de leitura que deseja
sugerir aos alunos, podendo anexar arquivos, links, etc.;
 Exercícios – Criação pelo professor de exercícios avaliativos ou não (vínculo com ferramenta diário)
podendo criar questões discursivas, verdadeiro ou falso etc. O exercício é corrigido automaticamente
conforme gabarito fornecido pelo professor (exceto questões discursivas);
 Acervo Digital – Biblioteca virtual com diversos livros para consulta;
 Biblioteca Virtual – Acesso a serviços da biblioteca da instituição com consulta ao acervo
(informando se o livro está ou não disponível), consulta aos últimos livros cadastrados, possibilidade
de reserva online, etc.;
 Matrícula – sistema de matrícula online, acelerando todo o processo de matrícula dos alunos.

1.15. Material didático institucional
– NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático institucional no PPC.

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes
– NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre
docentes, tutores e estudantes no PPC.

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

O Regimento Geral da UI regulamenta o processo de verificação do rendimento acadêmico,
da frequência às atividades formativas e os sistemas de recuperação.
De acordo com a natureza de cada objetivo são fornecidos alguns exemplos de instrumentos a serem
selecionados, conforme a modalidade de avaliação pretendida:
I.

Trabalhos individuais e grupais, interdisciplinares ou multidisciplinares;

II.

Provas individuais ou em grupo, contextualizadas, dissertativas ou objetivas;
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III.

Relatórios de projetos e trabalhos de pesquisa;

IV.

Relatório de estágio.

Quanto à Avaliação das Disciplinas
A avaliação das disciplinas prevista no Regimento Geral pode ser resumida da seguinte forma:
 Frequência: a aprovação em disciplina exige frequência mínima de 75% às aulas;
 Rendimento nos estudos: a avaliação de cada disciplina é expressa em pontos acumulados
exigindo-se, para aprovação, a obtenção de um mínimo de 60 pontos num máximo possível de
100 pontos.
As avaliações parciais somam o máximo de 60 pontos e são feitas pelo professor, obedecido o
seguinte cronograma: 1ª avaliação, máximo de 30 pontos, até o final da 8ª semana letiva; 2ª
avaliação, máximo de 30 pontos, até o final da 15ª semana letiva; a avaliação final, máximo de 40
pontos, será realizada ao término do semestre letivo, exigindo-se do aluno, para fazê-la, um mínimo
de 20 pontos nas avaliações parciais.
Será oferecido exame especial ao aluno que não obtiver o mínimo exigido de 60 pontos nas três
avaliações. São asseguradas ao professor, no processo, liberdade na formulação de questões e
autoridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões para o Coordenador.
Quanto à Avaliação do Estágio Supervisionado
A Política de Estágio Supervisionado da Instituição estabelece que “os temas pertinentes ao Estágio
Supervisionado (...) se desenvolverão sob regulamentação própria a cada curso, observadas as
diretrizes gerais da Política de Estágio da Universidade de Itaúna (...).”.
O Programa de Estágio do Curso de Educação Física que, juntamente com a regulamentação da
Política de Estágio Supervisionado da Instituição integra o PPC, está estruturado conforme as DCN.
No Curso, os Estágios Supervisionados são avaliados de maneira a verificar se os objetivos propostos
foram atingidos pelo acadêmico. A avaliação é contínua e processual, de forma a verificar se as
competências propostas para a formação daquela etapa foram atingidas. Por se tratar de avaliação
de atividades práticas, são levadas em consideração as aptidões afetivas e éticas inerentes ao
profissional da educação física no atendimento ao usuário destes serviços.
Compõem ainda a avaliação do Estágio a elaboração de Estudos de Caso, a análise descritiva das
atividades desenvolvidas durante o período do estágio, o Relatório de Estágio e Registros de
Acompanhamento do Desenvolvimento do aluno.
São critérios de avaliação dos estágios: a) preparação; b) assistência; c) participação; d) conclusão de
curso (elaboração de uma proposta de intervenção, avaliação do desenvolvimento do estágio e
apresentação da para de estágio).
Quanto à Avaliação das Atividades Complementares
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A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras da Política
Institucional de Atividades Complementares.
De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido para que se
atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na respectiva matriz
curricular, respeitando os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma das diversas
modalidades (iniciação científica, pesquisa orientada, eventos, visitas técnicas, atividades de
extensão, monitoria, etc.), podendo ser cumprido no âmbito da Universidade de Itaúna ou
externamente, sob a forma de convênios, ajustes ou contratos.
Quanto à Avaliação do Trabalho de Curso
O TC é atividade optativa no Curso de Educação Física e, quando oferecido, deve ser elaborado sob
orientação docente. As normas de avaliação estão inseridas na Política Institucional de TC.

1.18. Número de vagas
Conforme PDI, o curso de Educação Física da Universidade de Itaúna oferece 120 (cento e vinte)
vagas anuais.
Contudo, como medida cautelar preventiva, o MEC reduziu transitoriamente o número de vagas
anuais para 73 (setenta e três), conforme Despacho do Secretário nº 253/2011-SERES/MEC, de 0112-2011, em face do conceito 2 obtido no Enade 2010.
O Curso conta, atualmente, com 198 alunos, matriculados em 7 (sete) turmas.
A UI formalizou convênios com diversas instituições, disponibilizando serviços com capacidade de
absorção de todos os estudantes, assegurando que o egresso terá treinamento adequado.

1.19. Integração com as redes públicas de ensino

– Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as
redes públicas de ensino no PPC.
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1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração
com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC.

1.21. Ensino na área de saúde
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

1.22. Atividades práticas de ensino

- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL
(Fontes de consulta: PPC, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória)

2.1.

Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE

O NDE é órgão consultivo e de assessoramento da Coordenação. Responde mais diretamente pela
criação, implantação e consolidação do PPC. O NDE do Curso reúne-se pelo menos 2 vezes por
semestre e sua atuação baliza-se pelas normas institucionais e do MEC. Tem atuação constante na
melhoria do curso, no atendimento das demandas do mercado e nas inovações acadêmicas.
Atribuições: Contribuir para a consolidação do perfil do egresso; Zelar pela integração curricular
interdisciplinar; Indicar formas de incentivo à pesquisa e extensão; Zelar pelo cumprimento das DCN;
Contribuir com o Coordenador nas atividades do Curso.
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O NDE do Curso é composto pelo Coordenador, membro nato, e por professores: Que exerçam
liderança acadêmica no Curso; Preferencialmente com titulação stricto sensu; Contratados em
regime de trabalho de tempo parcial ou integral; Com experiência docente e profissional.
O Presidente do NDE é o Coordenador, competindo-lhe: Convocar e presidir reuniões; Representar o
NDE; Encaminhar à Congregação as deliberações do NDE; Designar membro para secretariar as
reuniões e lavrar atas; Coordenar a integração do NDE com o Colegiado e setores da Instituição.
O NDE é formado por 9 docentes, sendo 1 doutor (11%), 6 mestres (67%) e 2 especialistas (22%).
Deles, 2 docentes (22%) são contratados em Tempo Integral e 7 (78%) em Tempo Parcial. Membros:

Wesllem Faria Barcelar - Coordenador do Curso - Mestrado em Educação pela PUC MG,
Brasil, 2010. Graduação em Educação Física pela UFMG, Brasil,1997.
Carlos Eduardo Campos - Mestrado em Ciências do Esporte pela UFMG, Brasil, 2002.
Graduação em Educação Física pela UFMG, Brasil, 1999.
Diego de Alcântara Borba - Mestrado em Ciências do Esporte pela UFMG, Brasil, 2009.
Graduação em Educação Física pelo FUOM, Brasil, 2004.
Elói Ferreira Filho - Mestrado em Ciências do Esporte pela UFMG, Brasil, 2003. Graduação
em Educação Física pela UFMG, Brasil, 1998.
Érika Vieira Brant Bambirra - Mestrado em Educação pela UI, Brasil, 2009. Graduação em
Educação Física pela UI, Brasil, 2002.
José Augusto Ribeiro Xavier - Especialização em Atividades Motoras em Academias pela
ESEFM, Brasil, 2001. Graduação em Educação Física pela UFMG, Brasil, 1996.
Rosilene Alessandra Marques - Doutorado em Estudos Linguísticos pela UFMG, Brasil, 2010.
Mestrado em Estudos Linguísticos pela UFMG, Brasil (2005). Graduação em Letras–
Português/Inglês pela UI, Brasil, 1998.
Selma D’Arc da Silveira - Mestrado em Educação pela UNINCOR, Brasil, 2004. Graduação em
Licenciatura Plena em Biologia pela UTRAMIG, Brasil, 2011. Graduação em Odontologia pela
UI, Brasil, 1995.
Sérgio Luís Falci de Carvalho - Especialização em Educação Física pela UCB/RJ, Brasil, 1990.
Graduação em Educação Física pela UFMG, Brasil, 1989.
Cada período/semestre estará sob a supervisão acadêmica efetiva de pelo menos 1 (um)
integrante do NDE, a quem caberá assessorar a Coordenação de Curso, desenvolvendo as
seguintes atividades:
 Reunir-se antecipadamente com os respectivos docentes, para a preparação dos Planos de Ensino
e dos Planos de Aula, integrando as atividades do grupo de professores de cada período;
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 Verificar, no início de cada semestre, em conjunto com o Colegiado de Curso, as atividades a ser
executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios extracurriculares, atividades complementares,
atividades práticas supervisionadas) e analisar a adequação das ementas e planos de ensino;
 Acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando preferencialmente ferramentas de
TI.

No caso de períodos com turmas reduzidas e, ainda, em outras hipóteses justificáveis, a
critério do Coordenador do Curso, admitir-se-á que 1 professor membro do NDE fique
responsável por mais de 1 período/semestre.
Busca-se, com essa atividade de coordenação e assessoramento do NDE, maior
acompanhamento e assertividade no ensino.

2.2.

Atuação do (a) coordenador (a)

São atribuições do Coordenador de Curso (Art. 42 do Regimento Geral):
I – representar a Faculdade ou Curso junto ao Instituto a que pertencer;
II – exercer as atividades administrativas a seu cargo;
III – zelar pela ordem e pela disciplina, respondendo por abusos e omissões;
IV – presidir a Congregação do Curso e expedir convocações para as respectivas reuniões;
V – presidir o Núcleo Docente Estruturante / NDE do Curso e expedir convocações para as
respectivas reuniões;
VI – cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Calendário Geral da Universidade;
VII – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas dos órgãos
superiores da Universidade;
VIII – aplicar penas, na forma do presente Regimento;
IX – participar das reuniões do Conselho Universitário, como um de seus membros;
X – prestar informações ao Diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão e outros órgãos
superiores da Universidade, quando solicitado;
XI – apresentar ao Diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão até o dia 15 de fevereiro, o
relatório de atividades da Faculdade ou Curso, realizadas no ano anterior;
XII – auxiliar na execução das tarefas de extensão e de promoção da pesquisa;
XIII – manifestar-se, através de parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais tenha sido
consultada por órgãos superiores;
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XIV – colaborar, quando solicitado, na organização dos planos gerais de ensino e no exame de
processos de aproveitamento e adaptações de programas de estudos;
XV – manter atualizados os programas de ensino, supervisionando sua execução pelo professor;
XVI – coordenar as atividades dos professores que integram o Curso, dirimindo as dúvidas e questões
que surgirem, assegurando a sua articulação interna;
XVII – organizar o horário das aulas em cada período letivo, observada a matriz curricular e o plano
de oferta de disciplinas respectivos, considerado o calendário da Universidade;
XVIII – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos
programáticos.
As especificidades do Curso de Educação Física impõem ainda ao coordenador as seguintes
atribuições:
I - Estabelecer relações com empresas e organizações públicas e privadas do município e região;
II - Manter articulação com o Conselho Regional de Educação Física / CREF6/MG, no sentido de
prover os alunos de todas as orientações emanadas pelo órgão;
III - Oportunizar novos ambientes de ensino-aprendizagem para o aluno no âmbito da educação
física;
IV - Estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados à formação de novos
profissionais;
V - Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando espaços de vivência do
aluno neste contexto;
VI - Validar e acompanhar o desenvolvimento de atividades complementares do curso.

2.3.

Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos à distância

– NSA para cursos presenciais.

2.4.

Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a)
coordenador (a)

Nome do coordenador: Prof. Ms. Wesllem Farias Bacelar
FORMAÇÃO ACADÊMICA
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Mestrado em Educação (Conceito CAPES 4). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC
Minas, Brasil. Dissertação: ‘Práticas avaliativas de um professor de educação física em uma escola
particular de Belo Horizonte: um estudo de caso”. 2010
Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio. Centro de Educação e Pesquisa de
Minas Gerais, Brasil. 2008
Especialização em Treinamento Esportivo. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
2001
Graduação em Educação Física. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil. 1997.
EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR
02/2013 – atual. Universidade de Itaúna,- UI, Itaúna – MG, Brasil. Coordenador do Curso de
Educação Física.
08/2001 - atual. Universidade de Itaúna - UI, Itaúna – MG, Brasil. Professor da Graduação, Curso de
Educação Física.
08/2005 - atual. Fundação Helena Antipoff, FHA, Brasil. Professor da Graduação, Cursos de Pedagogia
e Educação Física.
08/2009 - atual. Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte, FMBH, Belo Horizonte – MG, Brasil.
Professor da Graduação, Curso de Pedagogia.

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
1993 - atual. Federação Mineira de Voleibol e da Confederação Brasileira de Voleibol. Árbitro de
Voleibol.
1996 - 1997. Escola Infantil Corujinha. Professor;
1998 - 2001. Esporte e Educação Associados. Professor de Futsal.
1999 - 2001. Colégio Regina Pacis. Técnico de Fustsal.
2002 - 2005. Colégio Nossa Senhora Piedade. Professor de Educação Física.
2005 - atual. Colégio Santo Agostinho. Professor do Ensino Médio, Educação Infantil e Educação
Física.

2.5.

Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso

O regime de trabalho do coordenador do curso é de Tempo Integral / 40 horas.
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2.6.

Carga horária de coordenação de curso

– NSA para cursos presenciais.

2.7.

Titulação do corpo docente do curso

O corpo docente é constituído de 25 professores, sendo 4 doutores (16%), 12 mestres (48%) e 9
especialistas (36%).

2.8.

Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores

Dos 25 professores do curso, 4 são doutores (16%).

2.9.

Regime de trabalho do corpo docente do curso

O corpo docente é integrado por 6 professores em Tempo Integral (24%), 14 em Tempo Parcial (56%)
e 5 Horistas (20%).

2.10. Experiência profissional do corpo docente
Dos 25 docentes do curso, 18 têm pelo menos 2 anos de experiência profissional (72%) e 7 têm
menos de 2 anos (28%).

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica
– Obrigatório para licenciaturas, NSA para os demais.
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2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente
Dos 25 docentes do curso, 23 têm pelo menos 3 anos de experiência no magistério superior (92%) e
2 têm menos de 3 anos (8%).

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes
– NSA para cursos presenciais.

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
O Colegiado do Curso (Congregação) é composto pelo Coordenador, por todos os docentes do Curso,
por 2 representantes do corpo discente designados pelo DA e por 1 representante técnicoadministrativo eleito pelos seus pares. Reúne-se regularmente uma vez por semestre e
extraordinariamente, por convocação do Coordenador ou de 1/3 do corpo docente, no mínimo,
conforme atesta o livro de atas. Nas reuniões, são discutidos aspectos gerais do Curso
(planejamento, acompanhamento da execução e avaliação todos os procedimentos regulares) e
outros assuntos, nos limites e por força da regulamentação específica.
Enfim, suas ações e atribuições seguem rigorosamente as disposições do Estatuto e do Regimento
Geral da Universidade de Itaúna, abaixo transcritas:
Estatuto da Universidade de Itaúna
“Art. 40. A Congregação é o colegiado de deliberação superior da Faculdade ou Curso, nos campos
administrativos, disciplinar, técnico-científico e didático-pedagógico.
§ 1º - A Congregação funciona também como órgão de consulta preliminar nos demais aspectos da
vida institucional, em conformidade com o disposto neste Estatuto, no Regimento Geral da
Universidade e demais ordenamentos.
§ 2º - Compõem a Congregação:
I - Os Coordenadores da Faculdade ou do Curso;
II - Professores das disciplinas ministradas na Faculdade ou Curso;
III - Dois (2) representantes do Corpo Discente da Faculdade ou Curso, designados pelos Diretórios
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Acadêmicos respectivos, na forma da legislação vigente; e
IV - Um (1) representante dos funcionários técnico-administrativos da Faculdade ou Curso, eleito
pelos seus pares.
Art. 41. A Congregação se reúne, ordinariamente, até trinta (30) dias antes do início de cada
semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador da Faculdade ou
Curso ou por um terço (1/3), no mínimo, de seus membros.
Art. 42. A Congregação se reúne sob a presidência do Coordenador da Faculdade ou Curso e, em caso
de impedimento deste, do Vice-Coordenador ou, pela ordem, do Professor mais antigo, com
preferência para o mais idoso, em caso de empate.
Art. 43. A Congregação se reúne com a presença da maioria absoluta de seus membros, deliberando
por maioria simples de votos dos presentes, salvo exceções previstas neste Estatuto.
Art. 44. “Compete à Congregação, no âmbito da Faculdade ou Curso, o que a respeito dispuser este
Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e demais ordenamentos.”
Regimento Geral
“Art. 39. Compete à Congregação:
I – assessorar a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos no que for exigido;
II – elaborar os Planos Geral e Específico dos cursos e atividades;
III – propor a instituição de núcleo de estudos de graduação;
IV – opinar, quando consultada, sobre os casos disciplinares e de aproveitamento de estudos;
V - organizar lista tríplice para escolha, pelo Reitor, dos candidatos a Coordenador e ViceCoordenador, na forma preconizada pelo art. 48, do Estatuto da Universidade de Itaúna;
VI - funcionar como órgão superior de recurso, em assuntos que lhe sejam concernentes;
VII – opinar, quando consultada, sobre assuntos didático-pedagógicos e técnico-científicos;
VIII – responder consultas que lhe forem encaminhadas por órgãos superiores da Universidade;
IX - desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas neste artigo, mas que lhe sejam conferidas
neste Regimento, outros ordenamentos ou que decorram do exercício de suas atividades.
Parágrafo único. Das decisões da Congregação caberá recurso ao Diretor do Instituto de Ensino, na
forma e prazo estabelecidos nos arts. 151, III, e 152, deste Regimento Geral.”

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
Os 25 docentes do curso apresentaram produção científica nos últimos 3 anos com a seguinte
distribuição:
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Quantidade:
nenhuma produção.......................................................................... 9 professores (36%)
de 1 a 3 produções........................................................................... 4 professores (16%)
de 4 a 6 produções........................................................................... 6 professores (24%)
de 7 a 9 produções........................................................................... 2 professores (08%)
mais de 9 produções......................................................................... 4 professores (16%)

O total de produções nos últimos 3 anos foi de 116 (média de 4,6 produções por docente do curso).
Iniciação Científica
Atividade: elaboração individual ou conjunta de estudos ou trabalhos de iniciação científica,
compreendendo artigos, ensaios e similares na área de graduação respectiva, sob a orientação e
responsabilidade de docente da Universidade de Itaúna.
Forma de comprovação: Certificado de participação e aprovação emitido pelo professor orientador,
constando a data de início e conclusão, o nome e o objetivo geral do trabalho e o(s) nome(s) do(s)
aluno(s).

Apoio à Publicação de trabalhos dos alunos:
A divulgação de trabalhos de alunos na UI merece especial atenção e orientação por parte do corpo
docente, de forma integrada pelos atores envolvidos. A UI mantém um setor de Assessoria de
Imprensa, que cuida da divulgação de todas as realizações institucionais, tanto através do Portal da
Instituição, como de remessa desse material para órgãos locais e regionais da mídia escrita, falada e
televisiva.
Dos instrumentos para a publicação dos trabalhos a Universidade de Itaúna conta com vários
veículos, dentre os quais relacionamos:
I.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Exatas, da Terra e Tecnológicas;

II.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Físicas, Biológicas e da Saúde;

III.

Revista da Universidade de Itaúna – Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e
Artes;

IV.

Catálogo de Pesquisas Institucionais da Universidade de Itaúna;

V.

Catálogo de Extensão da Universidade de Itaúna.
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2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso
– NSA para cursos presenciais.

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância
– NSA para cursos presenciais que não ofertam até 20% da carga horária total do curso na
modalidade à distância.

2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância – por estudante
– NSA para cursos presenciais.

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica
– Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente
– Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

3. INFRAESTRUTURA
(Fontes de consulta: PPC, DCN, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e
Documentação Comprobatória)

3.1.

Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI

A Instituição disponibiliza 10 (dez) gabinetes de trabalho (área total aproximada de 200 m2, média de
20 m2 por gabinete) e 1 (uma) sala de reuniões com 36 m2 para professores de Tempo Integral e
Parcial, localizados em prédio próximo à Reitoria.
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Disponibiliza, ainda, 3 (três) gabinetes instalados em sala do Núcleo de Acompanhamento e Fomento
à Pesquisa / NAFAP, para estudos, atendimento e orientação aos alunos vinculados aos programas de
iniciação científica e extensão.
Todas as instalações mencionadas dispõem de mesas, cadeiras, armários e computadores
conectados à internet, dentre outros equipamentos, e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários às atividades que ali são
desenvolvidas.

3.2.

Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

Devidamente mobiliados e equipados, o Curso dispõe de:
● 01 sala da coordenação do curso com aproximadamente 20 m², equipada com microcomputador
interligado à internet, mesas, cadeiras e armários;
● 02 salas para secretaria com 29,17 m² com mesas, cadeiras, armários e 2 microcomputadores
interligados à internet.

3.3.

Sala de professores

● 01 sala de professores e para reuniões do NDE, com 50 m², equipada com mesa, cadeiras e
armários individuais e 2 computadores conectados à internet.

3.4.

Salas de aula

● 10 salas de aula para as atividades teóricas, totalizando 674,38 m² (média de 67,43 m² por sala),
localizadas na Central de Ensino I. Todas são equipadas com retroprojetores e atendem aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade.

3.5.

Acesso dos alunos a equipamentos de informática
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A Universidade de Itaúna disponibiliza, para o Curso de Educação Física, o seguinte Laboratório de
Informática, com quantidade suficiente de equipamentos e mobiliário em relação ao número total de
usuários, boas condições de acessibilidade, adequada velocidade de acesso à internet e com
regulamentação própria de uso, atualização, softwares e espaço físico:
Laboratório de Informática (para as atividades previstas nas disciplinas de Metodologia do
Treinamento dos esportes coletivos e individuais e trabalho de curso)
Localização: Central de Ensino IV
Área construída: 73,99m2
Móveis e Equipamentos: 30 microcomputadores; 30 monitores; 2 switch modelo 10/100 HNET 16
portas; 1 projeto de multimídia; 1 bancada para computadores; 28 mesas para computadores; 1 tela
de projeção.

Recursos de informática e multimídia da Biblioteca Central utilizados pelo Curso, entre outros:
acesso remoto à internet através de rede local wireless;
64 Computadores modelos Pentium, Dell Vostro 230, Pos E2140 e Amd Duron;
64 Monitores de vídeo modelo 14”, 15” e 17”;
1 Videocassete modelo 06 cabeças;
1 TV de 42";
6 Switch’s modelos 10/100 DSK, HNSW 800 e Server;
2 Impressoras térmicas modelo 4900 MP20TH;
5 Leitores de mão a laser modelo MS-9520;
5 Impressoras modelos Laserjet 2015D, 2200, 1320, Deskjet 3425, 2300D, 3550, 3650;
6 Impressoras com guilhotina modelos MP2000 e MP2100;
1 Scanner modelo Scanjet 3670C;
1 Máquina copiadora modelo xerox Ofício 1113;
2 Rack’s fechados modelo para servidores. 44V hi-top;
4 Nobreak’s de energia modelos 1300 SMS e 1600, com 04 baterias e 1400VA NET3+ e 3000VA BI;
3 Servidores de informática modelo Poweredge 1900 com processador E5310;
1 Aparelho DVD modelo DVP NS78HP.
Quanto a software, a Instituição dispõe dos mais atualizados e modernos, tendo firmado contrato
com a Microsoft para utilização e atualização dos seus produtos, em todos os seus computadores.
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3.6.

Bibliografia básica

O Curso disponibiliza ao seu corpo acadêmico, além do acervo virtual da Biblioteca, pelo menos 3
títulos da bibliografia básica para cada disciplina, acervo este devidamente informatizado e tombado
junto ao patrimônio da Instituição. Em média, para cada título, temos uma oferta de 1 exemplar para
cada grupo de 9 vagas anuais.
Biblioteca Central
Com área total de 1.346,60 metros quadrados, a Biblioteca Central funciona das 7h30 às 22h20, de
segunda a sexta-feira, e das 7h30 às 11h30, aos sábados. Completamente informatizada, tem acesso
à internet e está interligada ao Comut. Dispõe de excelentes e modernas instalações, todas
adaptadas às pessoas portadoras de necessidades especiais.
As bibliotecas são entendidas como ponto fundamental para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Em sendo assim, as bibliotecas são consideradas como parte integrante
dos projetos pedagógicos e acadêmicos das Instituições. Com fundamento nesse entendimento, na
Universidade de Itaúna as bibliotecas refletem os objetivos e os princípios da própria Universidade,
especialmente como um dos indicadores do padrão de excelência que deseja alcançar em todas as
atividades que desenvolve.
Planejamento bibliotecário
O planejamento bibliotecário, quando focalizado sob um aspecto mais amplo, deve levar em conta o
planejamento das redes e sistemas de informação, atuando no âmbito local, regional, nacional e
internacional. O objetivo principal é sempre o acesso à informação, amplificando o seu uso e
tornando-o acessível a toda a comunidade, envolvendo os agentes geradores e consumidores da
informação através de participação em redes de sistemas de informação.
A atividade de avaliação constitui elemento essencial no planejamento bibliotecário, pois ao avaliar
se os objetivos estão sendo adequadamente atingidos, indica as adequações necessárias à nova
realidade da Universidade de Itaúna.
Renovação do acervo
O acervo da biblioteca do curso é atualizado, tanto pela aquisição de novos títulos, como pelo
descarte de títulos obsoletos ou danificados.
Tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, poderá solicitar a aquisição de novos títulos que
serão avaliados e verificada a adequabilidade e possibilidade de compra.
A política de desenvolvimento de coleções visa a estabelecer: I. Critérios para seleção: que abordem
o conteúdo dos documentos, a adequação ao usuário e aspectos adicionais do documento; II. Fontes
para seleção: variados tipos de bibliografias gerais e específicas, catálogos, guias de literatura,
opinião dos usuários e outros; III. Responsabilidade pela seleção: qualitativa, feita em cooperação
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com a bibliotecária responsável e o corpo docente; quantitativa, material que faça parte da lista da
bibliografia básica; IV. Prioridade de aquisição: bibliografia básica e complementar de livros e obras
de referência; assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica, conforme
indicação dos docentes; documentos e materiais para desenvolvimento de pesquisa, materiais para
dar suporte técnico a outros setores da Instituição; V. Doações: será analisada a autoridade do autor,
editor e demais responsabilidades, atualização do tema abordado no documento, estado físico do
documento, documentos de interesse para a Universidade, relevância do conteúdo para a
comunidade universitária e indicação do título em bibliografias. No caso de periódicos serão aceitos
para completarem falhas; em caso de não existência do título, serão aceitos somente aqueles cujo
conteúdo seja adequado aos interesses da comunidade universitária; indexação do título em índices
e abstracts; citação do título em bibliografias; VI. Descarte de livros: inadequação, desatualização,
condições físicas e duplicatas.
Recursos Humanos disponíveis na biblioteca
Além de 2 (duas) bibliotecárias, a Biblioteca Central conta com 16 (dezesseis) funcionários do corpo
técnico-administrativo e 4 (quatro) estagiários.
A descrição detalhada da bibliografia básica consta do PPC.

3.7.

Bibliografia complementar

Cada disciplina possui, na sua ementa, pelo menos 5 (cinco) títulos na bibliografia complementar e a
UI mantém pelo menos dois (2) exemplares de cada título, além da biblioteca virtual disponível na
Biblioteca.
A bibliografia complementar atende aos programas das disciplinas do Curso e está informatizada,
atualizada e tombada junto ao patrimônio da IES.
A descrição detalhada da bibliografia complementar consta do PPC.

3.8.

Periódicos especializados

Formato Impresso
ACTA FISIÁTRICA. São Paulo: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Periodicidade: Quadrimestral.
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ARCHIVES

OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION. Chicago:

American Congress of

Rehabilitation Medicine. Mensal. BRASIL PARAOLÍMPICO. Brasília: Comitê Paraolímpico Brasileiro.
Periodicidade: Mensal.
CADERNO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Curitiba:
Universidade Tuiuti do Paraná.
CADERNOS DE FORMAÇÃO RBCE. Campinas: CBCE e Autores Associados. Semestral.
CLINICAL BIOMECHANICS. Oxford, GB: Elsevier Science. Mensal.
CIÊNCIA EM MOVIMENTO. São Paulo: IPA/IMEC. Semestral.
CONEXÕES: revista da faculdade de educação física - UNICAMP - Campinas. Campinas: UNICAMP.
Semestral.
CONEXÕES: EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

Campinas: Grupo de História do Esporte, Lazer e

Educação Física. Semestral.
E.F: Educação Física. Rio de Janeiro: CONFEF. Trimestral.
FIEP

BULLETIN: Journal of the international federation of physical education = Bulletin de la

Fédération Internationale d´Éducation physique = Boletin de la Feder. Foz do Iguaçu, PR: FIEP.
FITNESS & PERFORMANCE JOURNAL. Rio de Janeiro, RJ: COBRASE. Bimestral. ISSN 1519-9088.
FITNESS BUSINESS LATIN AMÉRICA. São Paulo: Fitness Brasil. Bimestral.
HANDEBOL BRASIL. Aracaju: Confederação Brasileira de Handebol. Bimestral.
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUTROLOGY. São Paulo: ABRAN. Periodicidade: Quadrimestral.
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY.

Estados Unidos: American Physical

Therapy Association. Mensal.
MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE: Official Journal of the American College of Sports
Medicine. Hagerstown, US: Lippincott Williams & Wilkins. Mensal. Continuação de.
MOTRIVIVÊNCIA : revista de Educação Física, Esporte e Lazer Florianópolis, SC UFSC, Núcleo de
Estudos Pedagógicos em Educação Física.
PHYSICAL THERAPY. New Jersey: American Physical Therapy Association.. Periodicidade: Mensal.
REVISTA BRASILEIRA DE BIOMECÂNICA=Brazilian Journal of Biomechanics. São Paulo: Estação
Liberdade. Semestral.
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E MOVIMENTO. Brasília: Ed. Universa. Periodicidade: Trimestral.
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE.

Campinas: Colégio Brasileiro de Ciências do

Esporte. Quadrimestral.
REVISTA BRASILEIRA DE CINEANTROPOMETRIA & DESEMPENHO HUMANO. Florianópolis: UFSC,
Centro de Desportos.
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS.
Comunicação Social. .
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Brasília: MEC, Coordenadoria de

REVISTA BRASILEIRA DE ORTOPEDIA. São Paulo: Redprint. Mensal.
REVISTA DA EDUCAÇÃO FÍSICA/UEM [MARINGÁ]. Maringá, PR: UEM, Departamento de Educação
Física. Semestral.
REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Rio de Janeiro: Centro de Capacitação Física do Exército. Trimestral.
REVISTA MACKENZIE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE. São Paulo: Mackenzie. Anual.
REVISTA MINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa. Semestral.
REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DO DEPORTO: Portuguese Journal of Sport Sciences. Portugal:
Universidade do Porto, Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física.
THE JOURNAL OF MANUAL & MANIPULATIVE THERAPY. USA: Maney Publishing. Periodicidade:
Trimestral.
Formato Virtual
EBSCO - acesso remoto através de local restrito no website da Instituição e acesso remoto por
smartphones, com grande acervo de Revistas Científicas Internacionais de maior utilização para
Docentes e Estudantes. Engloba a assinatura de 4 bases de dados, a saber: Academic Search
Complete, MEDLINE with full text, Abstracts in Social Gerontology e AgeLine.
COMUT - A UI disponibiliza o acesso ao IBICT, permitindo a busca de informações mediante meio
eletrônico, fax ou correio convencional e acesso ao Catálogo Coletivo Nacional de Publicações
Seriadas (CCN) e ao COMUT.
BIREME - tem como objetivo a promoção da cooperação em informação técnico-científica em saúde,
entre os países da AL e Caribe.

3.9.

Laboratórios didáticos especializados: quantidade

Laboratórios didáticos especializados existentes e áreas construídas:
• Laboratório VII (para as atividades previstas nas disciplinas de Biologia) – localizado na Central de
Ensino IV - Área construída: 188,72 m²;
• Laboratórios II e III (para as atividades previstas nas disciplinas Anatomia Humana) - localizado na
Central de Ensino IV - Área construída: 272,16 m2;
 Laboratório de Informática (para as atividades previstas nas disciplinas de Metodologia do
Treinamento dos esportes coletivos e individuais e trabalho de curso) – localizado na Central de
Ensino IV - Área construída: 73,99m2 ;
• Laboratórios de Educação Física (para as atividades previstas nas disciplinas de Ritmo e Dança,
Ginástica, Fisiologia do Exercício, Bases do Treinamento Esportivo, Medidas e Avaliações em
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Educação Física, Natação, Voleibol, Futsal, Futebol, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Judô,
Recreação, Ludicidade e Lazer, Musculação) – localizado no Ginásio Poliesportivo - Área construída:
9.456,08 m².
Todos os laboratórios didáticos especializados estão devidamente mobiliados e equipados, a fim de
proporcionar ao acadêmico uma vivência em coerência com o PPC e, ainda, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Educação Física.
A descrição completa dos laboratórios, com a relação dos seus móveis, equipamentos e instrumentos
consta do Projeto Pedagógico do Curso.

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade
A constante preocupação da UI com a atualização dos laboratórios, dos seus equipamentos e
materiais, conduziu a uma política que tem contribuído para a excelente adequação dos mesmos aos
objetivos propostos, às condições de acessibilidade – inclusive para portadores de necessidades
especiais - e à disponibilidade de insumos.
A atualização de softwares, equipamentos e materiais ocorre periodicamente, com a aquisição de
produtos mais atuais e modernos, de acordo com as exigências do mercado de trabalho e as
exigências acadêmicas, sempre em busca da excelência no processo de ensino-aprendizagem.
A compra de materiais de consumo é feita de acordo com as necessidades detectadas pelos
professores, alunos e demais usuários, as quais são encaminhadas aos responsáveis pelos
laboratórios e pela sua manutenção. Dessa forma, fica assegurada a qualidade e a quantidade
necessárias à realização de ensaios e aulas práticas.
Todos os laboratórios didáticos especializados estão devidamente mobiliados e equipados, a fim de
proporcionar ao acadêmico uma vivência em coerência com a política de saúde vigente no país, com
a atenção à saúde do indivíduo nos níveis primário, secundário e terciário e, ainda, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Educação Física.
A descrição completa dos laboratórios, com a relação dos seus móveis, equipamentos e instrumentos
consta do Projeto Pedagógico do Curso.

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços
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Todos os laboratórios didáticos da UI, inclusive aqueles utilizados pelo Curso de Educação Física, têm
suas normas consolidadas no Manual de Funcionamento, Utilização e Biossegurança Aplicada a
Laboratórios, condizentes com a legislação em vigor.
As múltiplas exigências de qualidade no processo de ensino-aprendizagem e na prestação de serviços
demandam, por parte da Instituição, manutenção e fiscalização periódicas, a cargo dos gestores,
coordenadores de curso, professores, CPA e demais funcionários responsáveis pelos laboratórios.
Neste sentido, tem sido possível manter em elevado nível os aspectos referentes à manutenção de
equipamentos, ao atendimento à comunidade e à necessidade de apoio técnico adequado.

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)
– NSA para cursos presenciais.

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas
– Obrigatório para cursos de Direito, NSA para os demais.

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e mediação
- Obrigatório para cursos de Direito, NSA para os demais.

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial no PPC.

3.16. Sistema de referência e contrarreferência

- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.

41

3.17. Biotérios
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
biotério no PPC.

3.18. Laboratórios de ensino
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
laboratórios de ensino no PPC.

3.19. Laboratórios de habilidades
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
laboratórios de habilidades no PPC.

3.20. Protocolos de experimentos
- Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam
protocolos de experimentos no PPC.

3.21. Comitê de ética em pesquisa
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Itaúna – CEP UI, constituído em 25-11-2005, é um
colegiado deliberativo, consultivo, educativo, interdisciplinar e independente, com múnus público e
regimento próprio. Foi criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade, tendo ainda a função de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro
de padrões éticos, nos estritos termos das Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos / Res. CNS 196/96, II.4.
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É o órgão responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos, papel este que está bem estabelecido nas diversas diretrizes éticas
internacionais, as quais ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas
envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bemestar do sujeito da pesquisa.
Todos os projetos de pesquisa que envolvam a participação direta ou indireta de seres humanos
como objeto de estudo, no âmbito da Universidade de Itaúna, deverão ser registrados no Comitê e
somente serão iniciados após a sua avaliação e aprovação, na forma do respectivo Regimento.
O Comitê é multidisciplinar e possui representantes de todas as áreas das ciências afins, incluindo,
ainda, um representante da sociedade civil. Todos os seus membros têm participação ativa junto ao
mesmo e reúnem-se mensalmente, por convocação do Presidente.
O CEP/UI tem tido participação ativa, dentro de sua competência, nos processos que envolvam a
participação direta ou indireta de seres humanos como objeto de estudo.
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Itaúna está devidamente registrado e
homologado pelo CONEP (Carta nº 270/CONEP/CNS, de 22 de agosto de 2011), com prazo de
validade de 3 anos.
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