
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

– BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 

 

Unidade Àguas Claras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2016 



2 
 

 
 

 

Centro Universitário UNIEURO 

 

Diretora-Presidente 

Prof.ª Ana Lúcia Chaves Fecury 

 

Diretor de Apoio Administrativo 

Clóvis Antônio Chaves Fecury 

 

Reitor 

Prof. Dr. Edson Luiz Zangrando Figueira 

 

Pró-Reitor Acadêmico 

Prof. Dr. Arlindo Abreu de Castro Filho 

 

Coordenador do Curso de Educação Física 

Prof. Msc. Renato André Sousa da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 



3 
 

 
 

 

Mantenedora:  

Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia - EUROAM 

 

Mantida:  

Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO  

 

Curso Objeto da Avaliação: 

Curso de Graduação em Educação Fisica - Bacharelado 

 

Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Castanheiras, Lote 3.700, Águas 

Claras, Brasília - Distrito Federal. 

 

Reconhecimento do Curso de Graduação em Educação Fisica Bacharelado sob a 

Portaria MEC nº 819 de 30/12/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

1 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO ................................................................................. 6 

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE ....................................................................... 8 

3 CONTEXTO REGIONAL ..................................................................................................... 10 

3.1 História do Distrito Federal ........................................................................................... 10 

3. 2 Distrito Federal em Números .................................................................................. 14 

3.3 Símbolos Oficiais ........................................................................................................... 15 

3.4 Economia do Estado ..................................................................................................... 16 

4 A INSTITUIÇÃO ................................................................................................................ 17 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional .................................................................... 17 

4.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação ..................................... 17 

5 AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL ............................................................................................. 18 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA .................................... 22 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO ........................................................... 22 

1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA .......................................................................... 23 

1.1 Contexto Educacional .............................................................................................. 23 

1.2 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso .............................................................. 26 

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino ................................................................... 26 

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa ......................................................... 31 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão ......................................................... 33 

1.3 Objetivos do Curso ........................................................................................................ 36 

1.4 Perfil Profissional do Curso .......................................................................................... 39 

1.5 Estrutura e Conteúdos Curricular ................................................................................ 41 

1.6 Metodologia .................................................................................................................... 44 

1.7 Estágio Curricular Supervisionado .............................................................................. 47 

1.8 Atividades Complementares ........................................................................................ 49 

1.9 Trabalho de Conclusão de Curso ................................................................................ 51 

1.10 Apoio ao Discente ....................................................................................................... 52 

1.11 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso ................................. 57 

1.12 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS – no Processo Ensino-

Aprendizagem ....................................................................................................................... 60 

1.13 Procedimento de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem .............. 62 

1.14 Número de Vagas ........................................................................................................ 63 

1.15 Integração com o Sistema Local e Regional ........................................................... 64 

2 CORPO DOCENTE E TUTORIAL ......................................................................................... 64 



5 
 

 
 

2.1. Atuação do Núcleo Estruturante - NDE .................................................................... 64 

2.2. Atuação do Coordenador ............................................................................................ 64 

2.3. Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do 

Coordenador ......................................................................................................................... 65 

2.4. Titulação do Corpo Docente do Curso ...................................................................... 66 

2.5. Experiência Profissional do Corpo Docente ............................................................. 66 

2.6. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente ......................................... 66 

2.7 Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente ......................................... 66 

2.8 Produção Cietífica, Cultural, Aritistica ou Tecnológica ............................................ 67 

3 INFRAESTRUTURA ........................................................................................................... 67 

3.9 Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade ........................................... 71 

3.11 Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços ................................................... 75 

3.12 Comitê de Ética em Pesquisa ................................................................................ 76 

3.13 Instalações Gerais ....................................................................................................... 77 

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS ............................................................... 83 

APÊNDICES ........................................................................................................................ 85 

Apêndice A ............................................................................................................................ 85 

I. APRESENTAÇÃO: ........................................................................................................... 117 

II. INTRODUÇÃO: ............................................................................................................. 118 

III. PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA ...................... 120 

3.1. OBJETIVO: .................................................................................................................. 120 

3.2. METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO ............................... 120 

SUPERVISIONADO. .......................................................................................................... 120 

3.4. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ............................................ 123 

3.6. CONDUTA DO ALUNO NAS ATIVIDADES: .......................................................... 125 

3.7. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ........... 126 

3.8. ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS NO ESTÁGIO SUPERVISINADO: .................... 127 

Apêndice C .......................................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

1 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento 

loco-regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, 

aperfeiçoando-se como Instituição de Educação Superior. 

 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

 Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

 Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo 

condições para uma crescente ação interdisciplinar; 

 Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da 

educação superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, 

de atuar e de apresentar alternativas de intervenção e de transformação da 

realidade. 

 Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de 

reflexões dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da 

concepção de saber, de ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à 

pessoa, ao cidadão e ao profissional que se obstina formar; 

 Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, 

visando à integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a 

realidade; 

 Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de 

serviços à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos 

específicos para tal finalidade; 

 Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências 

os princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer 

seus cursos e programas de nível superior e para informar a sociedade a 

respeito do desenvolvimento de suas atividades; 

 Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos 

dirigentes, conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação 

externa; 
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 Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo 

espaços para a discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

 Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

 Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e 

deveres políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e 

respeito ao meio ambiente.  

 Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos 

espaços das conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em 

particular, o Brasil, e os países das Américas nos últimos anos e que passa, 

necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e 

da tecnologia. 

 Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos 

puramente acadêmicos do ato de educar, para os quais os docentes do 

UNIEURO recebem orientação ao ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto 

de vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos 

conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e 

abordagens dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de 

interpretar e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer 

resultados positivos para a organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer 

a liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de 

decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e 

profissional. 
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2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários 

campos de conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas 

nacionais e internacionais, valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da 

cidadania plena e universal.  

 

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - 

consolidadas e emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e 

extensão, tendo como diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e 

nacional, a responsabilidade social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a 

diversidade buscando o desenvolvimento da construção da aprendizagem com 

observância da legislação em vigor.  

 

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no 

entanto, perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de 

novos negócios, sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos 

alunos formação acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho 

e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação.  

 

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que 

norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro 

Universitário Euro-Americano: 

 

Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados, 

oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, investigação 

científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade brasiliense e 

brasileira; 
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Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a 

valorização da experiência extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, 

o trabalho e as práticas sociais; 

 

Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção e o 

desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de pesquisa 

e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o desejo 

permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo de pessoas 

interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, além 

de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 43 da Lei 

9.394/96); 

 

Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo condições 

laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas pessoais 

através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 

Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à qualificação 

permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos internos e do 

acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 

Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com a 

qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas também 

com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior qualidade de vida à 

população local; 

 

Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço 

educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento dos dados e 

a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da 
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prática, pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como 

resultado das variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar 

o futuro implica assumir as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, 

e igualmente, implica estabelecer os fins a serem perseguidos. 

 

Por conseguinte, assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação de 

sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e habilidades 

para mobilização de recursos em prol da realização de objetivos pré-definidos. 

 

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

3 CONTEXTO REGIONAL 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

3.1 História do Distrito Federal 

 

Figura 1: Plano Piloto 

 

 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 

30 de agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante 

larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os 

paralelos 15º e 20º, e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem 

escavar as minas ocultas, no meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, 
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vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível [...]" Diferentemente do que 

muitos pensam, Brasília tem suas origens muito antes do início da construção da 

capital nos idos de 1956.  

 

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, 

incluíram a transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu 

movimento. Depois da independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do 

Império de 7 de junho de 1823, o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de 

José Bonifácio de Andrada e Silva, que se propunha à instalação da capital na recém 

criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto 

Central entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 

estabeleceu a mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na 

Assembléia Nacional Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local 

da nova capital. O deputado Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no 

Triângulo Mineiro, como mais favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o 

deputado Artur Bernardes sugeriu que se repetisse simplesmente o texto da 

constituição de 1891; já o deputado João Café Filho opinou a favor de Goiânia. Por 

fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que a capital fosse 

posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente 

da República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato 

efetuaria a mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

 



12 
 

 
 

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou 

o nome Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como 

o primeiro presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 

de novembro de 1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, 

ficou pronta a Ermida Dom Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na 

passagem do paralelo de 15º. 

 

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a 

tornar realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar 

Niemeyer. Antes mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado 

Prefeito da Capital, em 17 de abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a 

inauguração de Brasília pelo Presidente da República Juscelino Kubitschek, encerrou-

se a pré-história da nova capital brasileira. Com o desenrolar dos anos, foram 

nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e Wadjô Gomide.  

 

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos 

indicados e nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve 

pela primeira vez eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional 

Constituinte com a eleição de oito Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a 

Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte aprovou a 

autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra boa notícia: Brasília foi 

declarada pela UNESCO: Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.  
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Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) 

Deputados Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal (DODF) de 09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do 

Distrito Federal foi eleito o Sr. Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito 

Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90.  

 

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de 

ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida 

federativa, com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito 

Federal assume a sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, 

segundo os resultados do Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos 

ao ano de 2011 divulgados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor 

adicionado total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi 

impulsionado pela construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o 

equivalente a R$ 5.591 milhões - e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 

bilhões e representou 93,3% em 2011. Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano 

anterior, foi superior à média nacional que foi de 2,7%. 

 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos 

acreditavam que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 

habitantes. 

 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas:Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, 

Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das 

Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho 

Fundo II, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim 

Botânico, Itapoã, SIA - Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal 

(BRASIL, 2011). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Claras_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel_(Distrito_Federal)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal
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3. 2 Distrito Federal em Números 

Nos quadros (1 a 3), a seguir, o Distrito Federal é apresentado em números.  

 

 

Quadro 01: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 

Área 5.789,16 Km² 

Altitude 1.172 m 

Temperatura média 

anual 

21°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 

Código de área +55 (internacional), 61 

(interurbano) 

                  Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

Quadro 02: Dados Populacionais 

Categoria Dados 

População 2.455.903 

habitantes 

Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 

Crescimento demográfico 2,82% a.a 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 

Eleitores 1.518.437 

Anafalbetismo 4,35% 

              Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

Quadro 3: Economia 

Categoria Dados 

Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 

Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 

Participação no PIB 

Brasileiro 

3,8% (R$ 89,6 bilhões) 

Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 

                  Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 
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Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de um 

pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e 

quatro setas indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de 

uma mesa de reuniões, lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O 

Brasão foi instituído pelo Decreto n° 11 de 12 de setembro de 1960. As figuras 4 e 5 

apresentam a bandeira e o brasão do Distrito Federal. 

 

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

3.4 Economia do Estado 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 

municípios, goianos e mineiros. 

 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das 

atividades relacionadas ao turismo. 

 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, 

e chegue a produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de 

inserção no mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate 

industrial e batata vêm recebendo incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. 

Um dos muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da 

América Latina, onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse 

fenômeno se constata em outras regiões do DF.  

 

Pode-se incluir nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, em 

áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios 

modernos, assim como os construídos no Sudoeste.  

 

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, 

a construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês 

anterior. No acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O 

segmento também registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 

7,89%, e operava com índice médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada 

(UCI).   
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Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o 

setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de 

indústria de transformação, seguido pela construção civil.  

 

4 A INSTITUIÇÃO 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação.   

 

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e em 

seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o 

período de vigência do documento. 

 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos 

dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

4.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e 

acadêmicas, proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de 

informação institucional é possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com 

presteza as informações armazenadas.  

 

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, 

baseadas nas tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de 

recursos que permite o enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do 

relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem 

paralelo no auxílio ao processo educacional. 
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O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

internet (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e 

interna. Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços 

informais se consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site da IES Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 

Correspondência eletrônica ou via 

Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com 

representantes do corpo docente, 

discente e técnico-administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com 

representantes da comunidade 
Público Externo 

Meios de comunicação de massa  

(jornais, revistas, televisão, rádio e 

sites diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 

 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público 

a que se dirige (interno ou externo).  

 

5 AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO 

que se pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

instituído pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  
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No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, 

buscando compreender os significados 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 Instituição, uma 

vez que propicia a constante reorientação de suas ações. 

 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as 

políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos 

membros da comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o 

presente e para o futuro. 

 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no 

envolvimento de todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, 

unidades auxiliares, conselhos, docentes, pesquisadores, técnico-

administrativos, administradores (chefes de unidades ou órgãos, 

coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo 

avaliativo, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, 

gestão, responsabilidade social, inclusão social etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos 

básicos que devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as 

ações serão consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou 

indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos 

aspectos gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se 

pode avaliar a diversidade ou singularidade de maneira uniforme, bem como 

não se deve converter a diversidade em símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes 

segmentos, atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os 

mesmos fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, 

pessoal técnico-administrativo bem como os órgãos de gestão como partes 
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integrantes da comunidade acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, 

que se inicia com eles e por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo 

avaliatório, especialmente quanto aos níveis de participação de todos os 

envolvidos, no que concerne à participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido 

bem como um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio 

da especificidade, valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de 

determinados limites, as atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam 

complementar outras, em outras categorias. Pressupõe o reconhecimento pela 

instituição de que, no contexto de suas funções básicas, os docentes, 

discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, podem apresentar 

salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas compartilham 

a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos 

realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e 

preenchem um feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos 

podem e devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-

administrativo, pesquisadores, gestores e toda comunidade acadêmica, da 

alocação racional de recursos à elaboração de princípios mais includentes e 

ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades 

de trabalhos acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e 

coordenadorias, de tal sorte que a avaliação seja traduzida em um processo 

contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 - Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

 - Responsabilidade Social da Instituição; 

 - Comunicação com a Sociedade; 

 - Políticas de Pessoal; 

 - Organização e Gestão da Instituição; 

 - Infraestrutura Física; 
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 - Planejamento e Avaliação; 

 - Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

 - Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos 

pontos avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, 

quando cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas 

institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios 

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-

los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 



22 
 

 
 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações 

e recomendações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física, 

coletivamente construído, tem como missão formar Professores-Bacharel aptos a 

ingressar no mercado de trabalho, com conhecimentos teóricos, científicos, práticos e 

postura humanística. Portanto, capazes de identificar os problemas e contribuir para a 

execução de soluções, usando as inovações científicas e tecnológicas com base em 

princípios éticos da profissão. 

 

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Educação Física foram homologadas 

conforme os pareceres 009/2001 e 007/2004 do CNE/CES, e apresentadas com 

destaque para o perfil do profissional a ser formado, suas competências, habilidades, 

atitudes e valores e a integração teórica e prática dos conteúdos a serem trabalhados 

ao longo do curso. Introduz-se, também, a organização das disciplinas em núcleos e 

níveis básicos, específicos e complementares.  

 

O Modelo Pedagógico traz os grupos de conhecimentos que se constituirão no 

repertório mínimo para os egressos começarem a atuar profissionalmente, e para o 

tratamento a ser dado aos conhecimentos a fim de que as competências sejam 
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adquiridas, bem como as formas pelas quais os componentes curriculares se 

articularão para que o Curso de Bacahrelado em Educacção Física funcione como 

uma unidade. 

 

1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1 Contexto Educacional 

Antes de expor argumentos e considerações gerais, é necessário informar que o 

Distrito Federal possui área territorial total de 5.779,99Km², com densidade 

populacional de 444,66 hab/Km², cuja população atinge mais de 2,7 milhões de 

habitantes. O Distrito Federal é a única unidade da Federação em que mais da metade 

da população passa, pelo menos, dez anos da vida estudando, sendo que mais de 

51% deles passam mais de uma década em sala de aula. Apresenta mais de 500 mil 

alunos na educação básica, distribuídos em aproximadamente 800 escolas públicas e 

privadas do ensino fundamental e do ensino médio. Outro dado importante é que o 

percentual de adolescentes, entre 15 e 17 anos, na escola chega a 91,7%. Nesse 

contexto, o UNIEURO, em suas três unidades, atende a grande parte da população do 

Distrito Federal, alcançando, em especial, as regiões Centrais, Norte, Nordeste, 

Noroeste, Sudeste e Oeste da Capital Federal. 

 

O UNIEURO justifica a oferta do curso com base nos seguintes argumentos e 

considerações: 

1. A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na 

educação superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de 

matriculados na educação superior, apresentadas nos Censos da Educação 

Básica e da Educação Superior, anos 2010, 2011 e 2012, elaborados pelo 

INEP/MEC e publicados, na íntegra, no site desse Instituto; 

2. As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 

2011 a 2020; 

3. As políticas públicas de educação, expressas na legislação em vigor; 

4. A ampliação da participação da área de conhecimento da Educação Física na 

vida acadêmica da região, participando dos debates científicos e tecnológicos e 

das atividades de pesquisa e de extensão; 

5. Número de vagas disponibilizado está de acordo com a dimensão e 

qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, com a proposta 

pedagógica do referido curso e com as instalações do UNIEURO; 



24 
 

 
 

6. O UNIEURO conta com as instalações necessárias para o desenvolvimento do 

curso de graduação de bacharelado em educação física; 

7. A fixação do Bacharel em Educação Física, graduado no UNIEURO, à região 

educacional, amplia a concentração de profissionais e serviços e possibilita o 

preenchimento dos postos interiorizados de trabalho; 

8. A consolidação das atividades do UNIEURO, no que se refere à função social 

de seu desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no 

atendimento às necessidades sociais de sua área de influência para a 

promoção do desenvolvimento dos programas de extensão, com as 

populações carentes do Distrito Federal e entorno; 

9. A interação do Curso de Bacharelado em Educação Física com os demais 

cursos oferecidos pelo UNIEURO e estruturados para o atendimento das 

necessidades sociais da área de influência deste Centro Universitário nos 

diversos campos do saber; 

10. O Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física do UNIEURO conta 

com Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto por docentes com dedicação 

preferencial ao curso, responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e 

com a estabilidade que lhes permita acompanhar o desenvolvimento do projeto 

pedagógico e do curso;  

11. Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Bacharelado em Educação Física (CNE/CES 0138/2002, 009/2001 

e 007/2004 do CNE/CES, Parecer 583/2001 da CES/CNE - Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação - visando ao aperfeiçoamento do 

Parecer 776/97 e outros dispositivos legais), está em consonância com a 

multidisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação entre os 

diversos conteúdos; contempla a formação básica, profissional, quantitativas, 

tecnológicas e complementares dos estudantes; garante que o ensino-

aprendizagem será conduzido prioritariamente em atividades teóricas-práticas e 

demonstra adequação dos conteúdos teórico e prático à proposta global, com 

integração entre conhecimentos, habilidades, competências e atitudes 

concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 

12. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Bacharelado em 

Educação Física assegura que o processo de ensino-aprendizagem ocorra 

principalmente em cenários apropriados, comprovando que nas atividades 

práticas os estudantes são sempre supervisionados por membros do corpo 

docente; 
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13. O PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de 

monitoria e extensão. Garante, também, o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. Esse estágio é desenvolvido de forma 

articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de formação. A 

carga horária do estágio curricular supervisionado do Curso de Graduação em 

Bacharelado em Educação Física é de 400 horas. Conta com núcleo para 

apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de 

autoavaliação periódica, conforme preconizado pela Lei nº 10.861/2004, que 

dispõe acerca do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES; 

14. O PPC corresponde à necessidade social que justifica a existência do Curso de 

Graduação em Bacharelado em Educação Física, buscando a formação de 

profissionais capacitados e atualizados, com vistas a participar do processo de 

melhoria da qualidade de vida. 

 

Este Centro Universitário entende, assim, que o Curso de Graduação em Bacharelado 

em Educação Física está voltado à perspectiva do estudante que almeja um curso 

atualizado e completo para aprender a profissão, para as perspectivas do mercado de 

trabalho e dos cidadãos, que precisam de um profissional competente, responsável, 

ético e preocupado com os problemas empresariais e sociais. 

 

O UNIEURO – Unidade Águas Claras atende a população da região Oeste e Noroeste 

do DF, a região de maior índice populacional (aproximadamente 1,3 milhão de 

habitantes) como Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, além de Brazlândia. Nesta 

região há apenas um curso de Bacharelado em Educação Física com 50 vagas 

autorizadas. Este projeto pedagógico considera a população do ensino médio regional, 

a quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a demanda pelo curso, a taxa 

bruta e a líquida de matriculados na educação superior, as metas do PNE e as 

pirâmides populacionais de Brasília. 

Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o 

trabalho em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.  

 

Por isso, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Bacharelado em Educação 

Física, além de refletir as expectativas educacionais da instituição dispostas no seu 

PPI e no seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), também se retrata na 
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CNE/CES 0138/2002, 009/2001 e 007/2004 do CNE/CES, Parecer 583/2001 da 

CES/CNE - Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - 

visando ao aperfeiçoamento do Parecer 776/97 e outros dispositivos legais, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Curso de Graduação em Bacharelado em 

Educação Física,. 

 

O Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física,, dentro de sua 

concepção, reune um conjunto de funções tradicionais associadas ao progresso e a 

transmissão do saber: pesquisa e inovação, ensino e formação, conhecimento e 

educação permanente. Essas funções contribuem para o desenvolvimento 

indispensável, depositário, criador e pertinente do processo ensino-aprendizagem. 

 

O Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física,do UNIEURO promove a 

educação constante em seus aspectos científicos, éticos e culturais, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, estimulando o conhecimento da realidade social e 

permitindo o aprendizado vinculado à prestação de serviços jurídicos, tendo como eixo 

a humanização do atendimento, a excelência técnica e o vínculo com a comunidade. 

 

1.2 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 

Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a política 

institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento Institucional e no 

Projeto Pedagógico de Curso que  tem a filosofia básica de que o aluno se constitui no 

centro do processo da relação institucional ensino/aprendizagem. 

 

Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação profissional 

e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e 

contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas 

também, consentaneamente com a Resolução CNE/CES 0138/2002, o Curso de 

Graduação em Bacharelado em Educação Física do UNIEURO contempla conteúdos 

e atividades que atendem os seguintes Eixos: 

 

 Conhecimentos Biodinâmicos da Atividade Física/Movimento Humano     

(morfológicos, fisiológicos e biomecânicos); 

 Conhecimentos Comportamentais da Atividade Física/Movimento  
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Humano (mecanismos e processos de desenvolvimento motriz, aquisição de   

habilidades e de fatores psicológicos);  

 Conhecimentos Sócio-Antropológicos da Atividade Física/Movimento      

Humano (filosófico, antropológico, sociológico e histórico que enfocam    

aspectos éticos, estéticos, culturais e epistemológicos); 

 Conhecimentos Científico-Tecnológicos (técnicas de estudo e de pesquisa); 

 Conhecimentos Pedagógicos (princípios gerais e específicos de gestão e   

organização das diversas possibilidades de intervenções do profissional no    

campo de trabalho e de formação); 

 Conhecimentos Técnico- Funcionais Aplicados (teóricos e metodológicos  

aplicados ao desempenho humano identificado com as diferentes    

manifestações da Atividade Física/Movimento Humano/ Motricidade Humana); 

 Conhecimentos sobre a Cultura das Atividades Físicas/Movimento 

Humano (diferentes manifestações da cultura das atividades físicas nas suas 

formas de jogos, esportes, ginásticas, lazer, recreação e outros); 

 Conhecimentos sobre Equipamentos e Materiais (diferentes equipamentos 

e materiais e suas possibilidades de utilização na ação pedagógica e técnico     

científica com as manifestações de Atividade Física/ Movimento Humano). 

 

Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos 

programas de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem 

metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente. 

 

Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir 

realidades em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo pela formação crítica 

que se pretende esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

 

As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 

 

Programa de Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do 

aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos 

multidisciplinares; 
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Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por produtos de pesquisa e atividades de 

extensão; 

 

Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que contemplem 

uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

 

Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

 

Programa de observatório Curricular e Empregabilidade, com o intuito de manter o 

currículo do Curso atualizado com as demandas do mercado profissional da Educação 

Física na esfera do bacharelado; 

 

Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade. 

 

Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível regional 

e nacional. 

 

Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando o 

conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da 

população, com vista à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

Ensino de Graduação  

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade 

social, de  forma  participativa  e mútua.  
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O Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física, particularmente, 

possibilita a formação profissional do aluno, atendendo, dentre outras, as seguintes 

competências previstas nas respectivas Diretrizes Curriculares: 

 

1. Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 
tanto em nível individual quanto coletivo;  
 

2. Tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 
de trabalho, de equipamentos, de procedimento e de práticas;  
 

3. Ser acessível e manter a confidencialidade das informações a ele confiadas, na 
interação com outros profissionais e o público em geral;  
 

4. Estar capacitado a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem 
estar da comunidade;  
 

5. Estar capacitado a gerenciar, administrar tanto a força de trabalho, como os 
recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que deve estar apto a 
ser empreendedor, gestor, empregador ou liderança na equipe;  
 

6. Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 
prática.  
 

7. Respeitar os princípios éticos, bioéticos e legais da profissão;  
 

8. Aperfeiçoar o processo de formação humano-técnico-científico inerente ao 
desempenho de sua profissão, oriundo da integração ensino-serviço, pesquisa e 
extensão;  
 

9. Desenvolver suas atividades profissionais respeitando as diretrizes e princípios do 
sistema de saúde e educativo vigente no país;  
 

10. Desenvolver uma práxis interdisciplinar;  
 

11. Atuar-nos diferentes cenários da prática profissional realizando a avaliação do 
aluno, o exame físico e a determinação dos problemas atual sendo a tomada de 
decisão baseada no julgamento crítico da educação física;  
 

12. Compatibilizar as características profissionais da equipe de educação física;  
 

13. Integrar ações da educação física às ações multiprofissionais e interdisciplinares;  
 

14. Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação dos 
trabalhadores de educação física;  
 

15. Atuar permanentemente como educador para a promoção, prevenção e 
reabilitação da saúde.   

 

As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos 

procuram sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto 

Pedagógico Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no caso 
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do Curso de Bacharelado em Educação Física, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação de Bacharelado em Educação Física. 

 

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o 

entendimento do processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, 

o respeito às individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do 

professor como basilar na aplicação das novas tecnologias. 

 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de 

incentivar a formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação 

permanente capaz de superar dicotomias entre ensino e pesquisa.   

 

Ensino de Pós-Graduação 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao 

aluno ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, 

de forma mais qualificada, uma determinada atividade profissional. 

 

No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a 

solução de problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de 

atuação e ter habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

 Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do País; 

 Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 
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 Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, visando à formação cultural e profissional; 

 Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que 

atuam nesse nível de ensino; 

 Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

 Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 

 

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa  

O novo século nos afirma a necessidade de cidadãos autônomos, críticos, 

responsáveis e humanos, segundo o disposto nas Resoluções CFE n° 3/1987,  

CNE/CP n° 1/2002 CNE/CES 0138/2002, 009/2001 e 007/2004 do CNE/CES, Parecer 

583/2001 da CES/CNE, visando ao aperfeiçoamento do Parecer 776/97 e outros 

dispositivos legais, todos estes documentos confirmam que o curso de graduação de 

bacharelado em educação física deverá assegurar, no perfil do graduando, a 

capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 

processo de tomada de decisão bem como para desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

bacharel em educação física. 

 

É por isso que, ao se falar em construção do conhecimento, reforça-se a ideia da 

indissociabilidade a que acima se mencionou, e isso porque o processo de 

aprendizagem do profissional em formação exige o conhecimento da realidade na qual 

ele irá intervir; o estudo dos problemas e das soluções prováveis, aplicando-os nessa 

mesma realidade, e a reflexão acerca dos resultados para, ao final, produzir 

conhecimento. Nota-se que nesse modelo não existe a ordem “teoria primeira para 

depois a prática”. Existe a teoria e a prática justapostas lado a lado, no 

desenvolvimento de um novo profissional. Resulta, então, como necessária, a ligação 
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entre pesquisa e extensão para se produzir a aprendizagem. Ao ministrar 

conhecimentos, o professor deverá promover ações e ambiências de aprendizagem. 

 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Bacharelado em Educação Física e nos demais cursos da IES, encontra-se 

em consonância com o preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação 

científica têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de 

ampliar e renovar o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

 

Segundo a política institucional para a pesquisa, estão previstas as atividades de 

pesquisa básica e de pesquisa aplicada, que se encontram em fase de efetiva 

implantação de forma a conciliar a Graduação e a Pós-Graduação no desenvolvimento 

e fomento à pesquisa. 

 

A orientação a respeito do processo de investigação valoriza questões metodológicas; 

pesquisa de campo; sistematização de dados; reconhecimento dos contextos sociais; 

delimitação de espaço e temporalidade; ampliação de conhecimentos; continuidade 

nas pesquisas; aperfeiçoamento constante do ensino/aprendizagem e da pesquisa. 

 

As diretrizes gerais da política institucional de pesquisa são traçadas pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). Alguns dos princípios norteadores dessa política 

adotada no UNIEURO podem ser assim explicitados: 

 

a) pesquisa como atividade básica indissociável do ensino e seus resultados 

como estímulo à extensão; 

b) pesquisa formulada a partir da realidade de cada área, de acordo com a 

filosofia dos respectivos cursos e visando à inserção sócio-político-econômica 

e cultural na sociedade regional e nacional; 

c) interdependência entre as diferentes áreas de conhecimento, 

multidisciplinariedade; 

d) pesquisa como fator de articulação entre os cursos de graduação, pós-

graduação e extensão entre os cursos de pós-graduação e os diferentes níveis 

de ensino. 
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As linhas de pesquisa institucional, de acordo com as Políticas Institucionais de 

Pesquisa, devem levar em conta os pontos: 

1. A estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior em Brasília; 

2. A necessária ênfase, a partir do planejamento estratégico, a alguns conteúdos 

e/ou metodologias; 

3. A disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar 

projetos de pesquisa; 

 

As linhas de pesquisa, por conseguinte, estão alinhadas com os objetos do mestrado 

em Ciências Políticas, que se orientam para as políticas públicas voltadas para a 

efetividade dos Direitos Humanos Fundamentais. 

 

Assim, em consonância com as exigências atuais do mercado de trabalho, o 

UNIEURO investe no aperfeiçoamento dos bacharéis em Educação Física e demais 

profissionais, por meio de seu curso de Mestrado em Ciência Política. É importante 

salientar que os professores da IES que ingressam no mestrado reforçam a vinculação 

graduação - pós-graduação na tríade ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 

A política institucional de extensão adotada pelo UNIEURO, conforme preconiza o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui-se instrumento de 

complementação da formação dos estudantes, para o enriquecimento constante do 

trabalho em sala de aula e em transferência de conhecimento gerado pelas pesquisas 

acadêmicas, básicas ou aplicadas. 

 

As atividades de extensão são desenvolvidas de múltiplas formas, especialmente com 

ação cultural e incentivo à educação continuada, mecanismo de esclarecimento da 

opinião pública, prestação de serviços, agente do desenvolvimento comunitário e de 

combate à pobreza e à exclusão social, ações comunitárias, palestras à comunidade, 

entre outras. 

 

Neste diapasão, e refletindo a filosofia institucional, desde a sua criação, o UNIEURO, 

no espírito do disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, tem 

como linhas norteadoras o atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria 

com instituições públicas ou particulares; a participação em iniciativa de natureza 
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cultural, artística e científica; os estudos e pesquisas em torno de aspectos da 

realidade local ou regional a promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

a publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; a divulgação de 

conhecimentos e técnicas de trabalho; o estímulo à criação literária, artística e 

científica e à especulação filosófica; os cursos abertos às comunidades social e 

acadêmica; a articulação e a integração com os projetos de pesquisa; os cursos e 

programas de graduação e pós-graduação; e o envolvimento dos alunos dos cursos 

superiores, sob a supervisão ou coordenação docente. 

 

Os programas de extensão estão voltados para os seguintes focos: 

 

 Atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições  

públicas e particulares. 

 o Participação em iniciativa de natureza cultural, artística ou científica. 

 Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional e   

da integração euro-americano. 

 Promoção de atividades artísticas, culturais ou desportivas. 

 Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico. 

 Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho. 

 Estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica. 

 Cursos abertos à comunidade social e acadêmica. 

 Articulação e integração entre os projetos de pesquisa e os cursos e  

programas de graduação e pós-graduação. 

 Envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a supervisão ou  

coordenação docente. 

 

Monitoria 

O projeto de monitoria no Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física 

tem como objetivo propiciar formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, 

incentivar o interesse pela dedicação à docência e à pesquisa bem como ampliar a 

participação destes nas atividades do Centro Universitário - UNIEURO. 

 

Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não 

remunerada (Voluntária) e monitoria remunerada por bolsa. A monitoria remunerada 

por bolsa não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, 

devendo o aluno assinar o Termo de Compromisso. 
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A seleção dos monitores é realizada através de Edital divulgado pela Coordenação do 

NADD, dentro do interesse dos professores pelo coordenador do curso juntamente 

com o professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser 

aprovado em todos os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de 

Atividades e na Lista de Oferta do semestre letivo. O monitor selecionado tem as 

seguintes atividades: 

 

- participar, juntamente com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência no planejamento das atividades, na preparação de aulas, 

no processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos 

e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo 

professor responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do 

professor responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

 

O horário de exercício das atividades de monitoria não deve se sobrepor e/ou interferir 

nos horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras 

atividades necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não 

ultrapassa 60 horas mensais. 

 

A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da 

disciplina ao professor responsável pela monitoria, sendo registrado em formulário 

apropriado, segundo calendário relativo ao período, e subsequentemente 

encaminhado à Coordenação do Curso. 

 

Ao final do semestre letivo tanto monitor quanto professor entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos do processo de monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de 

Atividades de Monitoria que é encaminhado à Coordenação do curso. 

 

Parcerias institucionais 

 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, 

tecnológica, pedagógica e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem 

para os alunos do curso de bacharelado em educação física.  
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1.3 Objetivos do Curso 

 Objetivos Gerais 
 

Várias são as atribuições do bacharel em Educação Física, e o curso oferecido 

pelo UNIEURO visa à formação do professor-bacharfel de Educação Física 

Generalista, Humanista, Crítico e Reflexivo para atuar em todos os níveis de atenção à 

saúde, à educação com base no rigor científico e intelectual.  

 

 O Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO tem como 

objetivos gerais: 

 

 o Estimular uma formação geral para que o futuro professor de educação física  

   possa  vencer os desafios da atualidade, sendo capaz de tomar decisões    

   baseadas em competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir  

   as condutas mais adequadas substanciadas em evidências científicas. 

 o Formar um professor intelectualmente independente, comunicativo e líder.  

Utilizando-se da comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita,  

leitura e de tecnologias de comunicação e informação para assumir posições  

de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. 

o Capacitar o aluno a trabalhar na produção do conhecimento nas diferentes  

   áreas relacionadas ao exercício profissional. 

 o Tornar o aluno apto a tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração  

   tanto da força de trabalho como dos recursos físicos, materiais e de    

    informação, da mesma forma que deve estar apto a ser empreendedor,   

    gestor, empregador ou liderança na equipe de saúde. 

 o Ensinar a aprender a aprender. 

o Estimular a exposição/aquisição da experiência profissional ao longo do  

  curso. 

 o Estimular a educação continuada. 

 

 Os objetivos gerais do curso, compatíveis com as finalidades da entidade 

Mantenedora, estão intrinsecamente condicionados: 

 

 o Às características socioeconômicas e culturais do país. 

o À política nacional de educação e às normas de crescimento e   

   desenvolvimento brasileiro. 
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o Às características demográficas e às normas de crescimento e  

   desenvolvimento brasileiro. 

o Ao fator humano e aos recursos pedagógicos e técnicos disponíveis para  

   docência e pesquisa. 

 o À disponibilidade de recursos. 

o Às observações nas atividades de graduados sobre as diferenças entre o  

   aprendido durante os estudos e a freqüência e possibilidade de realização  

   durante o exercício profissional. 

o À condição transformadora do profissional de educação física e seu papel  

   como agente de mudanças no meio social. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Formar professores de Educação Física críticos e reflexivos, que atuem de 

forma comprometida com as necessidades sociais de sua clientela; 

 Formar professores de Educação Física conscientes dos direitos e deveres 

inerentes à sua profissão para serem agentes de transformação no 

processo de desenvolvimento humano, político e social; 

 Preparar professores de Educação Física para atuarem junto a equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares;  

 Incentivar e instrumentalizar o professor de Educação Física o para o 

desenvolvimento de pesquisa na área da Saúde, Educação, Lazer e 

Desporto; 

 Propiciar uma formação profissional fundamentada nas diretrizes das 

políticas de saúde no âmbito federal, estadual e municipal; 

 Formar professores de Educação Física conhecedores e respeitadores dos 

princípios éticos, bioéticos e legais da profissão. 

 

A matriz curricular do curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO terá 

integralização mínima em quatro anos e no máximo em oito anos. Sua carga horária 

total é de três mil doiscentas horas (3.200 horas). Além disso, incluem-se 200 horas de 

atividades complementares e 400 horas de Estágio Supervisionado. O curso pode ser 

ofertado nos turnos matutino, vespertino e noturno. As turmas terão, no máximo, 50 

(sessenta) alunos, cujo ingresso será mediante aprovação no Concurso Vestibular. 
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Para estar apto à aprovação em qualquer disciplina, o aluno deverá ter frequência 

mínima de 75% das aulas e em demais atividades programadas, em cada disciplina, e 

segundo o Art. 61, inciso do regimento interno do UNIEURO não é possível o abono 

de faltas. Qualquer declaração apenas justifica a ausência do aluno, porém as faltas 

são mantidas, a não ser em caso de licença médica ou licença maternidade. 

 

Respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Bacharelado em Educação Física, o UNIEURO disponibiliza, aos alunos, aulas 

didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com aplicação de recursos audiovisuais, 

que incluem televisão, retroprojetor, multimídia, projetor de slides, entre outros. Os 

laboratórios de informática para as atividades práticas são equipados segundo as 

necessidades de cada disciplina, respeitando-se o limite máximo de 25 alunos por 

laboratório. 

 

O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favoreça as atividades de 

ensino individualizado, coletivo, de grupo, bem como estudo teórico e prático. O curso 

sempre buscará o desenvolvimento de programas que privilegiem a descoberta de 

novas metodologias, enfocando o uso e adequação dos recursos audiovisuais, 

informática e de novos métodos e técnicas de ensino, visando sempre ao 

aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e à inter-relação das unidades de estudo, a 

fim de se obter uma práxis consistente, considerando a concepção e a execução do 

currículo, em face da evolução das teorias de aprendizagem. 

 

Para o desenvolvimento desta metodologia, destacam-se as seguintes atividades: 

aulas expositivas, aulas práticas nos laboratórios de informática, seminários, debates, 

atividades de campo, por exemplo, visita técnicas a empresas, estágios 

supervisionado de formação prática. 

 

O curso desenvolverá estratégias para proporcionar, aos estudantes, a integração 

educacional com outras profissões, adotando-se a assessoria e consultoria 

empresarial, como base principal dos programas de educação permanente. 

 

Serão revisados e atualizados, continuamente, os conteúdos e o desenvolvimento dos 

planos de estudo para que estejam de acordo com os avanços científicos como 

compromisso social. 
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1.4 Perfil Profissional do Curso 

 Competências gerais da Educação Física. 

 

O Curso de Graduação de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO 

preparará o professor a: 

 

1. Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 

tanto em nível individual quanto coletivo;  

2. Tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da 

força de trabalho, de equipamentos, de procedimento e de práticas;  

3. Ser acessível e manter a confidencialidade das informações a ele confiadas, na 

interação com outros profissionais e o público em geral;  

4. Estar capacitado a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem estar da comunidade;  

5. Estar capacitado a gerenciar, administrar tanto a força de trabalho, como os 

recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que deve estar 

apto a ser empreendedor, gestor, empregador ou liderança na equipe;  

6. Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática.  

7. Respeitar os princípios éticos, bioéticos e legais da profissão;  

8. Aperfeiçoar o processo de formação humano-técnico-científico inerente ao 

desempenho de sua profissão, oriundo da integração ensino-serviço, pesquisa 

e extensão;  

9. Desenvolver suas atividades profissionais respeitando as diretrizes e princípios 

do sistema de saúde e educativo vigente no país;  

10. Desenvolver uma práxis interdisciplinar;  

11. Atuar-nos diferentes cenários da prática profissional realizando a avaliação do 

aluno, o exame físico e a determinação dos problemas atual sendo a tomada 

de decisão baseada no julgamento crítico da educação física;  

12. Compatibilizar as características profissionais da equipe de educação física;  

13. Integrar ações da educação física às ações multiprofissionais e 

interdisciplinares;  

14. Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

dos trabalhadores de educação física;  

15. Atuar permanentemente como educador para a promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde.   
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Para ser um pensador crítico, a pessoa deve ter habilidade de avaliar proposições, de 

compreender a importância das razões nessa avaliação, dominar os princípios 

subjacentes a tais razões e, adotar um conjunto de atitudes, disposições, hábitos e 

traços de caráter que pode ser denominado de “espírito crítico” ou atitude crítica. Não 

é suficiente que o indivíduo seja capaz de avaliar argumentos com base em 

evidências; ele deve estar predisposto a fazer isso. Um pensador crítico deve ter a 

disposição de adequar julgamentos ou princípios, não simplesmente a habilidade de 

fazê-los (SIEGEL, 1984). 

 

O professor de educação física deve atuar como generalista, cuja competência e 

capacidade decisória só poderão ser conquistadas quando, paralelamente à aquisição 

de habilidade prática exista a devida orientação como construção do conhecimento, os 

quais oportunizem uma prática da educação física crítica e criativa, nos diversos 

estágios disciplinares; que desprezem atitudes alienadoras as e conceitos defasados, 

permitindo mostrar as contradições e deformações, bem como, propor alternativas que 

também contemplem as demandas sociais. 

 

O futuro professor de educação física precisa ser convidado a refletir, analisar, decidir 

e não apenas cumprir ordens e agir segundo “normas e rotinas”.  

 

 

 Competências e Habilidades que se Pretende Desenvolver no Acadêmico 

 

Tendo em vista os objetivos do Curso e o perfil do egresso, lhe serão atribuídas às 

seguintes competências e habilidades, abaixo listadas: 

 

 o Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional. 

 o Atuar em todos os níveis de ensino, integrando-se em programas de  

              promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde,  

              sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e  

              valorizando-o. 

 o Atuar multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinarmente com extrema    

               produtividade na promoção da saúde, baseado na convicção científica, de  

               cidadania e de ética. 

o Reconhecer a educação como direito e condições dignas de vida e atuar de   

   forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto  
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   articulado e contínuo das ações e serviços individuais e coletivos, exigidos  

   para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

o Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a  

   como uma forma de participação e contribuição social. 

 o Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos   

               acadêmicos e científicos. 

 

1.5 Estrutura e Conteúdos Curricular 

 Matriz Curricular. 

 

 No desenvolvimento curricular prevê-se a integração dos conteúdos teóricos e 

práticos, numa perspectiva interdisciplinar das áreas temáticas de cada semestre, 

orientadas pelos eixos norteadores do currículo que integram as disciplinas que compõem 

a Matriz Curricular. 

 

 A matriz curricular do curso é ofertada em regime seriada semestral. 

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE BACHARELADO 

DISCIPLINA                                                          

  1º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Bioestatística 2 40 

Psicologia 2 40 

Metodologia Científica 2 40 

Leitura e Produção de Textos 2 40 

Sociologia 2 40 

Recreação e Lazer 2 40 

Fundamentos Didático-Pedagógicos do Jogo 2 40 

Profissionalismo e Mercado de Trabalho em 

Educação Física 
2 40 

Pedagogia da Dança e Atividades Rítmicas 

aplicado à Educação Física 
2 40 
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Fundamentos Filosóficos e Antropológicos do 

Movimento 
2 40 

Total 20 400 

DISCIPLINA                                                          

2º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Anatomia Humana e Aplicada 4 80 

Bioquímica 2 40 

Histologia 2 40 

Citologia 2 40 

Desenvolvimento Humano 2 40 

Metodologia do Ensino do Voleibol 4 80 

Didática Geral 2 40 

Total 18 360 

DISCIPLINA                                                           

3º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Fisiologia Humana 2 40 

Cinesiologia. 2 40 

Noções Básicas de Saúde e Urgências em 

Educação Física 2 40 

Legislação e Ética 2 40 

Introdução às Políticas Públicas em Saúde 2 40 

Didática da Educação Física - I 2 40 

Metodologia do Ensino do Futebol/Futsal 4 80 

História da Educação Física 2 40 

Total 18 360 

DISCIPLINA                                                           

4º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Fisiologia do Exercício 4 80 

Biomecânica 2 40 

Metodologia do Ensino do Basquetebol 4 80 
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Metodologia do Ensino da Ginástica 4 80 

Metodologia do Treinamento Resistido 4 80 

Total 18 360 

DISCIPLINA                                                           

5º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 2 40 

Metodologia do Ensino do Handebol 4 80 

Metodologia do Ensino do Atletismo 4 80 

Testes, Medidas e Avaliação em Educação 

Física e Desportes. 4 80 

Nutrição aplicada à Educação Física e 

Esportes 2 40 

Total 16 320 

DISCIPLINA                                                           

6º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Metodologia do Ensino da Natação 4 80 

Pedagogia da Educação Física para Pessoas 

com Necessidades Especiais - I (E.F. 

Adaptada) 2 40 

Administração e Organização de Eventos em 

Educação Física 2 40 

Metodologia do Ensino das Lutas e Artes 

Marciais 2 40 

Metodologia do Treinamento Desportivo 4 80 

Total 14 280 

DISCIPLINA                                                           

7º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Ginástica de Academia – I 2 40 

Metodologia do Ensino das Atividades 

Aquáticas 
2 40 

Pedagogia da Educação Física para Pessoas 

com Necessidades Especiais - II (E.F. 
6 120 
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Hospitalar) 

Atividades Físicas Personalizadas 2 40 

Atividades Física para a 3ª Idade 2 40 

Estágio Supervisionado - I (Academia) 2 200 

Total 16 480 

DISCIPLINA                                                           

8º Semestre 

CARGA HORÁRIA 

SEMANA SEMESTRE 

Ginástica de Academia – II 4 80 

Ginástica Laboral 2 40 

Gerencia, Administração e Marketing em 

Educação Física. 
2 40 

Estágio Supervisionado - II (Esporte, Saúde e 

Recreação)  
2 200 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 40 

Tópicos Avançados em Esporte, Saúde e 

Recreação. 
2 40 

Total 14 440 

Carga horária do Curso de Bacharelado: 3.000 

 

Atividades Complementares (horas): 200 

Total do Curso de Bacharelado: 3.200 

 

1.6 Metodologia 

 Organização Curricular. 

 

A estrutura do Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO reflete 

os objetivos propostos anteriormente, oportunizando ao acadêmico conhecimento 

articulados pelo tripé de sustentação do Centro Universitário, quais sejam, ensino, 

pesquisa e extensão/assistência, contribuindo para uma formação profissional ética, 
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política, social, ecológica e humanista, assegurada nas bases legais que respaldam o 

curso. 

 

 

 O Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO tem integralização 

mínima em três anos e no máximo em seis anos. Sua carga horária total é de 3000, 

sendo que 200 horas são de atividades complementares, ofertado nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. 

    

 As atividades de estágio supervisionado do turno noturno são desenvolvidas 

em sua totalidade no diurno. O ingresso no curso ocorre mediante aprovação no 

Concurso Vestibular, por transferência de IES ou mediante apresentação de diploma 

de graduado.  

 

 As disciplinas que compõem o currículo são desenvolvidas em seis semestres, 

em regime seriado. O Curso de Bacharelado em Educação Física é presencial, 

conforme a Lei N° 9.394/96, art. 47 - parágrafo 4° que coloca a obrigatoriedade da 

freqüência de alunos e professores, salvos nos programas de educação à distância.  

 

 O ingresso no curso ocorre mediante aprovação no Concurso Vestibular, por 

transferência de IES ou mediante apresentação de diploma de graduado.  

 

As disciplinas que compõem o currículo são desenvolvidas em oito semestres, 

em regime seriado. 

 

Para estar apto a aprovação em qualquer disciplina, o aluno deve ter 

freqüência mínima de 75% das aulas e nas demais atividades programadas, em cada 

disciplina. Segundo o Art. 61, inciso do regimento interno da Instituição não é possível 

o abono de faltas.  

 

 Qualquer declaração apenas justifica a ausência do aluno, porém as faltas são 

mantidas, a não ser em caso de licença médica ou licença maternidade.  

 

 Respeitando as diretrizes curriculares para o Curso de Bacharelado em 

Educação Física, o Centro Universitário Unieuro disponibiliza aos alunos, aulas 

didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com aplicação de recursos audiovisuais, 

que incluem televisão, retro-projetor, multimídia, projetor de slides, entre outros. Os 
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laboratórios para as atividades práticas são equipados segundo as necessidades de 

cada disciplina e respeitando-se o limite máximo de 25 alunos por laboratório.  

 

 Matriz Curricular. 

 

 No desenvolvimento curricular prevê-se a integração dos conteúdos teóricos e 

práticos, numa perspectiva interdisciplinar das áreas temáticas de cada semestre, 

orientadas pelos eixos norteadores do currículo que integram as disciplinas que 

compõem a Matriz Curricular. 

 

 A fim de definir o grau de incidência ou o papel de cada disciplina e sua 

utilização pelo profissional no mercado de trabalho; o que estabelece o nível de 

profundidade dos conhecimentos e por tanto dos objetivos a ser atingidos (objetivos do 

curso e o perfil o egresso); as disciplinas foram classificadas em:  

 

 Disciplinas de Formação Geral: 

 

Estas disciplinas têm a função de criar conhecimentos gerais; mas que possuem 

relação com o curso. O objetivo pode ficar em nível de CONHECER; por tanto o nível 

do conhecimento é mais superficial e geral com relação ao curso. 

 

 

 Disciplinas de Formação Geral-Específica: 

 

Estas disciplinas são responsáveis por formar conhecimentos que servem de base 

para o desenvolvimento profissional no mercado de trabalho. Possuem uma relação 

mais direita com o curso. O objetivo pode ficar em nível de SABER; por tanto o nível 

do conhecimento é mais profundo e específico do curso. 

 

 Disciplinas Específicas: 

 

Estas disciplinas criam os conhecimento e habilidades que serão as ferramentas 

básicas de atuação profissional no mercado de trabalho. O objetivo pode ficar em nível 

de SABER FAZER; por tanto o nível do conhecimento será a criação de habilidades 

pedagógicas para a administração das aulas de Educação Física Escolar; de aí que 

sejam mais profundo e específico com relação ao curso. 

 



47 
 

 
 

1.7 Estágio Curricular Supervisionado 

As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, 

são atividades curriculares, desenvolvidas pelos alunos na disciplina Estágio 

Supervisionado I-II, com acompanhamento e avaliação de professores designados 

pelo Coordenador de Curso. 

 

Os estágios podem ser: 

 

 o Curriculares, quando integrantes das diretrizes curriculares dos cursos, como  

disciplinas regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma  

de prática pré-profissional, integralizando sua carga horária a duração dos 

cursos;  

 

o Extracurriculares, quando as atividades complementares, podem contribuir  

   para o enriquecimento da formação do aluno. 

 

Os estágios, em qualquer caso, são supervisionados, acompanhados e avaliados por 

preceptores, sob a coordenação dos cursos. 

 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos 

alunos quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e 

finalidades. 

 

O estágio curricular no Curso de Bacharelado em Educação Física está previsto e se 

apresenta de caráter obrigatório para os alunos de Educação Física, tendo suma 

importância na complementação de estudos, assim como possibilita a prática 

profissional e da flexibilidade curricular. A programação do estágio é ajustada aos 

objetivos específicos do Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO, e 

durante o processo será observada a execução dos procedimentos, bem como o 

acompanhamento de suas ações para fins de avaliação de desempenho do aluno, 

pelos professores das Disciplinas de Estágio Supervisionado I e II. 

 

Dada a natureza do Curso, a carga horária do estágio deverá ser cumprida em 

situações reais de vida e de trabalho, obedecendo alguns aspectos como pontualidade 

e assiduidade, iniciativa e criatividade no desenvolvimento das atividades do estágio, 
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capacidade de auto-avaliação e disposição para mudanças, postura ética e 

profissional. 

 

A avaliação da aprendizagem será um processo contínuo e cumulativo do 

desempenho do aluno variando de 0 (zero) a 10 (dez). Será considerado como 

aprovado (a) o aluno (a) que obtiver média igual ou superior a 6 (seis) e freqüência 

mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas definidas no 

estágio supervisionado. 

 

Para coordenar o trabalho dos estágios ter-se-á um coordenador de estágio que terá 

as seguintes funções: 

 

 Responsabilizar-se pelo planejamento, controle e avaliação dos 

Estágios; 

 Responsabilizar-se pelo feedback sobre as disciplinas de conhecimento  

 referidas nas atividades práticas de Estágios, a respectiva Coordenação 

do  Curso. 

 Favorecer o feedback aos preceptores de Estágios em relação aos 

respectivos grupos de alunos. 

 

 Assegurar-se, em conjunto com preceptores de estágio, das condições 

referidas (matrícula, freqüência, pré-requisitos) dos alunos para o 

cumprimento dos Estágios Curriculares. 

 Elaborar a organização seqüencial dos estágios, o cronograma de 

atividades e divulgá-lo. 

 Orientar o Corpo Docente e Discente sobre o planejamento e a 

estruturação dos estágios. 

 Elaborar e enviar às Instituições conveniadas o cronograma de 

atividades, carga horária total, relação de estagiários e horários. 

 Promover reuniões de planejamento e avaliação. 

 Informar, à Coordenação do Curso, a programação semestral dos 

estágios, bem como a  carga horária desenvolvida pelos preceptores 

acadêmicos. 

 Acompanhar a pontualidade e assiduidade, bem como o preenchimento 

dos diários de classes e atas finais, por parte dos preceptores locais.  
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 Realizar visitas periódicas nos locais de Estágios, com o intuito de 

avaliar e registrar as atividades, problemas e necessidades. 

 

1.8 Atividades Complementares 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância, tais como, monitorias, estágios, 

programas de iniciação científica ou de extensão, estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins.  Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, adquiridas dentro ou fora do 

ambiente escolar.  

 

As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas gerais: 

 

 São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação  

como Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pelo UNIEURO  ou 

outras IES, fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja 

integralmente contemplado por nenhuma disciplina do currículo. 

 

 Avalidação de qualquer das atividades, depende de prévia aprovação da 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Educação Física. 

 

 À presença, devidamente comprovada, em defesas de monografias, de 

dissertações de mestrado ou de teses de doutorado, na área do curso. 

 

Essas atividades complementares são obrigatórias para a integralização curricular e 

são distribuídas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Têm como objetivo 

incentivar o aluno a participar de experiências diversificadas que contribuam para a 

sua formação humana e profissional, atendendo às diretrizes nacionais do ensino em 

Educação Física.  

 

Serão consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a participação em 

projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do curso e a participação 

em seminários de integração, em que temas relevantes para a área de Educação 

Física serão abordados, utilizando- se a interdisciplinariedade. 
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As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação em 

projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em periódicos ou em anais 

de congressos. 

 

Consideram-se formação acadêmica de extensão a participação em seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de atualização e similares. 

Além disso, a participação em estágios extracurriculares e a representação estudantil 

em colegiados de cursos, plenário de departamento e colegiados superiores são 

contabilizados como atividades complementares. 

 

 Monitoria 

 

Monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem estabelecida dentro do 

princípio de vinculação exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno 

de graduação e pós-graduação. Insere-se no planejamento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO. 

 

O projeto de monitoria no Curso de Bacharelado em Educação Física tem como 

objetivo propiciar formação acadêmica ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o 

interesse pela dedicação à docência e à pesquisa bem como ampliar a participação, 

destes, nas atividades do UNIEURO. 

 

Existem dois tipos de modalidade de monitoria a serem trabalhadas: monitoria não 

remunerada (voluntária) e monitoria remunerada por bolsa.  A monitoria remunerada 

por bolsa não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEUR O, 

devendo o mesmo assinar o Termo de Compromisso.  

 

A seleção dos monitores será realizada pelo Coordenador do Curso juntamente com o 

professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser aprovado em 

todos os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de Atividades e na Lista 

de Oferta do semestre letivo. O monitor selecionado deverá: participar, juntamente 

com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento e 

experiência: no planejamento das atividades, na preparação de aulas, no processo de 

avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos e 

experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo 
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professor responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do 

professor responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

 

Os horários de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõem e/ou 

interferem nos horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em 

outras atividades necessárias à sua formação acadêmica, assim como a jornada não 

ultrapassará 60 horas mensais. A freqüência mensal do monitor é encaminhada pelo 

professor responsável da disciplina ao professor responsável pela monitoria, sendo 

registrada em seu formulário apropriado, segundo calendário relativo ao período, 

sendo em seguida encaminhada à Coordenação do Curso. 

 

Ao final do semestre letivo, tanto o monitor quanto professor entrega ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos da monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de 

Monitoria que é encaminhado à Coordenação do Curso. 

 

1.9 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos requisitos para a conclusão do 

Curso de Bacharelado de Educação Física. Ele deverá ser realizado no último 

semestre dos cursos (8°), na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Trata-se de um texto cientifico orientado e elaborado objetivando a comunicação da 

resolução de um problema por meio dos resultados atingidos e da comprovação 

metodológica e argumentativa de uma pesquisa. Sendo considerado um estudo 

monográfico, de tema único, bem delimitado, com análise e interpretação de 

informações, evidenciando conhecimento da literatura existente e capacidade de 

sistematização. 

 

Este trabalho da disciplina de TCC inicia-se com as orientações individuais para 

execução do projeto, delineamento do estudo, elaboração do instrumento, coleta de 

dados, organização, análise e discussão dos dados e, por último, a construção do 

relatório final do TCC e apresentação pública da Monografia. 

 

O TCC deverá ser realizado em duplas e, elaborado, preferencialmente, em área de 

interesses dos alunos, sob orientação de um professor do curso de educação física do 

UNIEURO. Porém, a construção do Trabalho Final deverá respeitar e ter como eixo às 
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linhas de pesquisa, as áreas de atuação e do Bacharelado apresentados no presente 

Projeto Pedagógico. 

 

O TCC deverá ser submetido a uma banca examinadora formada por três membros, 

sendo um deles o orientador, dois docentes, podendo ser um deles convidado externo. 

 

Quando incluírem pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, será submetido 

ainda, ao comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIEURO. 

 

Constituem objetivos do TCC: 

 

 Estimular a produção cientifica; 

 Integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 Desenvolver a capacidade de interpretação e o espírito crítico sobre os 

fenômenos das Ciências Sociais e da Saúde; 

 Produzir conhecimentos técnico-científicos, contemplando a natureza plural das 

Ciências Sociais e Humanas e suas inter-relações; 

 

A área na qual será desenvolvido o TCC será de escolha dos alunos, abordando uma 

visão voltada para os problemas locais, a abordagem integral da pessoa e aos 

aspectos sociais e relacionados à saúde coletiva, envolvendo questões da área de 

Educação Física ou relacionados às ciências correlatas. 

O TCC deverá envolver preferencialmente uma pesquisa de campo e, não apenas 

bibliográfica, isto é, deverá envolver coleta de dados. 

 

Caso opte por trabalho de revisão, este devera indicar a metodologia a ser utilizada, 

ou seja, Artigo de Revisão Sistemática, Integrativa ou Meta-análise.  

 

Semestralmente será feita a divulgação das áreas temáticas, núcleos de estudos e 

pesquisas nos quais os alunos poderão desenvolver seus TCC, alem, da relação dos 

professores orientadores por área de afinidade. 

 

1.10 Apoio ao Discente 

O Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD) é um órgão de apoio à Pró-

Reitoria Acadêmica e apresenta os seguintes objetivos: 
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 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional. 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos. 

 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas. 

 

O Núcleo é constituído por um coordenador, designado pelo Reitor. Por meio do 

NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, 

para atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida 

acadêmica do corpo discente de todos os seus cursos de graduação.  

 

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para melhoria do 

desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O Núcleo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as 

motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação 

e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos 

ingressantes. 

 

O NADD possui ainda trabalhos para atender os discentes com necessidades 

especiais (deficiências). 

 

 

Atividades de Nivelamento 

 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no Curso 

de Graduação em Bacharelado em Educação Física, o UNIEURO oferece, ainda, aos 

seus alunos, os cursos de nivelamento. Frente a importância do uso correto da língua 

portuguesa e matemática.  

 

Esses cursos visam a atender às dificuldades básicas dos alunos que não consigam 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 

atendendo os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e 

aqueles que necessitam de reforço das bases de ensino médio. Os cursos têm uma 

carga horária de 40 horas. As aulas são realizadas aos sábados, sem nenhum custo 

adicional aos alunos. 
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Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria do Curso, pelos 

professores, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como 

pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. 

 

Organização Estudantil 

 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado 

na forma da Lei. 

 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a 

acumulação de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação 

estudantil poderá ser feita por indicação do Colegiado de alunos eleitos como 

representantes de classes, nos termos das normas aprovadas pelo Conselho 

Acadêmico. 

 

 

 

 

Acompanhamento de Egressos 

 

O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, 

desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de 

todas as formas de comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas 

algumas ações, tais como: 

 criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

 

 criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com os 

mesmos, oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e 

atuação social; 

 - disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, 

atividades e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos. 
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Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das 

informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da 

formação do profissional para o mercado de trabalho.  

 

Formas de Acesso 

 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Euro 

Americano é feito mediante processo de seleção. As normas do processo seletivo são 

fixadas pelo Conselho Universitário (CONSU), com o escopo de assegurar a igualdade 

de oportunidade a todos os candidatos, com o cumprimento das normas estatuárias e 

regimentais do UNIEURO e dos regulamentos do MEC. As principais formas de 

acesso aos Curso são as seguintes: 

 Processo Seletivo Discente (Vestibular): é realizado semestralmente e aberto a 

candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, 

publicado na íntegra no site institucional www.unieuro.edu.br, de forma 

resumida, do qual devem constar, pelo menos: denominação e habilitações de 

cada curso, abrangido pelo processo seletivo; ato autorizativo de cada curso, 

informando a data de publicação no Diário Oficial da União, ou, quando editado 

no regime da autonomia, o número da resolução do CONSU; número de 

vagas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de alunos por 

turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso; e prazo de 

validade do processo seletivo; 

 Transferência externa: processo seletivo para alunos de outras instituições de 

ensino superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou 

ainda de outras áreas. Respeitando-se os prazos divulgados no Calendário 

Acadêmico do UNIEURO; 

 Vaga de graduado: vagas para portadores de diploma de graduação são 

destinadas a candidatos que, já tendo concluído um Curso Superior, desejam 

fazer novo curso de graduação; 

 PROUNI: Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo do PROUNI. 

Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo 

do PROUNI, obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, 

também, ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer 

a uma das condições abaixo: ter cursado o ensino médio completo em escola 

pública ou em escola privada com bolsa integral da instituição; ter cursado o 

ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola 

privada com bolsa integral da instituição; ser pessoa com necessidades 

especiais; ser professor da rede pública de ensino básico, em efetivo exercício, 

integrando o quadro permanente da instituição, e estar concorrendo a vaga em 

curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia. Neste caso, a renda 

familiar por pessoa não é considerada. 
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O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que obtiver nota zero na prova de conhecimento, na prova de redação ou 

faltar ao concurso. 

 

A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a maior nota na prova de conhecimento, a maior 

nota na prova de redação. 

 

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula 

por meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 

 

Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação 

 

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino 

médio ou equivalente. 

 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de 

forma resumida, na imprensa local, do qual devem constar, pelo menos: 

 denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

 ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário 

Oficial da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da 

resolução do CONSU; 

 número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

 número de alunos por turma; 

 local de funcionamento de cada curso; 

 normas de acesso; 

 prazo de validade do processo seletivo. 

 

A Comissão de Acesso ao Ensino Superior é a responsável pela operacionalização do 

processo seletivo dos cursos de graduação, observadas as normas emanadas do 

CONSU e da legislação do MEC. 

 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação 

http://www.unieuro.edu.br/
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A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital publicado em www.unieuro.edu.br. 

 

Acesso por Transferência 

 

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior – nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, 

da existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a 

dispensa ou necessidade de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

Acesso para Graduados 

 

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra Instituição de Ensino Superior, tem 

a oportunidade de fazer uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas 

básicas, cursadas na primeira graduação, sem necessidade de fazer processo 

seletivo. A efetivação da matrícula dependerá da comprovação da graduação e do 

cumprimento dos demais requisitos legais. 

1.11 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

A avaliação do Curso de Graduação em Bacharelado em Educação Física é elaborada 

regularmente, por meio do estudo do desempenho do curso e dos aspectos relativos 

ao atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado 

de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será 

realizada em dois níveis: o Interno e o Externo, em sintonia com o programa de 

avaliação institucional do UNIEURO que tem com referência o SINAES.  

 

PRIMEIRO NÍVEL: AVALIAÇÃO INTERNA 

Planejamento Participativo 

 

Preliminarmente, será realizado um levantamento de percepção dos participantes 

através de reuniões envolvendo a Direção, seu Colegiado de Curso e Coordenação 

dos Cursos, para traçar as linhas de diretrizes do processo avaliativo. 

 

Levantamento dos Indicadores  

 

http://www.unieuro.edu.br/
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Levantar-se-á os indicadores qualitativos e quantitativos das áreas de ensino e da 

gestão administrativa que englobam as ações do UNIEURO. Possíveis indicadores: 

 

Dimensão Administrativa: espaço disponível e adequado para o desenvolvimento dos 

trabalhos; taxa de alunos por docente; hora aula por docente (média); custo de ensino 

por aluno; acervo bibliográfico; número de laboratórios; utilização dos multimeios; taxa 

de alunos graduados; taxa de alunos evadidos; taxa de ociosidade (vagas preenchidas 

x vagas oferecidas); 

 

Dimensão Ensino: 

 

Com relação ao docente: titulação, política de atualização, experiência e competência 

técnica; compromisso com o projeto político pedagógico; qualidade e número de 

produção acadêmica; desempenho dos docentes; número de projetos de pesquisa 

financiados e não financiados. 

 

Com relação aos discentes: número de discentes participando em projetos de 

pesquisa; desempenho dos alunos; compromisso e participação das atividades da 

escola. 

 

Com relação ao Currículo: pertinência dos conteúdos relacionados com o curso; 

relação com a realidade socioeconômica; fundamentação teórico-metodológica; 

métodos utilizados no UNIEURO e avaliação adotada. 

 

Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados 

 

Nesta etapa serão definidos as técnicas e os instrumentos para coletar dados 

quantitativos e qualitativos. Com relação aos docentes, técnico-administrativos e 

integrantes da direção, toda a população preencherá o instrumento de avaliação. 

Enquanto, aos discentes a mostra corresponderá a 50% ou 100% do número de 

matrículas. 

 

Os instrumentos serão elaborados pela Comissão Própria de Avaliação. Três 

questionários, a partir dos indicadores selecionados pela comissão, dentre as 

relacionadas previamente pelos envolvidos no processo avaliativo. 
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Os questionários terão um campo comum que visará à avaliação dos Cursos do 

UNIEURO e um específico para a autoavaliação do discente, do docente, dos 

integrantes da direção e dos colaboradores da área técnica administrativa. 

 

Eles serão constituídos, prioritariamente, de questões fechadas, embora se reserve o 

espaço para a expressão de opiniões pessoais que propiciem o aprofundamento 

qualitativo dos itens previamente construídos. 

 

Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Técnica Administrativa 

 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação efetiva de 

todos os níveis serão realizadas reuniões com todas as turmas dos diferentes cursos, 

com docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto à importância da 

participação e os objetivos de todo o processo avaliativo. 

 

Tratamento dos Dados e Comunicação dos Resultados 

 

A comissão de avaliação encarregar-se-á de apurar os instrumentos e de interpretar 

os dados por meio do programa de Avaliação Institucional comprado da Cadsoft. Os 

resultados obtidos por meio de questões fechadas serão submetidos a estatísticas 

descritivas do programa. Enquanto, que os disponibilizados por meio de questões 

abertas serão categorizados por uma análise de conteúdo (busca de sentido das 

citações). 

 

Os resultados serão comunicados e divulgados a toda a comunidade acadêmica por 

meio de relatório que incluirá também conclusões e recomendações. A utilização dos 

resultados será motivo de discussão em reunião com a comunidade acadêmica, após 

a divulgação do relatório. 

 

SEGUNDO NÍVEL: AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Esta terá como função a complementação da avaliação interna realizada pelo 

UNIEURO. Terá como referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da 

Instituição e a análise de uma comissão externa, com o objetivo de conferir 

credibilidade ao processo. Para tanto, será contratada uma consultoria externa. 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 
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O processo de avaliação será conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. Os membros, eleitos por seus pares, serão representantes da comunidade 

acadêmica e da sociedade local. 

 

No curso será designada uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA, composta pelo 

Coordenador, dois funcionários técnico-administrativos (graduação e pós-graduação), 

dois professores (graduação e pós-graduação), dois alunos (graduação e pós-

graduação) e dois representantes da sociedade civil organizada. 

 

Os membros da CPA serão orientados pelos assessores externos nos conceitos de 

avaliação, nos métodos de avaliação, na obtenção e coleta de informações, na sua 

análise e na elaboração de relatórios. 

 

Serão alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a 

continuidade do processo de maneira permanente e cíclica.  

 

 

 

 

Resultados da Avaliação 

 

Os resultados da avaliação serão fornecidos à Direção Geral, aos órgãos colegiados e 

aos interessados (coordenador do curso, professores e alunos, etc.), com o objetivo de 

comparar a situação existente com a situação ideal desejada. Os resultados deverão 

contribuir para a tomada de decisões sobre mudanças que deverão ser introduzidas 

com o fim de se obter a melhoria desejada.  

 

1.12 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS – no Processo 

Ensino-Aprendizagem 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de ensino e 

aprendizagem são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e 

discente da Instituição. 

 

A sala dos professores é equipada com 10 terminais conectados à internet; impressora 

Laser Brother HL-5450DN; dois pontos livres para acesso à internet, por meio de 
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pontos de rede; 25 pontos de acessos à rede sem fio, que permitem o acesso à 

internet de qualquer lugar da IES. Por meio do site da Instituição o professor pode 

disponibilizar material didático e avisos aos alunos. 

 

Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter acesso 

ao site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e a biblioteca virtual, a 

qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com acesso à internet. 

 

Além dos 25 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de 

qualquer lugar da instituição, atualmente o UNIEURO disponibiliza 191 equipamentos 

para usos acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em laboratórios, 

equipados com Datashow. 

 

O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles 

Projetores multimídia, aparelhos de DVD, TVs de 29 polegadas, microfones com caixa 

de som portátil, microfones com fio, microfones sem fio com speakers, telas retráteis 

com tripé. 

 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a 

utilidade do referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do 

NTI que avaliará e, se aprovado pelo Diretor Geral, encaminhará ao setor de compras. 

 

Recentemente, o Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de 

licenciamento Microsoft Campus Agreement, que permite a instalação ilimitada nos 

laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, 

versões betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de 

informações, envio de mensagens para o contato com instituições de ensino. 

 

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da 

instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, 

não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 
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A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. 

 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para 

que possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o 

UNIEURO conta com um link dedicado de 10MB com a GVT. 

 

1.13 Procedimento de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também 

contemplar sua reflexão no sentido de decidir sobre as alternativas e estratégias que 

são selecionadas para a resolução desses problemas. A avaliação não pode ser 

considerada simplesmente em relação à aprendizagem, mas também em relação ao 

ensino praticado pelo professor. A avaliação é o momento que o docente utiliza para 

também avaliar-se como parte do processo ensino-aprendizagem. 

 

A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado 

incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos 

(frequência e o aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e orais, estágios, 

atividades práticas e monografias.  

 

Nesse sentido, o Curso de Bacharelado em Educação Física obedece a uma 

sistemática de avaliação criteriosa, por meio do acompanhamento permanente das 

atividades desenvolvidas pelos docentes, utilizando, portanto, como instrumentos de 

registro de dados, os planos de ensino e diários de classe. 

 

Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, 

sistema de avaliação e bibliografia da disciplina. 

 

Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

 
Prova Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

Prova Parcial 2 (N2), conteúdo ministrado no semestre letivo; 

Prova Substitutiva (NS), unidades temáticas de todo o semestre letivo 



63 
 

 
 

 

 

 

 

O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em número 

inteiro ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, em cada 

componente curricular, será o resultado da média aritmética simples das provas 

parciais (N-1 e N-2), sendo facultada a substituição da menor nota parcial pelo 

resultado da Prova Substitutiva. 

 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas 

do Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo 

que, na modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para 

avaliação individual, não podendo ser superior a 30% do total da nota. 

 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 

Quando todos os cursos tiverem sido avaliados e a avaliação global da Instituição 

estiver concluída, um Relatório da Instituição deverá ser elaborado e publicado. 

 

1.14 Número de Vagas 

O UNIEURO oferta 50 (cinquenta) vagas semestrais no turno matutino e 50 

(cinquenta) vagas no turno noturno. Para a definição do quantitativo de vagas a 

instituição trabalha com critérios como a dimensão do corpo docente e condições de 

infraestrutura da IES. 
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1.15 Integração com o Sistema Local e Regional 

O UNIEURO tem convênios com entidades públicas e privadas para propiciar aos 

alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados, 

preferencialmente, na região de Brasília e no entorno. 

 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades, instituições públicas, 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos científico, 

técnico, tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de 

aprendizagem para os alunos do Curso de Graduação em Adminsitração.  

 

2 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e 

demais normas aprovadas pelos colegiados superiores do UNIEURO.  

 

2.1. Atuação do Núcleo Estruturante - NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 

1, de 17 de junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do 

perfil profissional do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

 

2.2. Atuação do Coordenador 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março 

de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por 

professor, designado pelo Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de 

ausência, o Coordenador de Curso é substituído por professor designado pelo Reitor. 

 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 
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 I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 

Curso e representá-lo; 

 II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas 

emanadas do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

 III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

 IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

 V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e 

atividades; 

 VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

 VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de 

urgência ou emergência comprovados; 

 VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

 X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

 XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

 XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do 

Regimento Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos 

superiores; 

 XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento 

das atividades do Curso; 

 XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e 

de suas atividades de apoio técnico-administrativo;  

 XV – delegar competência. 

 

2.3. Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão 

Acadêmica do Coordenador  

O Coordenador do Curso possui graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

na área de educação física, experiência de magistério de aproximadamente 15 anos. 

Com experiência profissional acadêmica e não acadêmica acima de 27 anos. 

Experiência em gestão acadêmica de 05 (cinco) anos. 
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2.4. Titulação do Corpo Docente do Curso 

O corpo docente do Curso de Bacharelado em  

Educação Física do UNIEURO – Asa Sul, compõe-se de doutores, mestres e 

especialistas. 

 

2.5. Experiência Profissional do Corpo Docente 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de oito anos de experiência 

profissional. 

 

2.6. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 

O corpo docente, em quase toda sua totalidade, possui mais de dois anos de 

experiência em docência do ensino superior. 

 

2.7 Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 

de março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução 

CONSU Nº 022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e 

por um representante discente. 

 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

 

Compete ao Conselho do Curso: 

 I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização 

contínua; 

 II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo 

programático de cada disciplina e atividade; 

 III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 
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 IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de 

alunos transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento 

de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, 

o Regimento Geral e demais normas aplicáveis; 

 V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área; 

 VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa 

e a extensão; 

 VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas 

para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à 

Reitoria, professores para participarem de cursos de pós-graduação;  

 VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do 

Curso, com a presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e 

um representante discente.  

 

2.8 Produção Cietífica, Cultural, Aritistica ou Tecnológica 

Mais de 20% do corpo docente tem mais de nove produções nos três últimos anos. 

 

3 INFRAESTRUTURA 

3.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES   

 

O curso de Bacharelado em Educação Física possui em sua estrutura física gabinetes 

de trabalho para os professores que atuam na pesquisa e extensão, orientação de 

monografia, além do NDE. A sala é equipada com mesas, cadeiras, arquivos, 

computadores conectados à internet Wireless e banda larga, impressora. Salienta-se 

que estes espaços são excelentes considerando os aspectos que envolvem dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Há também as instalações destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos 

professores com 180 m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 

30 m². Esses ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme 

índices estabelecidos por normas próprias, equipados com computadores e mobiliários 
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específicos e suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e 

atendimento às necessidades das atividades de docência. Diariamente, são 

executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos e 

equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e 

sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há 

uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

Por conseguinte, deve se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de 

descanso e demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma 

suficiente como um gabinete de trabalho. 

 

3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS  

O curso oferece gabinete de trabalho equipado para o coordenador do curso e para os 

integrantes do NDE, segundo a finalidade. As instalações da Coordenação do Curso 

de Bacharealdo em Educação Física constituem-se de uma sala com dimensão de 09 

m2, com computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, suficientes para 

o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

3.3 SALA DE PROFESSORES  

 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de professores com 180 

m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². Esses 

ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices 

estabelecidos por normas próprias, equipados com computadores e mobiliários 

específicos e suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e 

atendimento às necessidades das atividades de docência. Diariamente, são 

executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos e 

equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e 
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sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há 

uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

 

3.4 SALAS DE AULA  

 

As salas de aula, previstas para os dois primeiros anos do curso, estão equipadas, 

segundo a finalidade e atendem, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade proposta. 

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino-aprendizagem, no curso 

de Bacharelado em Educação Física totaliza 10 salas de aulas, com dimensões que 

variam de 50 a 70 m², cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 m² por aluno. 

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica adequadas para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem 

aos índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem 

específica são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados 

serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos 

e equipamentos existentes. 

3.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

O curso disponibilizará de laboratórios de informática com acesso à internet, na 

proporção de um terminal para até trinta (30) alunos, considerado o total de matrículas 

dos cursos em funcionamento, mais as vagas a serem oferecidas no primeiro ano do 

curso proposto, possibilitando acesso dos alunos a equipamentos e serviços de 

informática. 

Atualmente o UNIEURO disponibiliza 160 equipamentos para uso acadêmico, 

distribuídos em laboratórios equipados com Datashow. O funcionamento dos 

laboratórios é de segunda a sexta das 8h às 22h35min, sempre com a presença de 

um responsável qualificado, auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases de 

dados e ferramentas de pesquisas disponíveis. Além de 11 pontos de acesso à rede 

sem fio, que permitem conexão à internet de qualquer lugar da instituição. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a 
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utilidade do referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do 

NTI que avaliará e, se aprovado pelo Diretor-geral, encaminhará ao setor de compras. 

O Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento MSDN 

Academic Alliance junto a Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios 

de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões betas 

de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

Os laboratórios possuem instalado o software Net Op School que dá ao professor 

controle total sobre a aula através de funcionalidades como: bloquear a estação do 

aluno, visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma 

imagem do seu computador, etc. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de 

informações, envio de mensagens para o contato com instituições de ensino.  

O Centro Universitário Euro-Americano, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos 

acadêmicos e professores, disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no 

processo pedagógico da instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é 

constantemente atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mails e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização 

da Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada para 

alunos. Esta limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, 

capacidade e utilização.  

 A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para 

que possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. 

 

3.6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas dos dois 

primeiros anos do curso, na proporção de no mínimo um exemplar para 14 vagas 

anuais autorizadas, referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 

3 bibliografias), e está atualizado e tombado junto ao patrimônio do UNIEURO. 
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3.7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidas 

nos programas das disciplinas, com a proporção de cinco indicações (no mínimo dois 

exemplares) por unidade curricular. 

 

3.8. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

De maneira geral, a Biblioteca do UNIEURO organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. 

Periódicos informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto É, Exame etc.) são 

assinados ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line às revistas e 

jornais de grande circulação.  

Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva, assim como as bases 

de periódicos VLEX e ProQuest. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso 

(restrito) ao Portal CAPES.  

Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo as principais 

áreas temáticas, distribuídas entre as principais áreas do Curso de Bacharelado em 

Educação Física.  

Como exemplo, segue abaixo a lista de periódicos específicos à área de Bacharelado 

em Educação Física disponibilizados no ProQuest: 

 

3.9  Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade 

A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por meio de uma estrutura central 

denominada Unidade Técnica (U.T.), gerida sob responsabilidade técnica, constituída de 

um laboratório que oferece vantagens técnico-pedagógicas além das clássicas, oferecida 

pelos laboratórios tradicionais tais como: (i) otimização de recursos; (ii) versatilidade; (iii) 

melhor qualidade no preparo e apresentação das atividades experimentais; (iii) vantagens 

ambientais, institucionais e legais; (v) maior integração com corpo docente; e (vi) 

facilidade de implementação das normas de biossegurança, além de agregar em sua 

estrutura um almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização. 

Essa unidade caracteriza-se como unidade central, que atende os laboratórios 
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multidisciplinares e específicos em suas atividades práticas-experimentais e tem como 

objetivo dar o suporte para formar profissionais capacitados.  

Com a implementação e a inovação tecnológica em suas instalações, a IES construiu 

laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais inovadores recursos, visando 

dar base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, estrutural e na 

formação dos discentes.   Vislumbra-se com isso um melhor ganho na aprendizagem e se 

favorece um futuro ético aos profissionais de saúde. Abaixo segue um quadro resumo dos 

laboratórios multidisciplinares e específicos, assim como a descrição física e inventário 

dos respectivos laboratórios. 

Implantação dos laboratórios do Curso de Licenciatura em Educação Física do 

UNIEURO. 

 

Infra-estrutura física Ano de implantação 

 

Disciplinas 

contempladas 

Unidade Técnica  

 

2005 Todas as disciplinas que 

possuem prática e Estágio. 

Laboratório de Anatomia  2005 Anatomia Humana,  

Anatomia Aplicada à 

Educação Física, 

Cinesiologia. 

Laboratório de Fisiologia 2006 Fisiologia Humana 

Ambulatório  2006 Extensão 

Laboratório de Avaliação 

do Desempenho Físico e 

Saúde 

2007 Profissionalismo e 

Mercado do Trabalho em 

E.F., Fisiologia do 

Exercício, Medidas e 

Avaliação em Educação 

Física, Biomecânica, 

Estágio supervisionado. 

Quadra de vôlei de areia 2007 Metodologia do Ensino do 

Voleibol 

Campo de futebol 

gramado 

2007 Metodologia do Ensino do 

Futebol/Futsal 

Laboratório de 

Multidisciplinar 

em Educação Física 

2007 Profissionalismo e 

Mercado do Trabalho em 

E.F., Metodologia do 

Ensino da Ginástica,  
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 Aprendizagem e 

Desenvolvimento Motor,  

Metodologia do Ensino do 

Voleibol, Futebol/Futsal, 

Handebol e Basquetebol, 

Metodologia do Atletismo. 

Academia Escola  2009 Treinamento contra 

Resistência, 

Metodologia do Ensino da 

Ginástica, 

Estágio supervisionado 

Quadra poliesportiva 2009 Metodologia do Ensino do 

Voleibol, Fitebol/Futsal, 

Handebol e Basquetebol. 

Piscina  2009 Metodologia da Natação, 

Estágio supervisionado. 

Pista de Atletismo  2010 Metodologia do Atletismo, 

Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 

 

3.10.- LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIADE. 

1) Unidade Técnica – Tamanho (5,85 x 9,80 m), tem em seu interior, sala de preparo, sala 

de lavagem e esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, capela, tubulação 

com gás e ar comprimido, bancada em L com armários. Caixa de primeiros socorros, 

equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Equipe técnica da todo apoio técnico aos 

outros laboratórios. Excelente acústica e aeração. Rede Wi Fi para conectar-se a internet. 

 

2) Laboratório de Anatomia Humana – Tamanha (9,70 X 11,50 m) tem em sua estrutura 

um amplo espaço, contem em seu interior 12 mesas e 2 pias, armários e escaninhos, Ar 

condicionado e equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em aula 

prática de 45 a 55 alunos com excelente distribuição espacial. Excelente acústica, 

iluminação e aeração. Rede Wi Fi para conectar-se a internet.  
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3) Laboratório de Fisiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura com seis 

bancadas, chuveiro e lavam olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e escaninho, caixa 

de primeiros socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição 

espacial. Excelente acústica, iluminação e aeração. Rede Wi Fi para conectar-se a 

internet. 

 

4) Ambulatório - Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura três cabines com macas, 

mesa e cadeira para atendimento privativo e um espaço amplo para triagem e recepção 

de pacientes. Possui em seu interior, computador com impressora, arquivo, macas, pias, 

ar condicionado, armários, escaninho e exaustor profissional. Equipamentos de proteção 

coletiva – EPCS. Excelente acústica e aeração. Rede Wi Fi para conectar-se a internet.  

 

5) Laboratório Multidisciplinar de Educação Física - Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua 

estrutura dois lavabo, macas, pias, armários e escaninho, piso de alta aderência, 

tablados, exaustor profissional e equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta 

atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. 

Excelente acústica e aeração. Rede Wi Fi para conectar-se a internet. 

 

6) Laboratório de Avaliação do Desempenho Físico e Saúde - Tamanho (5,85 X 9,80 m) 

têm em sua estrutura dois lavabos, computador com impressora, macas, pias, armários e 

escaninho, piso de alta aderência, tablados, exaustor profissional e equipamentos de 

proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos 

com excelente distribuição espacial. Excelente acústica e aeração. Rede Wi Fi para 

conectar-se a internet. 

 

7) Quadra poliesportiva (piso cimentado): 18,00 x 35,00 metros Com as delimitações das 

dimensões internas das quadras de Basquetebol, Voleibol e Handebol.   

 

8) Academia Escola: Possui salas para aulas teóricas (68m²) habilitadas com data show, 

quadro branco, cadeiras universitárias, mesa de professor, ar condicionado, quadro de 

avisos e banners publicados. Sala de Treinamento Contra-Resistência e Ergometria 

(402m².), Sala de Ginástica (75m²) e destinam-se as atividades práticas coletivas, aulas 

de ginástica, ciclismo indoor, step, jump, ginástica localizada e treinamento funcional. 

Também possui instalações administrativas para coordenação (34m²), secretaria (34m²), 
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depósito (8m²) e instalações sanitárias para adequação e limpeza. Tem 2 vestiários 

(feminino e masculino) com 3 chuveiros aquecidos, 2 sanitários e 2 lavados cada. Com 

área de circulação e troca de vestuários. Diariamente higienizado. Também faz parte da 

academia banheiros com adaptações para acesso de portadores de Necessidades 

Especiais, banheiros privadas. A infra-estrutura de Segurança é composta por um sistema 

de monitoramento interno com 04 câmeras de segurança. Os serviços de manutenção e 

conservação das instalações físicas são realizados pela empresa Johnson, 

semanalmente com objetivo de evitar rompimento de cabos e danos a integridade física 

dos praticante e maior durabilidade dos equipamentos. 

 

9) Piscina semi-olímpica (dimensões oficiais): 12,5 x 25 metros (na planta). 

 

10) Pista de Atletismo. 

 

11) Quadra de vôlei de areia. 

 

12) Campo de futebol gramado. 

 

3.11 Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços 

Estes laboratórios contam com regulamento espec 

ífico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno 

atendimento das demandas do curso, para os dois primeiros anos, além dos espaços, 

equipamentos e serviços destinados aos laboratórios atenderem, plenamente, as 

atividades propostas do curso. 

Neste sentido, os laboratórios específicos para o Curso de Bacharelado em Educação 

Física, em relação à área física, equipamentos, rotinas e protocolos e técnicos de 

laboratórios, atenderão aos padrões de qualidade e as normas de biossegurança. 

 

Os laboratórios Polivalentes de Biociências são parte integrante do UNIEURO no 

atendimento aos cursos da área da saúde. A funcionalidade dos Laboratórios é 

apresentada por meio de estrutura central denominada Unidade Técnica (U.T.) 

constituída por um laboratório que oferece vantagens técnico-pedagógicas, além das 



76 
 

 
 

oferecidas pelos laboratórios tradicionais como: otimização de recursos, versatilidade, 

melhor qualidade no preparo e apresentação das atividades experimentais, vantagens 

ambientais, institucionais, legais, maior integração com corpo docente e 

implementação das normas de biossegurança, além de agregar em sua estrutura um 

almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização.  

A unidade funciona como uma central de apoio aos laboratórios multidisciplinares e 

específicos em suas atividades práticas experimentais e tem como objetivo dar 

suporte na formação de profissionais capacitados e envolvidos com as realidades de 

suas profissões, objetivando construir um novo paradigma nas atividades 

experimentais em biociências, contribuindo assim para a busca incessante pela ética 

na experimentação e na conservação do planeta. 

O complexo laboratorial de biociências do UNIEURO foi criado em 30/06/2004, com o 

objetivo de atender as atividades experimentais (aulas práticas e pesquisa) dos cursos 

de saúde. Implementando a inovação tecnológica em suas instalações, a IES 

construiu laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais inovadores 

recursos, visando dar base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, 

estrutural e na formação dos discentes. Vislumbra-se com isso um melhor ganho na 

aprendizagem e se favorece um futuro ético aos profissionais de saúde. 

3.12 Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO está credenciado na CONEP do 

Ministério da Saúde, com base na Resolução CNS Nº 196/1996, que dispõe sobre 

Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos e na 

Resolução CNS Nº 370, de 8/3/2007, que trata do registro e credenciamento ou 

renovação de registro e credenciamento do Comitê.  

 

Este Comitê é atuante e tem como missão primária salvaguardar os direitos dos 

voluntários (sujeitos da pesquisa), colaborando para que seus direitos e dignidade 

sejam preservados. Além disso, o Comitê contribui para a qualidade dos trabalhos 

científicos e para a discussão do papel da produção de conhecimento no 

desenvolvimento institucional e social da comunidade. Contribui, ainda, para a 

valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de adequação ética de sua 

proposta. 
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3.13 Instalações Gerais 

3.13.1 Instalações Docentes 

 Salas de Professores  

As instalações destinadas aos docentes são: uma sala dos professores com 180 m², 

uma sala de reuniões e uma sala de descanso ambas com 30 m². Esses ambientes 

são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por 

normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes 

para o desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às 

necessidades das atividades de docência. Diariamente, são executados serviços de 

limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e 

sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há 

uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

 

 

 Auditório 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 250m2 e capacidade de 220 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de 

comunicação em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que 

obedecem aos índices estabelecidos segundo normas para esta finalidade. 

Diariamente são executados os serviços de limpeza, manutenção dos equipamentos e 

mobiliários para a conservação do patrimônio institucional. 

 

 Biblioteca (Águas Claras) 

A Área total da Biblioteca é de 478,84m2; distribuída da seguinte forma: 

 

 120,60 m2 para o acervo; 

 11,40 m2 para a coordenação da Biblioteca 

 44,00 m2para salas de estudo em grupo; 

 289,84 m2  para o salão de estudo;  

 33,6 m2 para a área para estudo individual; 
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 15,00 m2 para as Ilhas de computadores. 
 

 

O Setor possui iluminação obtida por meio de 61 luminárias espalhadas por toda a 

área da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural 

devido à arquitetura do prédio; 04 extintores de incêndio, localizados em pontos 

estratégicos; Sistema antifurto, no qual 03 câmeras filmam a movimentação dos 

usuários no setor durante o período de funcionamento. 09 aparelhos de ar-

condicionado. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão distribuídos  por 

áreas de diferentes setores: salão de estudos, espaço para estudo individual, espaço 

de circulação (balcão de atendimento), salas de estudo em grupo e área de pesquisa 

(ilha de computadores). 

 

 Informatização da Biblioteca. 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a 

disseminação da informação. Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, 

periódicos, mapas e materiais de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não 

havendo necessidade de ferramentas manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic 

com base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e 

protocolo TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta 

relativos a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois 

sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de 

apoio ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, graças a 

interligação entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos que 

abandonam o curso são automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que o 

mesmo continue a utilizar os serviços do setor irregularmente. Permite a importação e 

exportação de seus dados para outras bases, o que é um facilitador em casos de 

compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas com etiqueta de 
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lombada com código de barras impressas pelo sistema, facilitando o empréstimo e 

diminuindo a incidência de erro humano. Possui ainda relatórios que auxiliam no controle 

e administração do setor.      

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno 

no site do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Há a intenção de, futuramente, criar uma rede cooperativa de catalogação entre as 

Bibliotecas pertencentes ao Centro Universitário do Maranhão – CEUMA e as do Centro 

Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de dados nas bases, assim 

como possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro Universitário 

UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de acompanhar 

sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, 

permitindo a consulta por autor, título ou assunto.  

 

 

 Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e 

formas de sua operacionalização 

 

O acervo geral da biblioteca atualmente é composto por 25.646 títulos e 120.101 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de alunos, nas áreas de 

concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes 

correlatos. A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo 

com a necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas 

devidamente adequada ao currículo proposto. A biblioteca procede à aquisição de acordo 

com o que determina o documento de política de aquisição e seleção, que observa os 

seguintes aspectos: a) área de interesse da Instituição; b)crescimento racional e 

equilibrado do acervo; c) estimular programas cooperativos de aquisição, como 

intercâmbio; d) identificar os interesses dos usuários; e) traçar diretrizes para a avaliação 

da coleção; f) analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos 

livros, através do controle bibliométrico; g) atender os documentos indicados nos planos 

de ensino, tanto da bibliografia básica quanto a complementar; h) estabelecer parâmetros 

para o descarte e reposição de material. 
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O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as solicitações 

dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca ementas dos 

cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito 

acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem 

realmente às necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é feita uma 

nova solicitação para adequação do acervo ao semestre que irá se iniciar, baseada na 

necessidade dos cursos ministrados pela Instituição. Caso seja detectada a necessidade 

de maior número de exemplares para determinada disciplina, será feita a adequação 

antes mesmo do final do semestre. A Biblioteca providencia a lista de solicitações, que é 

encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é enviada para a 

aprovação da Reitoria Acadêmica e Pró-Reitoria financeira.  

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de 

classificação bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada disponíveis para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários.  

Desde o ano de 2007, a Biblioteca disponibiliza acesso às bases de dados com 

periódicos eletrônicos para acesso online. Atualmente estão disponíveis o PROQUEST, 

V-Lex e Portal de Periódicos CAPES. Periódicos informativos como jornais e revistas 

gerais (Veja, Isto é, Exame etc.) são assinados ininterruptamente. 

 

 Serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

A biblioteca do Campus II (Águas Claras) está aberta ao público de segunda-feira a 

sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h. Oferece a seus usuários 

serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, reserva de livros e renovação 

(até 5 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes mesmos procedimentos 

podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos terminais de consulta ou 

nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a critério do usuário a forma que 

escolherá para proceder a renovações, consultas e reservas. 

 Em termos gerais, os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

 Acesso à Internet; 

 Acesso gratuito à base de dados PROQUEST 

 Acesso gratuito à base de dados V-LEX 
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 Acesso gratuito ao portal CAPES 

 Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

 Computadores para uso acadêmico. 

 Comutação bibliográfica - COMUT 

 Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

 Consulta local a Periódicos nacionais e internacionais; 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo interbibliotecas da instituição; 

 Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

 Exposições permanentes; 

 Levantamentos bibliográficos; 

 Mural de informações sobre arte e cultura; 

 Orientação à normalização de trabalhos e publicações editadas no âmbito 

do UNIEURO; 

 Orientação individual ao usuário; 

 Periódicos eletrônicos nacionais e internacionais; 

 Renovação e Reserva on-line; 

 Sala de multimídia; 

 Salas de estudo em grupo; 

 Serviço de alerta; 

 Serviço de referência; 

 Visitas técnicas; 

 Wireless 

 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: orientação à pesquisa em base de dados e busca de informações no âmbito virtual 

e orientação individual aos alunos graduandos sobre normatização de trabalhos 

acadêmicos, além de confecção de fichas catalográficas e acompanhamento do processo 

de preparação e finalização de monografias. 

Além dos serviços acima citados, disponibilizamos por meio de convênio com COMUT, o 

acesso a informações de outras Bibliotecas a nível nacional e internacional. Assim como 

incentiva o uso de bases de dados como o ProQuest; Scielo, BVS, Domínio Público, 

portal da Capes, dentre outras, que disponibilizam artigos científicos e periódicos 

mailto:biblioteca@unieuro.edu.br
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nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento. Sendo que esta última 

está em processo de teste e análise de aceitação pelos alunos da instituição.  

  

 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 

iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu 

tipo de uso. As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos 

e metais suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais 

A infraestrutura de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais inclui: 

 

 As Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com 

dificuldades físicas (pessoas com necessidades especiais) aos espaços de uso 

coletivo do UNIEURO. As rampas obedecem às inclinações especificadas na 

Lei 2.105 de 08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; 

 Os banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de 

portas largas; 

 Barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;  

 Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

 Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras 

de rodas; 

 Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de 

rodas. 

 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

apresentando pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 
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 Infraestrutura de Segurança 

 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço 

de vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de 

incêndio e de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades 

institucionais no que diz respeito à segurança do trabalho e higienização do ambiente 

de trabalho. 

 

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos 

exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que 

demonstram como e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do 

curso. 

 

Como afirmativa em prol da finalização do corpo deste documento, reforça-se que o 

Curso de Bacharelado em Educação Física do UNIEURO atende plenamente a todos 

os requisitos legais e normativos definidos pelo Instrumento de Avaliação de Cursos 

de Graduação presencial e a distância (INEP/SINAES). 

 

Nesse sentido, o quadro abaixo expõe a implantação dessa prerrogativa na 

estruturação do curso: 

Dispositivo Legal 

 

Implantação no âmbito do curso 

de Bacharelado em Educação 

Física 

SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso.  

 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Direito (Resoluções CFE n° 

3/1987,  CNE/CP n° 1/2002 

CNE/CES 0138/2002, 009/2001 

e 007/2004 do CNE/CES, 

Parecer 583/2001 da CES/CNE, 

visando ao aperfeiçoamento do 

Parecer 776/97). 

Toda a organização do curso, 

desde sua matriz curricular até 

sua metodologia de ensino e 

abordagem de conteúdos está 

pautada nas referidas diretrizes. 

X  



84 
 

 
 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena (Lei n° 

11.645 de 10/03/2008; 

Resolução CNE/CP N° 01 

de 17 de junho de 2004). 

As seguintes disciplinas 

distribuídas na matriz curricular 

atendem plenamente aos ajustes 

exigidos pela citada Lei e 

Resolução: 

- Ciências Sociais; 

- Ética e Responsabilidade 

Socioambiental; 

- Tópicos Avançados em 

Educação Física. 

X  

Titulação do corpo docente  

(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996)  

A maioria do corpo docente é 

composta por mestres e doutores 

(06 especialistas, 21 mestres e 

06 doutores). 

X  

Núcleo Docente 

Estruturante (NDE)  

(Resolução CONAES N° 1, 

de 17/06/2010)  

NDE atende plenamente às 

atribuições definidas na referida 

Resolução. 

X  

Carga horária mínima, em 

horas – para Bacharelados 

e Licenciaturas  

Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CP 2 

/2002 (Licenciaturas)  

Resolução CNE/CP Nº 1 

/2006 (Pedagogia)  

O curso atende plenamente às 

disposições referentes à carga 

horária mínima em horas, nas 

prerrogativas de estágio, 

atividades complementares ou 

quaisquer outras definições 

trazidas pelo citado dispositivo 

legal compatível. 

X  

Tempo de integralização  

Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CES N° 

04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial).  

Resolução CNE/CP 2 

/2002 (Licenciaturas)  

O curso atende às disposições 

trazidas pelo requisito legal, 

portanto, limite mínimo para 

integralização de 4 (quatro) anos. 

 

X  

Condições de acesso para 

pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida  

(Dec. N° 5.296/2004, com 

prazo de implantação das 

condições até dezembro 

A infraestrutura e condições 

gerais pertencentes ao curso 

atendem plenamente às 

condições de acesso para 

pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida por 

intermédio de rampas de acesso 

X  
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de 2008)  dispostas em diferentes locais da 

unidade, assim como a 

implantação de demais medidas 

primordiais ao atendimento do 

referido decreto. 

Disciplina de Libras  

(Dec. N° 5.626/2005)  

A disciplina compõe a matriz 

curricular do curso como 

disciplina optativa.  

X  

Informações acadêmicas  

(Portaria Normativa N° 40 

de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa 

MEC N° 23 de 01/12/2010, 

publicada em 29/12/2010)  

Todas as informações 

acadêmicas exigidas estão 

disponibilizadas pela forma 

impressa e virtual. 

X  

Políticas de educação 

ambiental  

(Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 

2002)  

As seguintes disciplinas 

distribuídas na matriz curricular 

atendem plenamente aos ajustes 

exigidos pela citada lei e decreto: 

- Ética e Responsabilidade 

Socioambiental. 

- Optativa I. 

X  

 

APÊNDICES 
 

Apêndice A 

 

EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 

CONTEÚDOS CURRICULARES. 

PRIMEIRO SEMESTRE 

Disciplina: Bioestatística 

Ementa: Disciplina de caráter geral-específica com procedimentos teóricos onde se 

apresentam as noções básicas de Bioestatística, como ferramenta fundamental para o 

trabalho profissional e científico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SICSU, Abraham Laredo. Estatística aplicada: análise exploratória de dados. Editora 

Saraiva, 2012. 

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

VIEIRA, S. Elementos de Estatística. Editora Atlas, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BUSSAB, Wilton. Estatística básica: métodos quantitativos. Editora Saraiva, 2005. 

JEKEL, J. F; KARTZ, D. L; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e medicina 

preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2005.. 

NAZARETH, HELENALDA RESENDE DE SOUZA, Curso Básico de Estatística. São 

Paulo: ATICA 2000. 

VIEIRA, SONIA, Metodologia Cientifica para Área de Saúde. São Paulo: Elsevier, 

2001. 

VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 3ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

Disciplina: Fundamentos Didático-Pedagógicos do Jogo  

Ementa: Disciplina de formação específica de atuação profissional de caráter teórico-

prático que se direciona aos fundamentos que analisam e procuram descrever e entender 

o fenômeno do jogo, com base nas manifestações de movimento humano, estudo da 

motricidade e analisa o desenvolvimento humano e sua importância no desenvolvimento 

biopsicossocial  e as diferenças individuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, A. Jogos e brincadeiras para a Educação Física. Editora Vozes, 2012. 

CORIA SABINI, M.A. Jogos e brincadeiras na educação infantil. Editora Papirus, 2009. 

MACHADO, J.R.M. 100 Jogos psicomotores: uma prática relacional na escola, Editora 

Wak, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRIEDMAN, A. Arte de brincar: brincadeiras e jogos tradicionais. Editora Vozes, 2010. 

REIS, S.M.G. Movimente-se? Brincadeiras e jogos para o desenvolvimento da 

coordenação motora. Editora Papirus, 2009. 

KOCH, K. Pequenos jogos esportivos. Editora Manole, 2005. 

MELLO, A. M. Psicomotricidade, educação física e jogos infantis. Editora IBRASA, 

1989. 

MALUF, A.C.M. Brincar: Prazer e aprendizado. Vozes.2003. 

 

Disciplina: Fundamentos Filosóficos e Antropológicos do Movimento 

Ementa: Disciplina de formação geral-específica de caráter teórico que procura 

analisar o desenvolvimento humano, o estudo da motricidade e sua importância no 
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desenvolvimento psicológico do ser humano. Aborda aspectos do processo de 

inclusão e suas implicações pedagógicas, bem como as relações étnico-raciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. Editora Brasiliense, 2007. 

MARCONI, M.A. Antropologia: uma introdução. Editora Atlas, 2007. 

DAOLIO, J. Da cultura do corpo. Editora Papirus, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARANHA, M.L.A. Filosofia da Educação. Editora Moderna, 2006 

BARBOSA, C. L. A. Educação Física e Filosofia - a relação necessária. Petrópolis: 

Vozes, 2005. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Àtica, 1996. 

DAOLIO, J. Cultura: Educação Física e Futebol. Editora UNICAMP, 2006. 

DAOLIO, J. Educação Física e o conceito de cultura. Editora Autores Associados, 

2004. 

 

 

 

Disciplina: Leitura e Produção de textos  

Ementa: Disciplina de caráter geral que procura uma preparação para a utilização correta 

da língua portuguesa na leitura e produção de textos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARACO, C. A; TEZZA, C.  Prática de texto para estudantes universitários. São Paulo: 

Vozes, 2001. 

FIORIN, J.;SAVIOLI, F. Para entender o texto: leitura e redação. Editora Ática, 2007. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAULSTICH, E. Como ler, entender e redigir um texto. Editora Vozes, 2004. 

GARCEZ, L. Técnica de redação. O que é preciso saber para bem escrever. Editora 

Martins Fontes, 2002. 

KOCH, I.V. O Texto e a construção dos sentidos. Editora Contexto, 2003. 

PERELMAN, C.;TYTECA, L. Tratado da argumentação: a nova retórica. Ed. Martins 

Fontes, 2005. 



88 
 

 
 

FAVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Disciplina: Metodologia Científica 

Ementa: Disciplina de formação geral-específica, de caráter teórico que procura o 

desenvolvimento de formas e métodos de pesquisar cientificamente ante uma 

problemática profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A.J.F.;LEHFELD, N.A. Fundamentos de Metodolgia Científica, Editora 

Pearson Makron Books, 2007. 

LÜDKE, M.;ANDRE, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. EPU, 1988. 

RAMPAZZO, L. Metodologia Científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação. Editora Loyola, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. Editora Atlas, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009 

OLIVEIRA, J. L. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 

Editora Vozes, 2008. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2000.  

TEIXEIRA, E. Três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. Editora Vozes, 

2008. 

 

Disciplina: Pedagogia da Dança e Atividades Rítmicas aplicado à Educação Física 

Ementa: Disciplina de formação específica de atuação profissional de caráter teórico-

prático que procura os elementos básicos da dança e as atividades rítmicas aplicados ao 

processo ensino-aprendizagem da Educação Física, considerando o desenvolvimento 

típico e atípico (inclusão).  Abrange temáticas as relacionadas ao multiculturalismo, além 

das influências regionais e aspectos étnico-raciais que compõem o movimento humano. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOREIRA, Evando Carlos. Educação Física Escolar: desafios e propostas, v.1. 

Fontoura. 2009. 

MONTEIRO, G. A. Ritmo e movimento: teoria e prática. Editora Phorte, 2013. 

MARQUES, I.A. Interações: criança, dança e escola. Editora Edgard Blucher, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MOREIRA, Evando Carlos. Educação Física Escolar: desafios e propostas, v.2. 

Fontoura. 2009. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

Educação Física / Secretaria de Educação Fundamental. . Brasília : MEC / SEF, 1998. 

114 p. 

MARQUES, Isabel. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez, 

2011. 

NEIRA, M.G. Pedagogia da cultura corporal crítica. Editora Phorte, 2008. 

SA, I. R. Oficinas de dança e expressão corporal para o ensino fundamental. Editora 

Cortez, 2009. 

 

Disciplina: Psicologia. 

Ementa: Disciplina de formação geral de caráter teórica que providencia 

conhecimentos básicos acerca dos conceitos e noções dos processos psicológicos 

básicos do homem ante o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social e sua relação 

com o esporte e a educação física. Enfatizando e abordando as questões de inclusão 

e relações étnico-raciais tomando como cenário a escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOULART, I.B. Psicologia da Educação. Editora Vozes, 2011. 

SCAGLIA, A.J. Pedagogia do Esporte: aspectos conceituais da competição e estudos 

aplicados. Editora Sprint, 2013. 

VAN RAALTE, J.L. Psicologia do esporte. Editora Santos, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOCK, A.M.B. Fácil: Psicologia. Editora Saraiva, 2008. 

DAVIDOFF, L. Introdução a psicologia. Editora Makron, 2010. 

SANTROCK, J. Psicologia Educacional. Editora McGraw Hill, 2009. 

WEINBERG, R.S.; GOULD, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 

Editora Artmed, 2008. 

WEINTEN, W. Introdução a psicologia: temas e variações. Editora Cengage, 2010. 

 

Disciplina: Sociologia 

Ementa: Disciplina de formação geral de caráter teórica que providencia elementos 

básicos relacionados com as diferentes manifestações do homem na sociedade. 

Abordando as diferenças sócio-culturais com ênfase nas relações étnico-raciais.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, M.C. Sociologia: Introdução a ciência da sociedade. Editora Moderna, 2005. 

PILETI, N. Sociologia da Educação. Editora Ática, 2004. 

BOTTOMORE, T.B. Introdução à Sociologia. LTC, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUARESCHI, P. Sociologia crítica: alternativas de mudanças. EDIPUCRS, 1997 

DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade 
social. Editora Atlas, 2002. 

DEMO, P. Sociologia da Educação: sociedade e suas oportunidades. Editora Plano, 2004. 

LAKATOS, E.M. Sociologia Geral. Editora Atlas, 1999. 

RODRIGUES, A.T. Sociologia da Educação. DP&A, 2000. 

 

Disciplina: Recreação e Lazer 

Ementa: Disciplina de formação específica de atuação profissional de caráter teórico-

prático que apresenta as concepções de recreação e lazer contextualizado com as 

mudanças ocorridas na sociedade, identificando as influências que as atividades de 

recreação e lazer exercem sobre o desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Discute formas de intervenção nos espaços de Recreação e Lazer, abordando temas 

que caracterizam a relação existente entre meio ambiente, recreação, lazer, cultura, 

educação física, jogo e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLANI FILHO, L. Educação Física, Esporte e Lazer. Editora Autores 

Associados, 2013. 

MELO, V.A. Lazer: olhares multidisciplinares. Editora Alinea, 2010. 

SILVA, T.A.C. Manual de Lazer e Recreação. Editora Sprint, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMARGO, L.O.L. O que é Lazer. Editora Brasiliense, 2006. 

MARCELLINO, N.C. Repertório de Atividades de Recreação e Lazer. Editora Papirus, 

2009. 

MARCELLINO, N.C. Lazer: formação e atuação profissional. Editora Papirus, 1995. 

MARCELLINO, N.C. Estudos do Lazer: uma introdução. Editora Autores Associados, 

1996. 

PAIVA, I.M.R. Cantando e brincando: desenvolvendo a afetividade. Editora Sprint, 

2006. 
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Disciplina: Profissionalismo e Mercado de Trabalho em Educação Física. 

Ementa: Disciplina específica da profissão, de caráter teórico-prático que procurar 

mostrar as potencialidades do Professor de Educação Física na esfera escolar, 

abarcando os temas transversais, como: meio ambiente pluralidade cultural, 

sexualidade, ética, saúde, trabalho e consumo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COVEY, F. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 2010. 

POLLAK, Lindsay. Da escola para o mercado de trabalho: 90 dicas para conseguir um 

bom emprego. Summus. 2008 

OLIVEIRA, V.M. O que é Educação Física. Editora Brasiliense, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTELLANI FILHO, LINO. Educação Física, Esporte e Lazer. Autores 

Associados.2013. 

DE LA ROSA, A.F. Direções de Treinamento: novas concepções metodológicas. 

Phorte Editora, 2006. 

KOLYNIAK FILHO, C. Educação Física: uma (nova) introdução. EDUC, 2008. 

SABA, Fabio. 7 Lições para o Bem Estar - Coleção Mexa-se. São Paulo: Phorte 2008. 

STIGGER, M.P. Educação Física: Esporte e diversidade. Editora Autores Associados, 

2005. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Disciplina: Desenvolvimento Humano 

Ementa: Disciplina geral de caráter teórico que visa dar subsídios para o aluno 

desenvolver conhecimentos sobre fatos que influenciam nos processos de 

crescimento e desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento 

psicossocial do homem em geral. Inclui as questões ligadas ao processo de inclusão e 

também, às étnico-raciais que influenciam o desenvolvimento da pessoa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, H. Criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

OZMUN, J.C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

PAPALIA, D.E.; OLDS, S.W.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento Humano. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BEE, H. Ciclo Vital. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

BELSKY, J. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

COSTA, A.C.G.; ANDRE, S. Educação para o Desenvolvimento Humano. Editora 

Saraiva, 2004. 

HAYWWOK, K.M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto 

Alegre: Artmed, 2004.  

PAYNE, V.G. Desenvolvimento Motor Humano. Editora Guanabara Koogan, 2007. 

 

Disciplina: Metodologia do Ensino de Voleibol. 

Ementa: Disciplina de formação profissional específica de caráter teórico-prática que 

tem por objetivo os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem do Voleibol para a atuação nos diferentes cenários onde se desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOJIKIAN, J. Ensinando Voleibol. Phorte Editora, 2012. 

BORBASI, J.R. Voleibol: aprendizagem e treinamento um desafio constante. EPU, 

2012. 

CRUZ, EMILIO EDUARDO DA. Treinamento de voleibol visando ao jogo. EPU. 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIZZOCHI, C. Voleibol de alto nível: da iniciação à competição. Editora Manole, 2008. 

KOCH, K. Pequenos Jogos Esportivos. Editora Manole, 2005. 

MACHADO, A.A. Voleibol: do aprender ao especializar. Editora Guanabara Koogan, 

2006. 

SHONDELL, D.; REYNAUD, C. A Bíblia do treinador de Voleibol. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

PESSOA, ANDRE EDUARDO. Voleibol. Unijui. 2009. 

 

Disciplina: Anatomia Humana e Aplicada. 

Ementa: Disciplina de formação geral-específica de caráter teórico-prático enfocada à 

formação científica, em alto nível acadêmico, a partir da integração anatomo-funcional 

do organismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

APPLEGATE, E. Anatomia e Fisiologia. Editora Elsevier, 2012. 
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OLIVEIRA, N.S. Anatomia Humana Fundamental. AB Editora, 2011. 

TORTORA, G.J. Corpo Humano: fundamentos de Anatomia e Fisiologia. Editora 
Artmed, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DÂNGELO, J.G; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Atheneu, 2002. 

DÂNGELO, J.G; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 

São Paulo: Atheneu, 2002. 

MOORE, K.L.; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. Editora Guanabara 

Koogan, 2007. 

NETTER, F. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta atlas de anatomia humana. Editora 

Guanabara Koogan, 2000. 

 

Disciplina: Didática Geral 

Ementa: Disciplina de caráter geral e teórica que procura os conhecimentos básicos 

das diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem; assim como as teorias, 

métodos e procedimentos para assegurar o êxito deste processo.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HAYDT, R.C.C. Curso de Didática Geral. Editora Átila, 2003. 

VEIGA, I.P.A.(org.) Didática: o ensino e suas relações. Editora Papirus, 2003. 

LIBÂNEO, J.C. Didática. Editora Cortez, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARES 

ARAUJO, M.C. Didática no cotidiano. Editora Pancast, 1997. 

CANDAU, V.M.(org.) Didática em questão. Editora Vozes, 2008. 

CORDEIRO, J. Didática. Editora Contexto, 2006. 

MELO, A.; URBANETZ, S.T. Fundamentos de Didática. IBPEX, 2008. 

ROSA, DALVA E. GONÇALVES. Didática e Praticas de Ensino: interfaces com 

diferentes saberes e lugares formativos. DP&ª 2002. 

TOSI, Maria. Didática geral : um olhar para o futuro. Alinea. 2006. 

 

Disciplina: Histologia 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter geral que estuda os tecidos básicos que 

constituem o corpo humano.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GARTNER, L.P. Atlas colorido de Histologia. Editora Guanabara Koogan, 2010. 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Editora Guanabara Koogan, 

2013. 

ROSS, M.H. Atlas de Histologia Descritiva. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARTNER, L.P.; HIATT, J.L. Tratado de Histologia em Cores. Editora Guanabara 

Koogan, 2003. 

GARTNER, L.P. Histologia Essencial. Editora Guanabara Koogan, 2012. 

GITIRANA, L.B. Histologia: Conceitos Básicos dos Tecidos. Editora Atheneu, 2007. 

GLEREAN, A. Manual de Histologia: texto e atlas para os estudantes da área da 

saúde. Editora Atlas, 2003. 

KUHNEL, W. Histologia: textos e atlas. Editora Elsevier, 2012. 

 

Disciplina: Citologia. 

Ementa: Disciplina de caráter geral de conteúdo teórico e prático que procura o estudo da 

morfologia microscópica das células e ultra – estrutura de suas organelas relacionada 

com a função específica, servindo assim como base para a compreensão dos diferentes 

processos biológicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, B et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

ALBERTS, B. Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JUNQUEIRA,  L.C.U. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HIBB, J.;  De ROBERTIS,  E. M. F.,. Bases da biologia celular e molecular. Rio de 
Janeiro: Guanabara  Koogan;  2006. 4ed. 

KARP, G. Biologia Celular e Molecular: conceitos e experimentos. Editora Manole, 2005. 

PARKER, S. Livro do Corpo Humano. Editora DK, 2007. 

NORMANN, C.A. Práticas em Biologia Celular. Universitária metodi, 2008. 

 

Disciplina: Bioquímica 

Ementa: Disciplina de caráter geral de conteúdo teórico que apresenta  os elementos 

básicos  para a compreensão das reações químicas no organismo.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, J.W. Bioquímica Médica. Editora Elsevier, 2011. 

LAGUNA, J. Bioquímica de Laguna. Editora Atheneu, 2012. 

VOET, D; VOET, J; PRATT, C. W. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. Editora Artmed, 
2009. 

LEHNINGER, A. L; NELSON, D. I; COX, M. M. Princípios de bioquímica. São Paulo: 
Sarvier, 1995. 2ed. 

MAUGHAN, R.; GLEESON, M. Bioquímica do Exercício e Treinamento. Editora Manole, 
2000. 

PADOVESE, C.L. Bioquímica. Editora Artmed, 2006. 

TORRES, B.B.; MARZZOCO, A. Bioquímica Básica. Editora Guanabara Koogan, 1999. 

 

 

 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

Disciplina: Fisiologia Humana 

Ementa: Disciplina de formação geral de caráter teórico-prático que introduze os 

conhecimentos sobre o funcionamento normal dos diferentes sistemas do organismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNE, R.; LEVY, M. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

GUYTON, A. HALL, J. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Guanabara Koogan, 

2002. 

WIDMAIER, E. Fisiologia Humana: Os mecanismos das funções corporais. Editora 

Guanabara Koogan, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, M.M. Fisiologia. Editora Guanabara Koogan, 1999. 

CURI, R. Fisiologia Básica. Editora Elsevier, 2009. 

GUYTON, A. Fundamentos de Guyton: tratado de fisiologia médica. Editora 

Guanabara Koogan, 2002. 

KOEPPEN, B.M. Netter Atlas de Fisiologia Humana. Editora Elsevier, 2009. 
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SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Disciplina: História da Educação Física 

Ementa: Disciplina de formação geral-específica de caráter teórico que proporciona os 

conhecimentos dos processos históricos da Educação Física; a fim de analisar e 

interpretar os fatos históricos, que marcaram o inicio da Educação Física no Brasil, e 

influenciaram o seu desenvolvimento no decorrer do século XX, observando os 

contextos sócio-políticos que envolvem a Educação Física, buscando uma reflexão 

crítica de suas abordagens contextualizada nos diferentes campos de atuação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTELLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. 

Editora Papirus, 2010. 

LINHALES, M.A. A Escola e o Esporte: uma história de práticas culturais. Editora 

Cortez, 2009. 
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MEDINA, J.P.S. Educação Física cuida do corpo... e “mente”: bases para a renovação 

e transformação de Educação Física. Editora Papirus, 2007. 

MELO, V.A. História da Educação Física e do Esporte no Brasil: panorama e 

perspectivas. IBRASA, 2004. 

TUBINO, M.J.G. Terminologia Aplicada a Educação Física. IBRASA, 1985. 

 

Disciplina: Legislação e Ética 

Ementa: Disciplina de caráter geral e específico que utiliza os elementos básicos 

teóricos da ética e de legislação da educação física. Além disso, são discutidas as 

relações étnico-raciais, sustentabilidade e meio ambiente como aspectos inerentes à 

formação e desenvolvimento profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, C.L.A. Educação Física e Filosofia: a Relação necessária. Editora Vozes, 

2005. 

BERESFORD, H. Valor: saiba o que é. Editora Shape, 2000. 
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BETTI, M. Educação Física Escolar Ensino e Pesquisa: Ação. UNIJUI, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANGERAMI, V. A Ética na Saúde. Editora Pioneira, 1997. 

BARBANTI, V. Dicionário de Educação Física e Esportes. Editora Manole, 2002. 

BERNARDINHO, Transformando suor em ouro. GMT, 2006. 

VALLS, A. O que é Ética. Editora Brasiliense, 1994. 

TOJAL, J.B.; DA COSTA, L. Ética profissional na Educação Física. Editora Shape, 

2004. 

 

Disciplina: Metodologia do Ensino do Futebol/Futsal. 

Ementa: Disciplina de formação profissional específica de caráter teórico-prático que 

procura os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem do Futebol e Futsal para a atuação nos diferentes cenários onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MELO, R.S. Futebol: 1000 Exercícios. Editora Sprint, 2013. 

SALES, R.M. Futsal e Futebol: Bases metodológicas. Editora Icone, 2011. 
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AMADIO, A.C. Esporte e Atividade Física: interação entre rendimento e saúde. Editora 

Manole, 2002. 

DARIDO, S.C. Educação Física Escolar: compartilhando experiências. Phorte Editora, 

2011. 

MUTTI, D. Futsal: da iniciação ao alto nível. Phorte Editora, 2003. 

SAAD, M.A. Futsal: movimentações ofensivas e defensivas. Editora Visual Books, 

2005. 

 

Disciplina: Noções Básicas de Saúde e Urgência em Educação Física 

Ementa: Disciplina geral-específica de caráter teórico-prático em que fornece 

elementos gerais e específicos sobre atendimento básico de urgência e emergência 

nos diferentes setores da sociedade, bem como em ambientes onde os alunos atuarão 

como profissionais na área da atividade física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BRANDÃO, J.C.M. Primeiros Socorros. Editora Martinari, 2010. 

FLEGEL, M.J. Primeiros Socorros no Esporte. Editora Manole, 2012. 

KARREN, J.K.; FRANDSEN, K.J.; HAFEN, B. Primeiros Socorros para estudantes. 

Editora Manole, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIZJACK & BERGERSON. Primeiros Socorros. Editora Atheneu, 2007. 

GARCIA, S. Primeiros Socorros: fundamentos e prática na comunidade, no Esporte e 

Ecoturismo. Editora Atheneu, 2005. 

NORO, J. Manual de primeiros socorros: como proceder nas emergências em casa, 

trabalho e no lazer. Editora Ática, 2006. 

RAMIRES, J.A.F. Ressuscitação e emergências cardiovasculares. Editora Manole, 

2007. 

HAFEN, B. Guia de primeiros socorros para estudantes. Manole. 2002. 

 

Disciplina: Didática da Educação Física – I. 

Ementa: Disciplina de caráter específica com elementos teórico-práticos que norteia a 

importância do papel da Didática em diversas teorias pedagógicas na prática da 

Educação Física, mediante a analise do processo de ensino e seus componentes a 

partir dos pressupostos das pedagogias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, C.L.A. Educação Física e Didática. Editora Vozes, 2010. 

CAMPOS, L.A.S. Didática da Educação Física. Editora Fontoura, 2011. 

DARIDO, S.C. Educação Física na Escola: questões e reflexões. Editora Guanabara 

Koogan, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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DARIDO, S.C. Para ensinar Educação Física possibilidades de intervenção na Escola. 

Editora Papirus, 2007. 

OLIVEIRA, M.A. T. (org.) Educação do corpo na escola brasileira. Editora Autores 

Associados, 2006. 
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Disciplina: Introdução às Políticas Públicas em Saúde.  

Ementa: Disciplina de caráter geral com elementos teóricos que trata sobre o Histórico 

da implementação do Sistema de Saúde Brasileiro vigente, Sistema Único de Saúde, 

aspectos que fundamentam a Saúde Coletiva, aspectos da saúde em seu conceito 

mais amplo, levando em consideração os níveis de atenção básica. Assim como a 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, e suas contribuições para a sociedade. 

Programas Nacionais de Assistência no cenário da promoção de saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. A construção do SUS: história da Reforma 

Sanitária e do processo participativo.Disponível em < 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/construcao_do_SUS.pdf. MS.2006. 

CAMPOS, G. W. de S.; MINAYO, M. C. de S.  Tratado de Saúde Coletiva. 

Hucitec.2007. 

BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. Atica.2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIAS, J.N.; NASCIMENTO D.L.; BRASIL. Atenção primária e promoção de saúde. 

Disponível em < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro8.pdf. Conselho 

Nacional de Secretários da Saúde. 2007. 

CECCIM,R.B.; PINHEIRO, R.; MATOS, R.A. Ensinar saúde: a integridade e o SUS nos 

cursos de graduação na área de saúde. Abrasco. 2006. 

GOTLIEB, S.L.D.; LAURENTI,R.; JORGE,M.H.P.M.; LEBRÃO,M.L. Estatísticas de 

saúde. EPU. 2005. 

REBELATTO, J. R. e BOTOMÉ, S. P. Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma 

ação preventiva e perspectivas profissionais. Manole .1999. 

FORTES, P. A. C. Bioética e saúde pública. Loyola. 2008. 

 

Disciplina: Cinesiologia.  

Ementa: Disciplina de formação geral que trata sobre os fundamentos teóricos e 

práticos dos movimentos corporais humanos e suas diversas manifestações, por meio 

da relação sensória motora.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOORE, K. Anatomia Orientada para a Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

SMITH, L. K.; WEISS, E. L.; LEHMKHUL, L.D. Cinesiologia clínica de Brunnstrom. São 

Paulo: Manole, 1997. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/construcao_do_SUS.pdf.%20MS.2006
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SACCO, I.C.N. Cinesiologia e biomecânica dos complexos articulares. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAPANDJI, A. I. Fisiologia articular v. 1. São Paulo: Manole, 2007. 

KAPANDJI, A. I. Fisiologia articular v. 2. São Paulo: Manole, 2007. 
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ROSE, J; GAMBLE,J. G. Marcha Humana. Porto Alegre: Premier, 1998. 

RASCH, P.J. Cinesiologia e anatomia aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

 

QUARTO SEMESTRE 

Disciplina: Fisiologia do Exercício  

Ementa: Disciplina de formação geral-específica de caráter teórico-prático onde se 

procura a compreensão das adaptações fisiológicas sofridas pelos diferentes sistemas 

corporais em função da prática de exercício físico e como estas são reguladas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HEYWARD, V. Avaliação Física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

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

e desempenho humano. Editora Guanabara Koogan, 2011. 

WILMORE, J.H.; COSTILL, D.L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. Editora Manole, 

2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FOSS, M.L.; KETEYANO, S. Bases fisiológicas do exercício e do esporte. Editora 

Guanabara Koogan, 2000. 

MAUGHAN, R.; GLEESON, M. Bioquímica do exercício e treinamento. Editora Manole, 

2000. 

NEGRÃO, C.E. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. Editora Manole, 

2010. 

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

condicionamento e ao desempenho. Editora Manole, 2009. 

ROBERGS, R.; ROBERTS, S. Princípios fundamentais de Fisiologia do Exercício. 

Phorte Editora, 2002. 

 

Disciplina: Metodologia do Ensino da Ginástica. 
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Ementa: Disciplina específica de formação profissional de caráter teórico e prático que 

procura os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem da ginástica para a atuação nos diferentes cenários onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VOIGT, L. Ginástica Localizada: métodos e sistemas. Editora Sprint, 2006. 

BLANDINE, G. Anatomia para o movimento. Editora Manole, v.1, 2010. 

BLANDINE, G. Anatomia para o movimento. Editora Manole, v.2, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, A. A prática da Ginástica Localizada. Editora Sprint, 2001. 

LIMA, V. Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho. Phorte Editora, 

2007. 

ROBERGS, R.; ROBERTS, S. Princípios fundamentais da Fisiologia do Exercício. 

Phorte Editora, 2002. 

SIMÃO, R. Treinamento de força na saúde e na qualidade de vida. Phorte Editora, 

2009. 

GAIO, Roberta. Ginástica em questão, A. Tecmedd. 2006. 

 

Disciplina: Metodologia do Ensino do Basquetebol. 

Ementa: Disciplina de formação específica de caráter teórico-prático que procura os 

conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-aprendizagem de 

basquetebol para atuação nos diferentes cenários onde se desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEZERRA, M. Basquetebol: 1000 exercícios. Editora Sprint, 2005. 

CONFEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL, Regras Oficiais do Basquetebol. Editora 

Sprint, 2011. 
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LAGING, R. Concepções abertas no ensino de educação física. Livro Técnico. 2005. 

PAES, R.R. Pedagogia do Esporte: iniciação e treinamento em basquetebol. Editora 

Guanabara Koogan, 2009. 
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Disciplina: Biomecânica 

Ementa: Disciplina de caráter geral-específica que desenvolve o estudo anátomo-

fisiológico e mecânico do movimento humano e de seus diversos segmentos 

corporais, englobando a física e a mecânica aplicada aos sistemas biológicos para 

fundamentar as relações de força, posicionamento e ações funcionais do corpo 

humano no espaço. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALL, S. Biomecânica básica. Guanabara Koogan. 2000. 

ENOKA, R.M. Bases Neuromecânicas da cinesiologia. Manole. 2000 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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RASCH, P.J.; BURKE R.K. Bases biomecânicas do movimento humano. Manole. 

1999. 

PERRY, J. Analise de Marcha. Manole .2004. 

 

Disciplina: Metodologia do Treinamento Resistido. 

Ementa: Disciplina de cunho teórico-prático que contempla uma análise da evolução 

do treinamento contra resistência ou treinamento resistido até o contexto atual, com 

intuito de descrever os fatores que compõem a sua prescrição, assim como, verificar a 

influência do desenvolvimento da força muscular nas demandas que o universo da 

educação física pode interferir. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FLECK, STEVEN; KRAEMER, WILLIAM. Fundamentos do treinamento de Força 

Muscular 

Artmed. 2003 

BALSAMO, Sandor. Treinamento de Força para osteoporose, fibromialgia, diabetes 

tipo 2, atrite reumatóide e envelhecimento. Phorte. 2005 
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BAECHLE, THOMAS R. Fundamentos do treinamento de força e do condicionamento. 

Manole. 2000 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SIMÃO, Roberto. FORÇA: princípios metodológicos para o treinamento. Phorte. 2007 

KOMI, P.V. Força e potência no esporte. Artmed. 2006 

PRESTES, JONATO. Prescrição e periodização do treinamento de força em 

academias. Revinter. 2010 

UCHIDA, Manual de musculação. Phorte. 2002 

Frederic Delavier. Guia dos Movimentos de Musculação – Abordagem Anatômica. 

Manole, 2001. 

 

QUINTO SEMESTRE 

Disciplina: Aprendizagem e Desenvolvimento Motor. 

Ementa: Disciplina de formação para a atuação profissional caráter teórico-prático que 

aborda os elementos básicos da psicomotricidade; assim como o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem motora, classificação das habilidades motoras e as 

formas de intervenção na área psicomotora. Inclui as questões ligadas ao processo de 

inclusão e também, às étnico-raciais que influenciam o desenvolvimento da pessoa; 

abarcando os temas transversais, como: meio ambiente, pluralidade cultural, 

sexualidade, ética, saúde, trabalho e consumo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAIRBROTHER, J.T. Fundamentos do comportamento motor. Editora Manole, 2012. 
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Editora Wak, 2008. 

FONSECA, V. Psicomotricidade. Editora Wak, 2009. 

FONSECA, V. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

GUTIERRES FILHO, P. Psicomotricidade Relacional em meio aquático. Editora 

Manole, 2003. 

TANI, G. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Editora 

Guanabara Koogan, 2005. 
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Disciplina: Metodologia do Ensino do Handebol 

Ementa: Disciplina de formação específica de caráter teórico-prático que tem por 

objetivo os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem do Handebol para a atuação nos diferentes cenários onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DECHECHI, C.J. Handebol: Conceitos e aplicações. Editora Manole, 2011. 

GRECO, P.J. Manual de Handebol: da iniciação ao alto nível. Phorte Editora, 2012. 

SANTOS, L.R.G. Handebol: 1000 exercícios. Editora Sprint, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EHRET, A; SPATE, D.; SCHUBERT, R. Manual de handebol: treinamento de base 
para crianças e adolescentes. Phorte Editora, 2008. 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL, Handebol: regras oficiais 2006/09. 
Phorte Editora, 2006. 

KNIJNIK, J.D. Handebol. Editora Odysseus, 2009. 

SIMOES, A.C. Handebol Defensivo. Phorte Editora, 2008. 

VIEIRA, S.; FREITAS, A. Que é Handebol. Casa da Palavra, 2007. 

 

Disciplina: Metodologia do Atletismo 

Ementa: Disciplina de formação específica de caráter teórico-prático que tem por 

objetivo os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem do atletismo para a  atuação nos diferentes cenários onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COICEIRO, G.A. 1000 Exercícios e jogos para o atletismo. Editora Sprint, 2011. 

DARIDO, S.C. Educação Física Escolar: compartilhando experiências. Phorte Editora, 
2011. 

MARIANO, C. Educação Física: o atletismo no currículo escolar. Editora Wak, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, José Luis. Atletismo. Os Saltos. São Paulo: EPU-EDUSP. 2003. 

FERNANDES, José Luis. Atletismo. Os Arremessos. São Paulo: EPU- EDUSP. 2003. 

FERNANDES, José Luis. Atletismo. As Corridas. São Paulo: EPU- EDUSP. 2003. 
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EVANGELISTA, Alexandre Lopes. Treinamento de Corrida de Rua. São Paulo: Phorte, 
2009. 

MATTHIESEN, S.Q. Atletismo: teoria e prática. Editora Guanabara Koogan, 2007. 

 

Disciplina: Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Desportes. 

Ementa: Disciplina de formação geral-específica de caráter teórico-prático que 

procura as habilidades práticas para a aplicação dos diferentes testes para avaliar o 

estado morfo-funcional dos praticantes de exercício físico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, Manual do ACSM para avaliação da 
aptidão física relacionada à saúde. Editora Guanabara Koogan, 2011. 

FONTOURA, A.S. Guia prático de avaliação física: uma abordagem didática, 
abrangente e atualizada. Phorte Editora, 2013. 

GUEDES, D.P. Avalialiação física para treinamento personalizado, academias e 
esportes: uma abordagem didática, prática e atual. Phorte Editora, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COOPER, Christopher. Teste Ergométrico – Aplicações práticas e interpretação. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2005. 

HEYWARD, Vivian. H. Avaliação Física e Prescrição de exercício – técnicas 
avançadas. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

QUEIROGA, Marcos, R. Testes e Medidas para Avaliação da Aptidão Física 
Relacionada a Saúde em Adulto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

NORTON, Kevin; OLDS, Tim. Antropométrica - Um livro sobre medidas corporais para 
o esporte e cursos na área da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MORROW Jr; JAMES, R. Medida e Avaliação do Desempenho Humano. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

 

Disciplina: Nutrição e Metabolismo Aplicado ao Exercício Físico 

Ementa: Disciplina teórica de caráter geral-específica que aborda os princípios da 

nutrição humana e sua relação com a prática regular de exercícios. O papel do 

professor de educação física no contexto do trabalho multidisciplinar para uma correta 

alimentação. Distúrbios alimentares na infância e na adolescência. Aspectos 

nutricionais na prática regular de exercícios em atividades atléticas e em programas de 

reabilitação física. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

Guanabara Koogan. 2001 
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GIBNEY. Introdução à Nutrição Humana. Guanabara Koogan. 2007 

Cardoso. Nutrição e metabolismo - Nutrição Humana. Guanabara Koogan. 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Ana Damaso. Nutrição  e exercício na prevenção de doenças. Guanabara Koogan. 

2001 

GIBNEY. Nutrição e metabolismo. Guanabara Koogan. 2006 

Moreira e Chiarello. Nutrição e metabolismo - atenção nutricional. Guanabara Koogan. 

2008 

Brouns. Fundamentos de Nutrição para o desporto. Guanabara Koogan. 2005 

L. Kathleen Mahan & Sylvia Escott-Stump Krause - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 

Rocca. 2005. 

 

SEXTO SEMESTRE 

Disciplina: Metodologia da Natação 

Ementa: Disciplina de formação específica de caráter teórico-prático que tem por 

objetivo os conhecimentos básicos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem da natação para a atuação nos diferentes cenários escolares onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUZMAN, R.J. Natação: exercícios de técnica. Editora Manole, 2008. 

LIMA, W.U. Ensinando Natação. São Paulo: Phorte, 2003.   

SANTOS, Eduardo. Natação: treinamento técnico. Manole. 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATES, A. Exercícios Aquáticos Terapêuticos. Editora Manole, 1998. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, Regras Oficiais de 
Natação, CBDA, 2006. 

KERBEJ, F.C. Natação: Algo Mais que 4 Nados. São Paulo: Manole, 2002. 

MACHADO, D.C. Metodologia da Natação. E.P.U, Pedagógica e Universitária Ltda, 

1978. 2ed. 

MASON, P. Natação: Guia passo a passo. Editora Zastras, 2009. 

 

Disciplina: Pedagogia da Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais – 

I (Educação Física Adaptada). 
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Ementa: Disciplina de formação profissional específica de caráter teórico-prático que 

procura os conhecimentos básicos metodológicos do processo ensino-aprendizagem 

das atividades físicas em pessoas com necessidades especiais para a atuação nos 

diferentes cenários onde se desenvolve; bem como problemas que afetam o 

movimento e sua expressão motora. Tendo como referência a perspectiva inclusiva 

para intervenção psicomotora. Inclui as questões ligadas ao processo de inclusão e 

também, às étnico-raciais que influenciam o desenvolvimento da pessoa; abarcando 

os temas transversais, como: meio ambiente pluralidade cultural, sexualidade, ética, 

saúde, trabalho e consumo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, R.F. Atividade Física Adaptada. Editora Manole, 2013. 

DUARTE, E. Educação Física Escolar: Atividades Inclusivas. Phorte Editora, 2013. 

FERREIRA, V. Educação Física Adaptada: Atividades Especiais. Editora Sprint, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPANA, M.B.; OLIVEIRA, L.Z.; GORLA, J.I. Teste e Avaliação em esporte 
adaptado. Phorte Editora, 2009. 
CASTRO, E.M. de. Atividade Física Adaptada. Ribeirão Preto, SP: Tecmedd, 2005.  
DIEHL, R. M. Jogando com as diferença: jogos para crianças e jovens com 
deficiência. São Paulo: Phorte, 2006. 
DUARTE, E; LIMA, S. M. T. Atividade Física para pessoas com necessidades 
especiais: experiências e intervenções pedagógicas. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003. 
TEIXEIRA, L. Atividade Física Adaptada e Saúde: da teoria a prática. Phorte Editora, 
2008. 
 

Disciplina: Administração e Organização de Eventos em Educação Física 

Ementa: Disciplina geral-específica de caráter teórico que estuda o Sistema Brasileiro 

de Eventos Específicos Competitivos da Educação Física Escolar e Desportos e seus 

sistemas de disputas utilizados nos processos de competição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MALLEN, C. Gestão de eventos esportivos, recreativos, turísticos: dimensões, teorias 

e práticas. 

REZENDE, J.R. Nova Legislação de direito desportivo: preparando o Brasil para a 

Copa 2014 e Olimpíadas 2016. Editora All Print, 2010. 

SABA, F. Liderança e gestão: para academias e clubes esportivos. Phorte Editora, 

2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPINUSSU, J.M. Administração desportiva moderna. IBRASA, 2002. 
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NAKANNE, A. Técnicas de organização de eventos. Editora Infobook, 2000. 

POIT, D.R. Organização de eventos esportivos. Phorte Editora, 2006. 

REZENDE, J.R. Sistemas de disputa para competições esportiva. Phorte Editora, 

2007. 

REZENDE, J.R. Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Editora All Sprint, 2010. 

 

Disciplina: Metodologia do ensino das Lutas e Artes Marciais 

Ementa: Disciplina de formação específica da atuação profissional de caráter teórico-

prático abrangente aos diferentes elementos metodológicos que estrutura os 

diferentes tipos de lutas e artes marciais na atuação nos diferentes cenários onde se 

desenvolve. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BREDA, M. Pedagogia Do Esporte Aplicada As Lutas. Phorte Editora, 2010. 

CARTAXO, C.A. Jogos de Combate, Atividades Recreativas e Psicomotoras: Teoria e 
Prática. Editora Vozes, 2010. 

ELLIOT, BRUCE. Anatomia e Biomecânica aplicadas no esporte. Manole. 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, Diretrizes do ACSM para os testes de 
esforço e sua prescrição. Editora Guanabara Koogan, 2010. 

BLANDINE, G. Anatomia para o movimento. Editora Manole, vol. 1, 2010. 

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

MONTEIRO, W.D. Personal Training: manual para avaliação e prescrição de 
condicionamento físico. Editora Sprint, 2004. 

ROBERGS, R.; ROBERTS, S. Princípios fundamentais de fisiologia do Exercício. Phorte 
Editora, 2002. 

 

Disciplina: Treinamento Desportivo 

Ementa: Disciplina teórica-prártica de caráter específica que aborda os 

conhecimentos gerais e específicos sobre os princípios científicos implícitos no 

treinamento desportivo, de forma a compreender, identificar e aplicar suas vertentes 

em situações diferenciadas no desporto em geral, tanto participativo como competitivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WAINECK. J. Treinamento Ideal. Artmed. 1999 

GOMES, ANTONIO CARLOS. Treinamento Desportivo: Estruturação e periodização. 

Artmed. 2002 
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MONTEIRO, ARTUR; LOPES, Charles Ricardo. Periodização esportiva: estruturação 

do treinamento. AG. 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOMPA,TUDOR. Teoria e metodologia do treinamento. Phorte. 2002 

PLATONOV, V. N. Tratado Geral de Treinamento Desportivo. Phorte. 2007 

HEYWARD, Vivian. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 

Artmed, 2004. 

FLECK, STEVEN; KRAEMER, WILLIAM. Fundamentos do treinamento de Força 

Muscular Artes Médicas Sul. 1999 

GRANELL, J.C.; CERVERA, V.R. Teoria e planejamento do Treinamento desportivo. 

Artmed, 2003. 

SÉTIMO SEMESTRE 

Disciplina: Ginástica de Academia - I 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica que aborda as considerações 

histórico e adaptações fisiológicas do Ciclismo de Academia e Ginástica Localizada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOMINGUES FILHO, Luiz Antonio. CICLISMO INDOOR GUIA TEÓRICO PRATICO. 

Fontoura. 2005 

COSSENZA, Carlos Eduardo. Personal Training. Sprint. 1996 

HEYWARD, Vivian. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 

Artmed. 2004 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BLANDINE, Germain. Anatomia para o movimento – vol. 1. Manole. 2010 

BLANDINE, Germain. Anatomia para o movimento – vol. 2. Manole. 2010 

ROBERTS E ROBERGS. Princípios fundamentais de Fisiologia do Exercício. Phorte. 

2002 

ALBUQUERQUE, Fernando. Treinamento em bicicletas estacionárias. Phorte. 2006 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. DIRETRIZES DO ACSM PARA OS 

TESTES DE ESFORÇO E SUA PRESCRIÇÃO. Guanabara koogan. 2000 

 

Disciplina: Atividade Física para a 3ª Idade. 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica com contextualização do idoso 

nos domínios humanos (biológico, sociológico, psicológico e espiritual), caracterização 

da funcionalidade física, relação entre as aptidões físicas e o envelhecimento humano 

(força muscular, condição cardiovascular, flexibilidade articular, equilíbrio corporal), 
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avaliação das capacidades funcionais em idosos, doenças cardio-metabólicas 

relacionadas ao envelhecimento, propostas metodológicas de treinamento físico para 

idosos e análise de mercado profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALSAMO, Sandor & Simão, Roberto. Treinamento de Força para osteoporose, 

fibromialgia, diabetes tipo 2, atrite reumatóide e envelhecimento. Editora Phorte, 2005 

CAMARANO, A. A. (Org). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60. Rio de 

Janeiro: IPEA, 2004. 

FREITAS, E. et al. (Org.). Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESTATUTO DO IDOSO - Lei 10741 de 01 de outubro de 2003. 

SPIRDUSO, Wanenn Wyrick. Dimensões físicas do envelhecimento. São Paulo: 

Manole, 2005. 

BRITO, F. C. de; LITVOC, J. Envelhecimento, prevenção e promoção da saúde. 

Atheneu, 2004. 

LUECKENOTTE, A. Avaliação em gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso Editores, 2002. 

FARINATTI, P. de T.V. Envelhecimento – Promoção da Saúde e Exercício. São Paulo. 

Ed. Manole, 2008. 

 

 

Disciplina: Atividades Física Personalizadas. 

Ementa: : Disciplina teórica-prática de caráter especifica  que aborda os aspectos 

histórico do Personal Training, diagnóstico de situação mercadológica, aspectos em 

gestão de negócios, análise e administração financeira, caracterização do perfil 

profissional, avaliação, prescrição e acompanhamento da atividade física e da proposta 

de negócio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOMPA,TUDOR. Teoria e metodologia do treinamento, Phorte, 2002. 

BROOKS, DOUGLAS. Manual do Personal Trainer: Um guia para o condicionamento 

físico completo, Artmed, 2000. 

MONTEIRO, ARTUR. Treinamento Personalizado - Uma Abordagem Didático 

Metodológica, Phorte, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BROOKS, DOUGLAS. Livro Completo para o Treinamento Personalizado, Phorte, 

2007. 

GOMES, ANTONIO CARLOS. Treinamento Desportivo: Estruturação e periodização, 

Artmed, 2002. 

GUEDES, DILMAR PINTO; SOUZA JR, TACITO PESSOA; ROCHA, ALEXANDRE. 

Treinamento Personalizado em Musculação, Phorte, 2008. 

MIRANDA, RENATO; FILHO, MAURÍCIO BARA. Construindo um atleta vencedor: 

Uma abordagem psicofísica do esporte, Artmed, 2008. 

FLECK, STEVEN; KRAEMER, WILLIAM. Fundamentos do treinamento de Força 

Muscular, Artmed, 2006. 

 

Disciplina: Pedagogia da Educação física para Pessoas com Necessidades Especiais 

– II (E.F. Hospitalar).  

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica que visa uma preparação de 

caráter teórico-prático para poder aplicar o exercício físico às pessoas enfermas de forma 

científica e de acordo com suas necessidades, tendo como objetivos colaborar em sua 

reabilitação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALONSO, L. R. F. Educação Física e Reabilitação Física: utopia ou necessidade. 

Brasília: Thesaurus, 2006. 96 p. 

BALSAMO, S., SIMÃO, R., Treinamento de Força para osteoporose, fibromialgia, 
diabetes tipo 2, atrites reumatóide e envelhecimento, Phorte Editora. 2005; 
DULLIUS, J. Diabetes Mellitus: Saúde, Educação, Atividade Física. Brasília: Editora. 

Universidade de Brasília: Finatec, 2007. 420 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALONSO, L. R. F. Educación Física Terapéutica. Apostila. Unb. 1999. 

ALONSO, L. R. F. Gestación y Lactante: Ejercicios Físicos y Masaje. Apostila do 

Curso de Extensão. Unb. 2001. 

LeMURA, L. M., VON DUVILLARD, S. P. Fisiologia do Exercício Clinico, aplicações   e 
princípios fisiológicos, Guanabara Koogan 2006;  
POLLOCK, M. L., WILMORE, J. H. Exercício na Saúde e na Doença, Guanabara 
Koogan 1993;  
SIMÃO R., Fisiologia e prescrição de exercícios para grupos especiais, Phorte ano 
2004. 
BELTRAME, L.G.N. Hemofilia: Vida Ativa ( 
http://www.cref7.org.br/Topicos/Publicacoes/Livro_Hemofilia%20VIDA%20ATIVA.pdf ). 
CREF7. 2007.   
 

Disciplina: Metodologia do Ensino das Atividades Aquáticas.  
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Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica que trata sobre os princípios 

gerais quanto ao ensino e a prescrição das atividades aquáticas: hidroginástica, 

hidroginástica para grupos especiais, deep runner, ciclismo aquático, natação para 

bebês. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION, Manual do Profissional de  Fitness Aquático, 
Shape, 2008 
ABORRAGE, Nino. Hidrotreinamento, Shape. 2003 
COSTA, PAULA HENTESCHEL LOBO DA,. Nataçao e Atividades Aquáticas. Sprint. 

1999 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEDROLETTI OCTAEDRO. Actividades Acuaticas Infantiles. OCTAEDRO, 2008 

SEBASTIANI I OBRADOR, ENRIC MARIA. Actividades Acuaticas Recreativas. INDE. 

2000 

KERBEJ, FRANCISCO CARLOS. NATAÇÃO ALGO MAIS QUE 4 NADOS, MANOLE 

2002. 

BATES, Andrea. Exercícios Aquáticos Terapêuticos. Manole. 1998. 

CORREA, C.R. Atividades Aquáticas para Bebês. Sprint. 1999 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado – I (Esporte, Saúde e Recreação). 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica aonde o aluno vai a realizar 

atividades de organização e desenvolvimento de exercícios físicos em uma das seguintes 

áreas: Esporte, Saúde e Recreação, de acordo com as normas e regulamento específico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAMBOA,Silvio Sanches. Pesquisa na Educação Física. Edufal 2009. 

TUBINO, M. As teorias da Educação Física e do Esporte - uma abordagem 
epsitemológica. Barueri, SP: Manole, 2002. 

McARDLE, W. D; KATCH, F.I; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício, energia, nutrição e 
desempenho humano. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SABA, FABIO, 7 Lições para O Bem Estar, Phorte 2007.  

WEINECK, Jürgen. Biologia do esporte: Tradução. Luciano Prado. 7. ed. Barueri: 
Manole, 2005. 
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HEYWARD, V. Avaliação Física e Prescrição de exercício – técnicas avançadas. 
Artmed, 2004. 

BALSAMO, Sandor; SIMÃO, Roberto. Treinamento de Força para osteoporose, 
fibromialgia, diabetes tipo 2, atrite reumatóide e envelhecimento. Phorte 2005. 
UCHIDA; CHARRO; BACURAU; NAVARRO; PONTES. Manual da musculação. 

Phorte, 2008. 

 

OITAVO SEMESTRE 

Disciplina: Gerência, Administração e Marketing em Educação Física 

Ementa: Disciplina teórica de caráter especifica que trata sobre as considerações 

pertinentes ao Gerenciamento, Administração e Marketing em Educação Física e suas 

modalidades, terminologias e suas aplicações. Correlação do Marketing com conceitos de 

Administração e Gerenciamento de pessoas e empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
VENLIOLES, Fábio Motta. Manual do Gestor de Academia. Rio de Janeiro: Sprint, 

2005. 

SABA,Fábio & PIMENTA, Marco Túlio C. Vendas e Retenção – 83 Lições para 

Academia e Clubes Esportivos. Rio de Janeiro: Phorte, 2008. 

SABA, Fábio. Liderança e Gestão para Academias e Clubes Esportivos. Rio de Janeiro: 

Phorte, 2005. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
NOBRE, Leandro. (Re)projetando a Academia de Ginástica. Rio de Janeiro: Phorte, 

1999. 

NOGUEIRA, Écio M. Qualidade Total em Academias . Rio de Janeiro: Sprint, 1997. 

CORREA, Henrique Luis &  CAON, Mauro Gestão de Serviços : Lucratividade por 

Meio de Operações e de Satisfação dos Clientes. 

PITTS,Brenda G. & STOTLAR, David K. Fundamentos de Marketing Esportivo. Rio de 

Janeiro: Phorte, 2002. 

ROCHE,F. P. Gestão Esportiva: Planejamento Estratégico nas Organizações 

Desportivas. 2ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 

 

Disciplina: Ginástica Laboral. 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica que trata sobre o 



114 
 

 
 

desenvolvimento de uma visão geral de diagnóstico, planejamento e aplicação da 

Ginástica Laboral pelo profissional de Educação Física, suas particularidades e 

adequação ao funcionamento das empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO, Sérgio H. F. Ginástica nas empresas. São Paulo: EPU, 2007. 

LEITE, N. & MENDES, R. Ginástica laboral: princípios e aplicações práticas. São 

Paulo: Manole, 2008. 

LIMA, V. Ginástica laboral - atividade física no ambiente de trabalho. São Paulo: 

Phorte,.2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LIMA, D. G. Ginástica laboral - custos e orçamentos na implantação e implementação 

de programas. Jundiaí: Fontoura, 2004. 

MACIEL, M. G. Ginástica laboral – instrumento de produtividade e saúde. Rio de 

Janeiro: Shape, 2008. 

MONT’ALVÃO, C. & FIGUEIREDO, F. Ginástica laboral e ergonomia. Rio de Janeiro: 

Sprint, 2005 

OLIVEIRA, J. R. G.  A prática da ginástica laboral. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 

MARTINS, C. O. PPST – Programa de promoção de saúde do trabalhador. JundiaÍ: 

Fontoura, 2008. 

 

Disciplina: Ginástica de Academia - II 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica onde se aborda as 

considerações pertinentes a ginástica e suas modalidades, terminologia e suas 

aplicações. Correlação da ginástica com conceitos da fisiologia do exercício. 

Treinamento Aeróbio e seus Aspectos Fisiológicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GAIO, Roberta; BATISTA, Jose Carlos. GINASTICA EM QUESTÃO, A. Tecmed. 2006 

ROBERTS E ROBERGS. Princípios fundamentais de Fisiologia do Exercício. Phorte. 

2002 

VOIGT, Luciane. Ginastica Localizada; métodos e sistemas. Sprint. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BLANDINE, Germain. Anatomia para o movimento – vol. 1. Manole. 2010 

COSSENZA, Carlos Eduardo. Personal Training. Sprint. 1996 

FERNANDES, André. Pratica da Ginástica Localizada, A. Sprint. 2001 
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AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. DIRETRIZES DO ACSM PARA OS 

TESTES DE ESFORÇO E SUA PRESCRIÇÃO.  Guanabara koogan. 2000 

BLANDINE, Germain. Anatomia para o movimento – vol. 2. Manole. 2010 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado – II (Academia). 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica aonde o aluno vai a realizar 

atividades de organização e desenvolvimento de exercícios físicos no ambiente de 

academia, de acordo com as normas e regulamento específico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAMBOA,Silvio Sanches. Pesquisa na Educação Física. Edufal 2009. 

TUBINO, M. As teorias da Educação Física e do Esporte - uma abordagem 
epsitemológica. Barueri, SP: Manole, 2002. 

McARDLE, W. D; KATCH, F.I; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício, energia, nutrição e 
desempenho humano. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SABA, FABIO, 7 Lições para O Bem Estar, Phorte 2007.  

WEINECK, Jürgen. Biologia do esporte: Tradução. Luciano Prado. 7. ed. Barueri: 
Manole, 2005. 

HEYWARD, V. Avaliação Física e Prescrição de exercício – técnicas avançadas. 
Artmed, 2004. 

BALSAMO, Sandor; SIMÃO, Roberto. Treinamento de Força para osteoporose, 
fibromialgia, diabetes tipo 2, atrite reumatóide e envelhecimento. Phorte 2005. 
UCHIDA; CHARRO; BACURAU; NAVARRO; PONTES. Manual da musculação. 

Phorte, 2008. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ementa: Disciplina teórica-prática de caráter especifica onde se coloca em práticas todos 

os elementos da metodologia cientifica (desenvolvimento, elaboração, avaliação 

estatística, etc.) para a confecção da monografia final de conclusão de curso. 

Apresentação da monografia será defendida ante uma banca examinadora. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MATTOS, Mauro; ROSSETTO, Adriano; BLECHER, Shelly; Metodologia da Pesquisa  
em Educação Física, 3 ed. Phorte 2008. 
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PICCOLI, João Carlos Jaccottet. Normatização para Trabalhos de conclusão em 
Educação Física, Phorte, 2004. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Atlas, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

THOMAS, J. R; NELSON, J. K; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em atividade 
física. 5.ed. Artmed. 2007. 

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 13. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2000 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo:  

Cortez, 2000. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9. ed. Belo Horizonte: 
Interlivros, 1999. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2004. 

 

Disciplina: Tópicos Avançados em Esporte, Saúde e Recreação. 

Ementa: Disciplina de caráter teórico-prático que busca auxiliar os alunos na visão 

moderna, democrática e pluricultural do ser humano, por meio de habilidades e 

competências para se tornarem um profissional completo e capacitado, em termos 

didático-pedagógicos, técnico e político para intervir nas realidades do ensino formal e 

não formal, identificando suas limitações e necessidades de re-qualificação para 

intervir em áreas específicas nas diferentes dimensões do movimento humano de 

forma integral numa perspectiva crítica e atenta as transformações da sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CURTY, Marlene Gonçalves; CRUZ, Anamaria da Costa; MENDES, Maria Tereza 
Reis. Apresentação de trabalhos acadêmicos, dissertações e teses: (NBR 
14724/2002). Maringá: Dental Press, 2002. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Os passos da pesquisa científica. Apostila de 
introdução aos estudos da educação. São Paulo: FEUSP, jan./jun. 1999.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. rev. ampl. 
São Paulo: Cortez, 2000. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
______. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina. Manual para normalização de 
publicações técnico-científicas. 7. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2003.  
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MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 261 p.  
OLIVEIRA, Luiz Cláudio Vieira de. Técnicas de comunicação científica. Belo Horizonte: 
[s.n.], 2003. Apostila. 
S. Introdução à bioestatística. 3 ed.  São Paulo: Campus, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM EDUCACÃO FÍSICA 

I. APRESENTAÇÃO: 

O presente manual foi desenvolvido pela Coordenação do Curso de Educação Física 

juntamente com a Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Educação 

Física do Centro Universitário UNIEURO. 

 

O Estágio Supervisionado apresenta caráter obrigatório para os alunos do Curso de 

Educação Física sendo imprescindível para a complementação de estudos e 
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constando na matriz curricular do curso conforme a disciplina de Estágio 

Supervisionado.  

 

A programação destas disciplinas do Estágio Supervisionado é ajustada aos objetivos 

específicos do Curso de Educação Física do Centro Universitário UNIERO e, durante 

o processo, será observada a execução dos procedimentos, bem como o 

acompanhamento de suas ações, para fins de avaliação de desempenho do aluno, 

pelos professores das disciplinas. 

 

Ao longo desse material, os corpos docentes e discentes da instituição encontrarão 

informações, sobre as Normas e Procedimentos de Estágio Supervisionado; assim 

como as Bases Legais que fundamentam esta atividade acadêmica que será oferecida 

pelo Curso de Educação Física ao longo da formação acadêmica de seus alunos.  

 

Deseja-se  que  este  sirva  como fonte de informação unificada, para todas as 

disciplinas da Matriz Curricular do Curso de  Educação Física, possibilitando aos 

alunos e professores um ambiente de trabalho harmonioso e profícuo. 

 

II. INTRODUÇÃO: 

A disciplina de Estágio Supervisionado é componente obrigatório nas Matrizes 

Curriculares de Licenciatura e Bacharelado respectivamente do Curso de Educação 

Física e objetiva a integração do ensino teórico com a prática diária do licenciado e o 

bacharel, visando à aquisição de experiências na educação física e atividades físicas 

em geral. 

 

As atividades de Estágio Supervisionado desenvolver-se-ão junto a alunos e 

professores, tanto nas escolas como em centros fora destas, segundo seja o curso, 

mediante convênio celebrado entre o UNIEURO e as respectivas instituições. 

 

O Estágio Supervisionado será organizado sob a supervisão geral do UNIEURO e da 

Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Educação Física.  

 

Durante o Estágio Supervisionado, o aluno deverá participar da rotina das aulas, onde 

deverá executar atividades de observação, participação e regênciamento das aulas de 

exercícios físicos nos locais antes mencionados, segundo seja o curso (licenciatura ou 

bacharelado). 
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O Estágio Supervisionado deverá servir como espaço de aproximação com o mundo 

do trabalho, reflexão crítica e ação criativa. 
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III. PLANO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA 
 

3.1. OBJETIVO: 
 

O Plano de Estágio Supervisionado do Curso de Educação Física do Centro 

Universitário UNIEURO tem como objetivo geral a sistematização de Estágio 

Supervisionado durante a formação acadêmica dos alunos regularmente matriculados 

nesta instituição.  

 

A formação acadêmica tem como base o fornecimento ao aluno de conhecimentos 

teórico/prático e científico, requeridos para o exercício das competências e habilidades 

específicas.  

 

Objetivos: 

 

-  Proporcionar a interação entre a teoria e a prática da Educação Física. 

- Desenvolver capacidades pedagógicas psicomotoras, reflexivas, críticas e criativas  

   de atuação em Educação Física. 

- Habilitar o aluno na prática da assistência integral à saúde e qualidade de vida do ser     

   humano, família e comunidade através da pratica esportiva. 

- Integrar as ações de Educação Física às ações multiprofissionais. 

 

3.2. METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 
       SUPERVISIONADO.  
 
As disciplinas de Estágio Supervisionado, ministradas a partir do inicio da segunda 

metade do curso ou matriz curricular (Parecer CNE/CP 27/2001 e Lei 6.494/77), 

possui uma duração de 400 horas, em total, de acordo com a Resolução CNE/CP Nº 

2, de 19 de fevereiro de 2002; que norteia o Curso de Educação Física. Esta carga 

horária compreende horas-aula teóricas e horas divididas entre observação, 

participação e regência em centros (segundo o tipo de curso) público e ou privado ou 

em projetos específicos que contemplem atividades físicas e a elaboração do relatório 

parcial (1º bimestre) e final (semestral). 

 

O trabalho de estágio, portanto, possui três momentos significativos, considerando os 

pressupostos pedagógicos e legais e os objetivos aqui delineados:  
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1. O de observação: visitas às instituições para observar e obter informações acerca 

do trabalho desenvolvido (pesquisa bibliográfica e observações e discussões das 

aulas de educação física), sem a participação direta do estagiário. Entre as tarefas a 

ser desenvolvidas temos: observações e discussão do trabalho do professor e dos 

alunos nas aulas de educação física; realizações de entrevistas; etc. 

 

2. A participação: colaboração do estagiário nas atividades desenvolvidas nas aulas 

de educação física, juntamente com o professor regente. Entre as tarefas a ser 

desenvolvidas temos: planejamento das aulas, supervisão de atividades diversificadas, 

acompanhamento de atividades, colaboração na correção de provas e trabalhos, 

atendimento aos alunos com dificuldades na disciplina educação físicos, etc. 

 

3. O de regência, em que, sustentado por essa apreensão analítica do cotidiano, o 

estudante, acompanhado pela supervisão de um professor, ministrar as aulas de 

educação física para o exercício profissional, bem como integrar-se à vida do centro 

de estágio e desenvolver ações coletivas. Entre as tarefas a ser desenvolvidas temos: 

ministrar aulas, ou seja, deverá assumir sozinho a responsabilidade do ensino e 

implantar o seu plano de ensino supervisionado e aprovado pelo professor orientador, 

recuperação de alunos, etc. 

 

Estes três momentos devem ser articulados, evitando as abordagens fragmentárias e 

estanques presentes, quase sempre, nas práticas pedagógicas. Tendo em vista os 

resultados da observação, o estudante pode produzir diferentes trabalhos, como: 

material didático; propostas metodológicas de ensino; eventos na escola; pesquisas e 

publicação de artigos; organização de bibliografia sobre o tema. 

 

3.3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação da aprendizagem é entendida como um processo contínuo e acumulativo 

do desempenho do aluno, variando de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

Cada aluno será avaliado individualmente supervisionado por um professor, o qual é 

orientado pelo Coordenador do Curso de Educação Física do UNIEURO. 

 

A freqüência mínima obrigatória é de 75% (setenta e cinco cento) do total de horas 

definidas no Estágio Supervisionado. 
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O aluno será considerado aprovado, na respectiva área de atuação, quando alcançar 

a média final igual ou superior a 6,0 (seis) pontos e freqüência igual a 75% da carga 

horária. 

 

A avaliação do aproveitamento do Estágio Supervisionado será feita, através do 

acompanhamento contínuo e sistemático do progresso do aluno, levando-se sempre 

em consideração, o perfil do profissional que o Curso de Educação Física do Centro 

Universitário UNIEURO pretende formar. 

 

Ao final de cada período (bimestre) será solicitada a avaliação ao professor do centro 

de estágio. 

 

Os professores deverão utilizar, para a avaliação dos alunos, as fichas anexas a este 

manual. 

 

A avaliação do aluno, em campo de Estágio Supervisionado se divide em duas partes: 

 

1. Comportamental: assiduidade; pontualidade; apresentação pessoal; postura; 

iniciativa; interesse e comprometimento; relacionamento; responsabilidade e 

organização; aceitação positiva de críticas; execução das atividades e interação com 

os alunos.  

 

2. Conhecimentos: Relação teórico-prática e atuação em aula (domínio da turma).  

Junto com a planilha da avaliação o aluno deverá entregar à Coordenação do Estágio 

Supervisionado o relatório final. 

 

Os professores (tanto do centro de estágio como da UNIEURO) levaram em 

consideração os itens constantes, no instrumento de avaliação, definido pela 

Coordenação de Estágio Supervisionado e aprovado pela Coordenação do Curso de 

Educação Física para a avaliação de cada estagiário. 

 

Não haverá a realização de prova substitutiva para as disciplinas de Estágio 

Supervisionado estando assim o aluno sujeito à  avaliação sob os critérios estipulados. 
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3.4. NORMAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 
 

As normas que regerão para o desenvolvimento das atividades nestas disciplinas são 

as seguintes:  

 A realização do Estágio Supervisionado por parte do estudante de Educação 

Física do UNIEURO não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza e 

nem gera encargos sociais. 

 O Estágio Supervisionado é coordenado por docente indicado pelo 

Coordenador do Curso de Educação Física do Centro Universitário UNIEURO. 

 Para realizar o Estágio Supervisionado o aluno deverá estar regularmente 

matriculado no curso.  

 Segundo o Decreto nº. 2.080 de 26/11/1996 "Art. 8º A instituição de ensino ou a 

entidade pública ou privada concedente da oportunidade de Estágio 

Supervisionado curricular, diretamente ou através da atuação conjunta com 

agentes de integração referida no caput do artigo anterior, providenciará seguro 

de acidentes pessoais em favor do estudante.”.  

 O aluno será designado para uma área de prática conveniada com a 

UNIEURO, e receberá uma Carta de Apresentação e a Declaração de Ciência 

e Concordância da Instituição correspondente. 

 O funcionário correspondente deverá preencher os dados solicitados e assinar 

a Declaração de Ciência e Concordância da Instituição aceitando a aluno para 

o desenvolvimento de suas atividades. 

 O aluno deverá usar roupas de acordo com as normas do UNIEURO e possuir 

o seguinte material: 

- Tênis, calça de agasalho, camiseta, corsário, lag, bermuda, ou qualquer 

outra vestimenta condizente com a atividade a ser realizada respeitando as 

normas e regras da referida instituição onde estiver sendo realizado o Estágio 

Supervisionado. 

 O Estágio Supervisionado será integralizado, após o aluno cumprir a carga 

horária total e receber um parecer favorável de aprovação de seu supervisor, 

de acordo com normas de avaliação contidas nesse manual. 

 O aluno deverá também entregar para suas avaliações os relatórios 

correspondentes, segundo o período do calendário acadêmico: 

 Relatório Diário. 

 Relatório Final ou Geral (final do semestre). 
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 O aluno deverá concluir a programação do Estágio Supervisionado dentro do 

prazo estabelecido, não havendo prorrogação e nem antecipação destas 

atividades.  

 O aluno que, por qualquer motivo, deixar de freqüentar a uma área de atuação, 

não poderá concluir o Curso de Educação Física enquanto não cumprir a carga 

horária da mesma. 

 O aluno reprovado em qualquer área de atuação deverá repeti-la no semestre 

seguinte. 

 Com relação à presença ao Estágio Supervisionado: 

 Não há abono de faltas. 

 Cada aluno deverá, diariamente, responder à freqüência que ficará sob 

a responsabilidade do Professor/Supervisor ou Preceptor. 

 O aluno terá tolerância de 15 minutos de atraso, para o início das 

atividades, após os quais o aluno terá falta registrada para todo o 

período. 

 O aluno deverá comunicar, antecipadamente e por escrito, ao 

professor/supervisor ou preceptor, todo horário não cumprido (atraso ou 

saída mais cedo) e faltas justificadas. 

 A justificativa à falta somente será aceita, pelo professor/supervisor ou 

preceptor, mediante a apresentação de atestado médico, conforme 

normas regimentais do UNIEURO, ou declaração escrita do aluno, que 

deverá ser deferida pela Coordenação do Curso de Educação Física. 

 O prazo máximo para a entrega do atestado médico ou declaração do 

aluno é de 48 horas após a falta. 

 A pontualidade e a assiduidade serão consideradas como critério de 

Avaliação do aluno. 

 Mesmo o aluno tendo direito a 25% de faltas, em cada área de atuação, 

as ausências deverão ser comunicadas, por escrito, ao 

professor/supervisor ou preceptor, com antecedência, para não 

comprometer a rotina de atividades no campo de Estágio 

Supervisionado. 

 Observar o cumprimento as determinações previstas no Código de Ética e da 

Lei do Exercício Profissional da Educação Física; 

 Os casos omissos, neste regulamento, serão resolvidos pela Coordenação do          

Curso de Educação Física e ou Coordenação de Estágio Supervisionado do 

Curso de Educação Física do Centro Universitário UNIEURO.  O mesmo 
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acontecerá com casos extraordinários, devendo os mesmos ser encaminhados 

e solucionados individualmente, conforme as normas e resoluções de Estágio 

Supervisionado do Centro Universitário UNIEURO. 

 O desrespeito às presentes normas implicará em sanções previstas no 

Regimento Interno do UNIEURO. 

 

3.5. HORÁRIOS: 

 

Os Estágios Supervisionados será realizado em horários pré-determinados (durante a 

manhã - 8h. às 12h, à tarde - 13h. às 18h ou à noite – 18h às 22h), para alunos 

regularmente matriculados, respeitando-se a carga horária de cada disciplina. 

3.6. CONDUTA DO ALUNO NAS ATIVIDADES: 

Ao entrar em campo de Estágio Supervisionado, o aluno deverá ter atenção especial 

para as seguintes determinações:  

 

1. Não ausentar-se do campo de práticas, durante o horário de 

atividades, salvo quando autorizado pelo supervisor; 

2. Usar roupas, respeitando o pudor, adequadas conforme normas do 

UNIEURO; 

3. Estar com unhas curtas (rente aos dedos) e com esmalte incolor; 

4. Alunos do sexo masculino deverão estar com a barba bem feita; 

5. Observar as normas da instituição na qual se desenvolve as 

atividades de Estágio Supervisionado; 

6. Evitar manifestações barulhentas em qualquer recinto da instituição; 

7. É extremamente proibido: fumar, consumir bebidas alcoólicas, usar 

drogas ilícitas, etc.; 

8. Se for observada, pelo professor, uma situação em que o aluno esteja 

alcoolizado ou drogado, o mesmo deverá ser retirado das atividades 

de Estágio Supervisionado; 

9. O aluno deverá recusar qualquer tipo de gratificação pelo trabalho 

prestado em campo de práticas; 

10. O aluno não poderá usar boné ou qualquer cobertura na cabeça bem 

como não mascar chicletes, goma de mascar ou algo similar. 

11. O aluno não poderá portar aparelho celular em campo de práticas; 

12. O aluno deverá acatar a composição e os horários de funcionamento, 

estabelecido no início das práticas, admitindo-se mudanças, a critério 
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da Coordenação Estágio Supervisionado de Curso; 

13. O aluno deverá cobrir os custos de transporte para o local destinado 

ao Estágio Supervisionado; 

 

3.7. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

Caberá ao Coordenador de Estágio Supervisionado: 

 

 A responsabilidade pelo planejamento, controle e avaliação destas disciplinas 

de estudo; 

 A responsabilidade pelo feedback sobre a disciplina de conhecimento referida a 

Estágio Supervisionado, ao respectivo Coordenador do Curso; 

 Assegurar das condições referidas (matrícula, freqüência, pré-requisitos) dos 

alunos para o cumprimento do Estágio Supervisionados;  

 Elaborar a organização seqüencial do Estágio Supervisionado, assim como o 

cronograma de atividades e divulgá-lo; 

 Orientar o corpo docente e discente sobre o planejamento e a estruturação do 

Estágio Supervisionado; 

 Elaborar e enviar às Instituições conveniadas o cronograma de atividades, 

carga horária total, relação de estagiários e horários; 

 Informar ao Coordenador do Curso a programação semestral do Estágio 

Supervisionado, bem como a carga horária desenvolvida pêlos professores de 

Estágio Supervisionado; 

 Realizar visitas periódicas nos locais de Estágio Supervisionado, com o intuito 

de avaliar e registrar as atividades, problemas e necessidades; 

 Estar presente no(s) dia(s) em que os alunos forem ministrar a(s) sua(s) aula(s) 

de forma a avaliar e observar o desempenho do aluno perante a turma. 

 Executar o plano de ensino do Estágio Supervisionado; 

 Supervisão dos alunos nos locais previamente disponibilizados para a 

realização do Estágio Supervisionados;  

 Estar devidamente uniformizado segundo padrões estabelecidos e com o 

crachá de professor, com identificação da UNIEURO, de acordo com o local de 

Estágio Supervisionado; 

 Realizar o feedback das atividades e/ou procedimentos desenvolvidos pelos 

dois juntos com os professores e coordenador da escola; 

 Analisar as atividades desenvolvidas, pelos alunos, de forma contínua, 

orientando-os quando necessário e exigindo as habilidades requeridas para a 
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prática de Estágio Supervisionado; 

 Controlar e registrar a freqüência (assiduidade/praticidade) dos alunos nas 

atividades de Estágio Supervisionado em local adequado padronizado pelo 

Centro Universitário UNIEURO – diário de classe; 

 Cumprir rigorosamente o cronograma apresentado pela Coordenação de 

Estágio Supervisionado;  

 Comunicar quaisquer alterações na condição dos alunos se encontra 

desenvolvimento estas disciplinas ao Coordenador do Curso de Educação 

Física do UNIEURO; 

 Realizar a avaliação parcial e final dos alunos e das atividades desenvolvidas; 

segundo a planilha de avaliação e os relatórios (parcial e final) entregados 

pelos alunos. 

 Comparecer às reuniões convocadas a respeito de Estágio Supervisionado; 

 Preencher atas e diários de classe do Estágio Supervisionado; 

 Incentivar o bom desempenho dos acadêmicos, bem como contribuir para sua 

melhor qualificação e utilização de acordo com os objetivos propostos; 

 Colaborar para manter um ambiente agradável e ético, com equipes 

multiprofissionais e demais funcionários dos locais de Estágio Supervisionados 

de cada Instituição; 

 Conscientizar os acadêmicos quanto à prevenção de acidentes; 

 Zelar e colaborar pela manutenção e aperfeiçoamento do campo de Estágio 

Supervisionado.  

 A supervisão de Estágio Supervisionado poderá ser efetuada por um ou mais 

docente da UNIEURO, mas a dinâmica da operacionalização, atividades e 

avaliação devem ser integradas; 

 

3.8. ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS NO ESTÁGIO SUPERVISINADO: 

Caberá ao aluno: 

 Estar regularmente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado; 

 Compreender e obter aprovação no processo de Estágio Supervisionado, como 

forma de interação às práticas profissionais. 

 Cumprir o planejamento estabelecido para o Estágio Supervisionado, bem 

como observar e pontualidade e assiduidade nas atividades encomendadas. 

 Cumprir a carga horária total estabelecida para o Estágio Supervisionado, bem 

como as exigências do Plano de Ensino correspondente a cada disciplina; 

 Cuidar do relacionamento interpessoal no texto com outros acadêmicos, 
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professores, chefias e funcionários das Instituições conveniadas e clientes. 

 Entregar os Relatórios Diários, Parcial e Final nas datas estabelecidas. 

 

3.9. DOCUMENTAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 

Os alunos deverão preencher todos os formulários exigidos pelo Centro Universitário 

UNIEURO, assim como aqueles que, porventura, forem exigidos pela instituição/órgão 

disponibilizador do campo de prática. 

 

Lembramos que o não cumprimento de um ou mais dos itens, acima citados, 

impossibilitará o encaminhamento do aluno ao campo de Estágio Supervisionado. 
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Apêndice C 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Atividades complementares são requisitos para a conclusão do Curso 

Licenciatura e Bacharelado de Educação Física. Elas deverão ser realizadas durante 

os semestres do curso. 

 

As Diretrizes atuais para os Cursos de Formação de Professores de Educação 

Física (Resolução CNE 02/2000, ratificada pela Resolução 007/2004) determinam a 

comprovação de participação em 200 horas de atividades acadêmico-científicas e 

culturais de acordo com a Instrução Acadêmica nº 001/2004 de 31/03/2004 e em 

Conformidade com a RESOLUCAO CONSU N 011-A/2009, de 1º de junho de 2009. 

 

Essas 200 (duzentas) horas de atividades acadêmico-científica-culturais, devem 

ser pensadas como um elemento constitutivo do processo formativo do Professor. E o 

Parecer do CNE/CP 28, de 02 de outubro de 2001, traz como sugestões algumas 

atividades, como: seminários, apresentações, exposições, participação em eventos 

científicos, estudos de casos, visitas, ações de caráter científico, técnico, cultural, 

comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de situações-problemas, 

projetos de ensino, ensino dirigido, aprendizado de novas tecnologias de comunicação 

e ensino, relatórios de pesquisa, etc. 

 

E acrescenta como meta a ser atingida com essas atividades: diversificação dos 

espaços educacionais, ampliação do universo cultural o trabalho integrado entre 

diferentes profissionais de áreas e disciplinas, produção coletiva de projetos de 

estudos, a elaboração de pesquisas, as oficinas, os seminários, monitorias, tutorias, 

eventos, atividades de extensão [...] e de outras propostas de apoio curricular. 

 

A seguir são apresentadas todas as atividades que em consonância com os 

pilares da Educação Física deverá ser realizadas e comprovadas pelos alunos para o 

reconhecimento dos cômputos das Horas Complementares. 
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CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1- As Atividades Complementares são indispensáveis à integralização do Curso de 

Educação Física do Centro Universitário UNIEURO e é normatizado por este 

Regulamento.  

13.2- As atividades realizadas deverão ser comprovadas mediante documento em papel 

(fotocopia) anexado ao requerimento de solicitação de Horas Complementares feito no 

protocolo da instituição. O aluno responderá legalmente pela veracidade dos mesmos. 

13.3- Terá prioridade os Documentos (comprovantes) de eventos realizados pelo UNIEURO 

ou por ele chancelados sob nenhuma hipótese, serão aceitos Documentos 

(comprovantes) que apresentem rasuras ou danos de qualquer ordem. 

13.4- Conforme RESOLUCAO CONSU N 011-A/2009, de 1º de junho de 2009, as atividades 

serão classificadas de acordo com o Art. 4º e pontuadas conforme o Art.9º (ANEXO 

Nº. 1). 

13.5- A avaliação dos documentos referentes às atividades será realizada pelo Coordenador 

do Curso e serão observados os critérios descritos neste regulamento. 

13.6- Atividades não contempladas serão avaliadas pelo Colegiado do Curso. 

13.7- Todas as atividades deverão ser concluídas antes das provas do 2º bimestre da data 

da formatura. 

13.8-  O prazo para solicitação das Horas Complementares mediante requerimento 

protocolado deverá ser feita até 30 dias antes da data de formatura. 

13.9- É responsabilidade de o aluno procurar e verificar no sistema acadêmico a disposição 

no site da instituição a quantidade de Horas Complementares que possui e as que 

precisam para completar o pré-requisito para poder colar grau em seu curso. 

13.10-  Os casos omissos serão analisados pelos: Coordenadores do Curso, de Atividades 

Complementares e Colegiado do Curso do Curso de Educação Física do UNIEURO. 

 

 

CAPÍTULO II 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

As atividades Complementares deverão obrigatoriamente contemplar os grupos e 

áreas propostas. Assim, uma visão global e atualizada será oportunizada ao dissente, 

proporcionando melhor visão crítica das habilidades e competências exigidas nos 

diferentes segmentos da Educação Física Moderna. 
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A seguir serão apresentadas na seguinte ordem: 1)Descrição da Atividade; 2)Tipo de 

Atividade; 3) Área de concentração; 4) Grupo de acordo com resolução CONSU nº 

011-A/2009 artigo 4º; 5)Comprovação e 6)Horas equivalentes. 

 

Participação como ouvinte 

Descrição da Atividade 

Simpósio, Fórum, Congresso, Seminários e outros eventos técnico-científicos da área de 

Educação Física 

Tipo de Atividade 

Evento Técnico- Científico 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

1 (um) 

Comprovação 

Certificado de participação da entidade promotora, constando a carga horária da atividade 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no certificado. 

 

Participação como ouvinte 

Descrição da Atividade 

Oficinas, Mini-curso, Palestra, Mesa Redonda da área de Educação Física 

Tipo de Atividade 

Palestras, Oficinas, Mini-Cursos, Mesa-Redonda e Outros 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

1 (um) 

Comprovação 

Certificado de participação da entidade promotora, constando a carga horária da atividade 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no certificado. 
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Participação como bolsista- com bolsa 

Descrição da Atividade 

Participação voluntária (com bolsa) em Projeto de Pesquisa desenvolvida pelo UNIEURO 

ou com sua participação, incluída as desenvolvidas por meio de convênios, bem como 

aquelas desenvolvidas em outras IES públicas ou privadas 

Tipo de Atividade 

Projeto de pesquisa 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Cópia do relatório semestral de pesquisa devidamente preenchido e assinado pelo 

Professor responsável 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Participação como bolsista- sem bolsa 

Descrição da Atividade 

Participação voluntária (sem bolsa) em Projeto de Pesquisa desenvolvida pelo UNIEURO 

ou com sua participação, incluída as desenvolvidas por meio de convênios, bem como 

aquelas desenvolvidas em outras IES públicas ou privadas 

Tipo de Atividade 

Projeto de pesquisa 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável com a 

descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 
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Participação em Projetos de Extensão- com bolsa 

Descrição da Atividade 

Participação com bolsa em Projeto de Extensão desenvolvida pelo UNIEURO ou com sua 

participação, incluída as desenvolvidas por meio de convênios, bem como aquelas 

desenvolvidas em outras IES públicas ou privadas 

Tipo de Atividade 

Projeto de Extensão 

Área de concentração 

Acadêmica Científica/Extensionista 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável com a 

descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Participação em Projetos de Extensão- sem bolsa 

Descrição da Atividade 

Participação Voluntária - sem bolsa em Projeto de Extensão desenvolvida pelo UNIEURO 

ou com sua participação, incluída as desenvolvidas por meio de convênios, bem como 

aquelas desenvolvidas em outras IES públicas ou privadas 

Tipo de Atividade 

Projeto de Extensão 

Área de concentração 

Acadêmica Científica/Extensionista 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável com a 

descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 
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Participação em Grupos de Estudo 

Descrição da Atividade 

Participação efetiva em Grupos de Estudos Institucionalizados e supervisionados por um 

Professor responsável do UNIEURO 

Tipo de Atividade 

Acadêmico científico 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável e Coordenador 

do Curso com a descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Monitoria em disciplina 

Descrição da Atividade 

Atividade de Monitoria com bolsa em Disciplina do Curso de Educação Física 

Tipo de Atividade 

Monitoria em disciplinas 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Cópia do relatório semestral da Monitoria devidamente preenchido e assinado pelo 

Professor responsável com a descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Monitoria Voluntaria em disciplina 

Descrição da Atividade 

Atividade Voluntária de Monitoria (sem bolsa) em Disciplina do Curso de Educação Física 

Tipo de Atividade 

Monitoria em disciplinas 
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Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Cópia do relatório semestral da Monitoria devidamente preenchido e assinado pelo 

Professor responsável com a descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Monitoria Voluntaria em disciplina 

Descrição da Atividade 

Estágio Acadêmico em Laboratório/Setor do Curso de Educação Física 

Tipo de Atividade 

Estágios Acadêmicos 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

2 (dois) 

Comprovação 

Cópia do relatório semestral de Estagio devidamente preenchido e assinado pelo Professor 

responsável com a descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Representação Estudantil 

Descrição da Atividade 

Participação nos diversos Órgãos Colegiados do UNIEURO como representante do Corpo 

Discente 

Tipo de Atividade 

Representação em Órgão Colegiado 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 



136 
 

 
 

Cópia da Ata, Portaria ou outro Documento que comprove a nomeação ou participação do 

aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Representação Estudantil 

Descrição da Atividade 

Participação, com mandato efetivo, nos órgãos de representação estudantil do UNIEURO: 

DCE, Centro Acadêmico e outros  

Tipo de Atividade 

Participação em Órgão de Representação Estudantil 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Cópia da Ata, Portaria ou outro Documento que comprove a nomeação ou participação do 

aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente à carga horária especificada no relatório. 

 

Publicação científica 

Descrição da Atividade 

Publicação ou carta de aceite de Trabalho Científico em revista indexada pelo Sistema 

Quallis / CAPES, com critério mínimo de nacional C- 1º AUTOR 

Tipo de Atividade 

Publicação de Artigo Científico em periódico da área 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

3 (três) 

Comprovação 

Cópia do Artigo publicado ou carta de aceite do periódico 

Horas equivalentes 

1º autor- 20 horas por artigo, co-autor 4 horas por artigo. 
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Participação em evento acadêmico/científico 

Descrição da Atividade 

Participação como ouvinte em apresentação de Trabalho de conclusão de Cursos de 

Especialização, Mestrado ou Doutorado no UNIEURO ou outra IES pública ou privada 

Tipo de Atividade 

Participação em Defesas de Especialização, Mestrado ou Doutorado 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

1 (um) 

Comprovação 

Apresentação do relatório de visita devidamente assinado pelo prof Orientador ou 

representante autorizado da IES 

Horas equivalentes 

Graduação e Especialização: 01 hora; Mestrado: 02 horas; Doutorado: 04 horas.  

 

Participação em evento científico 

Descrição da Atividade 

Apresentação de Trabalhos, tais como: Tema Livre, Pôster e outros em evento técnico-

científico 

Tipo de Atividade 

Apresentação de Trabalhos (Evento Técnico-Científico) 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

3 (três) 

Comprovação 

Certificado de apresentação emitido pela Entidade promotora do evento 

Horas equivalentes 

10 horas por trabalho apresentado.  

 

Participação em evento científico 

Descrição da Atividade 

Publicação de trabalhos, resumos ou completos, em evento técnico-científico 

Tipo de Atividade 

Apresentação de Trabalhos (Evento Técnico-Científico) 
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Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

3 (três) 

Comprovação 

Cópia do trabalho publicado nos anais do evento, anexar páginas que certifiquem esta 

publicação 

Horas equivalentes 

10 horas por trabalho apresentado.  

 

Participação em evento esportivo 

Descrição da Atividade 

Organização ou Participação na organização de eventos técnico-científicos do UNIEUROou 

de Instituições conveniadas 

Tipo de Atividade 

Organização de eventos Técnico-Científicos 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Certificado de participação na organização emitido pela entidade promotora do evento 

(CNPJ inclusive) 

Horas equivalentes 

10 horas por evento. 

 

Participação em evento esportivo 

Descrição da Atividade 

Atuação como Atleta ou Auxiliar Técnico nas Equipes que representam o Curso de 

Educação Física do UNIEURO em competições esportivas locais, estaduais ou nacionais. 

Tipo de Atividade 

Equipes Esportivas 

Área de concentração 

Acadêmica Científica 

Grupo 

4 (quatro) 
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Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável com a 

descrição das atividades desenvolvidas pelo aluno 

Horas equivalentes 

15 horas por competição (campeonato). 

 

Participação em evento cultural, artístico esportivo 

Descrição da Atividade 

Participação como público presente em apresentações e eventos culturais: Filmes, Peças 

Teatrais, Apresentações Musicais, Espetáculos de Dança, Festivais e eventos esportivos. 

Tipo de Atividade 

Atividades Culturais, Artísticas e Esportivas 

Área de concentração 

Cultural 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Apresentação do Ingresso (original e cópia) e relatório da atividade devidamente 

preenchido 

Horas equivalentes 

01(uma) hora por evento. 

 

Participação em evento cultural, artístico esportivo 

Descrição da Atividade 

Visitas a Centros Culturais, Museus, Feiras Culturais, Exposições Artísticas, Centros 

Históricos, Festivais e Visitas Técnicas. 

Tipo de Atividade 

Visitas a Centros de Cultura e Artes 

Área de concentração 

Cultural 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Apresentação do Ingresso (original e cópia) e relatório da atividade devidamente 

preenchido 

Horas equivalentes 

01(uma) hora por evento.  



140 
 

 
 

Participação em evento cultural, artístico esportivo 

Descrição da Atividade 

Participação efetiva em Curso de Artes (Artes Plásticas, Música, Teatro e outros), Idiomas, 

Informática e novas tecnologias relacionadas ao exercício formal ou informal da profissão. 

Tipo de Atividade 

Cursos Complementares de Formação 

Área de concentração 

Cultural 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Certificado de participação emitido pela Entidade promotora (CNPJ) com a carga horária da 

atividade 

Horas equivalentes 

Equivalente a carga horária especificada no certificado. 

 

Atividade Filantrópica 

Descrição da Atividade 

Participação em Atividades de caráter solidário em Creches, Escolas, ONGs, Projetos 

Sociais, Asilos, Hospitais, Associações, Comunidades, Centros de Recuperação, Banco de 

sangue e outros. 

Tipo de Atividade 

Atividades Voluntárias 

Área de concentração 

Cultural 

Grupo 

4 (quatro) 

Comprovação 

Certificado de participação emitido pela Entidade promotora (CNPJ) com a carga horária da 

atividade 

Horas equivalentes 

Equivalente a carga horária especificada no certificado. 
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Atividade Voluntaria 

Descrição da Atividade 

Participação como voluntária (a) em Pesquisa Científica realizada no Curso de Educação 

Física- UNIEURO. 

Tipo de Atividade 

Atividades Voluntárias 

Área de concentração 

Cultural 

Grupo 

1 (um) 

Comprovação 

Formulário devidamente preenchido e assinado pelo Professor responsável pela pesquisa 

com a descrição da participação e resultados dos testes realizados no aluno (a) pelo aluno 

Horas equivalentes 

Equivalente a carga horária especificada no certificado. 
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CAPÍTULO III 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1- As disposições presentes, neste Regulamento, poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador de AC, do Coordenador 

do Curso de Educação Física, Colegiado do Curso ou da Instituição. 

 

9.3- Os casos omissos, que surjam da aplicação das normas constantes neste 

Regulamento, serão dirimidos, em primeira instância, pelo Coordenador de AC em 

conjunto com o Coordenador do Curso de Educação Física e, em segunda instância, 

pelo Colegiado do Curso. 

 

9.4- O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

de Curso e se destina a todos os alunos do Curso de Educação Física do Centro 

Universitário UNIEURO. 
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ANEXO 1- Portaria Institucional –

UNIEURO

 

 

 



144 
 

 
 

Apêndice D 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado em 

Educação Física 

INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos requisitos para a conclusão do 

Curso Bacharelado de Educação Física. Ele deverá ser realizado no último semestre 

do curso, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado. 

A disciplinas será abordada neste Instrumento apenas como TCC.  

Trata-se de um texto cientifico orientado e elaborado objetivando a comunicação 

da resolução de um problema por meio dos resultados atingidos e da comprovação 

metodológica e argumentativa de uma pesquisa. Sendo considerado um estudo 

monográfico, de tema único, bem delimitado, com análise e interpretação de 

informações, evidenciando conhecimento da literatura existente e capacidade de 

sistematização. 

Este trabalho da disciplina de TCC inicia-se com as orientações individuais para 

execução do projeto, delineamento do estudo, elaboração do instrumento, coleta de 

dados, organização, análise e discussão dos dados e, por último, a construção do 

relatório final do TCC e apresentação pública da Monografia. 

O TCC deverá ser realizado individualmente e, elaborado, preferencialmente, em 

área de interesse do aluno, sob orientação de um professor do curso de educação 

física do UNIEURO. Porém, a construção do Trabalho Final deverá respeitar e ter 

como eixo às linhas de pesquisa, as áreas de atuação e da Licenciatura e do 

Bacharelado apresentados no Projeto Pedagógico. 

O TCC deverá ser submetido a uma banca examinadora formada por três 

membros, sendo um deles o orientador, dois docentes, podendo ser um deles 

convidado externo. 

Quando incluírem pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, será 

submetido ainda, ao comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIEURO. 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), atividade acadêmico-curricular 

indispensável à integralização do Curso de Educação Física do Centro Universitário 

UNIEURO, é normatizado por este Regulamento. 

 

1.2- As atividades de orientação, elaboração, apresentação e avaliação do TCC são 

parte integrante da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvida, 

em caráter instrumental, no último semestre. 

 

1.3- O TCC consiste em uma investigação de caráter científico, devendo ser realizada 

individualmente, que propicia ao aluno a vivência do processo de elaboração e 

execução de uma pesquisa geradora de novos conhecimentos. 

 

1.4- O TCC será elaborado e desenvolvido pelo aluno concluinte do Curso de 

Educação Física do UNIEURO, sob a orientação de Professor Orientador. Para esta 

orientação, será exigida a carga horária mínima de 0,5 (meia)hora semanal de cada 

aluno, que será marcada segundo um cronograma elaborado pelo professor e 

encaminhado à coordenação. 

 

1.5-  Constituem objetivos do TCC: 

1.5.1 - estimular a produção cientifica; 

1.5.2 - integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; 

1.5.3 - desenvolver a capacidade de interpretação e o espírito crítico sobre os 

fenômenos das Ciências Sociais e da Saúde; 

I.5.4- Produzir conhecimentos técnico-científicos, contemplando a natureza plural 

das Ciências Sociais e Humanas e suas inter-relações; 
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I.6-. A área na qual será desenvolvido o TCC será de escolha dos alunos, porém 

deverá estar inserida em uma área do curso, respeitada a disponibilidade dos 

Professores Orientadores e, sempre que possível, abordando visão voltada para os 

problemas locais, a abordagem integral da pessoa e aos aspectos sociais e 

relacionados à saúde coletiva, envolvendo questões da área de Educação Física ou 

relacionados às ciências correlatas. 

 

1.7- O TCC deverá envolver preferencialmente uma pesquisa de campo e, não apenas 

bibliográfica, isto é, deverá envolver coleta de dados. 

 

1.8-. Caso opte por trabalho de revisão, este devera indicar a metodologia a ser 

utilizada, ou seja, Artigo de Revisão Sistemática, Integrativa ou Meta-análise.  

 

1.9- Semestralmente será feita a divulgação das áreas temáticas, núcleos de estudos 

e pesquisas nos quais os alunos poderão desenvolver seus TCC, alem, da relação dos 

professores orientadores por área de afinidade. 

 

1.10- Os alunos matriculados no sexto e oitavo semestre do curso deverão entregar, 

em data previamente divulgada, que não excedera a terceira semana de aula, um pré-

projeto de pesquisa que será avaliado como parte da disciplina e submetido ao CEP-

UNIEURO. 

 

1.11 – As informações destas disposições serão disponibilizadas no início de cada 

semestre, de forma a possibilitar uma melhor orientação e busca dos alunos ás suas 

áreas de afinidade.  

 

1.12- Recomenda-se que os alunos matriculados na disciplina não tenham 

dependência em matérias; 
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1.13- Os casos de solicitação de regime especial serão analisados pelos: 

Coordenadores do TCC; Coordenado e Colegiado do Curso do Curso de Educação 

Física do UNIEURO. 

CAPÍTULO II 

DAS NORMAS TÉCNICAS 

 

2.1- A redação do Pré e do Projeto e da Versão final do TCC deverá obedecer aos 

padrões técnicos exigidos para a elaboração de trabalhos científicos, em conformidade 

com as indicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

2.2- As normas estão disponíveis na Biblioteca Central do UNIEURO podendo ser 

consultadas online através do endereço eletrônico www.bibliotecaunieuro.edu.br. 

 

2.3 - As normas para encaminhamento ao CEP-UNIEURO, bem como a relação dos 

documentos necessários estão disponíveis na Secretaria de Apoio, ou com o 

Coordenador do TCC, podendo também ser consultados online em 

http://www.unieuro.edu.br  ou em anexo . 

 

2.4-. Para o início da fase de execução das coletas de dados, envolvendo seres 

humanos, será exigida, além da prévia submissão, avaliação e aprovação do projeto 

de pesquisa   pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO, conforme Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

2.5- Qualquer alteração no projeto original, a qualquer tempo, deverá ser submetida a 

avaliação do orientador e a  Coordenação do TCC  do UNIEURO 

. 

2.6- Todos os Procedimentos e documentos deverão ter o conhecimento da 

Coordenação do TCC e do Curso de Educação Física do UNIEURO. 

 

http://www.bibliotecaunieuro.edu.br/
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CAPÍTULO III 

 

DO PROJETO DE PESQUISA 

 

3.1- O Projeto de Pesquisa deverá ser digitado em fonte Arial tamanho 12, 

espaçamento 1,5 entre linhas, em folhas A4 impressas em um só lado e com margens 

de 3cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). O mesmo deverá conter, no 

mínimo e obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

 

3.1.1- Capa padronizada de apresentação, modelo UNIEURO, contendo identificação 

da instituição, do Curso, nome do aluno, título do trabalho (com no máximo 15 

palavras) e local e data da realização (ano); 

 

3.1.2- Folha de rosto, contendo os dados de identificação: nome dos autores, do 

orientador, da instituição, curso, órgão e demais elementos necessários à vinculação 

do projeto, título e local e data da realização (ano); 

 

3.1.3 - resumo (Maximo 200 palavras contendo até 3 palavras-chave); 

 

3.1.4- introdução;(Devera ser clara e objetiva, delimitando a situação problema, os 

principais estudos sobre o tema, a justificativa para realização do estudo e o objetivo) 

 

3.1.5- metodologia; 

3.1.5.1- Descrição da tipologia do estudo 

3.1.5.2- amostra 

3.1.5.3- materiais 

3.1.5.4- métodos  

3.1.5.5- procedimentos estatísticos 
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3.1.5.6- cronograma 

3.1.5.7- planilha de custos 

3.1.5.8- termo de esclarecimento e livre consentimento 

 

3.1.6- Antes do início da fase de coleta de dados, o projeto de pesquisa deve ser 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Curso de Educação Física do 

UNIEURO. 

 

3.1.7- O trabalho final devera ser protocolado na Coordenação de TCC, juntamente 

com o termo de responsabilidade da revisão final do trabalho, observando-se os 

critérios de Plagio. Posteriormente deverá ser entregue aos membros da Banca 

juntamente com os formulários de avaliação. 

CAPÍTULO IV 

DA REDAÇÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

4.1- A redação final do TCC deverá ser apresentada com uma propostas de 

encaminhamento para publicação em periódico científico nacional ou internacional, 

indexado e com corpo editorial. 

 

4.2- A redação final do TCC deverá ser entregue em três vias impressas e 

encadernada, protocoladas na Secretaria de Apoio. Uma para a Coordenação do TCC 

e duas para a Banca Examinadora.  

 

4.3- O trabalho final deverá conter: 

4.3.1- Capa padronizada de apresentação, modelo UNIEURO, contendo 

identificação da Instituição e do Curso de Educação Física, nome dos alunos, título do 

trabalho e local e data da realização (ano). 
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4.3.2- Folha de rosto, contendo identificação do Centro Universitário UNIEURO, título 

do trabalho, nome do aluno, nome do professor orientador (e co-orientador, caso se 

aplique), cidade e data da realização (ano). 

4.3.3- Folha de aprovação. 

4.3.4- Titulo, autores, Resumo em língua vernácula. Palavras chave; 

identificação dos autores; 

4.3.5- Resumo em língua estrangeira, palavras chave; identificação dos 

autores;(somente na versão final, após as correções da banca) 

4.3.6-  Introdução. 

4.3.7- Objetivo (Objetivos específicos, caso se apliquem) 

4.3.8- Referencial Metodológico  

4.3.8.1 – descrição do tipo da pesquisa 

4.3.8.2 – população e amostra 

4.3.8.3- materiais 

4.3.8.4- métodos 

4.3.8.5- procedimentos estatísticos 

4.3.9- Resultados 

4.3.10- Discussão 

4.3.11- Considerações Finais (conclusão) 

4.3.12- Referências  

4.3.13- Anexos (Protocolo do  Comitê de Ética e  

4.3.13.1- Termo de consentimento 

4.3.13.2- Todos os artigos listados na referencias bibliográfica, com 

marcação textual nos artigos das partes utilizadas para confecção do trabalho 

final. 
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OBSERVAÇÕES: 

 O resumo deverá ser estruturado e com, no máximo, 200 palavras. 

 Após o resumo, incluir até três palavras-chave. 

 Não há limite mínimo de páginas para a redação final do TCC. 

 O numero mínimo de referencias será de 15 e no máximo 30(artigos), sendo 

que pelo menos 70% estejam na discussão dos resultados 

 O TCC deverá ser digitado em fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5 entre 

linhas, em folhas A4 impressas em um só lado e com margens de 3cm 

(superior e esquerda) e 2cm (inferior e direita). 

 Havendo solicitação de alterações ou correções na versão final, essas deverão 

ser entregues, na Secretaria de Apoio, no prazo estipulado, para serem 

encaminhadas à Banca Examinadora. 

 Para receber a aprovação final na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, 

a versão final corrigida do TCC, juntamente com os documentos exigidos, 

deverá ser entregue ao Coordenador do TCC ou na Secretaria de Apoio, até a 

data estipulada a cada semestre, pelo menos 8(oito) dias úteis antes da data 

para a publicação da nota final no Sistema do UNIEURO. 

 A versão final do TCC deverá conter todas as alterações e correções sugeridas 

pela Banca Examinadora e, após a folha de rosto, uma cópia da ata de 

aprovação. Esta versão deverá ser entregue em CINCO vias encadernadas em 

CAPA DURA (cor branca com letras pretas), assinadas pelo Professor 

Orientador (e pelo co-orientador, caso se aplique) e pelo aluno e 

posteriormente, encaminhadas às Bibliotecas dos Campi I, II e III do 

UNIEURO, uma para o professor orientador e uma que será protocolada e 

devolvida para o aluno autor.  

 Devera ser entregue ao Coordenador do TCC, um CD contendo em PDF, a 

apresentação pessoal com fotos, a Versão final do trabalho corrigida com todos 

os artigos em anexo, a apresentação oral em ‘Power Point’ e a ficha de 

egresso.  
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CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES  

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

5.1- A coordenação das atividades inerentes ao Trabalho de Conclusão do Curso de 

Educação Física é função do coordenador da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso do Curso de Educação Física, também denominado Coordenador do TCC, 

designado pelo Coordenador do Curso de Educação Física do UNIEURO. 

 

5.2-  Compete ao Coordenador de TCC: 

5.2.1- Publicar semestralmente as áreas temáticas, núcleos de estudos e 

pesquisas entre os quais os alunos do VI e VIII semestres podem optar para 

desenvolver seus TCC. 

5.2.1- Proceder à orientação inicial dos alunos do VI E VIII semestres quanto à 

escolha do tema a ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso e a 

divulgação das normas para apresentação do pré-projeto. 

5.2.3- Publicar semestralmente a data limite para os alunos do VI e VIII 

semestres encaminharem os seus pré-projetos de TCC. 

5.2..4 Coordenar as atividades dos Professores Orientadores de TCC, 

designados pelo Coordenador do Curso de Educação Física do UNIEURO. 

5.2.5- Elaborar e divulgar, no primeiro mês de cada período letivo, o cronograma 

da disciplina Trabalho Conclusão de Curso, com as atividades previstas para a 

realização dos TCC e datas de apresentação e entrega da versão final corrigida, 

juntamente com toda documentação. 

5.2.5- Determinar, em conjunto com o Coordenador do Curso de Educação 

Física, os critérios que devem compor a avaliação dos TCC, respeitados os 

parâmetros previstos neste regulamento e no Regimento do UNIEURO para a 

avaliação, procedendo a necessária divulgação das decisões para conhecimento dos 

alunos. 

5.2.6- A qualquer tempo, poderão ser reformulados os critérios de avaliação dos 

TCC, ouvidas as sugestões do Coordenador do Curso de Educação Física, do 



153 
 

 
 

Colegiado do Curso, dos Professores Orientadores e dos Alunos Orientados. As 

reformulações nos critérios serão introduzidas a partir do semestre seguinte à sua 

análise e publicação. 

5.2.7- Encaminhar ao Coordenador do Curso de Educação Física, para análise e 

pronunciamento, as solicitações formalizadas pelos discentes, entregues na Secretaria 

de Apoio por escrito e fundamentadas, a respeito de alteração do Projeto e/ou da 

substituição do Professor Orientador. 

5.2.8- Elaborar e divulgar os formulários: 

5.2.8.1- Solicitação e aceite do professor orientador e coorientador (caso 

necessário), que deverão assinar 3(três) vias, uma para ser entregue ao Coordenador 

do TCC, uma para o professor Orientador e outra para o Aluno Orientando; 

5.2.8.1.1- No caso de Co-orientação de professor de outra Instituição 

devera ser entregue além do termo de concordância de co-orientação, o 

reconhecendo que sua participação na pesquisa não configura vínculo empregatício 

nem prestação de serviços ao UNIEURO e, concordando que o trabalho será 

publicado, sejam quais forem os resultados desde que aprovado pela Banca 

Examinadora; 

5.2.8.2- Formulário para os Professores Orientadores registrarem as 

atividades desenvolvidas e a freqüência do discente às atividades de orientação; de 

controle de atividades do orientando ; 

5.2.8.3- Formulário para encaminhamento ou apresentação de alunos e 

professores a outras Unidades Acadêmicas do UNIEURO, ou a outras instituições, 

para atividades relacionadas ao TCC; 

5.2.8.4- Formulário de advertência ao orientando, caso não cumpra as 

atividades programadas, não compareça aos encontros marcados, não cumpra o 

cronograma de atividades, não entregue os trabalhos, parciais e finais nas datas 

previstas, após três advertências formais o aluno estará reprovado, caso sua 

justificativa não seja aceita pelo prof Orientador; 

5.2.8.5- Formulário de avaliação com assinatura do Prof Orientador de sua 

concordância da versão final do trabalho a ser encaminhada a Banca de Avaliação; 

5.2.8.5.1- Formulário para controle de plagio do Trabalho,  
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5.2.8.5.2- Formulário de encaminhamento a Coordenação do TCC dos 

dados da defesa com: Titulo Orientando, Orientador, Data, hora, local, membros da 

banca (titulação e nomes completos); 

5.2.8.6- Formulário de avaliação concordância da versão final do trabalho a 

ser encaminhada a Coordenação do TCC e a Biblioteca; 

5.2.8.7- Formulário de Avaliação do Trabalho Escrito; 

5.2.8.8- Formulário de Avaliação da Apresentação Oral; 

5.2.8.9- Formulário da Ata da defesa; 

 

5.3- Analisar e decidir a respeito de eventuais solicitações, devidamente 

fundamentadas, e comprovação de necessidade, feitas pelos Professores 

Orientadores, objetivando a colaboração de Co-Orientadores para o desenvolvimento 

das atividades referentes aos temas dos trabalhos sob sua responsabilidade. Somente 

haverá a formalização do co-orientador após: 

 

5.4- Definir e divulgar, semestralmente e com antecedência, a composição das 

Bancas Examinadoras que deverão avaliar os Trabalhos de Conclusão de Curso, 

considerando os temas e os projetos inscritos pelos alunos. 

 

5.5- Convocar reuniões com professores orientadores. 

 

5.6- Convocar reuniões com alunos matriculados na disciplina de TCC. 

 

5.7- Fomentar nos professores e alunos de 4º semestre da Licenciatura e 6º 

semestre do Bacharelado momentos para debates sobre o TCC, além de oportunizar a 

presença nas Bancas de TCC; 

 

5.8- O Coordenador do TCC poderá solicitar monitor para a disciplina de 

Trabalho de Conclusão Curso. 
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5.9- Incentivar a participação de todo corpo docente nas orientações e 

participação na avaliação do trabalho final, participando das Bancas de Conclusão. 

 

5.10- Juntamente com o a Coordenação do Curso viabilizar o encaminhamento 

dos trabalhos as revistas cientificas; 

 

5.11- Juntamente com a Coordenação de Egressos, montar um acervo dos TCC 

e incentivar a participação dos alunos concluintes em atividades acadêmicas nos 

Semestres seguintes ao de sua conclusão de Curso; 

 

5.12- Fazer um levantamento das intenções de pesquisas pelos alunos dos 

semestres ao TCC, como forma de facilitar na divisão das atividades entre os 

professores do NDE. 

CAPÍTULO VI 

DA AUTORIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

6.1-  Para a autoria dos TCC dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física deverá considerar-se que: 

6.1.1- Para fins de responsabilidade perante a Coordenação do TCC e  do Comitê de Ética em Pesquisa UNIEURO, o 

pesquisador responsável será o professor orientador. 

6.1.2- Para fins de publicação de resultados parciais e finais do TCC em 

quaisquer eventos e publicações científicas e leigas, o autor principal será o aluno que 

realizar trabalho. 

6.1.-3 O nome do orientador será o último a ser citado. 

6.1.4- Havendo outros autores, todos devem ser incluídos. Não deve haver 

inclusão indevida nem omissão de qualquer participante que preencha os critérios de 

autoria. 

6.1.3- Todas as publicações deverão citar devidamente o Centro Universitário 

UNIEURO. 
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CAPÍTULO VII 

DA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

7.1.- A orientação do TCC será efetivada pelo Professor Orientador. 

 

7.2- O Professor Orientador deve ser professor pertencente ao corpo docente do 

Curso de Educação Física do UNIEURO. 

 

7.3- Cada Professor Orientador poderá ter, sob sua orientação, concomitantemente, 

quantos alunos desejam, porém nenhum professor recebera incentivo financeiro por 

estas orientações, portanto não se caracterizam por horas extras. Assim, todas as 

atividades de orientação e participação nas bancas serão voluntarias e incentivadas 

por esta Coordenação. 

 

7.4- O Professor somente será considerado Orientador após assinatura do formulário 

socicitacao e aceite de Orientador (ANEXO III).   

 

7.5- Cabe ao Professor Orientador: 

7.5.1- Fazer um cronograma das atividades e encaminhar uma cópia ao 

Coordenador de TCC; 

7.5.2- Cumprir o horário que for combinado com seu(s) orientando(s) para 

desenvolver o trabalho de orientação dos alunos; 

7.5.3- Elaborar escala de atendimentos de seu(s) orientando(s) e encaminhá-la 

ao Coordenador de TCC. 

7.5.4- Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos para realização das 

atividades relacionadas com os TCC, divulgados pelo Coordenador de TCC de acordo 

com o calendário acadêmico do UNIEURO, para cada semestre letivo. 
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7.5.5- Providenciar e encaminhar as documentações necessárias ao andamento 

de todas as fases do TCC. 

7.5.6- Assinar as documentações necessárias ao andamento do TCC. 

7.5.7- Avaliar, logo após a entrega dos projetos pelos alunos, a relevância, 

viabilidade e delineamento estatístico do tema proposto pelo(s) aluno(s) para o TCC e 

propor sugestões. 

7.5.8- Prestar aos alunos orientação técnico-científica na elaboração do Projeto 

do TCC, 

7.5.9- Oferecer aos alunos orientação e sugestões quanto à bibliografia e demais 

fontes de consulta e pesquisa, com vistas à elaboração do TCC. 

7.5.10- Orientar os alunos no encaminhamento do Projeto de TCC para 

avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, assim como encaminhamentos 

necessários, tanto na UNIEURO como em outras instituições (caso se aplique), a fim 

de obter aprovação do Projeto de TCC. 

7.5.11- Orientar os alunos na entrega da cópia final do Projeto do TCC aprovado 

e demais documentos necessários para a conclusão da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

7.5.12- Acompanhar e orientar os alunos no início da fase de execução de todos 

os TCC sob sua orientação. 

7.5.13- Orientar os alunos na organização do seu plano de atividades 

relacionadas como TCC. 

7.5.14- Orientar os alunos, continuamente, na fase de execução da pesquisa. 

7.5.15- Orientar os alunos na análise dos dados da pesquisa. 

7.5.16- Orientar os alunos na interpretação e na discussão dos dados analisados 

e na elaboração do artigo. 

7.5.17- Orientar os alunos na preparação da versão final do TCC. 

7.5.18- Orientar os alunos na elaboração das correções solicitadas e 

reformulações sugeridas pela Banca Examinadora do TCC;. 

7.5..19 Orientar os alunos na entrega das cópias finais do TCC e demais 

documentos necessários para a conclusão da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 
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7.5..20- Orientar a apresentação oral do TCC; 

7.5.21- Fazer a revisão final do trabalho oral e solicitar ao Orientando uma 

apresentação oral prévia do trabalho; 

7.5.22- Orientar e acompanhar os alunos no encaminhamento para publicação 

do artigo; 

7.5.23-.Registrar as atividades desenvolvidas e a freqüência discente, em 

formulários próprios, e a cada sessão de atendimento e orientação do TCC, 

encaminhando-os mensalmente ao Coordenador do TCC e à Secretaria de Apoio até 

o segundo dia útil do mês subseqüente. 

7.5.24- Avaliar o rendimento escolar dos alunos nas atividades pertinentes ao 

TCC, na forma prevista neste Regulamento e na disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

7.5.25- Encaminhar, ao Coordenador de TCC e a Secretaria de Apoio, os 

registros de andamento das atividades relativas aos TCC sob sua orientação, 

principalmente dos termos de advertência, sempre que solicitado. 

7.5.26- Encaminhar, ao Coordenador de TCC e a Secretaria de Apoio, os 

documentos requeridos, sempre que solicitado ou aqueles que achar pertinente como 

os termos de advertência.. 

7.5.27- Participar quando solicitado das reuniões com a Coordenação do TCC; 

7.5.28- Participar, quando convocado, das Bancas Examinadoras dos TCC. 

7.5.28- Presidir as Bancas Examinadoras dos TCC dos alunos que tenham sido 

por si orientados. 

7.5.29- Estar presente no evento de apresentação oral dos TCC que tenham sido 

por si orientados. 

7.5.30- Exercer as demais atribuições pertinentes ao TCC que lhe sejam dadas 

pelo Coordenador de Curso e/ou pelo Coordenador de TCC. 

7.5.31- Atender a convocações do Coordenador de TCC para tratar de assuntos 

relacionados com os TCC sob sua orientação. 

7.5.32- Participar de reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC para 

planejamento das disciplinas, e atividades relacionadas com os TCC. 
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7.5.33- Participar de outras reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC e/ou 

pelo Coordenador do Curso de Educação Física. 

7.5.34- Entregar um relatório final das atividades relativas aos TCC sob sua 

orientação, anexando fotos e todos os documentos descritos neste regimento. 

7.5.35- Orientar os professores no sentido de que não seja perdido o foco de que 

as atividades são de caráter pedagógico, que tem por objetivo o desenvolvimento do 

nosso aluno e futuro profissional, sendo compatíveis ao nível de Graduação. 

7.5.35 – Recomendar a todos os professores que não emitam comentários,  

sugestões ou façam correções dos trabalhos que não estejam sendo por ele orientado. 

7.5.36- Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e todos os prazos 

estabelecidos. 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

8.1- A avaliação do rendimento escolar dos alunos na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso será feita pelo cumprimento de todas as etapas do projeto de 

TCC nas versões escrita e oral.  

 

8.2- Todas as atividades indicadas pelo Orientador serão consideradas para Nota 

Final do aluno. Neste caso o descumprimento da qualidade e prazos poderá diminuir a 

nota dada pela Banca Examinadora. Assim, deve ser considerada as etapas: 

 

8.3-  As etapas de avaliação são as seguintes: 

8.3.1-  Entrega do projeto ao professor da disciplina TCC juntamente com: o 

Protocolo e Parecer do CEP-UNIEURO e formulários de orientações executadas;); 

8.3.2- ETAPA 2: Entrega da versão final do TCC, com avaliação do Professor 

Orientador, incluindo conteúdo, assiduidade às sessões de orientação, 

comprometimento, cumprimento de normas e prazos, formulários da defesa; 

8.3.3- ETAPA 3: avaliação, da parte escrita do TCC, pela Banca Examinadora  
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8.3.4- ETAPA 4: apresentação oral do TCC em um evento público científico 

organizado para este fim . 

8.2.5- ETAPA 5 : Entrega da Versão Final em Capa Dura, de CD com o 

trabalho final escrito e oral corrigidos, da carta e apresentação pessoal, e demais 

documentos relatados anteriormente,  todos documentos em PDF. 

 

8.4- O trabalho Final Escrito e Oral será avaliado por uma Banca Examinadora 

presidida pelo Professor Orientador do TCC a ser avaliado e composta  por dois 

Professores indicados pelo Coordenador de TCC e homologados pelo Coordenador do 

Curso. 

 

8.5- Para a composição da Banca Examinadora: 

8.5.1- Um dos professores indicados deve pertencer ao corpo docente do 

Curso de Educação Física do UNIEURO. 

8.5.2- O outro professor indicado pode pertencer ao corpo docente do Curso de 

Educação Física do UNIEURO ou a outra Unidade Acadêmica do UNIEURO. 

8.5.3- Dependendo da necessidade, poderá ser indicado um terceiro membro, 

externo ao UNIEURO, desde que formalizada por escrito a indicação, fundamentada e 

justificada. 

8.5.4- O professor orientador poderá sugerir nomes para a composição da 

Banca Examinadora, ficando responsável pelo convite e entrega de toda 

documentação. 

 

8.6- A Banca Examinadora poderá solicitar reformulações ou correções no TCC e 

solicitar que seja entregue novamente, a fim de proceder à reavaliação do mesmo, 

dentro do prazo estipulado pelo Coordenador de TCC. 

 

8.7- Cada membro da Banca Examinadora deverá apresentar, em formulário próprio e 

no prazo estipulado, um parecer descritivo, contendo as correções solicitadas e as 

reformulações sugeridas (caso se apliquem) e comentários gerais sobre o TCC. 
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8.8- Após o encaminhamento das correções solicitadas e das reformulações sugeridas 

será elaborado o parecer descritivo final e cada membro da Banca Examinadora 

atribuirá uma nota, de zero a dez. 

 

8.9- O Professor Orientador, em conjunto com os membros da Banca Examinadora, 

fará o registro, em ata, da nota final do TCC que será obtida através da média 

aritmética de cada um dos valores atribuídos pelos membros da mesma. 

 

8.10 A ata, com a nota final da parte escrita e oral do TCC, atribuída pela Banca 

Examinadora, deverá ser assinada pelo Professor Orientador, pelos membros da 

Banca Examinadora e pelo aluno orientando. 

 

8.11- Da decisão final da Banca Examinadora não caberá recurso. 

 

8.12- A apresentação oral deverá se desenvolver, em sessão aberta ao público, 

coordenada pelo Coordenador de TCC, na data e horários definidos no calendário 

próprio desta atividade, no tempo de 20 (vinte) minutos, com 15 (dez) minutos para 

discussão, se houver questionamento. 

 

8.13- Atendida a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no conjunto de 

atividades de que se compõem a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e, 

havendo aprovação nas mesmas, serão considerados aprovados no TCC os alunos 

que obtiverem o somatório mínimo de média 6,0 (seis), no processo da avaliação do 

TCC. Havendo uma nota inferior a seis, na composição da nota final do TCC, os 

alunos serão considerados reprovados. 

 

8.14- Os alunos considerados reprovados na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso, na conformidade do disposto no Regimento do UNIEURO, poderão matricular-

se novamente no semestre letivo seguinte, admitindo-se a mudança de tema. 
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8.15- Em casos especiais, sob apreciação da Coordenação dos TCC e do 

Coordenador do Curso, poderá ocorrer a mudança do Professor Orientador, caso seja 

observada a aceite do Antigo e Novo Orientador, porém não haverá mudança nos 

prazos.  

 

8.16- Caso a mudança seja para o semestre seguinte a reprovação não haverá 

problema desde que a manutenção do tema da pesquisa seja informada juntamente 

com a carta de autorização do Orientador por ocasião da reprovação do Trabalho, a 

omissão deste documento será considerada falta grave e advertência ao aluno, que 

não poderá apresentar a pesquisa em questão, caso tenha tempo poderá apresentar 

uma nova pesquisa.. 

 

8.17- Os casos de abandono, ou que ultrapassem o prazo do semestre em curso, 

serão considerados como reprovação. O trabalho poderá ter continuidade no semestre 

seguinte, mediante nova matrícula e cumprida às considerações anteriores. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1- Os prazos devem ser cumpridos, conforme cronograma estabelecido, para cada 

período letivo, no plano de ensino da disciplina Trabalha de Conclusão de Curso. 

9.1.1- Havendo atraso, a relevância do motivo deve ser avaliada pelo 

Coordenador de TCC, em conjunto com o Coordenador do Curso de Educação Física, 

a partir do parecer, por escrito, encaminhado à Secretaria de Apoio pelo professor 

orientador. 

9.1.2- Não serão admitidos atrasos na entrega de documentação. Caso Ocorra, 

atribuída nota "0" (zero) na disciplina, acontecendo a reprovação do aluno. 
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9.2- As disposições presentes, neste Regulamento, poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador de TCC, do 

Coordenador do Curso de Educação Física ou do Colegiado do Curso. 

 

9.3- Os casos omissos, que surjam da aplicação das normas constantes neste 

Regulamento, serão dirimidos, em primeira instância, pelo Coordenador de TCC em 

conjunto com o Coordenador do Curso de Educação Física e, em segunda instância, 

pelo Colegiado do Curso. 

 

9.4- O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

de Curso e se destina a todos os alunos do Curso de Educação Física do Centro 

Universitário UNIEURO. 

 


