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1. Apresentação 

Contextualização da FCC 

Dados da Mantenedora:  

Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av: Adolfo Timóteo da Silva,433 

Cidade: Coromandel  UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: 34-3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados da Mantida:  

Nome: FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av: Adolfo Timóteo da Silva,433 

Cidade: Coromandel UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: (34) 3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados de Identificação do Curso: 

Curso:  Educação Física 

Coordenador: Guilherme Ramos 

Município de Funcionamento Coromandel/ MG 

Diploma Conferido: Bacharel 

Modalidade: Presencial 

Prazo para integralização    08 a 14     Semestres 

Carga horária do curso:     3800     horas 

Regime Letivo: Semestral 

Turnos de Oferta: Noturno 

Vagas Ofertadas: 100 

 

MISSAO DA FCC: 

Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e 

libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade 

na prestação de serviços visando à busca constante da excelência educacional.  

 

2. Dados Socioeconômicos da Região e Justificativa para criação do curso:  
 

mailto:secretaria@fcc.edu.br
mailto:secretaria@fcc.edu.br
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Na atualidade, entre diferentes possibilidades de crescimento e expansão da FCC 

desponta o presente projeto de criação do Curso de Bacharel em Educação Física, que 

contribui para a diversificação das modalidades de ensino na Instituição.  

A Educação Física é uma área de conhecimento e de atuação acadêmico-

profissional segundo a Resolução 07/2004 que objetiva, primordialmente, o estudo do 

movimento humano, coadunando-se com as diferentes formas e modalidades de 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas 

perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do 

rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às 

atividades físicas, recreativas e esportivas. 

A experiência que a IES possui com o curso Educação Física contempla a 

formação de um profissional holístico, e atende todas as diretrizes propostas para o 

curso, por isso a estrutura da IES comporta o curso de Educação Física 

(Bacharelado),não somente por atender as diretrizes curriculares que o circunscreve 

mas por Coromandel está situada em uma região que conta com apenas duas 

instituições que oferece o curso de  Bacharelado em Educação Física.  

Concomitantemente as características sociais atuais, e o aumento de doenças 

devido à falta de atividade física, o crescente número de academias e a incessante 

procura em obter a formação em nível superior, a habilitação em bacharel em Educação 

Física justifica-se por está entre os cursos mais procurados e pouco ofertado pelas 

instituições de ensino superior de nossa região. Por isso existe uma necessidade de um 

conteúdo curricular adequado às demandas sociais e às exigências do exercício 

profissional. 

Dessa forma, faz-se necessária a constituição do curso de Graduação em 

Educação Física (Bacharelado) na Faculdade Cidade de Coromandel. 

A Educação Física está inserida na área da saúde, conforme Resolução 218/1997 

do Ministério da Saúde visto à compreensão da relação saúde/ doença como 

decorrência das condições de vida e trabalho, bem como do acesso igualitário de todos 

aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, colocando como uma das 

questões fundamentais o reconhecimento da imprescindibilidade das ações realizadas 

pelos diferentes profissionais de nível superior constituem um avanço à concepção de 

atual de saúde e à integralidade da atenção. 
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Características Regionais de Coromandel 

 
Município 

 
População 
2010 

 
Área da 

unidade territorial 
(km²) 

Densidade 
demográfica 

(hab/km²) 

Coromandel 27.547 3.313,116 8,31 

Fonte: IBGE/Cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões 

do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de 

planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba.  É 

formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na 

região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área de 

90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.  

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior 

contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do estado, 

a mesorregião tem hoje forte influência estadual.  Faz fronteira a norte com o Sul Goiano 

e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, 

ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central 

Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.  

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus 

municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de 

Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município 

do interior mineiro. 

 

Evolução Populacional 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Goiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Ribeir%C3%A3o_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_e_Sudoeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patos_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patos_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ituiutaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arax%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patroc%C3%ADnio
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Evolução Populacional 

Ano Coromandel Minas 
Gerais 

Brasil 

1991 24.954 15.743.152 146.825.475 

1996 25.823 16.567.989 156.032.944 

2000 27.452 17.891.494 169.799.170 

2007 27.392 19.273.506 183.987.291 

2010 27.547 19.597.330 190.755.799 

Fonte: IBGE/Cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – CENSO 2010 

 

 

 

Número de Escolas por Nível 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 

Fundamental 12 108,44 1.340,77 

Médio 6 30,69 279,93 

 

Fonte: IBGE/Cidades 

 

 

 

 

PIRÂMIDE ETÁRIA 
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Idade Coromandel Minas Gerais Brasil 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 836 793 649.660 627.206 7.016.614 6.778.795 

5 a 9 anos 944 927 726.034 702.961 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 1.110 1.132 858.109 830.051 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 1.111 1.115 868.022 851.253 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 1.087 1.043 874.104 859.390 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 1.115 1.030 851.586 853.105 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 1.059 1.037 790.229 805.450 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 1.057 1.116 694.342 722.116 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 1.176 1.047 671.738 702.039 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 1.039 968 628.195 666.388 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 915 832 548.830 584.829 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 780 726 441.415 479.714 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 622 537 339.165 376.212 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 441 454 251.626 290.172 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 313 336 191.852 233.376 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 182 230 129.276 168.843 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 100 165 76.292 112.030 668.589 998.311 

85 a 89 anos 55 70 34.862 56.569 310.739 508.702 

90 a 94 anos 12 24 12.469 24.269 114.961 211.589 

95 a 99 anos 2 6 3.332 7.576 31.528 66.804 

Mais de 100 anos 1 2 739 1.904 7.245 16.987 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e 

a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O 

Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897 

bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Parana%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
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Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74% do 

PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais). 

Educação Superior 

Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da 

implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a 

Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu 

o boom educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de diversas 

instituições privadas de Educação Superior.  

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência 

econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de 

diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior integra 

varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde convergem 

alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos culturais, 

científicos e profissionais. 

Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos 

acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir com 

eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social. 

3. Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel 
 

TRAJETÓRIA DA FACULDADE 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de ensino 

superior, mantido pela Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº 

03.327.571/0001-23, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na 

Avenida Adolfo Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no Município de Coromandel - MG, 

CEP: 38550-000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto registrado no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de Coromandel, no livro nº 384, Páginas 

nº 084, em 17 de fevereiro de 1999. O funcionamento da IES foi autorizado pela portaria 

nº 2.076, de 21 de dezembro de 2000, com publicação no Diário Oficial da União em 26 

de dezembro de 2000 como Instituição de Ensino Superior dedicada à graduação, pós-

graduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais, tecnológicos, à distância. 

O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação pelo 

DEPES/SESu/ MEC, dos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em 

Educação Física, Licenciatura em Letras e Pedagogia, este último com habilitações em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB_per_capita
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Orientação Educacional e Supervisão Escolar, com início em 2002, todos já 

reconhecidos pelo MEC. Em 2004, iniciou-se o curso de Enfermagem buscando atender 

a demanda da região que na época não havia profissionais em número suficiente com 

este curso superior para suprir as necessidades da região. Em 2006 iniciou-se os cursos 

de Pós Graduação com os Cursos de Educação Especial, Metodologia do Ensino 

Superior e Psicopedagogia. No ano de 2010, foram oferecidos os cursos de 

Especialização “Lato sensu” em “Didática e Metodologia do Ensino Superior”, “Gestão 

em Finanças, Marketing e Pessoas” e “Saúde Pública, do Trabalhador e PSF” e em 

2011, os cursos de “Educação Especial na Perspectiva da Inclusão e LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais” e “MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Finanças e 

Marketing”. No ano de 2012 iniciou-se o Curso de Bacharel em Engenharia Agronômica, 

ajudando na formação de profissionais ligados à agricultura. Em 2014 foi aprovado o 

curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas visando utilização 

modernas ferramentas computacionais, bem como métodos e técnicas avançadas para 

projetos aplicados durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e também 

aprovado o curso de Bacharel em Medicina Veterinária que apresenta habilidades para 

desenvolver ações no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal, 

clínica e cirurgia veterinária; saneamento e Medicina Veterinária preventiva; saúde 

pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e 

reprodução animal; ecologia e proteção ao meio ambiente .Em  2016 Bacharel em 

Psicologia  que almeja  a formação de profissionais que irão trabalhar com competências 

e habilidades no dia a dia do exercício do profissional da psicologia em diferentes 

contextos .Todos estes cursos foram estruturados de acordo com a Portaria de 

Credenciamento nº. 2.076 de 21/12/2000, Publicado no Diário Oficial da União nº. 247-E 

de 26/12/2000 e conforme a Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de Abril de 2011 e as 

diretrizes pertinentes a cada curso. A Faculdade Cidade de Coromandel tem como 

missão: formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 

região na qual está inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e 

libertária, atuando de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade 

na prestação de serviços visando a busca constante da excelência educacional.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do Sistema 

Federal de Ensino contido na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como também fixa 

base para as ações planejadas pela instituição, subsidiando cada vez mais novas 

práticas que venham suprir as carências profissionais e mercadológicas as quais estão 

inseridas a IES. 
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Ato Autorizativo Anterior ou Ato de Criação 

PORTARIA N°1.030, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da 

atribuição que lhe confere o Decreto n° 5.773 de 9 de maio de 2006, e suas alterações, 

a Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezermbro de 2010, do Ministério da Educação,e  considerando o disposto nos 

processos e- MEC, listados na planilha anexa, resolve: 

ART. 1 ° Ficam autorizados os cursos superiores de graduação, conforme planilha 

anexa, ministrados pelas Instituições de Ensino Superior, nos termos do disposto no 

artigo 35, do Decreto n° 5.773, de 9 maio de 2006, alterado pelo Decreto n ° 6.303, de 

12 de dezembro de 2007. 

Parágrafo único.  As autorizações a que se refere esta Portaria são válidas 

exclusivamente para os cursos ministrados nos endereços citados na planilha anexa. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

4. Contextualização do Curso 
 

Nome do Curso e a Modalidade: Educação Física 

 

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Coromandel 

 

Endereço de Funcionamento do Curso:Av: Adolfo Timóteo da Silva, Brasil 
Novo– Coromandel – MG. 

 

Número de Vagas Autorizadas: 100 

 

N° de 

ordem 

Registro e-

MEC n° 

Curso N° 

vagas 

totais 

anuais 

Mantida Mantenedora Endereço de 

Funcionamento 

31 201701478 Educação 

Física 

(Bacharelado) 

100 

(Cem) 

FACULDADE 

CIDADE DE 

COROMANDEL 

ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL DE 

COROMANDEL– 

AEC 

Avenida 

Adolfo Timóteo da 

Silva, 433, Brasil 

Novo, Coromandel/ 

MG 
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Carga Horária Total do Curso: 3.800   horas 

 

Tempos para Integralização:  08 a 14   Semestres 

 

Coordenação do Curso: Guilherme Ramos 
 

 

5. Organização Didático Pedagógica 
 

Contexto Educacional 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação Educacional de 

Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior 

pautada em profissionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da região. 

 

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel são: 

− Valorizar a vida em todas as suas formas; 

− Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

− A busca da verdade; 

− Contribuir com o crescimento da comunidade; e 

− Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. 

 

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de 

Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os 

princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com uma 

formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.  

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física-Bacharelado, da Faculdade 

Cidade de Coromandel, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação 

Superior: 

 

1. A formação humana; 

2. A formação específica; 

3. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias. 
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5.1. Concepção do Curso 
 

O Curso de Educação Física Bacharelado da Faculdade Cidade de Coromandel 

será permanente e prioritariamente pensado como importante parte das políticas de 

promoção do progresso e do bem-estar (ambos em sentidos amplos) da população da 

cidade e as situadas no seu entorno. 

O compromisso com a sociedade na qual se insere o curso de Educação Física 

Bacharelado da FCC e a responsabilidade social é, em primeiro lugar, mas não 

exclusivamente, compromisso com o estudante: o estudante, em todos os aspectos e 

orientações, será o centro de convergência das preocupações didático-disciplinares da 

faculdade, concedendo-se a ele não só participação na vida acadêmica, como também 

envolvimento na solução de problemas da região. A ele se reservarão, além dos direitos 

prescritos no campo jurídico, os indispensáveis do campo pedagógico para maximização 

de seu desempenho escolar. 

Ensino e extensão, cada uma a seu modo, serão parte integrante do processo de 

educação permanente para cumprimento satisfatório de sua função, desenvolver ampla 

discussão em torno de seu papel na promoção da educação permanente e de suas 

relações com a sociedade. 

Além destes princípios, a indissociabilidade entre ensino, como princípio 

pedagógico; a substituição da rigidez curricular dos cursos, tradicionalmente alicerçados 

por esteiras de disciplinas, caracterizado por relativa flexibilidade e liberdade; o 

reconhecimento de que a produção de conhecimento demanda intercâmbio e trabalho 

coletivo permanente, com a compreensão de que as “unidades” acadêmicas de 

produção de conhecimento não atuam isoladamente, mas como grupo de trabalho, que 

se relaciona com unidades congêneres, seja pela troca de informações impressas ou 

eletrônicas ou por meio de publicação científica, seja pela participação em congressos e 

similares ou por conferências gerais, de alcance nacional e internacional, seja por visitas 

a laboratórios ou outros espaços de pesquisa. 

O curso de Educação Física Bacharelado da Faculdade Cidade de Coromandel, 

tem como objetivo, formar bacharéis em Educação Física para atuarem em sua área 

específica, ou seja, um profissional crítico, que seja capaz de desenvolver, avaliar e 

organizar atividades e programas de atividade física para os diferentes espaços de 

intervenção. 
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Profissionais capazes de intervir acadêmico e profissionalmente na realidade 

social a partir das diversas manifestações da cultura corporal de movimento. 

Forma de acesso ao curso 

O acesso ao Curso será através de processo seletivo aberto através de Edital, no 

qual constarão as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os critérios de 

classificação, desempate e demais informações úteis. Por ser curso de formação 

Superior será estritamente necessário para matrícula no curso comprovante de 

conclusão do ensino médio. 

As matrículas serão efetuadas nos meses que antecedem o início das aulas 

podendo prolongar-se, caso haja vagas até o início do período letivo. Os períodos de 

matrículas serão divulgados com antecedência aos interessados, através de 

comunicados. 

Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição poderá 

emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino 

superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados na 

legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de cursos superiores. 

As matrículas serão recebidas pelos funcionários da Secretaria da Instituição, os 

quais verificarão se os requisitos e a documentação estão de acordo com as normas 

regimentais.  

 

Sistema de Avaliação do Projeto do curso 

 

Objetivando uma melhor qualidade de ensino, uma integração dos conteúdos 

programáticos das disciplinas que compõem as diretrizes curriculares dos cursos 

oferecidos pela Instituição, uma conscientização da necessidade de se auto avaliar, 

pretende a Faculdade Cidade de Coromandel, desde o início de seu funcionamento, 

envolver-se e preocupar-se com um programa de Avaliação Institucional. 

O Programa de Avaliação Institucional a ser implantado pela Faculdade seguirá 

as linhas delineadas pelo ENADE e visará a transformar o dia a dia da Instituição em 

momentos de pesquisa institucional permanente através da avaliação, incluindo tanto o 

campo acadêmico e o administrativo. 



17 

 

A avaliação institucional ora proposta terá como finalidade primordial o 

autoconhecimento e a tomada de decisões na perspectiva de desenvolver educação 

superior qualidade e compromisso. 

A Faculdade constituir-se-á numa Instituição de Ensino que buscará sempre o 

aperfeiçoamento de suas metas e atualização de seus objetivos, considerando sempre 

as peculiaridades locais, do Estado de Minas Gerais, respeitando a cultura, as crenças e 

a economia regional, bem como a necessidade de qualificar profissionais para serem 

inseridos no mercado de trabalho local, nacional e internacional, por isso, desde a sua 

implantação, a Instituição adotará o Programa de Avaliação Institucional, que lhe 

oferecerá indicadores para a revisão das ações e do redirecionamento das estratégias 

de atuação. Será esse programa, a base para o planejamento e a gestão institucional e 

instrumento de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e processo 

sistemático de informações à sociedade. 

O objetivo primeiro do Programa é acompanhar passo a passo o processo de 

implantação da Faculdade e, depois, implementá-lo revendo e aperfeiçoando o seu 

projeto pedagógico e sócio político, garantido, assim, uma melhoria na qualidade de 

ensino, conhecendo como se realizam e se inter-relacionam as funções de ensino, 

iniciação á pesquisa e extensão. Pelo autoconhecimento, a Instituição identificará os 

acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades; envolvendo-

se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e das negativas, 

assumindo assim a direção efetiva da melhor gestão política-acadêmica da Faculdade 

como um todo. 

O conhecimento das estratégicas, que derem certo, norteará as decisões no 

sentido de disseminá-las, generalizando o bom desempenho. Por outro lado, as formas 

de ações que não apresentarem resultados satisfatórios serão modificadas, buscando 

alternativas para novos caminhos, sendo o Programa de Avaliação Institucional da 

Faculdade ponto de partida para os ajustes necessários. 

 

5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso: 
 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas 

relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos 

Administrativos de apoio, que conforme o organograma da Instituição contempla todas 

as necessidades institucionais e legais incluso no PDI. Os órgãos de Colegiado Superior 

de Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por portaria 
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e através da realização de reuniões que vem ocorrendo frequentemente determinadas 

pelo regimento e demais normas. 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com 

os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas 

estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões 

institucionais e das determinações do MEC. 

A Faculdade Cidade de Coromandel conta com uma CPA atuante junto as 

diferentes representatividades a que se destina, onde anualmente, aplica-se 

questionários estruturados dentro das 10 dimensões as quais são contempladas pelo 

MEC. Os questionários são analisados por esse órgão consultivo que apontadas as 

fragilizadas existentes na IES, busca-se mapeá-las e passando-as ao CONSUAD e que 

busca atender de todas as fragilidades medidas saneadoras de forma a possibilitar e 

integrar o processo de ensino aprendizagem. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti 

uma postura que contemple essa nova realidade político educacional, caracterizando-se 

pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica 

e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização de componentes 

administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje 

praticados e nas ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 

04(quatro) anos.  

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. 

A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas 

habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica 

reflexiva que proporciona a evolução da sociedade. 

A FCC não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, 

levando em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Uma 

vez que ela tem uma apreciável força de impacto sobre os rumos, o destino institucional 

e da comunidade. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e 

transformam a realidade da instituição, rapidamente e faz necessárias as adaptações, 

para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, com certa dose de 

risco, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que 

marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional. 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 

instituição de Ensino Superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de 

seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI e 
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para que esta tenha procedência e utilidade, as sugestões e as propostas que não 

sejam marcadas pela artificialidade.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de 

assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e 

nacional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir: 

• Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, 

realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP, através dos 

resultados obtidos pela IES no ENADE; 

• Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de 

representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros 

da sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o 

desenvolvimento da instituição; 

• Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico 

administrativo da instituição e NDE, composto por docentes onde através 

da discussão coletiva, analisam documentos e diretrizes descrevem 

caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior significação do 

ensino e da formação dos discentes da instituição; 

• Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do 

contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição 

nos próximos anos. 

 

5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição 
 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

A educação ambiental deve ser considerada uma ação educativa constante pela 

qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global e 

das relações entre o homem e o meio.  

Política Ambiental é um conjunto de ações ordenadas e práticas tomadas por 

empresas e governos com o propósito de preservar o meio ambiente e garantir o 

desenvolvimento sustentável do planeta. Ela deve ser norteada por princípios e valores 

ambientais que levem em consideração a sustentabilidade.  
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Estas políticas são importantes instrumentos para a garantia de um futuro com 

desenvolvimento e preservação ambiental. São de extrema importância para o combate 

ao aquecimento global do planeta, redução da poluição ambiental e consequentemente 

a melhoria da qualidade de vida da população de forma geral. 

A Política Ambiental possui a função de orientar, ordenar e norteara instituição em 

seus princípios éticos e de responsabilidade ambiental, que, consequentemente, se 

transformam em uma preocupação para com a própria comunidade acadêmica e com a 

sociedade.  

A criação dessa política encontra-se inserida na própria visão de futuro da FCC 

segundo seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Tal objetivo encontra-se, por sua 

vez, totalmente contextualizado com a preocupação nacional e internacional de 

conservação e uso racional de recursos naturais.  

A Faculdade Cidade de Coromandel compreende a importância da mobilização 

da comunidade acadêmica para reflexões que envolvem questões relacionadas à 

Educação Ambiental. Assim, as coordenações de cursos da instituição, juntamente com 

a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo 

com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica, 

incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, 

permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, 

de manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a 

partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno 

exercício da cidadania.  

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas 

na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem 

significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade. 

A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de degradação tem 

ganhado cada vez mais espaço nas discussões entre os vários segmentos sociais, na 

mídia e recentemente tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao 

processo educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros 

Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de 

Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo 

transversal em todas as disciplinas do currículo escolar. Diante disso, a FCC iniciou um 

trabalho em conjunto com representantes da comunidade acadêmica com o objetivo de 
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elaborar uma proposta de educação ambiental voltada para a realidade regional, 

contando com a participação de professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A 

possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir 

da realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou 

plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e 

iniciação científica. 

 

5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior 
 

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a 

convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de 

organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e 

planetário e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em sua missão e em 

todos regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações práticas educativas 

para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de garantir a 

igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover a educação 

para a mudança e a transformação social, independente da área de estudo ou formação. 

 

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 

multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como 

norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I -dignidade 

humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e 

das diversidades; IV - laicidade do Estado; V -democracia na educação, 

posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da 

União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade, vivência E 

globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.  

 

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões: 
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I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;  

IV -desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e  

V -fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, 

bem como da reparação das diferentes formas de violação de direitos.  

 

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo 

diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, atuando 

assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e responsável, 

junto à região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os 

resultados e experiências vivenciados e obtidos. 

Vale lembrar a Missão da IES: “Formar profissionais que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, através de uma proposta 

filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma solidária e efetiva 

garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços visando à busca 

constante da excelência educacional 

PDI (2016 a 2020).  

 

Iniciação Científica (Pesquisa) 

No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e 

ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando na 

promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de propostas 

de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente indígena, memória 

do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e demais atividades que 

possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de outros projetos. 

 

Atividades de Extensão 

São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES 

com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a 
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mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente 

escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas 

em prol dos direitos humanos. 

 

Gestão 

Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão 

organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de 

violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto ás 

esferas públicas de cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês, fóruns 

de direito e politicas publicas além da participação em projetos sociais principalmente 

relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que muitas vezes encontra 

dificuldades na gestão dos mesmos por falta de colaboradores com experiência ou 

conhecimento de gestão.  

 

Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como 

parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será possível 

consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e Inclusiva. Fatores 

estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e política dos direitos 

humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos, salientando que outras formas 

de problemas com o avanço das tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também 

terão de ser repensadas para a manutenção destes direitos. 

 

5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena 
 

Para a execução da política na Faculdade Cidade de Coromandel a mesma 

inseriu em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A 

instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de 

seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a 

temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um 

todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento, 

possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto africana.  

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais, 

gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e 

implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de 

Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação indígena. 



24 

 

 

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Física Bacharelado. 

 

5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
 

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas 

nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde se inclui 

um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação social, e interesse 

e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem 

vários graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a 

situação do aluno com esta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõe-se um 

indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro com 

comprometimento mais discreto.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel preocupa-se com a temática e trabalha em 

sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação e à 

aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação e destacando o 

ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como elemento 

essencial para o acesso à aprendizagem.  

A FCC conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno 

autista, oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente 

palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. Os 

professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com os 

alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se informar mais 

sobre o assunto.  

Neste contexto a FCC está propondo desenvolver uma política de 

acompanhamento e auxílio ao autista e não apenas a transmissão de conteúdos numa 

disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.  

 

5.3. Objetivos do Curso 
 

A FCC preza por uma formação pautada na atuação ética e profissional de seus 

acadêmicos: 
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• Abranger as dimensões político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica, 

considerando que a intervenção do profissional, pressuponha a mediação com seres 

humanos historicamente situados; 

• Dominar os conhecimentos que fundamentam e orientam a intervenção acadêmico-

profissional, para que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em 

ação; 

• Dominar os conhecimentos específicos para sua intervenção acadêmico-profissional, 

com finalidade de compreender as questões e as situações-problema envolvidas no 

seu trabalho, identificando-as e resolvendo-as;  

• Demonstrar autonomia para tomar decisões, bem como responsabilizar-se pelas 

opções feitas e pelos efeitos da sua intervenção acadêmico-profissional;  

• Avaliar criticamente sua própria atuação e o contexto em que atua, bem como 

interagir cooperativamente tanto com a comunidade acadêmico-profissional, quanto 

com a sociedade em geral; 

• Articular as situações de intervenção acadêmico-profissional e que estas sejam 

balizadas por posicionamentos reflexivos que tenham consistência e coerência 

conceitual. 

Objetiva-se ainda, com a oferta e a implementação do Curso, contribuir e 

participar ativamente do desenvolvimento social sustentável, que engloba o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da comunidade local e por extensão da nação. Para 

isto, serão incorporados mecanismos didático-pedagógicos que possibilitem ao aluno 

ter: 

 

-consciência plena de sua responsabilidade e papel social; 

-sólida formação científica, técnica e humanística; 

-visão sistêmica e integral do processo de aprendizagem; 

-visão de interdisciplinaridade e não de conhecimentos estanques; 

-atividades de aprendizagem contextualizadas e problematizadas; 

-estímulos para desenvolver habilidades de empreendedor, de inovação, de 

trabalho em equipe, e de comunicação oral e escrita. 

 

Competências Gerais 
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As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico profissional e 

científica deverão constituir a concepção nuclear do projeto pedagógico de formação 

do graduado em Educação Física. 

 

Competências e Habilidades Específicas: 

 

- Dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos 

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

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

 

- Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar a realidade social para nela 

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

movimento humano, tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, visando 

a formação, a ampliação e enriquecimento cultural da sociedade para aumentar as 

possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.  

 

- Intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada e 

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

saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento físico-

esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 

recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou venham a 

oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.  

 

- Participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais 

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

nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação, da segurança, do urbanismo, 

do ambiente, da cultura, do trabalho, dentre outros.  

 

- Diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas 

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

especiais) de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, 

controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas, recreativas e esportivas 

nas perspectivas da prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da 

formação cultural, da educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do 
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lazer e de outros campos que oportunizem 2 ou venham a oportunizar a prática de 

atividades físicas, recreativas e esportivas. 

 

 - Conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar os efeitos da aplicação de 

diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias para a 

produção e a intervenção acadêmico-profissional em Educação Física nos campos da 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 

educação e reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 

empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de 

outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas.  

 

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

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

contínua atualização e produção acadêmico-profissional.  

 

- Utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação de forma a 

ampliar e diversificar as formas de interagir com as fontes de produção e de difusão de 

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

contínua atualização e produção acadêmico-profissional. 

 

5.4. Perfil Profissional do Egresso 
 

O egresso (a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto, estar 

apto a: 

O curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade Cidade de 

Coromandel busca assegurar uma formação acadêmico-profissional generalista, 

humanista crítica, qualificadora de uma intervenção fundamentada no rigor científico, na 

reflexão filosófica e na conduta ética. 

  O bacharel em Educação Física de acordo com a Resolução nº 07 de 31 de 

março de 2.004 deverá estar qualificado para analisar criticamente a realidade social, 

para nela intervir acadêmica e profissionalmente por meio das manifestações e 

expressões culturais do movimento humano, tematizadas nas diferentes formas e 

modalidades de exercícios físicos, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, 

da dança, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas 
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para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e 

saudável. 

As diretrizes curriculares e os projetos pedagógicos devem orientar os currículos 

dos cursos de graduação mantidos pela FCC para um perfil acadêmico e profissional 

descrito para os egressos. Esses currículos deverão contribuir, também, para a 

compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas 

regionais e nacionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e 

diversidade cultural. 

O perfil desejado para o egresso dos cursos mantidos pela FCC supõe formação 

em conteúdos profissionais essenciais e profissionais específicos, mas também espera 

uma formação humanista, crítica e reflexiva, que o torne apto a compreender e traduzir 

as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com relação às 

atividades inerentes ao exercício profissional, no âmbito de seus campos específicos de 

atuação. 

O egresso deve ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos e da 

economia. Ainda, deve ter capacidade de raciocínio lógico, de observação, de 

interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos conhecimentos 

essenciais para identificação e resolução de problemas. 

 
5.5. Estrutura Curricular 
 

A estrutura curricular do curso está em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, e poderá ser modificada conforme a necessidade do curso não 

deixando de cumprir as exigências do MEC., mantendo a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível. Além das 

abordagens das disciplinas optativas: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA,CULTURA E SOCIEDADE,FITNESS, CAPOEIRA, PEDAGOGIA 

DO MOVIMENTO,XADREZ, CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA II, ,APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO MOTOR ,PSICOMOTRICIDADE, VOLEIBOL II,  NUTRIÇÃO, 

ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA,MUSCULAÇÃO E 

CINEANTROPOMETRIA. 

 

Organização Curricular 

 

A formação do Bacharel em Educação Física cujos valores éticos, morais e 

políticos traduzam a ação de um profissional comprometida com a superação da miséria 
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humana, fundamentada na ciência e expressada nas competências técnicas e 

científicas, tem como Eixo Epistemológico os seguintes pressupostos: o aprender a 

aprender, o aprender fazendo, o aprender a pensar e o aprender a viver junto.  

Dessa forma estaremos buscando a formação do sujeito histórico, pois 

permitiremos a construção de novas e diferentes referências sobre o pensamento real. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, corporificada 

pelo componente curricular que contemple: 

 

I -Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, 

e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades 

educacionais, articulando: 

 

II -Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto 

pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino ,que, atendendo às 

demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades: 

 

III- Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

compreendendo a participação em: seminários e estudos curriculares, em projetos de 

iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre 

outros, definidos no projeto institucional da instituição de educação superior e 

diretamente orientados pelo corpo docente da mesma instituição. 

 
 

5.6. Conteúdos Curriculares 
 

A estrutura curricular do curso está em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, e poderá ser modificada conforme a necessidade do curso não 

deixando de cumprir as exigências do MEC., mantendo a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, com aulas teóricas e práticas e carga horária compatível. 
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Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 
Percentual 

 
Conteúdos curriculares teóricos e práticos 

3200 horas 84,5% 

 
Estágio Curricular Supervisionado 
 400 horas 10,5% 

 
Atividades Extra- Curriculares  

200 horas 5% 

TOTAL 3800 horas 100% 
 

Carga Horária Total em Horas Curriculares (hora-
relógio)  

3266 h/c 
 

100% 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO:  
Mínimo de 08(oito) semestres 04 (quatro) anos e  
Máximo de 14 (quatorze) semestres 07 (sete) anos 
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5.7. Metodologia 
 

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL estão 

norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do 

egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, busca uma proposta 

metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de formar 

um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras, não só 

para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade em que vive a 

sociedade de um modo geral.  

A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a 

contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema 

central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.  

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que 

devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, 

ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede de 

influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas características. 

Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do 

processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um 

orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o 

conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das informações 

necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis ambientais, em 

especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da Faculdade, é 

fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do processo. 

84,5%

10,5% 5,0%

Representação Gráfica de um Perfil de 
Formação - Carga Horária Percentual 

Conteúdos Curriculares
teóricos e práticos

Estágio Curricular
Supervisionado

Atividades Acadêmicas
Científicas e Culturais

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
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No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são 

as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a 

finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem, 

então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos 

caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, além 

dos objetivos gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.  

De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, aplica metodologias 

modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as 

necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser 

citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, 

estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. Busca-se a utilização de 

métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos 

alunos na busca de soluções práticas para os problemas organizacionais. 

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, 

utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente 

planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela 

apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao currículo, ou 

pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação crítico-ativo dos 

alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios pode-se 

citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, 

como laboratório de informática, com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e 

vídeo, biblioteca adequada, entre outros. 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas 

quais o corpo discente encontra maiores dificuldades. 

 

5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 
 

APRESENTAÇÃO: 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Educação Física – Modalidade 

Bacharelado da FCC, pela sua natureza, é uma atividade curricular obrigatória de 

caráter profissionalizante sendo exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Educação Física.  

Serão encontradas neste documento informações esclarecedoras sobre:  
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- O embasamento legal que orienta e determina o Estágio para acadêmicos do Curso de 

Educação Física da FCC.  

- Objetivos e finalidades do Estágio, incorporado o componente curricular; direitos e 

deveres do estagiário;  

- Procedimento do Curso, Instituições, e alunos estagiários, antes, durante e após o 

Estágio, outras informações.  

Considerando que o estágio contribuirá para que sua formação profissional e humana 

seja mais rica e abrangente, e que as informações contidas no presente Manual possam 

esclarecer e orientar a todos os envolvidos na tarefa do Estágio, esperamos que se faça 

bom uso do presente trabalho e que participem com entusiasmo da vida universitária. 

Para maiores esclarecimentos, consultar o Supervisor de Estágios.  

 

Estágio Supervisionado e Prática Profissional 

 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é como 

ponte que liga a aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por Curso de 

Graduação em Educação Física Bacharelado das instituições onde os estágios estarão 

sendo realizados. 

O Estágio Supervisionado I e II serão desenvolvidos em academias da região, 

Clubes, Condomínios, através de observação, coparticipação e regências no contexto da 

saúde, desafios para a organização e planejamento da prática cotidiana em relação às 

capacidades condicionantes e coordenativas na aplicabilidade do exercício físico à 

saúde e desempenho esportivo. Contemplação das diferentes possibilidades de 

abordagens e experiências na natação, hidroginástica, ginástica aeróbica, ginástica 

localizada, step training, Jump, flexibilidade, musculação, avaliação física, modalidades 

desportivas, treinamento Físico e treinamento desportivo; baseando nos princípios 

teóricos e práticos das modalidades. 

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático Profissionalizante, 

terá um professor Educador Físico registrado no Conselho Regional de Educação Física 

(CREF) responsável, que acompanhará um grupo de alunos orientando-os, ensinando-

os e supervisionando-os no exercício e prática do Bacharelado em Educação Física. A 

estes professores daremos a denominação de Supervisores de Estágio.  
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As atividades desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação 

teórica de forma sistematizada, em atividades teórico-práticas, de ensino e pesquisa 

culminando com o exercício do Bacharelado de Educação Física supervisionada pelo 

Supervisor de Estágio da instituição, o preceptor, que avaliará o graduando em 

Educação Física em todas as etapas do estágio. Reuniões periódicas entre os 

preceptores dos campos de estágio e supervisores de estágio deverão ser realizadas 

conforme princípios do núcleo acadêmico que consta em regimento. 

São 400 horas de estágio que poderão ser cumpridas em 2 semestres de 2ª a 6ª 

feira, 05 horas diariamente ou conforme estabelecido em contrato e desde que satisfaça 

a legislação vigente. 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA FACULDADE CIDADE 

DE COROMANDEL- FCC 

 

DISPÕE SOBRE NORMAS REGULAMENTARES DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO DA FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL- FCC 

 

A Diretora Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, no uso das atribuições e 

considerando a necessidade de regulamentar as normas regimentais relativas ao 

estágio curricular supervisionado, promovendo a pesquisa e a investigação científica, 

tecnológica e cultural, nos campos privilegiados e propícios do estágio e da extensão 

associados ao ensino; e como forma de elevar a qualidade da educação ministrada 

nesta Faculdade, resolve:  

 

NORMAS REGULAMENTARES  

 

CAPÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO  
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Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional 

realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos elaborados 

para aprendizagem social, profissional e cultural.  

Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 

como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, distribuídas por 

atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio bem como a comprovação 

de aproveitamento pelo aluno.  

 

Parágrafo 1: Estágio não é emprego, sendo este uma complementação do ensino 

com duração limitada. O estágio só poderá ser realizado por estudante regularmente 

matriculado e que esteja - comprovadamente - frequentando as aulas, logo, o estágio é 

o período de exercício pré-profissional, previsto em currículo ou não, em que o 

estudante de graduação permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, 

desenvolvendo atividades fundamentais, profissionalizantes ou comunitárias, 

programadas ou projetadas, com duração limitada e supervisão.  

 

Parágrafo 2: O estágio, portanto, é atividade fundamental e inegavelmente significativa, 

por ser capaz de otimizar a profissionalização do estudante. Permite também o 

estabelecimento de canal retro alimentador entre a Instituição e a comunidade, na busca 

constante da moderna tecnologia, aumentando o desenvolvimento técnico-científico de 

que a sociedade carece e exige.  

 

Art. 2 – DO ESTÁGIO  

É um termo prático de caráter técnico, social, cultural e atitudinal que proporciona a 

aplicabilidade de conhecimentos teóricos, através da vivência em situações reais da 

futura profissão. São realizados junto às pessoas jurídicas, públicas e privadas, sob a 

responsabilidade e coordenação do Curso. É o estágio que irá possibilitar o primeiro 

contato com sua futura profissão. Como estagiário, se aprende a atuar fazendo aquilo 

que é peculiar ao campo profissional aprendendo ainda, de forma procedimental, os 

caminhos que podem levar o acadêmico a compreender o mundo do trabalho 

característico de sua escolha profissional, buscando incentivar um maior senso crítico e 

ético pertinente a um bom profissional.  
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Art. 3 – DOS TIPOS DE ESTÁGIO  

Há duas modalidades de estágio: o Estágio Curricular e o Estágio Extracurricular:  

 

§ 3.1 - ESTÁGIO CURRICULAR  

É aquele que faz parte do currículo de um curso, constituindo-se em uma disciplina, 

vinculado a Matriz Curricular e a sua realização é condição para integralizar o currículo, 

o aluno é avaliado de acordo com o Regimento da Instituição. Busca-se elaborar a 

relação teoria/prática.  

No Curso de Bacharelado em Educação Física da FCC, existe a seguinte forma de 

Estágio Curricular, com características e rotinas, como segue abaixo : 

  

§ 3.2 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

Sob a forma de estágio supervisionado, objetivando a vivência da prática dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o período que antecede esta 

disciplina.  

Será desenvolvido em estabelecimentos que atendam os requisitos pertinentes ao 

estágio, públicos ou particulares, mas que estejam conveniados a esta instituição.  

Parágrafo único: A prática de Estágio supervisionado I é oferecida no 7º período, nas 

áreas do esporte e do lazer. Podendo ser realizada em clubes, hotéis, centros 

esportivos, escolas de ginástica, ritmos e recreação.  

 

§ 3.3 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  

A prática de Estágio supervisionado II é oferecida no 8º período nas áreas da saúde e da 

atividade física. Podendo ser realizada em hospitais, academias de musculação e 

ginástica, avaliação física ou treinamento personalizado  

Parágrafo único: Com a supervisão direta dos responsáveis dos estabelecimentos onde 

o estagiário se encontra, conta ainda com a “Orientação” do coordenador de estágios do 

curso, que fará a Supervisão Geral, o controle e avaliação dos acadêmicos. Em todos os 

períodos de estágio curricular, os mesmos desenvolvem-se em três fases:  

a) Fase de orientação: onde o acadêmico é orientado em sala de aula sobre os 

procedimentos para estagiar;  
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b) Fase de observação: aonde o acadêmico irá para o campo de estágio e estará, nessa 

fase, fazendo observações relativas ao seu campo de estágio;  

 

c) Fase de execução: onde o acadêmico estará atuando tecnicamente na modalidade e 

função a qual optou para o seu campo de estágio.  

 

Os Estágios Supervisionados abordarão as seguintes temáticas:  

 Sistema Único de Saúde;  

 Atividade Física voltada a grupos especiais;  

 Atividades Aquáticas (Natação; hidroginástica; entre outras)  

 Atividades em academia (musculação, pilates, danças, lutas, ginástica aeróbica, 

ginástica localizada, step training, Jump, flexibilidade, entre outras);  

 Avaliação física;  

 Treinamento Físico;  

 Condicionamento Físico;  

 Métodos e planejamento do treinamento desportivo  

 

§ 3.4 - ESTÁGIO EXTRACURRICULAR  

Não está previsto no Currículo do Curso, não possuindo, portanto, o caráter de 

obrigatoriedade que define o Estágio Curricular. É uma opção pessoal que o acadêmico 

pode fazer, visando enriquecer a sua formação profissional, na medida em que lhe 

oferece a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido no decorrer do 

curso, de acordo com as normas do Conselho Federal de Educação Física e suas 

diretrizes.  

 

Art. 4 – DOS LOCAIS PARA ESTÁGIOS  

O Curso de Bacharelado em Educação Física da FCC coloca à disposição para a 

realização do estágio:  

§ 3.1 Estágios que podem ser realizados dentro e fora da Instituição, em 

Empresas, Entidades, Academias, Hospitais, Clínicas, Clubes, Hotéis, Condomínios, 
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projeto esportivos e de atividades físicas em escolas, etc., mediante convênios 

específicos acordados entre as instituições. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS E RELATÓRIOS DE ESTÁGIO  

 

Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com a 

missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado pelo 

curso.  

 

Art. 3º - O Projeto de Estágio, a ser elaborado pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIPE, deve conter pelo menos:  

I - introdução;  

II -  justificativa;  

III -  objetivos;  

IV -  procedimentos e estratégias;.  

V -  público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc);  

VI -  campos de estágio;  

VII -  formas de acompanhamento das atividades;  

VIII - formas de avaliação.  

 

Art. 4º - O relatório de estágio dos alunos deve conter:  

I -  capa de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso, 

nome do aluno, série, professor-supervisor, local e data;  

II -  especificação das atividades e carga horária;  

III -  projeto contendo: introdução (fundamentação teórica), justificativa, 

objetivos, procedimentos, material utilizado, público alvo, bibliografia, processo de 

avaliação da ação e dos participantes e conclusão.  

 

Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os 

campos de realização do estágio.  
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Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor 

de Estágio e pelo Coordenador de Curso. 

 

CAPÍTULO III  

DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO  

 

Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio e Coordenador de Curso: 

I -  orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los 

ao NIPE para aprovação;  

II -  propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e 

pesquisa da Instituição;  

III -  acompanhar os estagiários nas atividades programadas;  

IV -  orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação 

dos projetos;  

V -  avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes necessários 

ao futuro profissional.  

 

Art. 8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO  

Cabe ao supervisor do Estágio:  

• Ser formado em Educação Física (Bacharelado) com inscrição no Conselho Regional 

de Educação Física.  

• Coordenar e supervisionar todas as atividades operacionais desenvolvidas pelos 

estagiários;  

• Desenvolver com os estagiários as situações reais de vida e de trabalho, propiciando 

ao aluno a ambiência no mundo profissional, em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural e de relacionamento humano;  

• Atribuir tarefas práticas sem discriminar ou categorizar os estagiários, uma vez que 

os objetivos da disciplina devem ser atingidos por todos;  
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• Realizar efetiva supervisão técnico-profissional a todos os estagiários, 

individualmente, acompanhando-os nos respectivos setores de estágio;  

• Informar quaisquer casos de intercorrências imediatamente ao Coordenador de 

Estágio;  

• Controlar a frequência dos acadêmicos no setor de estágio, registrando-a na ficha de 

avaliação, conforme horário estabelecido para cada turma.  

 

Art. 9 – DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ESTAGIÁRIO  

§ 9.1 – DOS DIREITOS  

• Ser assegurado contra acidentes pessoais;  

• Ter acesso a cópias da documentação relacionada ao estágio e pertinente ao 

estagiário;  

• Solicitar auxílio para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada ao estágio;  

• Receber orientação, acompanhamento e avaliação do estágio.  

 

§ 9.2 DEVERES E RESPONSABILIDADES  

• Frequentar regularmente as aulas do curso;  

• Registrar diariamente frequência no estágio;  

• Elaborar e entregar Planos, Relatórios e outros documentos nas datas estabelecidas;  

• Utilizar, guardar e conservar, com todo o cuidado, impressos e outros materiais de 

utilização;  

• Buscar aperfeiçoar-se nos conteúdos teóricos pertinentes a prática do Estágio;  

• Manter sigilo sobre conteúdo de documentos e de informações confidenciais 

referentes ao local do Estágio;  

• Comunicar a Instituição/Local de estágio, qualquer alteração da situação escolar e 

acadêmica, mudança de endereço, telefone e desistência do estágio por força maior, 

através de documento oficial;  

• Solicitar ao Supervisor de estágio, qualquer alteração relacionada com mudança de 

horário do campo de estágio, através de documento oficial.  

• Acatar orientação e sugestão dos supervisores do estagiário;  
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• Apresentar relatório para o Coordenador de Estágio nas datas estipuladas;  

• Assumir o estágio com responsabilidade, zelando pelo bom nome da Instituição do 

Estágio e do Curso que frequenta;  

• Acatar orientação e decisões do empregador ou supervisor local da Instituição 

quanto às normas internas da mesma;  

• Cumprir integralmente o horário estabelecido pela Instituição, observando 

assiduidade, pontualidade vestimenta adequada e identificação;  

• Comunicar com antecedência de 24 horas, no caso de falta, desde que haja 

consentimento; por parte dos professores supervisores;  

• Tratar cordialmente supervisores, colegas e pessoal que trabalha na Instituição;  

• Prestar agradecimentos ao final do estágio à quem mais próximo trabalhou com o 

estágio.  

• Ter pleno conhecimento do documento: CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA, cumprindo-o na sua íntegra.   

 

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 8º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários 

obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas 

habilitações.  

Art. 9º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-se 

em projetos especiais de Pesquisa e Extensão, tendo direito às horas de estágio 

correspondentes, desde que estas contemplem atividades relativas a sua área de 

formação profissional e estejam ligadas a projetos de ação comunitária.  

Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

5. Atividades Extra-Curriculares (AEC) 

O artigo 12 da Resolução CNE/ Nº 7 de 31.03.2004 no item III - núcleo de estudos 

integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a participação em prevê as 

atividades complementares. 
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Constitui-se de atividade complementar toda atividade que proporcione formação 

em caráter complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes ao 

processo ensino-aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação 

humanista do perfil profissional almejado pelos Cursos da FCC.  

As novas diretrizes curriculares apontam para a necessidade do desenvolvimento 

de competências e habilidades nos alunos. O objetivo é a formação pessoal e social do 

aluno como plataforma básica da sua formação profissional, permitindo-lhes maior 

facilidade no enfrentamento das contínuas mudanças tecnológicas e ambientais do 

mercado de trabalho. 

É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação as Atividades Complementares, pretendendo levar o aluno a buscar formas 

diversificadas de desenvolver o seu perfil profissional, através de participação em ações 

de extensão, pesquisa, iniciação científica e extensão. 

Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma como se 

compõe, atualmente, uma proposta curricular e na metodologia didático pedagógica a 

ser adotada. O enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades requer uma 

metodologia focada na responsabilidade do aluno em aprender e não mais, apenas, no 

professor em ensinar. 

Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do aluno, 

capacidade de pesquisar, analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função do professor 

se transforma de transmissor do conhecimento para orientador na constante busca do 

conhecimento. 

A Faculdade Cidade de Coromandel alinha-se a essa nova metodologia da 

aprendizagem centrada no desenvolvimento de competências e habilidades, 

procurando: 

• Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e de 

práticas laboratoriais; 

• Firmar convênios para estágios curriculares e extracurriculares, e 

desenvolvimento de projetos de assistência comunitária; 

• Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras instituições 

para o desenvolvimento de ações de extensão, dentre outras iniciativas 

que favoreçam a participação discente. 

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do ensino, 

da pesquisa e das atividades de extensão, bem como a consolidação do processo de 

aprendizagem, tendo em vista que este processo depende da atitude assumida pelo 
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aluno de pesquisar, indagar, observar e analisar criticamente, e, ainda, de manter uma 

efetiva participação com o meio social. 

Cada curso atribuirá uma parte de sua carga horária total para as Atividades 

Complementares, que não serão alocadas em nenhum semestre específico. As 

atividades complementares estão detalhadas nos projetos pedagógicos dos respectivos 

cursos, respeitada a especificidade de cada um. 

Quanto ao reconhecimento, somente serão reconhecidas as atividades 

complementares que forem aprovadas e registradas pela Coordenação do Curso e 

enviado projeto ao NIPPEE com o prazo máximo de 15 dias anteriores a execução do 

projeto e após deferimento do mesmo e sua realização terem sido entregues ao mesmo 

órgão lista de presença e fotos do evento. Não serão consideradas as atividades 

realizadas antes do ingresso no Curso. Cada uma das atividades fica limitada a um terço 

da carga horária total de Atividades Complementares. 

O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante processo 

individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a totalidade de 

carga horária. Constará, no Histórico Escolar, o registro das atividades complementares 

em carga horária (total), especificando as atividades realizadas, observando 

regulamento para a realização destas atividades. 

Havendo compatibilidade entre o seu conteúdo e a posição ou adiantamento 

acadêmico do aluno no curso, são admitidas, dentre outras, as seguintes modalidades 

de atividades complementares: 

Serão consideradas atividades complementares: 

 

• Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não 

previsto no currículo ou a carga horária excedente às 200 horas do estágio 

curricular. Para ser considerada atividade complementar o aluno deverá 

apresentar no início do semestre um plano de atividades ao NIPPEE, o qual 

aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao colegiado um 

relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será contabilizado como 

atividade complementar 15 horas. 

 

• Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária 

total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar, 

mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá 

encaminhar ao NIPPEE a carga horária total do aluno. 
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• Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras, 

Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser 

contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o 

Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e 

relatório da atividade ao NIPPEE, o qual aprovará a atividade. 

 

• Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, mediante o 

encaminhamento de cópia do certificado ao NIPPEE. 

 

• Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá 

contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do 

Relatório de Atividades ao NIPPEE. 

 

• Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada 

apresentação de trabalho corresponderá a 5 horas, mediante o encaminhamento 

de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação, que será 

avaliada pelo NIPPEE. 

 

• Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais CAPES B ou 

revista das instituições do grupo, corresponderá a 15 horas e, o publicado em 

periódicos internacionais corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento 

de uma cópia do artigo ao NIPPEE, o qual será aprovado pelo mesmo. 

 
5.10.Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

De acordo com o Regimento Interno da IES será obrigatório à elaboração e 

apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. Essa elaboração é feita 

individualmente pelos alunos. As modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso 

nessa IES ficam autorizados os diversos tipos de trabalho conforme pertinência a área 

de formação e decisão do NDE do curso, sendo aprovado pelo colegiado. Nesses tipos 

de trabalho incluem-se: monografias, artigos e Projetos de Desenvolvimento Final.    

Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se pesquisa 

bibliográfica, revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas de campo de 
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caráter descritivo e experimental, dentre outros que forem considerados pertinentes e 

forem devidamente aceitos por decisão coletiva.  

Em relação aos trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos, 

animais ou plantas, esses só poderão ser executados com a devida autorização dos 

respectivos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), devidamente cadastrados pelo 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

A elaboração e apresentação do TCC será feita com tema e orientador decidido 

juntamente com o NDE e aprovado pelo colegiado do curso. A escolha do tema deverá 

priorizar assuntos relacionados à área de formação do educando, atendendo às linhas 

de pesquisa de cada curso, elaboradas pelo NDE e aprovadas pelo colegiado e 

CONSUAD.  

O professor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), juntamente com o com o 

Coordenador do Curso e o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa, Ensino e Extensão 

(NIPPEE) estabelecerão, através de regulamento próprio, o processo de elaboração e 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso que será executado em consonância 

com tal regulamento. Além disso, deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato 

adequado previsto no manual para formatação de Trabalhos Acadêmico-científicos da 

instituição, que se baseia nas Normas Brasileiras (NBRs) da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). As datas de apresentações e bancas examinadoras serão 

estabelecidas pelo coordenador do curso junto o(a) professor(a) de TCC e apresentadas 

previamente aos alunos, podendo fazer parte delas qualquer docente da instituição que 

componha o quadro do  curso em questão ou qualquer docente da instituição como um 

todo, que possua conhecimento ou interesse no tema a ser apresentado.   

A aprovação do aluno no TCC ocorrerá mediante análise da banca examinadora 

composta por três professores, sendo um destes o orientador do acadêmico. O resultado 

final constará da média atribuída ao trabalho escrito e apresentação oral.  

Não serão expedidos documentos relativos à conclusão do curso caso o aluno 

não tenha elaborado e apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, e/ou não 

tenho sido aprovado pela banca examinadora bem como se não tiver entregue cópia ao 

professor(a) de TCC para arquivo na Biblioteca. 

 

5.2. APOIO AO DISCENTE 
 

O Apoio ao discente busca sanar as dificuldades e motivar os mesmos a 

participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, coloca à 
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disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de programas de 

extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e científica, como 

estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, 

CPA, coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo, 

pedagogo, coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos 

a bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as 

monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o 

estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento 

extraclasse. 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do 

Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, 

pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada 

semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao 

apoio psicopedagógico aos discentes e docentes. 

Cada setor exerce uma função na parte de apoio a esse discente, a secretaria 

fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores 

auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades 

complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam os 

discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham  os mesmos a buscar 

bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com 

recursos próprios. 

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanha o desenvolvimento discente e 

apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da disciplina ou 

conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos docentes, 

especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na elaboração de 

trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos estágios curriculares e 

extracurriculares. 

 

5.2.1. Mecanismos de Nivelamento 
 

Denomina-se Nivelamento Acadêmico o procedimento acolhido pela instituição, 

com o intuito de dar oportunidade de acompanhamento aos alunos que apresentem 

dificuldades de aproveitamento em determinadas disciplinas/componentes curriculares. 

O nivelamento oferecido pela IES aos alunos visa suprir as carências 

pedagógicas dos mesmos. São oferecidas aulas das disciplinas que os discentes 
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apresentem dificuldades em horário extra turno com professores da IES com domínio de 

conhecimento. As inscrições são realizadas na Secretaria e o aluno não tem gasto 

nenhum. 

 As aulas do Nivelamento Acadêmico acontecerão em horários extras e serão 

ministradas pelos professores da própria IES, de acordo com o conteúdo a ser nivelado.  

Os professores responsáveis pelo atendimento deverão apresentar à 

Coordenação do Curso relatórios dos alunos atendidos semestralmente.  

O projeto de nivelamento é estruturado atendendo ao PDI, ao PPI e também aos 

critérios de avaliação seguidos pela CPA na realização da auto avaliação institucional, 

bem como em resposta ao sugerido pelo relatório de avaliação externa do MEC/INEP. 

 

5.2.2. Apoio Psicopedagógico ao Discente/Docente 
 

O Núcleo de Psicopedagogia da Faculdade Cidade de Coromandel objetiva 

oferecer contribuição didático-pedagógica e psicopedagógica ao corpo docente e 

discente, em virtude da diversidade de formações atualmente encontradas entre alunos 

e professores do meio universitário.  

Este programa promove o desenvolvimento do indivíduo por meio de atividades 

de ensino, extensão e orientação específica. Os princípios e práticas da excelência do 

ensino, valorização da inovação, da criatividade e das relações interpessoais, 

fundamentam a formação continuada dos professores e atendimento a alunos com 

necessidade de orientação e encaminhamento. A adoção de práticas pedagógicas 

compatíveis com a forma e o ritmo da realidade econômica e social dos alunos é 

preocupação da instituição de modo a permitir que os profissionais egressos de seus 

cursos sejam capazes de acompanhar a evolução dos conhecimentos produzidos e que 

mudam em surpreendente velocidade na sociedade contemporânea. 

São competências do Psicopedagogo: 

 

I. Desenvolver atividades para minimizar o nível de tensão das pessoas, que refletirá 

em ações construtivas a seu favor e da própria Instituição; 

II. Elevar o nível de produtividade dos alunos, professores e funcionários 

administrativos , de modo geral; 

III. Estimular a modelagem de pessoas para que se tornem mais confiantes, mais 

criativas; 
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IV. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, frente a uma demanda 

de complexidade existente no mundo atual. 

V. Desenvolver projetos que envolvam o corpo docente, discente e apoio técnico 

administrativo; 

VI. Delegar competências quando necessário, para o bom andamento dos seus 

serviços; 

VII. Exercer as demais atribuições próprias do cargo prevista em lei e no Regimento. 

 

Ouvidoria 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel propõe este Projeto de Ouvidoria que, por 

sua vez, está localizada dentro do centro de atendimento psicopedagógico. Ele atende o 

aluno tanto no que se refere ao aspecto psicológico quanto ao aspecto pedagógico, 

tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos discentes, docentes e pessoal 

técnico administrativo e público externo da IES que apresentam dificuldades 

acadêmicas. 

Ele representa um agente de mudança na medida em que suas proposições se 

materializam em iniciativas de caráter estruturador suscetíveis de promover a 

modernização democrática da Instituição com a implantação de mais justiça, mais 

eficácia, maior participação da comunidade acadêmica e da sociedade nas suas 

decisões. 

O projeto, de acordo com a Resolução nº 1, de 26 de Maio de 2008, sujeito a 

alterações e sugestões, é absolutamente necessário e por isso foi implantado a partir de 

Agosto de 2008, tendo em vista constante pela excelência dos serviços prestados nesta 

Instituição. O ouvidor nomeado pela Faculdade Cidade de Coromandel exercerá suas 

funções de forma harmônica, porém com independência e autonomia, seu papel é bem 

mais amplo do que somente ouvir queixas, denúncias, críticas, encaminhar sugestões e 

solicitar informações. 

São competências da Ouvidoria: 

I. Desenvolver atividades que propiciem o bem estar da comunidade acadêmica 

refletida em ações construtivas a favor dos mesmos; 

II. Contribuir para a elevação do nível de produtividade dos discentes, docentes e 

funcionários administrativos, de um modo geral; 

III. Estimular uma melhor condição de atendimento aos alunos, professores e 

funcionários em geral; 
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IV. Analisar e responder as ponderações enviadas ao site institucional no item 

ouvidoria. 

V. Repassar informações a CPA, importantes para solução de problemas e melhoria 

de serviços. 

VI. Apresentar ao público acadêmico e à Direção Geral, relatório das demandas e 

soluções. 

 

Monitoria 

 

O setor de monitoria recruta anualmente alunos, os quais tenham interesse, em 

participar da monitoria por meio de edital. Estes são responsáveis por orientar os 

colegas dentro do processo de ensino aprendizagem, bem como auxiliar os professores 

no nivelamento acadêmico. Aos alunos selecionados, lhes é dado após o término do 

curso, desconto em uma das pós-graduações oferecidas pela IES. 

São competências do monitor: 

I. participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, em tarefas condizentes com seu grau de conhecimento e 

experiência, no planejamento das atividades, no planejamento de aulas, no processo de 

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

experimentais; 

II. participar na prática do ensino, constituindo-se em elo entre professor e aluno, 

sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina; 

III. desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente 

responsável, sob orientação e supervisão do mesmo; 

IV. cumprir os horários pré-estabelecidos para os  plantões  de  monitoria;  

V. estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas 

dúvidas; 

VI. afixar, junto à coordenação, seus horários de plantão; 

VII. preencher corretamente a Ficha de Ponto de Monitoria e entregá-la até o  

5º (quinto) dia do mês subsequente à secretaria da Faculdade; 

VIII. colaborar com a integração entre os estudantes, professor da disciplina  

e a faculdade; 

IX. avaliar o andamento da área e/ou disciplina, do ponto de vista discente; 

X. participar ativamente dos encontros anuais de iniciação científica, pesquisa e 

extensão da FCC, bem como de outros eventos promovidos pela Instituição tais como: 
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seminários, cursos, debates, sessões de estudo e experiências de trabalhos acadêmicos 

diversos. 

 

 

Estímulo a Atividades Acadêmicas 

 

Com relação a Atividades Acadêmicas, os cursos cuidam da prestação de 

serviços através de programas e/ou projetos, de atendimento à população em geral, 

sobretudo a mais carente, nos locais em que as atividades poderão ocorrer para minorar 

as fragilidades e/ou suprir as necessidades respectivas. 

Professores e alunos têm participação em Seminários, Simpósios, Congressos e 

Conferências, centrados em temáticas da área própria, onde irão exteriorizar seus 

pontos de vista, reflexões, a fim de obterem novas aprendizagens, via intercâmbios 

informativos e técnico-científicos. 

A IES tem como certa uma ligação intrínseca com a comunidade, ao dar ênfase 

ao fato de que programas de extensão devem existir para servir às reivindicações e 

necessidades comunitárias. Portanto, será mantido, com qualidade, um setor próprio 

para cuidar, proporcionar a elaboração e execução de planos e projetos de extensão 

para o atendimento à população, facultando o acesso direto dos futuros profissionais às 

dificuldades das pessoas de baixo poder aquisitivo da comunidade local.  

Caberá ao responsável por cada elemento do currículo, promover integradamente 

atividades de pesquisa operacional, de campo e/ou bibliográfica, que sirvam como 

elementos enriquecedores e atualizados do trabalho, tanto nas áreas pedagógica, social 

e da saúde, que possam incentivar e incrementar a produção de novos conhecimentos, 

descobertas e criação de novos métodos e técnicas. O aprofundamento da organização 

do trabalho intelectual, na análise de projetos, monografias, dissertações, estudos de 

casos, amostras, feiras, exposições, excursões de caráter científico, inquéritos sócios 

pedagógicos e o aperfeiçoamento do teor cognitivo, baseado em leituras, atualizações 

bibliográficas, debates, simpósios, seminários e outros.  

Na dimensão da Pesquisa, as programações relativas cuidarão da investigação 

teórica, levantamentos bibliográficos, seleção de material de apoio e outros, via coleta 

empírica, questionários, estatísticas, entrevistas e outros levantamentos, preparando o 

futuro profissional não só para aplicar e interpretar os conhecimentos da Educação, mas 

também para construí-los na medida em que a pesquisa o permitir.  
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A Faculdade, através da iniciação científica e da metodologia de pesquisa, poderá 

estimular a elaboração de trabalhos com rigor científico e que problematizem dados da 

realidade, interroguem as instituições e provoquem a análise crítica e reflexiva sobre 

determinantes da Educação, das práticas e suas variáveis, de suas interpretações e das 

decisões com superação das dúvidas metodológicas, que culminará com a 

apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

 

Iniciação Científica e Extensão 

 

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num tripé 

de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta Instituição. 

Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira que a 

atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com competência, eficiência, 

adequação, responsabilidade e constante processo de atualização e aperfeiçoamento. 

As práticas investigativas, associadas às ações extensionistas, caracterizam-se 

pelo desenvolvimento de pesquisas bibliográficas, estudos de caso, trabalhos de campo, 

sob orientação docente, adequadas ao início das atividades da Instituição, envolvendo 

equipes multidisciplinares constituídas por alunos dos cursos da Faculdade Cidade de 

Coromandel, com propósitos formativos, orientados pelos professores responsáveis 

pelas disciplinas pertinentes e pelo apoio do NIPPEE e seus integrantes. 

No que se refere aos trabalhos de campo, privilegiados como eixos integradores, 

podem se constituir por ações de levantamento e análise de dados e informações 

relevantes para a população da região. Têm como objetivo central pôr o estudante em 

contato com processos investigativos rigorosos, possibilitando o conhecimento de 

procedimentos e metodologias científicas, de forma a estimular nos alunos o 

desenvolvimento da capacidade investigativa, a familiaridade com as grandes questões 

de relevância para a população, a capacidade de sistematizar e interpretar os dados 

produzidos em campo, além das habilidades de atuar em equipes multiprofissionais. 

Responde, ainda, à necessidade atual de formação inter e multidisciplinar. As 

práticas investigativas devem ter potencial para associadas às atividades de extensão, 

se transformar, com a concretização do projeto institucional, em linhas de pesquisa na 

área dos cursos oferecidos. Com essa perspectiva, a LDB 9394/96, no seu art. 43, 

estabelece entre seus objetivos e metas para a Educação Superior “incentivar a 

generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos 
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processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, inclusive com a 

participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa”. 

A construção da prática da pesquisa científica na FCC deverá, assim, iniciar-se 

articulada aos cursos a serem implantados, como um processo de exercício de 

investigação, da pesquisa, do olhar interessado para a realidade que os circunda. Para a 

concretização dessa dinâmica de trabalho, exerce um papel fundamental a disciplina 

Metodologia Científica que contribui, nos cursos de graduação, para o desenvolvimento 

do raciocínio científico e da postura investigativa, ao tempo que instrumentaliza 

metodologicamente o aluno para o processo de pesquisa, como atividade fomentadora 

da produção de novos conhecimentos. 

A iniciação científica, atividade a ser desenvolvida pelos alunos sob orientação 

docente, é um investimento que visa contribuir para a formação de futuros 

pesquisadores.  

O Professor-Orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz a 

mediação de um complexo processo de criação. A Faculdade Cidade de Coromandel 

incentiva a iniciação científica, por meio de trabalhos de conclusão de curso, estudos de 

casos e execução de projetos de pesquisa realizados dentro do seu contexto 

educacional. 

 

Programa de Apoio Financeiro 

 

Para alunos carentes comprovadamente e que possuem excepcional 

desempenho acadêmico aferido pelo Vestibular ou durante o Curso, que necessitam de 

auxílio financeiro para manterem a continuidade de seus estudos, a Faculdade Cidade 

de Coromandel, oferecerá benefícios aos estudantes tais como descontos na 

mensalidade.  

A instituição já firmou convênios com instituições em funcionamento para o apoio 

dos mesmos como o FIES – Financiamento Estudantil do Governo Federal e participa do 

PROUNI (Programa Universidade para Todos) oferecendo bolsas de estudo e empresas 

de nossa cidade. 

 

5.2.3. A comunicação e a Intercomunicação no Curso 
 

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento 

individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores, e 
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posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de 

administração acadêmica. 

O Portal Educacional da FCC conjuntamente com a CPA são as principais 

ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, 

professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com 

indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no 

processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e 

professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e 

a deles com os canais formais da Faculdade. 

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail 

para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no 

seu dia-a-dia. 

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. O 

curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, frequência, 

conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre professores e alunos. 

Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados 

a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são 

parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor) 

e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as 

áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria. 

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCC. Trata-se de 

um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade na 

forma de notas curtas e rápidas. 

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de notícias 

diversas de interesse específico de alunos e professores. 

 

5.4 Acompanhamento de Egressos 
 
Política de Acompanhamento do Egresso 
 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Coromandel 

está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são realizadas pela 

instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o 
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aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar as 

competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos egressos 

nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.  

Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o egresso 

sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações 

obtidas construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos 

cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na 

sociedade. Deve-se levar em consideração que tais informações são importantes 

indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento 

qualitativo de oferta educacional da IES.  

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES 

acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado 

possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos cursos 

objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.  

A política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição 

para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da 

relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o 

entendimento que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo após a 

colação de grau. Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair 

âmbito acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a 

necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir mais seguro 

e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.  

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o 

Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte de 

informações para a auto avaliação continuada da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

 

5.5. Processo de Auto avaliação 

 

O processo de avaliação e de auto avaliação do curso de Educação Física 

Bacharelado está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao 

longo da sua trajetória. 
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A FCC conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da 

instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura. 

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo 

Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE),contribuindo, desta 

forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos. 

Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a Coordenação do Curso realiza 

avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os 

alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às 

disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são 

gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a 

elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das fragilidades 

apontadas. 

Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários 

específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os 

docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram aulas, 

completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações como as 

estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores e estudantes. 

Além do processo de auto avaliação, a identificação das principais demandas 

pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representação 

discente. São realizadas reuniões com os estudantes representantes de turma, quando 

é possível avaliar a percepção dos graduandos em relação ao curso. Nesses encontros 

é possível não só aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e 

transparente a comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

5.13.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso 
 

Os processos de avaliação externa e de auto avaliação de cursos da FCC sempre 

se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos processos e 

políticas institucionais propostas em nosso PDI. 

As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento, 

autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de 

melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e corpo 
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docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à excelência no 

processo de ensino e aprendizagem.  

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos 

direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta aproximadora 

entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando para as principais 

necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e docentes. 

E o Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a 

FCC sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as fragilidades de 

nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos gerais e 

específicos, podendo assim também servir de ferramenta para diagnose e intervenção 

na busca de um egresso com as características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Educação Física Bacharelado. 

A FCC percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e 

tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de 

informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e 

qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES. 

 

5.4. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos 
 

 A Faculdade Cidade de Coromandel possui a Revista Agroveterinária, Negócios 

e Tecnologias e a Revista Saúde e Educação. Ambas possuem como objetivo a 

publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade. As revistas podem 

ser acessadas por meio dos links http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinaria-

negocios-e-tecnologias e http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-e-educacao.  

A prioridade é o fortalecimento das áreas agroveterinárias, negócios, tecnologias, 

saúde e educação, para mostrar o que se está fazendo para o fortalecimento dos 

demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim embasamentos teóricos, 

experiências pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior dos cenários de 

prática – Clínicas de Saúde e Centros Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais 

e faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos 

didáticos e produtos do enfrentamento dos problemas vivenciados em campo poderão 

ser publicados. 

As revistas possuem como missão publicar, semestralmente, artigos técnico-

científicos escritos por pesquisadores de graduação e pós-graduação da FCC, 

estimulando a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas de Ciências 

Administrativas, Ciências Contábeis, Engenharias, CST e Educação. Em ambas as 

http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinaria-negocios-e-tecnologias
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-agroveterinaria-negocios-e-tecnologias
http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-e-educacao
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revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos qualificados produzidos 

durante o curso. 

 

 
5.5.Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de 

Ensino Aprendizagem 
 

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FCC busca 

continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de multimídia. A 

infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla laboratórios de informática 

com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas. Acompanhando a 

evolução dos recursos educacionais, o corpo docente e discente terão a sua disposição 

laboratórios de informática, para atender às demandas dos cursos com livre acesso à 

Internet e ao Portal Educacional.  

 

5.6. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel considera que a avaliação do desempenho 

escolar em seus cursos deve: 

 

• Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica formativa, 

que realimente permanentemente o processo educativo em seus objetivos, conteúdos 

programáticos e procedimentos de ensino; 

• Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, articulados 

coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de aprendizagem 

desenvolvidos no processo de ensino; 

• Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino desenvolvido 

pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho e rendimento 

escolar do aluno; 

• Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da 

disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em 

diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso e a 

Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da 

formação do profissional e do cidadão. 
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A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-aprendizagem 

como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento do aluno nas 

atividades curriculares e de ensino de cada disciplina. São atividades curriculares de 

ensino as preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, 

excursões, estágio curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, 

previstas nos planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso. 

O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota 

parcial, nota de verificação final e nota final expressando-se o resultado de cada 

avaliação em notas de zero (0) a cem (100), sem arredondamento. 

 

A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada disciplina, 

considerando os seguintes aspectos: 

 

I.Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas; 

II.Assimilação progressiva de conhecimento; 

III.Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e de aplicação 

de conhecimento. 

 

 

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano letivo 

correspondem as notas: 

 

I. Nota de Verificação Bimestral (NVB); 

II. Nota de Verificação Final (NVF); 

III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como resultado da 

verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por bimestre, de acordo 

com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.  

 

A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples das 

notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos alunos em 

Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará como nota 
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atribuída à disciplina com média sete (7) descartando a NVF conforme resolução do 

CONSUAD (Conselho de Administração Superior). 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

O diretor geral da Faculdade Cidade Coromandel, no uso de suas atribuições 

legais, considerando as necessidades de atendo no regimento da Faculdade Cidade de 

Coromandel, resolve: 

Artigo 1º- Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado aprovado na 

disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a 7,0. 

 

Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas 

durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final, na qual ele deverá 

também alcançar a nota 7,0. 

 

§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova final, não 

será realizada nenhuma média, ou seja, as notas conseguidas no decorrer do período 

serão desconsideradas e somente prevalecerá a nota alcançada na prova final. 

§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a prova final. 

§ 3º. Para ter direito à prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota 3,0 no período 

cursado. 

§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima 

exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas disciplinas, e 

somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento estabelecidas neste regimento. 

§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima 

exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no período em que se 

reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém, necessário cursar as disciplinas 

em que foi aprovado. 

 

Artigo 3º- Os casos omissos nesta legislação serão resolvidos pela Coordenação 

Acadêmica e Direção Geral. 

 

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Artigo 5º- Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação e revogam as 

disposições anteriores. 

 

5.17. Número de Vagas 

 

O Curso de Bacharelado em Educação Física da FCC oferta 100 (cem) vagas 

anuais, (50 semestrais) as quais são disponibilizadas no período noturno.  

 

5.18. Responsabilidade Social e Inclusão 

 

Entendendo “responsabilidade social” como um conjunto de iniciativas 

estratégicas que pensem e afirmem o indivíduo, a comunidade e a sociedade, na sua 

dimensão emancipatória e cidadã, a FCC explicita a sua responsabilidade social ao 

perceber o ser humano além da sua individualidade, como um integrante do corpo da 

sociedade e, sobretudo, ao cumprir os seus deveres e obrigações para com a esta 

sociedade. 

A Faculdade Cidade de Coromandel tem um compromisso social ancorado em 

valores: “liberdade, cidadania, comprometimento social, justiça, democracia, educação e 

respeito, identidade, criatividade, responsabilidade, pluralidade de ideias, integração, e 

consciência ética”, desde sua fundação. 

Preocupa-se com o planejamento de ações que promovam a inclusão social da 

comunidade e que contribuam para a construção da sua cidadania, visando o 

desenvolvimento pessoal, cultural, profissional e social. 

6- Corpo Docente 
 

6.1 Atuação e Composição do Núcleo Docente Estruturante- NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por um grupo de 

docentes que auxiliem na elaboração do Projeto Pedagógico do curso e seja capaz de 
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implementá-lo e deverá ser composto pelo coordenador de cada curso e de docentes 

atuantes no curso, de acordo com a Resolução n° 01, de 17 de junho de 2010.  

 

Art. 1o. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 

constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso.  

 

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do 

curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção 

de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e pesquisa, e em outras 

dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o 

desenvolvimento do curso.  

 

O Núcleo Docente Estruturante- NDE terá as seguintes atribuições, de acordo 

com a Resolução N° 1, de 17 de junho de 2010. 

 

Art. 2o. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:       

 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;  

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação.  

V - Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso 

definindo sua concepção e fundamentos; participando da revisão e atualização periódica 

do projeto pedagógico do curso para análise a aprovação do Colegiado de Curso; 

VI- Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
 

Art. 3o. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados 

superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE, atendidos, 

no mínimo, os seguintes:  
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I - ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente 

do curso;  

II - ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu;  

III - ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral;  

IV - assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 

assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Bacharel em Educação Física é 

formado pelos seguintes professores: 

 

 
 

NOME 

 
 

TITULAÇÃO 
 

 
REGIME DE 
TRABALHO 

 

José Márcio Vilela Amaral ESPECIALISTA INTEGRAL 

Carlos Eduardo Caixeta de Castro  DOUTOR PARCIAL 

Luciana de Araújo Mendes e Silva   DOUTORA PARCIAL 

Maria Juliana Dias    MESTRE PARCIAL 

Douglas Pereira Castro   MESTRE PARCIAL 

 

 

6.2 .TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DO NDE 

 

A titulação e composição do corpo docente do NDE busca atender as indicações 

da legislação num percentual de 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de formação stricto sensu e graduação (aderência) na área do curso. 

 

6.3 . REGIME DE TRABALHO DO NDE 

 

Os docentes que fazem parte do NDE são contratados em tempo parcial ou 

integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo 

e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal 

dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o 

reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da importância desses 

profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do engajamento dos mesmos 
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com a política pedagógica institucional e as mudanças que as novas tecnologias e a 

globalização proporcionam. 

 

6.4 . Atuação do coordenador(a) 
 

O Coordenador de Curso é apresentado pela Coordenadoria Acadêmica e 

designado pelo Diretor Geral. O mandato do Coordenador de Curso é de 2 (dois) anos, 

permitida a recondução nas eventuais ausências ou impedimentos o Coordenador de 

Curso será substituído por um membro indicado pela Coordenadoria Acadêmica  e 

designado pelo Diretor Geral . 

Cabe ao Coordenador do Curso: 

I. representar o Curso junto a autoridades e órgãos da IES; 

II. elaborar e manter atualizado o regulamento do Curso, e aprovar os 

programas e planos de ensino de suas disciplinas; 

III. supervisionar os trabalhos de registro acadêmico; 

IV. elaborar os projetos pedagógicos de cada Curso e executá-los, depois de 

aprovados pela Coordenação Pedagógica; 

V. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 

transferidos e diplomados; 

VI. sugerir e indicar a contratação, promoção ou dispensa de pessoal docente 

e do pessoal técnico-administrativo vinculados ao Curso; 

VII. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades didático pedagógicas 

atribuídas aos professores, inclusive o cumprimento de horários e jornada 

de trabalho; 

VIII. elaborar, de acordo com os critérios aprovados pela Coordenação 

Acadêmica, a avaliação periódica do desempenho dos professores, e 

participar da Avaliação Institucional; 

IX. zelar pelo cumprimento da carga horária das disciplinas, assim como do 

conteúdo programático; 

X. encaminhar ao Conselho Superior de Administração, devidamente 

fundamentada, representação contra atos de professores ou propostas de 

afastamento de docentes que, no desempenho de suas funções, 

demonstrem incompetência científica, incapacidade didática ou 

procedimento incompatível com os objetivos da IES; 
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XI. zelar pela observância dos prazos e normas didáticas, dando 

conhecimento das ocorrências ao Coordenador Acadêmico; 

XII. colaborar na organização do calendário escolar; 

XIII. elaborar a grade horária das aulas e demais atividades escolares relativas 

ao curso, e gerenciar sua execução; 

XIV. planejar e coordenar a execução de atividades acadêmicas 

extracurriculares ligadas ao curso; 

XV. executar e fazer executar, no âmbito de suas atribuições, as decisões dos 

órgãos Colegiados; 

XVI. apresentar ao Coordenador Acadêmico o relatório semestral das atividades 

desenvolvidas no período letivo; 

XVII. executar e responder pela execução do funcionamento dos estágios 

curriculares; 

XVIII. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este 

Regimento ou normas deste emanadas. 

 

6.4.1. Titulação e Formação do Coordenador do Curso 

 

A titulação do coordenador de curso pode ser lato-sensu ou stricto sensu em nível 

de mestrado, porém o mesmo possui mais de 2 anos de experiência docente e 

experiência profissional na área, que contribui muito para o engrandecimento e 

desenvolvimento de novas propostas juntamente com o NDE. 

 

6.5 . Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
 

O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será integral de 40h e o mesmo 

terá em média 6 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar disciplinas no 

decorrer do curso. 

 

6.6. Titulação do Corpo Docente 
 

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto 

pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida em programa de 

pós-graduação stricto sensu de mais de 60%. Possuindo em seu quadro de docentes, 

professores doutores, mestres e especialistas. 
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6. 7. Regime de Trabalho do Corpo Docente 
 

A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 

60% em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes 

profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades 

extraclasse, monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta previsão buscando 

a interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e do 

específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado no regime de trabalho de 

60%. 

 

 

 

6.8. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do Corpo 
Docente 

 

A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo de 

70% de profissionais com um mínimo de 3 anos de docência superior e vários com 

experiência relevante na área de atuação. 

Os de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o seu 

credenciamento atendendo o quesito. Segue abaixo relação dos docentes vinculados ao 

curso: 

 

TITULAÇÃO TOTAL PERCENTUAL 

DOCENTES 53 100% 

DOUTORADO 7 13,21% 

MESTRADO 17 32,08% 

ESPECIALIZAÇÃO 28 52,83% 

STRICTO SENSU 24 45,28% 

   

   

REGIME DE TRABALHO TOTAL PERCENTUAL 

DOCENTES 53 100% 

INTEGRAIS 14 26,42% 

PARCIAIS 27 50,94% 

HORISTAS 12 22,64% 

INTEGRAIS/PARCIAIS 41 77,36% 
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6.9.  Relação do Corpo Docente 
Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo 

integral" 
 

Com relação ao número de alunos por docente equivalente em tempo integral a 

IES assume o compromisso de manter uma relação de 20 alunos por docente até a 

metade do curso. Como a entrada principal de alunos perfaz um total de 100 vagas 

anuais com duas entradas semestrais de 50 alunos, naturalmente poderemos ter até 

alunos e disciplinas até o final do curso mantendo a média de alunos e docentes nos 

propiciarão uma média de 14 alunos por docente. Naturalmente o processo é gradativo, 

não contando o número de transferências e desistências naturais em Instituições de 

Ensino sejam públicas ou particulares que chegam numa média de até 20 %. 

 

6.10. Alunos por Turma em Disciplina Teórica 
 

As estimativas de alunos por turma nas disciplinas teóricas são de 50 alunos por 

turma. Este item já faz parte da política pedagógica da Instituição desde o seu 

credenciamento podendo no máximo ser acrescida de 10% quando o curso possui 

PROUNI conforme a legislação vigente nunca ultrapassando 55 alunos. 

 

6.11. Número Médio De Disciplinas Por Docente 
 

A intenção quanto à média de disciplina por docente é de duas disciplinas no 

máximo para continuarmos na proposta de qualidade da IES e também de alunos por 

docente. 

 

Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

O Colegiado de Curso é órgão consultivo da Coordenação de Curso, destinado a 

subsidiar a política de ensino nos respectivos cursos e colaborar na sua execução. 

O Colegiado de Curso será presidido por um Coordenador de Curso, escolhidos 

dentre os professores do curso e será designado pelo Diretor Geral, que também poderá 

destituí-lo, a pedido, ou por outros motivos que o justifique; 

 

§ 2º O Coordenador de Curso terá voto de Minerva quando houver empate nas 

decisões tomadas; 
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§ 3º O Colegiado de Curso reunir-se-á, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre 

e, extraordinariamente, com a homologação do Diretor Geral, por convocação do 

Coordenador Acadêmico, ou do Coordenador de Curso, ou ainda por convocação de 2/3 

(dois terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a 

serem tratados. 

 

Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso poderá ser substituído 

por um professor do curso, com a anuência do Coordenador Acadêmico, que solicitará 

sua designação ao Diretor Geral. 

O Núcleo Docente Estruturante, irá assessorar o Colegiado de Curso nas suas 

ações, conforme as competências do mesmo. Sua composição obedece legislação 

específica. 

 

O colegiado de curso será composto: 

I. Coordenador do Curso, seu presidente; 

II. 04 (quatro) professores do corpo docente do curso, eleitos por seus pares;  

III. 02 (dois) discentes do curso, eleito por seus pares; 

IV. 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo eleito por seus 

pares; 

V. 01 (um) representante da sociedade civil; 

 

Cada Colegiado de Curso será responsável pelo planejamento, distribuição e 

execução das tarefas que lhe forem peculiares, em todos os níveis e para todos os fins 

da educação superior, atendidas as determinações dos órgãos superiores de 

coordenação do ensino, pesquisa e extensão, na forma deste Regimento. 

 

Compete ao Colegiado de curso: 

I. Avaliar e atualizar, sempre que houver necessidade, o Projeto Pedagógico 

do Curso - PPC;  

II. Analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares dos 

cursos, propondo alterações quando necessárias; 

III. Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação dos cursos, por meio 

de atos legais da educação superior, em articulação com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), inclusive acompanhando e auxiliando-a na 

divulgação dos resultados; 
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IV. Elaborar proposta do calendário acadêmico anual dos cursos, 

encaminhando-a para a Diretoria da IES, que unificará as informações; 

V. Apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes aos cursos, 

encaminhando-os para parecer ao Diretor da IES; 

VI. Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões 

apresentadas por docentes e discentes; 

VII. Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, 

encaminhá-los a Diretoria da IES; 

VIII. Propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom 

funcionamento do curso, registrando-as em formulários próprios; 

IX. Apresentar ao CONSUAD especificidades do curso referentes às 

Atividades Complementares, Extensão, Estágios Curriculares e Trabalhos 

de Conclusão de Curso, para aprovação; 

X. Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes 

curriculares do curso, visando garantir-lhe a qualidade didático-pedagógica 

e a interdisciplinaridade; 

XI. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões; 

XII. Solucionar as dúvidas que porventura surgirem na aplicação deste 

Regulamento.  

 

Parágrafo único - Das decisões do colegiado de curso, em matéria de sua 

competência, cabem recursos ao CONSUAD, respeitado o prazo máximo de até 5 

(cinco) dias, contados da publicação da decisão. 

 
6.12. Pesquisa e Produção Científica 
 

A IES está buscando um nível de excelência nos cursos com o desenvolvimento 

de laboratórios e pesquisas de alta qualidade e pretende no curso de Educação Física 

Bacharelado tornar-se um polo de referência para a região. Inclusive a IES já está 

buscando parcerias para trabalho em conjunto nos diversos segmentos que estes 

futuros profissionais poderão atuar. A intenção é que o desenvolvimento da iniciação 

científica venha a contribuir fortemente para o crescimento do município e região. Alguns 

contatos para bolsas e participações em linhas de pesquisas pertinentes ao 

desenvolvimento do curso já estão sendo feitos bem como a busca de profissionais que 

possuam produção e características para orientarem futuros trabalhos. Ações como o 
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cadastramento no CNPQ, PBIC e outros órgãos de fomento a pesquisa estão sendo 

desenvolvidos e já possuímos alguns projetos em parcerias. 

 

 

7. Infraestrutura 
 

7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais 

 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-

lhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação 

em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.  

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse 

profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos de 

acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.  

 

 

 7.1.1. Necessidades Auditivas 
 

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a 

fala por intermédio do ouvido e que que pode se manifestar como:  

 

• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não 

impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, 

com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;  

 

• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o 

indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de 

adquirir, naturalmente, o código da língua oral.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico de cada 

curso a inclusão da disciplina de libras.  
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A FCC conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com 

deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e 

envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.  

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido 

de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o 

diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia 

comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos 

compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se 

efetive a FCC buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de 

palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que abordem o 

tema.  

 

 

7.1.2. Necessidades Físicas 
 

Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas 

comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência 

de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou 

adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos dos corpos humanos, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).  

A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e 

utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida.  

 

• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores 

administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência. 

• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  

• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência 

física são remanejados para salas de fácil acesso.  

• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.  
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7.1.3. Necessidades Visuais 
 

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a 

melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como: 

 

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho 

após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do 

melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a 

cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a 

necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos 

didáticos e equipamentos especiais para a sua educação; 

 

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após 

correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao 

educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e 

equipamentos especiais.  

 

• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o caminho a ser 

percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado para 

sinalizar situações que envolvem risco de segurança.  

• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas especificas com 

fones de ouvido para atender ao aluno.  

• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso 

em tamanho diferenciado.  

• Caso necessário à instituição também tem a disposição do aluno um profissional 

capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula. 

 

7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI/Tempo 
Parcial – TP 

 

A Faculdade disponibilizará postos de trabalho individualizado em uma sala para 

a realização das atividades dos professores, que funcionará numa área equipada com 

armários, computador interligado à Internet para a utilização dos mesmos, com 

disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus notebooks, 

impressora e demais materiais necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões 
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do curso, em ótimas condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade. Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para 

o desenvolvimento dos planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e 

pesquisas. 

 

7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços 
Acadêmicos 

 

O curso de Educação Física Bacharelado dispõe de uma sala para os serviços 

acadêmicos do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do 

curso, assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições adequadas de 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, 

possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e 

acadêmica. O espaço é bem ventilado e há acesso à internet. Também estão 

disponíveis computadores que atendem os professores que atuam neste ambiente. 

 

7.4. Sala de Professores 
 

O Curso de Educação Física Bacharelado da Faculdade Cidade de Coromandel 

dispõe de uma sala ampla para os docentes, que oferecem facilidades que possibilitam 

a preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço 

encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do 

trabalho, de ordem acadêmica.  

 

7.5. Salas de Aula 
 

A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que 

apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus possui 

salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também apresenta boa 

iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de conservação e são bem 

arejadas e possuem ventiladores. Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa e 

cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela de 

projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que necessários. 

 

7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 
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A FCC oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática, 

dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades dos 

usuários para as devidas atividades. A IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que 

abrange toda a área educacional. 

 

7.7. Biblioteca 
 
 

7.7.2. Bibliografia Básica 
 

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, 

periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela 

Coordenação do Curso e seu Colegiado. 

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem 

plenamente o conteúdo programático das disciplinas. 

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular, 

disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 

vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto no Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação. 

 

 

 

 

7.7.3. Bibliografia Complementar 
 

As Bibliografias Complementares são compostas por seis títulos por unidade 

curricular, com no mínimo 2 exemplares.  

 

7.7.4.  Biblioteca Virtual  

A Faculdade Cidade de Coromandel buscando facilitar a vida dos usuários, é 

participante da Biblioteca Virtual “Minha Biblioteca” que disponibiliza 9.000 títulos de livre 

acesso em seu acervo eletrônico, qualidade e quantidade do acervo bibliográfico. A 

Biblioteca Virtual disponibiliza a funcionalidade de download e acesso a livros, tornando 

o alcance ao conhecimento mais simples e inovador, usando tecnologias de ponta no 

acervo de livros e periódicos digitais. 
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Por meio de login e senha, docentes, discentes e egressos tem um fácil acesso, 

com a possibilidade de ampliar seus conhecimentos de maneira ampla e com grandes 

opções de bibliografias para todos os cursos da graduação e pós-graduação. 

É importante destacar que a IES está em constante aprimoramento do sistema 

com ferramentas inovadoras, ágeis e fáceis, ampliando periodicamente o acervo 

bibliográfico digital. 

 

7.7.5. Periódicos Especializados 
 

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e 

assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e fulltext. 

 

7.7.6. Bases de Dados Assinadas 
 

Encontra-se na instituição assinatura de base de dados de periódicos bem como 

de biblioteca virtual, visando suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso à 

informação aos docentes e discentes. 

 

7.7.7. Base de Dados de Livre Acesso 
 

SCIELO 

Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros. 

 

BVS 

A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a 

fontes de informação na área de Saúde Pública. 

 

BDTD/IBICT 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 

LIVRE 

Periódicos de livre acesso na internet 

 
7.7.8. Informatização 
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O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, 

trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do 

conhecimento. 

 

7.7.9. Sistema LS Educação 
 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de 

forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar a 

gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários. 

 

Principais Módulos: 

 

Catalogação 

 

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American CataloguingRules 

– AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU 

 

Circulação de Materiais 

 

Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades 

diferenciadas por categoria de usuário. 

 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.  

 

Empréstimo 

✓ Empréstimo para consulta local; 

✓ Empréstimo domiciliar; 

✓ Reserva local; 

✓ Renovação online. 

 

7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais 
 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de 

Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com 
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necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante 

utilização de recursos diferenciados.  

 

Auditiva 

 

O atendimento aos alunos com necessidades educacionais auditivas é realizado 

por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

 

Visual 

 

Aos com necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas disponibilizam o 

sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar 

o acesso de deficientes visuais a microcomputadores. 

 

Física 

 

As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços 

internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes. 

 

7.7.10. Serviços 
 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços: 

✓ Elaboração de fichas catalográficas; 

✓ Visitas guiadas à Biblioteca; 

✓ Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação bibliográfica 

on-line)/SCAD. 

✓ Levantamento bibliográfico 

 
 

7.7.11. Livros da Bibliografia Básica 

 

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Coromandel, cumprindo seu objetivo de 

apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em 

constante atualização e crescimento. 
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7.7.12. Livros da Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as 

disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo as 

necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso e 

com outras áreas. 

 

7.7.13. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes 

 

Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de 

forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos 

para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três anos 

e, no último ano também possuímos revistas e periódicos específicos que passaram a 

fazer parte do acervo. 

 

7.8. Laboratórios Didáticos Especializados 
 

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas de 

segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com 

regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de 

pleno atendimento das demandas do curso, como prevê o instrumento de avaliação. 

 

Laboratório de Informática 

 

A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com máquinas novas 

adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica disponível 

para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário, sempre acompanhado 

pelos monitores. 

 

Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados em 

condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório nº 01 

possui 30 Microcomputadores INFOWAY conectados em rede e internet. O Laboratório 

nº 02 possui 48 microcomputadores INFOWAY conectados em rede. A IES conta com 

uma rede de wi-fi em todas as áreas de acesso comum ao campus.  
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Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante 

quando para deficientes visuais. 

 

Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FCC 

 

A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de 

Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática 

quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos monitores do 

laboratório, podendo ser também informada pelos professores que utilizam o mesmo. O 

setor de Tecnologia da Informação tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as 

operações necessárias e atender demais solicitações. 

 

REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

 

CAPITULO I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Coromandel é 

constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local. 

 

CAPÍTULO II 

Do Pessoal 

 

Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia 

da Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;  

 

Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor de 

Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e 

operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para usos relacionados 

com educação e experiências práticas em geral; 

 

Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o 

assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.  
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CAPITULO III 

Do Horário De Funcionamento 

 

Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma: 

 

I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30; 

II- sábados das 08h00 às 12h00. 

 

CAPÍTULO IV 

Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas 

 

Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária para 

utilização durante aulas práticas conforme cursos na FCC e também para uso em cursos 

de extensão e pós-graduação. 

 

Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser 

realizada com no mínimo três dias de antecedência pelo portal do professor. No caso de 

instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias. 

 

Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para marcação 

de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de prioridade ao 

acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das disciplinas priorizadas 

utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório. 

 

Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a 

partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio entre 

os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de 

agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja disponibilidade dos 

mesmos. 

 

Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze) 

minutos de atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois de 

decorrido essa tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso e o 

agendamento será considerado como não utilizado. 
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CAPÍTULO V 

Usos - Finalidades E Público Alvo 

 

Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade 

Cidade de Coromandel fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a 

práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a utilização 

para interesses particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo uso dos 

computadores a nenhum aluno de qualquer curso. O acesso só será permitido para 

alunos previamente cadastrados em nossos sistemas e matriculados na instituição. 

Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares (usos 

ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no inicio das aulas. 

Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de antecedência do 

inicio das aulas para organização e preparação das atividades para os professores. 

 

Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos 

horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da 

Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio de formulário padrão ou 

e-mail. 

 

Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FCC, para fins 

estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de 

equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de Tecnologia 

da Informação. 

 

Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, 

quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham 

relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição. Acessos 

a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso de mecanismos 

fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente 

banidos e podem desencadear processos punitivos e/ou suspensivos junto às 

Coordenações de Cursos, Coordenação Acadêmica e Direção Geral da Instituição. 

 

Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada, 

será tratada pela Coordenação Acadêmica. 
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Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição 

verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterizem “utilização 

indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES. 

 

Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por 

qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha são de 

uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido descoberta por 

terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição. Nenhuma senha é 

trocada ou alterada por telefone, não existe suporte telefônico externo. 

Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off 

(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por 

pessoas não autorizadas. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Proibições 

 

Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de 

líquidos, alimentos, cigarros, balas e chicletes. 

 

Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo 

de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau uso 

dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões conforme determinação do 

Regimento Interno da IES. 

 

Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de 

tensão, no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado, senão por 

pessoas autorizadas. 

 

Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos 

laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de Domínio 

Público, Shareware ou Demonstrativos. 

 

Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste 

documento será desautorizada. 
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Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Regimento Interno da FCC. 

 

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

7.9. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade 

 

Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas de 

segurança estão implantados laboratórios especializados, com regulamento específico, 

destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento das 

demandas do curso, como prevê o instrumento de avaliação. 

 

7.10. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade 

 
O curso conta com laboratórios básicos e especializados que se destinam à 

realização das atividades práticas necessárias ao desenvolvimento de competências e 

habilidades essenciais à formação do profissional de Educação Física. Tais laboratórios 

possuem regulamentação e medidas de segurança estão previstos a implantação de 

laboratórios especializados, com regulamento específico, destinados à realização das 

aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas de formação 

estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, como prevê o 

instrumento de avaliação. 

 

O curso de Educação Física Bacharelado da FCC conta com os laboratórios 

abaixo relacionados: 

 

Laboratório de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia Humana  

 

 O laboratório de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia Humana possui os 

regulamentos necessários para que possa atender as necessidades dos discentes, 

assim como as normas e medidas de segurança. As aulas práticas acontecem em 

conformidade com dos padrões de segurança, de acordo com o que está previsto nas 

normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP), avaliado, implementado e revisado anualmente. 
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 O laboratório possui 54 m2 e está dividido em 02 (duas) salas. A primeira conta 

com 03 (três) tanques de alvenaria para peças humanas diversas e um sistema de 

ventilação por exaustão. A limpeza dos tanques é feita dentro das normas de segurança, 

conforme consta no POP. A segunda sala, destinada às aulas práticas, possui 03 

bancadas, 25 banquetas, 02 armários, um esqueleto humano, um torso humano 

assexuado, esfigmomanômetros e estetoscópios, 02 crânios com cérebro, duas peças 

humanas (Membro Inferior e Membro Superior), uma caixa de primeiros socorros. O 

sistema de ventilação acontece com auxílio de ventiladores. 

 Este laboratório é exclusivamente usado para as aulas práticas das disciplinas de 

Anatomia Humana, Fisiologia Humana e Neuroanatomia Humana. As aulas de monitoria 

que acontecem fora do horário das aulas, assim como as aulas práticas curriculares, são 

sempre acompanhados pelo(a) monitor(a)/docente das disciplinas.  

 

Laboratório Multidisciplinar 

 O laboratório de CHE apresenta os regulamentos necessários para o atendimento 

discente, assim como as normas e medidas de segurança. As aulas práticas acontecem 

dentro dos padrões de segurança, conforme está previsto nas normativas da IES. 

Também possui o manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), avaliado, 

implementado e revisado anualmente. 

 

 O laboratório possui 65 m2 e está possui 12 bancadas com 35 banquetas. O 

mesmo apresenta um armário de aço para armazenamento de vidrarias diversas e 

lâminas preparadas de citologia, histologia, embriologia, parasitologia, patologia, 

zoologia e botânica além de prateleiras de madeira que armazenam vidrarias como: 

béqueres, erlenmayers, pipetas e tubos de ensaio, bem como 48 microscópios. 

  

 Este laboratório é usado para as aulas práticas das disciplinas de Citologia, 

Histologia e Embriologia e Bioquímica. As aulas de monitoria que acontecem fora do 

horário das aulas, assim como as aulas práticas curriculares, sempre acompanhados da 

monitora/docente das disciplinas. O laboratório recebe aulas de outros cursos da IES 

mediante marcação prévia com o técnico responsável. 

 

Laboratório de Movimento  
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 Este laboratório é utilizado para a prática de atividades físicas: de contato como 

as Lutas, danças e Ginásticas. Conta com um acervo de equipamentos para execução 

das atividades supracitadas: 

 

• 01 colchão grande para execução de acrobacias e saltos; 

• 01 pandeiro, 02 berimbaus, 01 tambor de porte pequeno ,e 01 triângulo - instrumentos 

de percussão os quais são utilizados nas aulas de capoeira; 

• 01 saco de pancada de 90 cm com o peso aproximadamente de 45 kg, para aplicação 

de golpes; 

• 01 tatame de nove peças para demonstração de golpes e técnicas de combate no 

solocomo o JiuJitsu; 

• 02 pares de luvas de boxe, 1 par de botas de karatê,1 par de caneleiras de MuayThai 

para a proteção dos alunos durante as aulas de demonstração; 

• uma esteira elétrica, e uma bicicleta ergométrica para medir o desempenho físico, 2 

pneus de Scania para teste de resistência e força; 

• 02 trampolins; 

• 30 colchonetes; 

• 01 plinto; 

• 08 cones; 

• 01 balança com medidor de altura; 

• 01 colchão auxiliar de área de queda para saltos  

• uma lousa branca para melhor orientação.  

 

Laboratório de Esportes  

 A quadra coberta para as aulas práticas referentes ao Curso de Bacharelado em  

Educação Física pertence à Escola Municipal “Antônio Matias” que ladeia a IES, que 

mantém parceria com o poder público para uso deste espaço. Nesse espaço, são 

realizadas as aulas de Voleibol, Futsal, Basquete, Handebol, Recreação e Lazer e 

Prática de Ensino. O laboratório possui diversas bolas, redes, cones, coletes, 

colchonetes, postes, gols, tabelas, cordas e bambolês. 

 

Laboratório de Natação  

 Esse laboratório é utilizado para disciplina de Natação. Ele se localiza na Natação 

H2O, onde existe um convênio com a FCC. Possui piscina coberta, aquecida, com 

dimensão de 16,80 metros de comprimento por 8,00 metros de largura com 



85 

 

profundidade entre 1,00 a 1,30 metro. Têm 02 vestiários com banheiros e armários 

individualizados, com três chuveiros em cada um. O material didático e pedagógico 

composto por raias, pranchas, pullboy, tapetes, bambolê, palmar, macarrão, fundo falso. 

tapetes; atende as necessidades dos discentes.  

 

Laboratório de Atividades Aquáticas 

  Esse laboratório é utilizado para as disciplinas aquáticas do curso, localizado na 

Natação Maracanã, dispõe de convênio com a FCC. O laboratório possui: 

estacionamento próprio; uma piscina de 12m por 6m com profundidade 1,30m; aquecida 

e coberta; uma recepção; dois vestiários com banheiros e armários individualizados, 

com três chuveiros em cada um; 16 pranchas EVA; 20 espaguetes, 16 caneleiras de 

EVA; 2 tabelas de basquete material plástico; 3 raias, uma caixa de som; um telefone; 

Wifi; 1 bebedouro, 6 cama de hidro jump; uma escada para piscina.  

 

Laboratório de Atletismo e Futebol de Campo 

 O campo de futebol que pertence ao Coromandel Esporte Clube é conveniado 

com a FCC. Ele é utilizado para as disciplinas de Futebol de Campo e Atletismo. O local 

é dotado de banheiros, vestiários, caixa de areia, arquibancada e gramado com 

dimensões oficiais do Futebol. O laboratório disponibiliza os seguintes materiais para as 

aulas: Bolas, cones, coletes, gols, sarrafo, colchão, discos, dardos, martelos, pesos, 

blocos de saída, bastões para revezamento e barreiras.  

 

Laboratório de Atividades Físicas 

  A Academia Borjão Fitness é um espaço conveniado com a FCC que, dispõe de 

infraestrutura completa para as atividades acadêmicas na área da motricidade humana. 

Nesse espaço ocorrem as aulas práticas das disciplinas de Biomecânica, Musculação, 

Cinesiologia e Medidas e Avaliação. A academia contém aparelhos modernos para 

musculação, fitness, dança e lutas. 

 

Estrutura Física para aulas práticas. 

Em relação aos espaços e equipamentos disponibilizados para as atividades 

práticas do Curso de Educação Física, a FCC dispõe de contratos com a Natação, 

Academias e Campo para as aulas práticas. Além de contar com uma quadra coberta e 

iluminada dentro do seu campus. 
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Quadra – A quadra coberta para as aulas práticas referentes ao Curso de 

Educação Física pertence a Escola Municipal “Antônio Matias” que ladeia a IES, onde 

mantém parceria com o poder público para uso deste espaço.  

         Natação e Hidroginástica– Feito convênio particular com as escola de 

natação da cidade “H2O”,e “Maracanã” para as aulas práticas. 

          Futebol de Campo e Atletismo – Convênio particular com o campo de 

futebol do “Coromandel Esporte Clube”. 

          Biomecânica, Musculação, Cinesiologia, Lutas, Dança e Ginástica- 

possui convênio com a “Academia Borjão Fitness”. 

 

7.11.  Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços 
 

São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados pelos 

docentes realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o que foi ministrado 

em sala de aula. 

O Curso de Educação Física Bacharelado da FCC possui infraestrutura, 

equipamentos, materiais e serviços suficientes e adequados ao funcionamento das 

atividades práticas das disciplinas no decorrer do curso. As aulas práticas que são 

ministradas nos laboratórios/espaços de atividades práticas têm como missão 

apresentar ao acadêmico um contato prático e ativo com as futuras atividades que 

deverá desenvolver em sua prática profissional ao mesmo tempo em que consolida os 

conteúdos teóricos estudados pelos alunos, promovendo a interdisciplinaridade. 

É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são regidos 

pela resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Planejamento Operacional 

Padrão no qual estão contidas todas as normatizações específicas para o pleno 

funcionamento do mesmo e para maior segurança dos usuários e alunado que 

usufruirão destes espaços acadêmicos. 
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ESTRUTURA CURRICULAR CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ano de 2020 
BACHARELADO 

 

1º PERÍODO 

Disciplina Teoria Prática  Total Aulas* 

Citologia, Histologia e Embriologia 60 20 80 04 

Anatomia Humana 60 20 80 04 

Metodologia Científica I 20 20 40 02 

Handebol 

 

 

40 40 80 04 

Ginástica Geral 

 

20 20 40 02 

Psicologia do Esporte 40 - 40 02 

História da Educação Física 30 10 40 02 

TOTAL 270 130 400 20 

 

2º PERÍODO 

Disciplina Teoria Prática  Total Aulas* 

Recreação e lazer 40 40 80 04 

Optativa I - Direitos humanos e cidadania 20 20 40 02 

Língua e Comunicação 

 

20 20 40 02 

Crescimento, desenvolvimento e envelhecimento humano  40 40 80 04 

Pedagogia do movimento 30 10 40 02 

Ética e Intervenção Profissional 

 

20 20 40 02 

Fisiologia Humana 60 20 80 04 

TOTAL 230 170 400 20 

 

3º PERÍODO 

 

4º PERÍODO 

Disciplina Teoria Prática  Total Aulas* 

Treinamento desportivo           

 

40 40 80 04 

Futebol 

 

40 40 80 04 

 Urgência e Primeiros Socorros em Educação 

Física 

20 20 40 02 

Basquetebol 

 

40 40 80 04 

Didática Específica 30 10 40 02 

Atletismo 

 

40 40 80 04 

TOTAL 210 190 400 20 
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 5º PERÍODO 

 

  

 

 

 

6º PERÍODO 

Disciplina Teori

a 

Prátic

a  

Total Aulas* 

Cinesiologia e Biomecânica 40 40 80 04 

Políticas Públicas de Saúde  20 20 40 02 

Ginastica de academia 40 40 80 04 

Treinamento desportivo           

 

40 40 80 04 

Educação Ambiental 20 20 40 02 

Libras 20 20 40 02 

Musculação 40 40 80 04 

TOTAL 220 220 440 22 

 

 

7º PERÍODO 

Disciplina Teoria Prátic

a  

Total Aulas* 

Cultura Afro-brasileira e Indígena 20 20 40 02 

Natação 40 40 80 02 

Karatê 

 

20 20 40 02 

Dança 

 

40 40 80 04 

Disciplina Teoria Prática  Total Aula

s* Ritmo e Expressão 20 20 40 02 

Educação Física, Saúde e Qualidade Vida  

 

40 40 80 04 

Hidroginástica 20 20 40 02 

Bioquímica 40 40 80 04 

Voleibol 40 40 80 04 

TOTAL 160 160 320 16 

Disciplina Teoria Prática  Total Aulas

* Administração e organização esportiva 

 

20 20 40 02 

Neuroanatomia 30 10 40 02 

Futsal 40 40 80 04 

Fisiologia do Exercício 60 20 80 04 

Tecnologia da Informação e cominicação em Educação Física 
 

 

20 20 40 02 

Filosofia e Sociologia 

 

 

60 20 80 04 

Optativa II 20 20 40 02 

TOTAL 250 150 400 20 
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Educação Física Especial e Adaptada 

 

40 40 80 04 

Bioestatística  

 

20 20 40 02 

Optativa III 30 30 60 03 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I 40 - 40 02 

Estágio Supervisionado I 

 

20 - 220 01 

TOTAL 270 210 680 22 

 

8º PERÍODO 

Disciplina Teoria Prátic

a  

Total Aulas* 

Medidas e Avaliação 

 

20 20 40 02 

Optativa IV 40 40 80 04 

Ginástica Olímpica 20 20 40 02 

Gestão e Marketing Esportivo 20 20 40 02 

Lutas 20 20 40 02 

Ginástica Ritmica 20 20 40 02 

Esportes Complementares 

 

 

30 30 60 03 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II 40 - 40 02 

Estágio Supervisionado II 

 

20 - 220 01 

TOTAL 230 170 600 20 

 

                            

     TOTAL DO CURSO 

 

1840 

 

1400 

 

3640 

 

160 

 

 
 

Núcleo Optativa I 

Componentes Curriculares  Hora/aula 

Fundamentação Teórico-prática 3240 

Estágio Supervisionado 400 

Atividades Extra   -     Curriculares  200 

Carga Horária Total  3840h/a 

Carga Horária Total em Horas Curriculares (hora-relógio)  3200h/c 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO:  

Mínimo de 08(oito) semestres 04 (quatro) anos e  
Máximo de 14 (quatorze) semestres 07 (sete) anos 
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DISCIPLINA CH Total 

Direitos Humanos e Cidadania 

40 Educação Física, Cultura e Sociedade 

Fitness 

 
Núcleo Optativa II 

 
 
 
 
 

Núcleo Optativa III 

DISCIPLINA CH Total 

Cinesiologia  e Biomecânica  II 

60 Aprendizagem e Desenvolvimento motor 

Psicomotricidade 

 
Núcleo Optativa IV 

DISCIPLINA CH Total 

Voleibol II 

80 
Nutrição, Atividade Física e Qualidade 

de Vida 

Musculação e Cineantropometria 

 

ANEXO 2 

Ementário e Bibliografias 

 

1º PERÍODO 
 

CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
 
Ementa: 
 

Estudos introdutórios a biologia, e aos aspectos biológicos aplicados a pratica do ensino 
de educação física, como citologia, embriologia, genética. Componentes estruturais e 
químicos da célula. Conceitos gerais: célula, células diplóides, genes, cromossomo. 
Princípios básicos da genética. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DI FIORE, M. S.H. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000.  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 12. ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. (Biblioteca Virtual) 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

DISCIPLINA CH Total 

Pedagogia do Movimento 

40 Capoeira 

Xadrez 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W.Histologia - Texto e Atlas - Em Correlação com 

Biologia Celular e Molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

(Biblioteca Virtual) 

EYNARD, A. R.; VALENTICH, M. A.; ROVASIO, R. A. Histologia e Embriologia 

Humanas: Bases Celulares e Moleculares. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca 

Virtual) 

SPERANDIO, F. F.; GIUDICE, F. S. Atlas de Histopatologia Oral Básica. São 

Paulo: Santos, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana - Fundamentos de 

Morfofisiologia Celular e Tecidual. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

SALDLER. Embriologia médica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013. 

(Biblioteca Virtual) 

 
  

ANATOMIA HUMANA 
 

Ementa: 

A disciplina de Anatomia Humana estuda a organização estrutural do corpo humano do 
ponto de vista da morfologia, disposição e relações dos órgãos e sistemas. Estudo dos 
sistemas que constituem a unidade de movimento (sistemas esquelético, sistema 
articular e sistema muscular), unidade de manutenção do indivíduo (sistema respiratório, 
sistema digestivo, sistema urinário e sistema circulatório) e unidade de comando. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

TORTORA, G.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano; fundamentos de anatomia 

e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artimed, 2000 

ROHEN, Johannes W.; LÜTJEN-DRECOLL, Elke; YOKOCHI, Chihiro. Anatomia 

humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. Ed. Barueri, SP: Manole, 

2010 
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PEZZI, L. H. A.; PRINZ, R. A. D.; CORREIA, J. A. P.; PESSANHE. Anatomia 

Clínica Baseada em Problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca 

Virtual) 

JUNQUEIRA, L. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Biblioteca Virtual) 

LAROSA, P. R. R. Anatomia Humana - Texto e Atlas. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. (Biblioteca Virtual) 

HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

VALERIUS, K. P.; FRANK, A.; KOLSTER, B. C. O Livro dos Músculos - 

Anatomia - Ensaio – Movimento. São Paulo: Santos, 2013. (Biblioteca Virtual) 

. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  40H/A 

Importância da metodologia científica no contexto de formação. Hábitos de 

estudo, importância e técnicas de leitura, análise de texto e sua utilização. Construção 

do conhecimento, ciência e pesquisa. Tipos de conhecimento com ênfase nas 

características do conhecimento científico. As etapas básicas do método científico. Tipos 

de pesquisa. Métodos e técnicas de Pesquisa. As fases da pesquisa científica. Tipos de 

trabalhos acadêmicos: resumo; resenha; esquema; fichamentos, etc. Estrutura e normas 

para elaboração de trabalhos acadêmicos: características e formatação do texto 

científico; aspectos gráficos para capa, folha de rosto, sumário, listas, citações, 

referências, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.  (Biblioteca Virtual)     
 
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Instituto Piaget, 

2001. 
 
DEMO, P. Introdução à Metodologia das Ciências. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
NETO, J. A. M. Metodologia Científica na era da Informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 
 
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca 
Virtual) 

 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Grupo GEN, 2010. (Biblioteca Virtual) 
 
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002.  (Biblioteca Virtual) 
.  

 
BASQUETEBOL  
 
Ementa: 
 

Conhecimentos Teóricos e práticos. Fundamentos básicos, jogos adaptados, jogos pré – 
desportivos, técnica, tática e regras básicas de arbitragem. Fundamentos ofensivos e 
defensivos, aplicação de teorias e recursos técnicos, jogos adaptados, jogos pré – 
desportivos no universo escolar, técnica, tática por meio de sistemas organizados 
defensivos e ofensivos, possibilitando a compreensão do jogo, regras de arbitragem. 
Prática de Ensino. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do Desporto. São 

Paulo: Grupo GEN, 2006. (Biblioteca Virtual) 

JUNIOR, D. do R. e TRICOLI, V. Basquetebol, uma visão integrada entre 

ciência prática. São Paulo: Manole, 2005.  

Regras Oficiais de Basquetebol.2001-2002. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, M. B. de. Basquetebol, Iniciação. Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 

BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

FLOYD, R. T. Manual de Cinesiologia Estrutural. São Paulo: Manole, 2011. 

(Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 
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GINÁSTICA GERAL 
 
Ementa: 
 

Estudo dos vários métodos de Ginástica construídos historicamente no campo da 
Educação Física, em especial os introduzidos no Brasil. Atividades práticas utilizadas 
pela ginástica geral. Propicia o conhecimento de abordagens metodológicas no 
desenvolvimento de programas de ginástica. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

CONCEIÇÃO, Ricardo Batista. Ginástica Escolar. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.  
 
TOLEDO. Eliana: SILVA, Paula Cristina da Costa. Democratizando o ensino da 
ginástica: estudos e exemplos de sua implantação em diferentes contextos sociais. São 
Paulo. Fontoura, 2013.  
 
WERNER, Peter H.; WILLIAMS, Lori H.; HALL, Tina J. Ensinando Ginástica para 
Crianças. São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 

BROCHADO, Fernando Augusto. Educação física no ensino superior: fundamentos de 
ginástica artística e de trampolins. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Biblioteca 
Virtual) 

 
COSTA, Marcelo Gomes da.  Ginástica localizada grupos heterogêneos – Rio de janeiro: 
Ed. Sprint, 1998. 

 
DIECKERT, Jurgen. Ginástica Olímpica: exercícios progressivos e metódicos. Rio de 
Janeiro, Ao livro técnico, 1981.  
 
 MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações 
Práticas. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 
PEREIRA, Sissi Aparecida Martins. GRD: aprendendo passo a passo. Rio de Janeiro: 
Shape, 1999.  

 
 

PSICOLOGIA DO ESPORTE  

 

Ementa: 

Introdução à Psicologia do esporte. Atentar para as diferenças individuais e 
comportamento esportivo. Motivação. Influencia social. Dinâmica dos grupos esportivos. 
Últimos avanços em Psicologia do Esporte e Exercício Físico como Ciência do Esporte 
Estudo da relação entre aspectos psicológicos (motivação, ansiedade, crenças, 
estresse, emoções e auto-conceito) e a prática de atividades específicas. Compulsão. 
Perdas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

COZAC, João Ricardo Lebert. Psicologia do Esporte Atleta e ser Humano em Ação.
 Rio de Janeiro: Roca, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
SAMULSKI, Dietmar. Psicologia do Esporte: Conceitos e Novas Perspectivas. Barueri: 
Manole, 2009.  
 
STRAUB, Richard O. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial. Porto 
Alegre: Artmed, 2014.  
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 
2011. (Biblioteca Virtual) 
  
BARROS, Célia S. G. Pontos da Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo: Ática, 
2002.  
 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 
2000.  
 
LUBART, Todd. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca 
Virtual) 
 
HUTZ, Claudio Simon. Avaliação em Psicologia Positiva. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
(Biblioteca Virtual) 
 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Ementa: 
 

Aspectos da historiografia e da nova história frente aos períodos históricos da Educação 
Física no Brasil. Aspectos do estudo desenvolvimentismo, higienismo e eugenismo, e 
das teorias da cultura corporal. Delimitação epistemológica do campo do conhecimento 
da Educação Física. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CASTELLANI, F. L. Educação Física no Brasil: a história que não se conta.10. 

ed. Campinas: Papirus, 1998.  

GHIRALDELLI JR., P. Filosofia e História da Educação Brasileira: da Colônia 

ao Governo Lula. São Paulo: Manole, 2009. (Biblioteca Virtual) 

OLIVEIRA, V. M. de. O que é Educação Física. 5. ed. São Paulo: Cia Brasil, 

1985.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

Shigunov N. A. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 

Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 

(Biblioteca Virtual) 

JARAUTA, B.; IMBERNÓN, F. Pensando no Futuro da Educação: Uma Nova 

Escola para o Século XXII. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 

MCLURKIN, D. L. Questões Sociais Desafiadoras na Escola: Guia Prático 

para Professores. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 

SHIGUNOV. N, A. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 
Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 
(Biblioteca Virtual) 

 
 

2º PERÍODO 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
 
Ementa: 
 

Conceitos fundamentais: qualidade de vida, saúde, estilo de vida e atividade física. 
Cultura dos valores humanos e práticas esportivas relacionadas ao bem-estar e a saúde 
com vista à promoção da qualidade de vida. Identificação e análise do contexto histórico, 
evolução e elementos atuais da atividade física voltada à saúde. 

. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
BRAGA, Cristina; GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do Adulto e do 

Idoso. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 
FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento, Promoção da Saúde e Exercício: 
Bases Teóricas e Metodológicas. São Paulo: Manole, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
NERI, Anita Liberalesso (org). Qualidade de vida e idade madura. 9 ed. Campinas: 
Papirus, 2012.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 

ALMEIDA FLECK, Marcelo Pio de. A avaliação de qualidade de vida: Guia para 
profissionais da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
ASSUMPÇÃO JR., Francisco B. ; KUCZYNSKI,  Evelyn e colaboradores. Qualidade de 
Vida na Infância e na Adolescência: Orientações para Pediatras e Profissionais da 
Saúde Mental. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
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DIANE E. Papalia ;FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. 12. ed.Sao 
Paulo: Bookmam, 2013.  
 
GONÇALVES, AGUINALDO; VILARTA, Roberto. Qualidade de vida e atividade física: 
explorando teoria e prática. São Paulo: Manole, 2004.  
 
HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy.Desenvolvimento Motor ao Longo da 
Vida. Porto Alegre: ArtMed, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA II  
 

Tipos de pesquisa. Métodos e técnicas de Pesquisa. As fases da pesquisa científica. 
Estrutura e normas para elaboração de trabalhos acadêmicos: características e 
formatação do texto científico; aspectos gráficos para citações e referências.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, P. Introdução à Metodologia das Ciências.São Paulo: Atlas, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NETO, J. A. M. Metodologia Científica na Era da Informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  (Biblioteca Virtual) 

APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011.  

(Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 6. Ed. São Paulo, 

2010. (Biblioteca Virtual) 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002.  (Biblioteca Virtual) 

 
LÍNGUA E COMUNICAÇÃO 
 

LÍNGUAGEM E COMUNICAÇÃO  

A disciplina aborda o processo da leitura e escrita na instituição definido língua e 
conhecimento, pressupostos básicos para concepções de linguagem, texto, leitura e 
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escrita. Estuda também as condições de produção da leitura e escrita dos textos 
acadêmicos e os diversos tipos de textos, sua estrutura, funcionamento, argumentação, 
coesão e coerência. 

Bibliografia Básica:  

ALMEIDA, A. F. de A.; ALMEIDA, V. S. R. de. Português básico: gramática  
redação texto. 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2003. (Biblioteca Virtual) 

ANDRADE, M. M. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 8. ed. São Paulo. Atlas, 2010. 

AZEVEDO, Roberta Adalgisa de. UniA: Português básico. (Edição Virtual) 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 34ª ed. São Paulo: Nacional 
1992. 

CAMARA JUNIOR, Joaquim Matoso. Estrutura da Língua Portuguesa. 42º ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. São Paulo: Àtica, 2002. 

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental: de acordo com 
as atuais normas da ABNT. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

PLATÃO, F. S; FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: Leitura e Redação. São 

Paulo, Ática, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

AIUB, Tania. Português: Práticas de leitura e escrita (Edição Virtual) 

BAGNO, M. Preconceito Linguístico: O que é, Como se faz. 52º ed. Loyola: 
São Paulo, 2009. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37º ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2003. 

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. UniA: Leitura e Produção Textual. (Edição 

Virtual) 

FARACO, C. A; TEZZA, C. Prática de Texto: para estudantes universitários. 
18ºed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009.  

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textual. 11. ed. São Paulo: Ática, 2009. 
MAGRI, W. Coleção resposta certa: CESPE/UnB Português. São Paulo: Saraiva, 2013. 
(Biblioteca Virtual) 
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 MARTINS, D. S.; ZILBERHNOP, L. S. Português Instrumental: de acordo com 
as atuais normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010. (Biblioteca Virtual) 
MASSIP, V. Gramática Sucinta de Português. Rio de Janeiro: LTC, 2018.(Biblioteca 
Virtual)  

MASSIP, V. Interpretação de texto – Curso integrado de lógica e linguística. 
São Paulo: EPU, 2011.(Biblioteca Virtual)  

MEC. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. 2. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2000. V. 2. MEDEIROS, J. B. Português instrumental. 10. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2013. (Biblioteca Virtual)  

MUNIZ, W. Série Teoria e Questões - Português para Concursos. 3. Ed São 
Paulo: Grupo GEN, 2014. (Biblioteca Virtual)  

NASCIMENTO, L.; ASSIS, L.M.; OLIVEIRA, A.M. Linguagem e ensino do texto 
– Teoria e prática. São Paulo: Blucher, 2016. (Biblioteca Virtual)  

PLATÃO, F. S; FIORIN, J. L. Para entender o texto: Leitura e Redação. São 
Paulo, Ática, 2003.  

TERCIOTTI, S. H. Português na Prática: Para concursos de graduação e 
concursos públicos. São Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 

 
GINÁSTICA DE ACADEMIA  
 
Ementa: 
 

Diferentes abordagens da ginástica oferecida em academias, seus conceitos e 
implicações em diversos Aspectos; vivências através de laboratórios coreográficos e 
elaboração de programas adequados às respectivas modalidades de ginástica de 
academia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ELLSWORTH, Abigail. Pilates: Anatomia Ilustrada – Guia Completo para Praticantes de 
Todos os Níveis. São Paulo: Manole, 2005.  (Biblioteca Virtual) 
 
ENDACOTT, Jan. Pilates para Grávidas: Exercícios Simples e Seguros para Antes e 
Depois do Parto. São Paulo: Manole, 2007.  
 
ROSSI, Luciana. Nutrição em Academias - Do Fitness ao Wellness. Rio de Janeiro. 
Roca, 2013.  
 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 
2011. (Biblioteca Virtual) 
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CARREIRO, Eduardo Augusto. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da 
Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca 
Virtual) 
 
FRANKLIN, Eric. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a Otimização do 
Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
KAMINOFF, Leslie; MATTHEWS, Amy. Anatomia da Yoga: Guia Ilustrado de Posturas, 
Movimentos e Técnicas de Respiração. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações 
Práticas. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 
NEUROANATOMIA  
 
Ementa 
 

Neuroanatomia. Anatomia topográfica relacionada às estruturas do SNC, com ênfase 
nos aspectos clínicos e funcionais direcionados a Educação Física. Aborda a 
composição anatômica do sistema nervoso contemplando a sua constituição e forma 
através da compreensão dos tecidos, órgãos, estruturas e formas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu, 2004. 

COSENZA.  Fundamentos de Neuroanatomia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. (Biblioteca Virtual) 

MARTIN, John H. Neuroanatomia: texto e atlas. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MARTINEZ, A.; ALLODI, S.; UZIEL, D. Neuroanatomia Essencial. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (Biblioteca Virtual) 

MENESES, M. S. Neuroanatomia Aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  (Biblioteca Virtual) 

SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de Neuroanatomia Humana: 

Guia Prático. Rio de Janeiro: Roca, 2014. (Biblioteca Virtual) 

SNELL, R. S. Neuroanatomia Clínica. traduzido...Moacyr de 

Vasconcelos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual) 

SOBOTA, Johannes. Atlas de Anatomia Humana: Cabeça, pescoço e 

neuroanatomia: Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2000. 

 
ÉTICA E INTERVENÇÃO PROFISSIONAL 
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Ementa: 
 

Discussão da Educação Física na perspectiva da formação e da prática profissional, 
incluindo os aspectos éticos e o campo de conhecimento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARSANO, P. R. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca 

Virtual) 

RIOS, T. A. Ética e competência. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

WALLS, S. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

TAILLE, Y. de L. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: 

Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

TAILLE, Y. de L. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto 

Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 ADEODATO, J. M. Ética e retórica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca 

Virtual) 

CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. 1. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. (Biblioteca Virtual) 

GOZZO, D.; LIGIERA, W. R. Bioética e direitos fundamentais. 1. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 
HANDEBOL 
 
Ementa: 
 

Estudo dos aspectos sócio-histórico-culturais do Handebol. Conhecimentos básicos 
acerca do Handebol: problematização das regras, metodologia de ensino, fundamentos 
técnicos e táticos, estratégias de organização. Reflexões sobre os processos de ensino-
aprendizagem do Handebol. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

CONFEDERAÇÂO BRASILEIRA DE HANDEBOL. Regras oficiais de Handebol. 

Rio de Janeiro: Sprint, 2004 

SANTOS, R dos. Handebol: 1000 exercícios. Rio de Janeiro. Sprint. 2000. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Nutrição para o Esporte e o 

Exercício. 3. ed. Rio de Janeiro. Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual) 

MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica 

do esporte. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

TENROLER, C. Handebol: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint. 2004. 

VANCE, P. de S.; NASSIF, V. M. J.; MASTERALEXIS, L. P. Gestão de Esporte - Casos 
Brasileiros e Internacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca Virtual). 

 
 

3º PERÍODO 
 

 
FISIOLOGIA HUMANA  
 
Ementa: 
 

Organização funcional do corpo humano. Controle do meio interno. Princípios de eletro 
fisiologia. Fisiologia cardiocirculatória, respiratória, digestiva, renal e endócrina. 
Mecanismos neurais de controle. Mecânica das contrações musculares. Postura e 
controle do movimento corporal. Metabolismo energético durante repouso e exercício. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AIRES, M. de M. Fisiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1997. 

CURI, R.; ARAÚJO FILHO, J. P. de. Fisiologia Básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual) 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 1997.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

(Biblioteca Virtual) 

MOHRMAN, D. E.; HELLER, L. J. Fisiologia Cardiovascular (Lange). Porto 

Alegre:Grupo A, 2008. (Biblioteca Virtual) 

MAURER, M. H.. Fisiologia Humana Ilustrada. São Paulo: Manole, 2014. 

(Biblioteca Virtual) 

SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Saraiva, 2014. 

(Biblioteca Virtual) 



103 

 

TORTORA, G.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano fundamentos de anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre. Artmed, 2006. (Biblioteca Virtual) 

 
LUTAS  
 
Ementa:  
 

Estudo e análise de diferentes manifestações das lutas na cultura brasileira. Lutas e 
Educação Física. Aspectos metodológicos e didático-pedagógicos do ensino das lutas 
nos diferentes contextos da educação física.  A capoeira e seus fundamentos históricos, 
sociais, culturais, filosóficos, pedagógicos, técnicos e lúdicos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANCHINI, E. Judô: desempenho competitivo. São Paulo: Manole, 2001. 

RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O Ensino das Lutas na Escola. Porto Alegre: 

Penso, 2015. (Biblioteca Virtual) 

BREDA, Mauro; GALATTI, Larissa; SCAGLIA, Alcides José; PAES, Roberto. 

Rodrigues. Pedagogia do esporte aplicada às lutas. São Paulo: Phorte, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica 

do esporte. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

EDNIR, M.; CECCON, C.; CECCON, C. ( ilustrador) ; VELZEN, B. V. ; EMST, A. 

Mestres da Mudança: Liderar Escolas com a Cabeça e o Coração. Porto Alegre: 

Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

ANTUNES, C. Novas Maneiras de Ensinar, Novas Formas de Aprender. Porto 

Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 
DIDÁTICA ESPECÍFICA  
 
Ementa: 
 

Estudo dos fundamentos da Didática e sua relação com as ciências da educação. Papel 
da didática na formação do profissional de Educação Física. Tendências pedagógicas 
norteadoras da Didática e sua relação com o processo de organização didático-
pedagógica. Os elementos da didática. Planejamento e gestão do processo de ensino e 
aprendizagem. Planejamento e seus diferentes níveis, e elaboração de planos dentro da 
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Matriz Curricular vigente. A relação teoria e prática e a construção dos saberes e 
desenvolvimento de competências.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, A. C. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2006. (Biblioteca 

Virtual) 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez. 1994.  

LIMA, A. B. de. PPP Participação, gestão e qualidade da educação. 

Uberlândia: Assis, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MALHEIROS, B. T. Série Educação - Didática Geral. Rio de Janeiro: Grupo 

GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 

PARENTE, C. da M. D.; DO VALLE, L. E. R.; DE MATTOS, M. J. V. M. A 

Formação de Professores e seus Desafios Frente às Mudanças Sociais, Políticas e 

Tecnológicas. Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Biblioteca Virtual) 

FLEITH, D. de S.; ALENCAR, E. M. L. S. de (Orgs.). Desenvolvimento de 

talentos e altas habilidades: Orientação a pais e professores. Porto Alegre: Grupo A, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

CHALOT, B. Relação com o Saber, Formação dos Professores e 

Globalização - Questões para educação de hoje. Porto Alegre: Grupo A, 2005. 

(Biblioteca Virtual) 

 
GINÁSTICA RÍTMICA  
 
Ementa: 
 

A disciplina Ginástica Rítmica desportiva tem como características  
básicas, fundamentar os principais movimentos orgânicos, globais, amplos, dinâmicos, 
rítmicos, fluentes, estéticos e expressivos, qualidades 
estas que sao interligadas entre si e com as qualidades físicas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALONSO, Heloisa de Araújo Gonzales. Pedagogia da Ginástica Rítmica. Teoria e 

Prática. Phorte, 2011. 

GAIO, Roberta. Ginástica Rítmica da iniciação ao alto nível. Fontoura, 2008. 
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WERNER, P. H.; WILLIAMS, L. H.; HALL, T. J. Ensinando Ginástica para 

Crianças. São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BROCHADO, F. A. Educação física no ensino superior: fundamentos de 

ginástica artística e de trampolins. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

(Biblioteca Virtual) 

WERNER, P. H.; WILLIAMS, L. H.; HALL, T. J. Ensinando Ginástica para 

Crianças. São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações 

Práticas. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

GREGUOL, M; COSTA, R. F. da (orgs.). Atividade Física Adaptada: Qualidade 

de Vida para Pessoas com Necessidades Especiais. São Paulo: Manole, 2013. 

(Biblioteca Virtual) 

RANGEL, I. C. A.; DARIDO, S. C. Educação Física no Ensino Superior - 

Educação Física na Escola: Implicações para a Prática Pedagógica. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Grupo GEN, 2006. (Biblioteca Virtual) 

 
 

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA  
 
Ementa: 
 

Interpreta as relações educação, sociedade e Filosofia. Estudo das concepções teóricas 
sobre a educação física no discurso sociológico dos autores clássicos das Ciências 
Sociais (Marx, Durkheim e Weber) e no discurso dos autores contemporâneos. 
Contextualizar sociologicamente e filosoficamente o surgimento, evolução e 
contradições do sistema educacional brasileiro. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHAUI, M. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2000 

LAKATOS, E. M. Sociologia geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

REALE, M. Introdução à Filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. (Biblioteca 

Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

STEGMÜLLER, W. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 
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DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Grupo GEN, 2002. (Biblioteca Virtual) 

CHARON, J. M.; VIGILANT, L. G. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2013. 

(Biblioteca Virtual) 

CORSARO, W. A. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Penso, 2011. (Biblioteca 

Virtual) 

RACHELS, J.; RACHELS, S. Os Elementos da Filosofia Moral. Porto Alegre: 
Grupo A, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 
LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  
 
Ementa:  
 

Política da Educação Inclusiva. História da educação do Surdo. Abordagens 
metodológicas. Introdução à língua de Sinais. Gramática da Língua de Sinais. 
Legislação. Expressão corporal. Dramatização e música.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado 

trilingie da lingua de sinais brasileira. 2. ed. Ilustrações de Silvana Marques. São 

Paulo: USP/Imprensa Oficial do Estado, 2001. 

ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. 

Porto Alegre: Grupo A, 2015. (Biblioteca Virtual) 

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre. Artmed, 2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de Sinais - Instrumento de Avaliação. 

Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto 

Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 MOURA, M. C. Educação para Surdos - Práticas e Perspectivas II. São Paulo: 

Santos, 2011. (Biblioteca Virtual) 

NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos - Uma Jornada Interdisciplinar 

Rumo ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva, 2009. 

(Biblioteca Virtual) 

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 

Lingüísticos. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca Virtual) 

VOLEIBOL  
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Ementa: 
 

Fatos históricos da criação e evolução do Voleibol. A aprendizagem do Voleibol e os 
pequenos jogos. Aprendizagem motora aplicada ao Voleibol. Noções de arbitragem. 
Coordenação de jogos. Fundamentos do voleibol. Vivência orientada e estudo reflexivo 
das metodologias para a prática esportiva do voleibol. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BIZZOCCHI, C. C. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. 

4. ed. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MIRON, Edson Martins. Voleibol Sentado: brincar e jogar na educação física 

escolar. Edufscar, 2017 

RIBEIRO, J. L.S. Conhecendo Voleibol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

STAUGAARD-JONES, J. A. Exercício e Movimento: Abordagem Anatômica – 

Guia para o Estudo de Dança, Pilates, Esportes e Yoga. São Paulo: Manole, 2015. 

(Biblioteca Virtual) 

SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte: Conceitos e Novas Perspectivas. São 

Paulo: Manole, 2009. (Biblioteca Virtual) 

BIESEK, S.; ALVES, L. A.; GUERRA, I. (orgs.). Estratégias de Nutrição e 

Suplementação no Esporte. São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica 

do esporte. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

 
 

4º PERÍODO 
 

 
ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Ementa: 
 

Conhecimento geral da organização e da administração da educação física e dos 
desportos, em seu âmbito internacional e nacional. Estrutura, funcionamento e o sistema 
de poder em desenvolvimento no Brasil. Noções gerais sobre a organização esportiva 
em países socialistas. Organização prática de eventos e calendários esportivos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES: torneios e campeonatos. 21. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint, 2003.  

POIT, D. R. Organização de Eventos esportivos. 5. ed. São Paulo: Post, 2013.  

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

(Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. da G. S. Projetos Pedagógicos na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual) 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Administração estratégica na prática. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 1995. (Biblioteca Virtual) 

THURLER, M. G.; MAULINI, O. A Organização do Trabalho Escolar: Uma 

Oportunidade para Repensar a Escola. Porto Alegre,Penso. Porto, 2012. (Biblioteca 

Virtual) 

CANÁRIO, R. A Escola tem Futuro? Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca 

Virtual) 

CARREIRO, E. A. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da Educação 

Física e Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca Virtual) 

 
URGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Ementa: 
 

Estudo dos fundamentos de higiene e saúde: conceituação, prevenção e ciências 
auxiliares. Conhecimento dos princípios gerais de primeiros socorros em Educação 
Física, bem como noções de epidemiologia e doenças transmissíveis. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CALCAGNOTTO, G. N.; COBALCHINI, G. R. (orgs.).BIANCHI, M. V.; Novos 

Desafios no Atendimento de Urgência. Rio de Janeiro: Roca, 2011. (Biblioteca Virtual) 

FLEGEL, M. J. Primeiros Socorros no Esporte. São Paulo, Manole 2002. 

HAFEN, B. O.; KUITH. J.; FRADSEM, K. J. Primeiros Socorros para 

Estudantes. São Paulo: Manole 2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, E. R.; CAMPOS, V. Primeiros Socorros para os seus Filhos - 

Traumatismo Dentário. Rio de Janeiro: Santos, 2011. (Biblioteca Virtual) 



109 

 

FLEGEL, M. J. Primeiros Socorros no Esporte. São Paulo, Manole 2002. 

(Biblioteca Virtual) 

HIGA, E. M.; ATTALAH, Á. N.; BAFI, A. T.; MANCUSO, F. J. N. Guia de Medicina 

de Urgência. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

PERRIN, D. H. Bandagens Funcionais e Órteses Esportivas. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. (Biblioteca Virtual) 

CARVALHO, A. C.; MOREIRA, R. S. L. Treinamento de Emergências 

Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia Leigos: TECAL. São 

Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 
RITMO E EXPRESSÃO 
 
Ementa: 
 

Estudo do Ritmo e do Som em seus diversos aspectos, e sua aplicação nas atividades 
direcionadas para Educação Física. Noções de teoria musical, jogos rítmicos, 
brinquedos cantados e dança folclórica. Expressão corporal. Noções de análise musical 
e coreografia. 

 
Bibliografia Básica:  
 

MARTINS, Sissi. Ginástica rítmica desportiva: aprendendo passo a passo. Rio de 
Janeiro: Shape, 2000.  

 
SANKIEVICZ, Alexandre. Liberdade de Expressão e Pluralismo, Perspectivas de 
Regulação1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. (Biblioteca Virtual)  

 
NANI, Dionísia . Dança – Educação: Princípios , métodos e técnicas – Rio de Janeiro 
.Ed. Sprint, 3ª Edição, 1995.  

 
Bibliografia Complementar: 
 

BROCHADO, Fernando Augusto. Educação física no ensino superior: fundamentos de 
ginástica artística e de trampolins. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (Biblioteca 
Virtual) 

 
DARIDO, S.C.; RANGEL, I.C.A. Educação física na escola: implicações para a prática 
pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

 
KASSING, Gayle Ballet: Fundamentos e Técnicas. São Paulo:Manole, 2016. (Biblioteca 
Virtual) 

 
SAMPAIO, Flávio. Ballet essencial. Rio de Janeiro: Sprint, 1996.  

 
TOLEDO. Eliana: SILVA, Paula Cristina da Costa. Democratizando o ensino da 
ginástica: estudos e exemplos de sua implantação em diferentes contextos sociais. São 
Paulo. Fontoura, 2013.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 40 H/A 

Educação Ambiental: evolução, conceitos, objetivos, princípios básicos e Política 

Nacional de Educação Ambiental, Fundamentos filosóficos, éticos e morais relacionados 

à Educação Ambiental, eco cidadania e eco educação. Questões ambientais urgentes: 

resíduos, água, poluição, energia elétrica, desmatamentos e queimadas. Educação 

Ambiental e atitudes efetivas centradas na sustentabilidade dos recursos naturais. As 

formas de atuação na educação ambiental em suas diferentes modalidades (formal, não 

formal e informal) bem como análise e elaboração de projetos aplicáveis à educação 

ambiental. Prática ecológica: os hábitos gerais a serem mantidos e alterados no dia-a-

dia das diferentes profissões com vistas à sustentabilidade. 

 

Bibliografia básica: 

BERNA, V. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001. 
 
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Legislação Ambiental. São Paulo: Saraiva, 

2014.  (Biblioteca Virtual) 

 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas.  9. ed. São Paulo: Gaia, 

2004. 

  

Bibliografia Complementar: 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Gestão Ambiental. São Paulo: Saraiva, 
2014. (Biblioteca Virtual) 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Meio Ambiente: guia prático e didático. São 
Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

BETIOL, L. S.  Responsabilidade Civil e Proteção ao Meio Ambiente. São 
Paulo: Saraiva, 2009. (Coleção Prof. Agostinho Alvim). (Biblioteca Virtual) 

RUSCHEINSKY, A. (Org.). Educação Ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. 
Porto Alegre:  Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

IBRAHIN, F. D. Educação Ambiental: estudo dos problemas, ações e 
instrumentos para o desenvolvimento da sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. 
(Biblioteca Virtual) 

 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MÍDIAS E EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
 
Ementa 
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Noções básicas sobre computador; utilização do ambiente Windows e seus principais 
aplicativos; editor de texto Microsoft Word; ambiente de trabalho com interface gráfica; 
navegação e pesquisa na Internet; utilização de correios eletrônicos.   

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall. 2004.  

TAJRA, S. F. Informática na Educação - Novas Ferramentas Pedagógicas 

para o Professor na Atualidade. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 

TANENBAUM, A. S; WOODHULL, A. S. Sistemas Operacionais: Projetos e 

implementação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARISSIMI, A. da S.; ROCHOL, J.; GRAVILLE, L. Z.. Redes de Computadores: 

Volume 20 da Série Livros Didáticos Informática UFRGS. Porto Alegre: Bookman, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

BUENO, W. da C. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais.São Paulo: 

Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

MARÇULA, M.; FILHO, P. A. B. Informática - Conceitos e Aplicações. São 

Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

ROCHOL, J. Comunicação de dados, série livros didáticos informática 

UFRGS. Porto Alegre: Bookman, 2012. (Biblioteca Virtual) 

TAJRA, S. F. Desenvolvimento de Projetos Educacionais - Mídias e 

Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

 
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 
 
Ementa:  
 

Introdução à fisiologia do esforço. Bioenergética. Aspectos cardiopulmonares no 
exercício. Aspectos neuromusculares no exercício. Adaptações metabólicas agudas e 
crônicas ao exercício. Resposta endócrina ao exercício. Adaptações da criança ao 
exercício. Diferenças sexuais no exercício físico. Obesidade. Alterações metabólicas 
advindas com a atividade física, em crianças, adolescentes, adultos e idosos. As 
alterações músculo esqueléticas e cardiorrespiratórias decorrentes da prática de 
atividade física. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
GUYTON, A. C.; HALL, J E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
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PITHON-CURI, T. C. Fisiologia do Exercício. Guanabara-Koogan: Rio de 

Janeiro, 2013. (Biblioteca Virtual) 

DANTAS, Estélio H.M. A Prática da preparação física. 6.ed. São Paulo: Roca, 

2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

KRAEMER, W. J.; FLECK, S. J.; DESCHENES, M. R. Fisiologia do Exercício - 

Teoria e Prática. Guanabara-Koogan: Rio de Janeiro, 2013. (Biblioteca Virtual) 

PLOWMAN, S. A.; SMITH, D. L. Fisiologia do Exercício - Para Saúde, Aptidão 

e Desempenho. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. (Biblioteca Virtual) 

McARDLE, W. D; KATCH, F. I.; KACTH V. L. Fisiologia do Exercício: Energia, 

Nutrição e Desempenho Humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

(Biblioteca Virtual) 

TAYLOR, A. W.; JOHNSON, M. J. Fisiologia do Exercício na Terceira Idade. 

São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

TORTORA, G.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano fundamentos de anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Biblioteca Virtual) (Biblioteca Virtual) 

 
 
RECREAÇÃO E LAZER  
 
Ementa: 
 

Estudos da recreação e lazer - tempo livre. Jogos: classificação e teorias. Organização, 
planejamento e desenvolvimento de atividades recreativas. Seleção de atividades e 
processos pedagógicos. Metodologia do Ensino da Educação Física no Contexto da 
Saúde. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FRITZEN, S. J. Jogos Dirigidos para Grupos, Recreação e aulas de Educação 

Física. Petrópolis: Vozes, 2001.  

MALUF, A. C. M. Brincar: prazer e aprendizado. 6. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

2009.  

RIBEIRO, O. C. F. Lazer e Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014.  (Biblioteca 

Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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BRUSTOLIN, G. M.; LOPES C. G. Técnicas e Práticas de Lazer. São Paulo: 

Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

MACEDO, L. de; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Os Jogos e o Lúdico na 

Aprendizagem Escolar. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

DIAS, C.; ISAYAMA, H. F. Organização de Atividades de Lazer e Recreação.  

São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

WATT, D. C.Gestão de Eventos em Lazer e Turismo. Porto Alegre: Bookman, 

2004. (Biblioteca Virtual) 

MELO, V. A. de; ALVES JR., E. de D. Introdução ao Lazer. São Paulo: Manole, 

2012. (Biblioteca Virtual) 

 
5º PERÍODO 

 
 
FUTSAL 
 
Ementa: 
 

História e  evolução da modalidade. Regras. Abordagem da pedagogia do movimento e 
esporte. Fundamentos e técnicas de ensino. Conhecimentos sobre treinamento 
esportivo. Elementos que utilizam o esporte como meio educacional e promoção da 
saúde. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

SALES, Ricardo Moura. Futsal & Futebol. Bases Metodológicas, Ícone, 2011 

FONSECA, Gerard Maurício. Jogos de Futsal: da aprendizagem ao treinamento. 

Educs, 2011. 

VOSER, R. da C.; GIUSTI, J. G. M. O Futsal e a Escola: Uma Perspectiva 

Pedagógica. Porto Alegre: Penso, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BROCHADO, F. A. Educação física no ensino superior: fundamentos de 

ginástica artística e de trampolins. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

(Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

KIRKENDALL, D. T. Anatomia do Futebol: Guia Ilustrado para o Aumento de 

Força, Velocidade e Agilidade no Futebol. São Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca 

Virtual) 
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CUNHA, S. A.; MOURA, F. A.; CASTELLANI, R. M.; BARBIERI, F. A. Educação 

Física no Ensino Superior – Futebol: Aspectos Multidisciplinares Ensino e 

Treinamento. Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 2009. (Biblioteca Virtual) 

GOMES, A. C.; SOUZA, J. de. Futebol: Treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 
 
BIOQUÍMICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Ementa: 
 

Estrutura e função biológica das proteínas. Enzimas, função e fatores que influenciam a 
atividade enzimática. Estrutura e função dos carboidratos. Metabolismo energético. 
Estrutura e metabolismo de lipídeos Balanço energético na integração do metabolismo 
de carboidratos, lipídeose proteínas de ação hormonal. Bioquímica da digestão e 
absorção dos alimentos. Contribuição metabólica dos tecidos hepático, renal, cardíaco e 
adiposo para o desempenho muscular. Bioquímica do tecido muscular. Bioquímica do 
sangue. Bioquímica do tecido ósseo e conjuntivo, variações metabólicas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HOUSTON, M. E. Bioquímica básica da ciência do exercício. São Paulo: Roca, 

2001. 

HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: ArtMed,  

2015. (Biblioteca Virtual) 

LEHNINGER, A. Princípios de bioquímica. São Paulo: Elsevier, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de 

Laboratório em Bioquímica e Biofísica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

(Biblioteca Virtual) 

NARDY, M. B. C.; SANCHES, J. A. G.; STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e 

Tópicos de Biofísica - Um Marco Inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

(Biblioteca Virtual) 

HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 

2015. (Biblioteca Virtual) 

MARZZOCO, A. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. (Biblioteca Virtual) 

MURRAY, R. K.; BENDER, D. A.; BOTHAM, K. M.; KENNELLY, P. J.; RODWELL, V. W.; 
WE. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). Porto Alegre: AMGH, 2013. (Biblioteca 
Virtual) 
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 NATAÇÃO  
 
Ementa: 
 

A história da evolução da natação no contexto mundial, segurança na piscina, técnica 
dos quatro nados, técnicas de salvamento, natação utilitária. Estudo teórico e prático dos 
exercícios aquáticos, seus benefícios e fatores de risco. Planejamento, execução e 
implementação de intervenções na prática de exercícios aquáticos visando a promoção 
da saúde e qualidade de vida. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CABRAL, F.; CRISTIANINI, S.; SOUZA, W. A de. Natação 1000 exercício. Rio de 

Janeiro: Sprint. 2001. 

COSTA, P. H. L. da. Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios para o 

Ensino. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

MACHADO, D. Metodologia da natação. São Paulo: EPV. 2004. 

 

BLIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GREGUOL, M. Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com Autonomia. 

São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

MCLEOD, I. Anatomia da Natação. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

SALO, D.; RIEWALD, S. A. Condicionamento Físico para Natação. São Paulo: 

Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

COSTA, P. H. L. da. Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios para o 

Ensino. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

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

Treinamento para Velocidade, Resistência e Técnica. São Paulo, Manole, 2009. 

(Biblioteca Virtual) 

 
GESTÃO E MARKETING     
 
Ementas: 
 

A visão do planejamento estratégico voltado para o mercado. Elaborar, executar, avaliar, 
coordenar, supervisionar, gerenciar e dirigir projetos de marketing esportivo por meio da 
Educação Física e do Esporte. Diferenças entre gestão e marketing. Gestão e marketing 
esportivo. Marketing pessoal.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
CARREIRO, Eduardo Augusto. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da 
Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2007. (Biblioteca Virtual) 
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ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES: torneios e campeonatos. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2003.  
 
MELO NETO, Francisco Paulo. Marketing esportivo e social. Londrina: Midiograf, 1997. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na Educação Infantil.Artmed.Porto Alegre,2008. (Biblioteca Virtual) 
 
BORGES-ANDRADE, Jairo E. ; ABBAD,Gardênia da Silva ; MOURÃO, Luciana e 
colaboradores Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho 
- Fundamentos para Gestão de Pessoas. Porto Alegre: Grupo A, 2011. (Biblioteca 
Virtual) 
 
MONTEIRO, Eduardo; MOTTA, Artur; RAMAL, Andrea Cecilia (org.). Série Educação - 
Gestão Escolar - Perspectivas, Desafios e Função Social. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
REIN, Irving; KOTLER, Philip; SHIELDS, Bem. Marketing Esportivo: A reinvenção do 
esporte na busca de torcedores . Porto Alegre: Bookman, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
VERRY, Maduro. Sportmarketing. Rio de Janeiro: Sprint, 1997.  

 
 
MUSCULAÇÃO  
 
Ementa: 
 

Metodologia e objetivos da Musculação. Manuseio de equipamentos. Fundamentos 
fisiológicos da musculação. Treinamento de exercícios resistidos: volume, intensidade e 
duração na aquisição de resistência, força, potência e hipertrofia muscular. Finalidades 
da musculação: promoção de saúde, aptidão física e estética. Musculação para 
diferentes faixas etárias. Musculação para populações especiais. Individualização da 
avaliação e da prescrição do treinamento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
RAMSAY, Craig. Musculação: Anatomia Ilustrada – Guia Completo para Aumento da 
Massa Muscular. São Paulo: Manole, 2016. 
 
LIMA, Cláudia Silveira ; PINTO, Ronei Silveira. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: 
Artmed,2011.  
 
ROSSI, Luciana. Nutrição em Academias - Do Fitness ao Wellness. Rio de Janeiro: 
Roca, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
MAGEE, David J.. Avaliação Musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
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EVANS, Nick. Anatomia da Musculação. São Paulo: Manole, 2007. (Biblioteca Virtual) 
  
PALMER, M. Lynn; EPLER, Marcia E. Fundamentos das Técnicas de Avaliação 
Musculoesquelética, 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2000. (Biblioteca 
Virtual) 
 
FAHEY, Thomas D.Bases do Treinamento de Força para Homens e Mulheres. Porto 
Alegre: AMGH, 2014. (Biblioteca Virtual) 
  
SANTAREM, José Maria. Musculação em Todas as Idades: Comece a Praticar Antes 
que o seu Médico Recomende. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 

 
6º PERÍODO 

 
 

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA 
 
Ementa: 
 

Estudos dos fatores estruturais, funcionais e biomecânicos que determinam as 
características do gesto humano, para vencer a ação da gravidade e efetuar a posição e 
deslocamento do corpo no espaço. 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIMA, C. S.; PINTO, R. S. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 

HALL, S. J. Biomecânica Básica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no Esporte - Performance do Desempenho 

e Prevenção de Lesão.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACKLAND, T. R.; ELLIOTT, B. C.; BLOOMFIELD; J. Anatomia e Biomecânica 

Aplicadas no Esporte. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

LIMA, C. S.; PINTO, R. S. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: Artmed, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

LIPPERT, L. S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MCGINNIS, P. M. Biomecânica do Esporte e do Exercício. Porto Alegre: 

ArtMed, 2015. (Biblioteca Virtual) 

KAPANDJI, A. I. O que é Biomecânica. Ed. Manole. São Paulo, 2013. (Biblioteca 

Virtual) 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  

 

Ementa: 

 

O processo de construção das políticas públicas de saúde no Brasil. Modelos de 

atenção à saúde. Pacto pela saúde nas esferas de gestão municipal, estadual e federal. 

Vigilância em saúde. Conceito de políticas públicas. Políticas de Governo e Políticas de 

Estado. Sistemas de Ensino, SUS e Sistema Nacional de Esporte. Políticas públicas de 

Educação, Saúde, Esporte e Lazer e projeto histórico: demandas em confronto na 

construção de programas, projetos e ações no âmbito da Cultura Corporal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda Costa de Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Grupo Gen, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

FONTE, Felipe de Melo. Políticas públicas e direitos fundamentais, 2ª edição.  São 

Paulo: Saraiva, 2015.  

 

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes 

e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 

ALMEIDA FLECK, Marcelo Pio de. A avaliação de qualidade de vida: Guia para 
profissionais da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 

BRAGA, Cristina; GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do Adulto e do 

Idoso. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

 

DIEHL, Alessandra ;  CORDEIRO, Daniel Cruz; LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência 

Química: Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 

(Biblioteca Virtual) 

 

FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento, Promoção da Saúde e Exercício: 
Bases Teóricas e Metodológicas. São Paulo: Manole, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 

SILVA, Christian Luiz da. Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 

 

CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E ENVELHECIMENTO HUMANO 
 
Ementa: 
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Possíveis efeitos da atividade motora sobre o crescimento, desenvolvimento e 
envelhecimento humano. Conhecimentos sobre as características físicas, cognitivas, 
motoras, afetivas, sociais e fisiológicas de cada etapa do processo de crescimento, 
desenvolvimento e envelhecimento, discutindo os fatores que podem influir nesse 
processo e a implicação desse conhecimento para o planejamento e execução do 
processo ensino-aprendizagem. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; GONÇALVES, E.  Evolução e 

Envelhecimento Humano. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

DIANE E. P.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. 12. ed. Sao Paulo: 

Bookmam, 2013. 

NERI, A. L. (org). Qualidade de vida e idade madura. 9. ed. Campinas: Papirus, 

2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA FLECK, M. P. de. A avaliação de qualidade de vida: Guia para 

profissionais da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

ASSUMPÇÃO JR., F. B. ; KUCZYNSKI,  E. e colaboradores. Qualidade de Vida 

na Infância e na Adolescência: Orientações para Pediatras e Profissionais da 

Saúde Mental. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. 

Porto Alegre: ArtMed, 2016. (Biblioteca Virtual) 

FARINATTI, P. de T. V. Envelhecimento, Promoção da Saúde e Exercício: 

Bases Teóricas e Metodológicas. São Paulo: Manole, 2008. (Biblioteca Virtual) 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o 

Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. Porto Alegre: Grupo 

A, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 
FUTEBOL 
 
Ementa: 
 

Vivência orientada e estudo reflexivo das metodologias para a prática do futebol. 
Histórico, evolução e organização do futebol mundial e brasileiro. Pedagogia e 
metodologia do ensino do futebol. Processo de seleção, iniciação e treinamento. 
Organização das equipes de futebol. Ensino, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
fundamentos. Técnica, tática e estratégias. Regras e arbitragem. Prática de Ensino. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Regras oficiais. Rio de Janeiro: 

Sprint, 2006.  

MELO, R. Futebol: 1000 exercícios 6. ed. Rio de Janeiro: Sprint 2013.         

GOMES, A. C.; SOUZA, J. de. Futebol: Treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

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

Futebol: Aspectos Multidisciplinares Ensino e Treinamento. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. (Biblioteca Virtual) 

MACHADO, C. Barcelona: O Melhor Futebol do Mundo e o Superado Futebol 

Brasileiro. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

KIRKENDALL, D. T. Anatomia do Futebol: Guia Ilustrado para o Aumento de 

Força, Velocidade e Agilidade no Futebol. São Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca 

Virtual) 

ZENONE, L. C. Marketing futebol clube. São Paulo: Atlas, 2014. (Biblioteca 

Virtual) 

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

Física no Ensino Superior – Futebol: Aspectos Multidisciplinares Ensino e 

Treinamento. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2009. (Biblioteca Virtual) 

 
ATLETISMO  
 
Ementa: 
 

Estudo dos processos de iniciação e técnica das corridas, saltos e lançamentos - 
Progressão Pedagógica. Regras. Competições.  Tratam da história, evolução e 
classificação das provas atléticas de corridas de fundo, meio fundo, velocidade 
prolongada e intensa, escalonamento, corridas em curvas, com barreiras e revezamento. 
Além disso, trabalha os saltos e suas modalidades, processos educativos para 
aprendizagem dos diferentes estilos e, cada salto, como também os implementos e 
materiais necessários á organização de prova de saltos, arremesso, lançamentos e 
corridas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATTHIESEN. Sara Quenzer et.al. Educação Física No Ensino Superior - 

Atletismo - Teoria E Prática - 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014 

CARREIRO, E. A. Gestão da Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca Virtual) 
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MATTHISEN. S. Q. Atletismo se aprende na escola. 2. ed. São Paulo. 

Fontoura. 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PULEO, J.; MILROY, P. Anatomia da Corrida: Guia Ilustrado de Força, 

Velocidade e Resistência para Corrida. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

DANIELS, J. Fórmula de Corrida de Daniels. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 

(Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

GRABER, Ki. C. Educação Física e Atividades para o Ensino Fundamental. 

Porto Alegre: AMGH, 2014. (Biblioteca Virtual) 

 
INICIAÇÃO CIENTIFICA – 40H/A 

 

A disciplina estimula e introduz o aluno em atividades de abordagem cientifica 

com discussão de problemas relacionados à área de formação, orientando-o no 

planejamento, execução e divulgação de pesquisas. Revisão dos tipos de pesquisa, 

métodos e técnicas de pesquisa. Abordagem dos tipos de trabalhos científicos: 

memorial, monografia, artigo, dissertação e tese. As fases da pesquisa científica com 

ênfase no planejamento. Elementos constituintes de um projeto de pesquisa. Introdução 

de critérios na investigação científica. A iniciação do trabalho científico com enfoque em 

métodos e técnicas para a elaboração e apresentação de trabalhos científicos por meio 

de comunicação oral/seminários e pôsters. Elaboração de projeto de pesquisa pelos 

alunos. Discussão dos aspectos práticos da execução da pesquisa. 

 

Bibliografia Básica 

 
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca 
Virtual) 

 
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Instituto Piaget, 

2001. 
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DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 

  

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.  (Biblioteca Virtual) 

 
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da Investigação Científica 

para Ciências Sociais Aplicadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual) 
 

7° PERÍODO 
 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 
 

Ementa: 

 A questão étnico-racial no Brasil: temas e problemas. Os princípios políticos e 

pedagógicos das leis 10.639/03 e 11.645/08. A diversidade étnico-racial na sociedade: 

desafios e possibilidades. As relações e determinações que a História e a Cultura Afro-

Brasileira e Indígenas exerceram e exercem na constituição da cultura brasileira. 

Conceitos de identidade, cultura e cultura popular, diversidade, memória, ancestralidade, 

saberes e tradições populares. Valorização da cultura. 

 

  BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. São 

Paulo: Moderna, 2009. 

MATTOS, R. A. História e Cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2013.  

CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: Lições da História. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIAS, R.; MATOS, F. C. de; Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 

Stephen D. T. N. J. Política Coleção Homem, Cultura e Sociedade. São Paulo: 

Saraiva, 2016. (Biblioteca Virtual) 
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SANT´ANA, C. A. Arte e Cultura. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

Wittmann, L. T. Ensino (d)e História Indígena. São Paulo: Autêntica Editora, 

2015. (Biblioteca Virtual) 

PEREIRA, N. Cultura Popular e folclore na educação: brincadeira, 

artesanato, superstições e músicas. São Paulo: Paulinas, 2007. 

 
 

KARATÊ 
 
Ementas: 
 

Estudo das metodologias específicas aplicadas ao ensino do Karatê, enquanto elemento 
da cultura corporal; estimulando a reflexão sobre sua prática e a relação entre seus 
processos históricos de desenvolvimento e a dinâmica social, com vistas à sua 
aplicabilidade no âmbito da Educação Física.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL,Ministério da Educação  e do Desporto. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: educaçãofísica. 2. ed. Rio de Janeiro,2000.  

RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O Ensino das Lutas na Escola. Porto Alegre: 

Penso, 2015. (Biblioteca Virtual) 

GICHIN,  Funakoshi.  Karatê-do Kyohan. Cultrix, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA, M. C. S. HORN, M. da G. S. Projetos Pedagógicos na Educação 

Infantil Porto Alegre: Artmed, 2008. (Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

2015. (Biblioteca Virtual) 

GREGUOL, M.; COSTA, R. F. (orgs.). Atividade Física Adaptada: Qualidade de 

Vida para Pessoas com Necessidades Especiais. 3. ed. São Paulo: Manole, 2013. 

(Biblioteca Virtual) 

WILLINGHAM, D. T. Por Que os Alunos não Gostam da Escola? Respostas 

da Ciência Cognitiva para Tornar a Sala de Aula mais Atrativa e Efetiva. Porto 

Alegre: Penso, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 
DANÇA 
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Ementa: 
 

Conhecer a história da Dança e sua utilização na formação de um ser transformador; 
Ampliar a capacidade de perceber o corpo com novas possibilidades de expressão a 
partir de análises, experiências e inovações; Perceber o corpo como linguagem, veículo 
de manifestações, expressão e comunicação; Reconhecer a importância da dança como 
elemento facilitador de liberdade e autonomia do ser em relação a sua vida pessoal e 
profissional; Utilizar a dança como um veículo mediador do desenvolvimento da pessoa 
nas suas habilidades físicas, mentais, verbais, sociais e emocionais;  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CONE, T P; CONE, S. L. Ensinando Dança para Crianças. São Paulo: Manole, 

2015. (Biblioteca Virtual) 

NANI, D. Dança – Educação: Pré – escola a Universidade. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint, 1995 . 

NANI, D. Dança – Educação: Princípios, métodos e técnicas. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint, 1995.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CALAIS-GERMAIN, B. Anatomia para o Movimento, Volume 1: Introdução à 

Análise das Técnicas Corporais. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

STAUGAARD-JONES, J. A. Exercício e Movimento: Abordagem Anatômica – 

Guia para o Estudo de Dança, Pilates, Esportes e Yoga. São Paulo: Manole, 2015. 

(Biblioteca Virtual) 

FRANKLIN, E. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a 

Otimização do Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012. 

GIGUERE, M. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole, 

2016. (Biblioteca Virtual) 

HAAS, J. G. Anatomia da Dança. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos - Uma Jornada Interdisciplinar 

Rumo ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva, 2009. 

(Biblioteca Virtual) 

 
 
TREINAMENTO DESPORTIVO 
 
Ementa: 
 

Introdução aos diversos conceitos sobre o treinamento e seus objetivos, meios, tarefas 
básicas e o próprio conteúdo. Estrutura geral dos processos de treinamento e sua 
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interdependência com as capacidades físicas ( força, velocidade, flexibilidade, 
resistência cardiorespiratórias dentre outras). Princípios gerais da preparação do atleta: 
intelectual, técnico, tático e psicológico, planejamento e avaliação do treinamento.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BAECHLE, T. R.; WESTCOTT, W. L. Treinamento de Força para a Terceira 

Idade. Porto Alegre: ArtMed, 2014. (Biblioteca Virtual) 

SHARKEY, B. J. Condicionamento físico e Saúde. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 

1998.  

DANTAS, E. H. M. A Prática da preparação física. 6. ed. Rio de Janeiro: Roca, 

2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KLEINER, S. M.; GREENWOOD-ROBINSON, M. Nutrição para o Treinamento 

de Força. São Paulo: Manole, 2016. (Biblioteca Virtual) 

DANTAS, E. H. M. A Prática da preparação física. 6. ed. Rio de Janeiro: Roca, 

2014. (Biblioteca Virtual) 

GOMES, A. C.; SOUZA, J. de.   Futebol: Treinamento desportivo de alto 

rendimento. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

SAMULSKI, D.; MENZEL, H.J.; PRADO, L. S. (eds.). Treinamento Esportivo. 

São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

 
BIOESTATÍSTICA 
 
Ementa: 
 

Variáveis e escalas de medida. Organização e tabulação de dados. Descrição de 
variáveis nominais, ordinais e de razão. Fundamentos da Probabilidade. Distribuição 
normal e binomial. Testes de hipótese para dois ou mais grupos pareados e não 
pareados. Fundamentos da amostragem e dimensionamento de amostras em diferentes 
situações de pesquisa. Elaboração e análise de relatórios estatísticos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORIA Filho. Ulysses. Introdução à Bioestatística: para simples mortais. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 1999.  

GLANTZ, Stanton A.. Princípios de Bioestatística. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

(Biblioteca Virtual) 

VIEIRA, Sônia. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOKOSKA, Stephen. Introdução à Estatística - Uma Abordagem por 

Resolução de Problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Biblioteca Virtual) 

Martins, Gilberto de Andrade; Domingues, Osmar. Estatística Geral e Aplicada. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. (Biblioteca Virtual) 

MARTINS, Gilberto De Andrade; Toledo, Geraldo Luciano; FONSECA, Jairo 

Simon Da. Estatística Aplicada. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca 

Virtual) 

NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para 

Educação Profissional. São Paulo: Grupo GEN, 2009. (Biblioteca Virtual) 

NAVIDI, William. Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. Porto 

Alegre: AMGH, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o 

seu aspecto lógico formal. Orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático de 

pesquisa que seja relevante para sua área de formação, definindo as etapas de 

elaboração da pesquisa e permitindo que o aluno escolha/confirme o tema que irá 

desenvolver bem como finalize a elaboração de seu projeto. Orienta o uso das técnicas 

de pesquisa necessárias para a abordagem do objeto específico da área de formação e 

elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

 
MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e 
interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual) 
 
 
BIBLOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual) 
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BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação, 

Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. 

Porto Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual). 
 
 
 

 

Continuidade da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso supervisionado 

seguindo as diretrizes e considerações do projeto elaborado a disciplina TCC I.  

Levantamento, análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa, redação do 

texto final do estudo proposto com vistas à conclusão e divulgação dos resultados. 

Acompanhamento do orientador e professor da disciplina em questão com vistas à 

entrega da versão final do trabalho na Biblioteca. Diretrizes para publicação das 

pesquisas concluídas e aprovadas. 

 

Bibliografia Básica:  
 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

HÜBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de 

mestrado e doutorado. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning; Mackenzie, 2004. 

 
 
Bibliografia Complementar: 
 

BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação, Saúde e 

Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual) 

 

FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. (Biblioteca Virtual) 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 
MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual). 
 

 
ESTÁGIO SUPERVISANDO I 
 
Ementa: 
 

A prática de Estágio supervisionado I é oferecida no 7º período, nas áreas do esporte e 
do lazer. Podendo ser realizada em clubes, hotéis, centros esportivos, escolas de 
ginástica, ritmos e recreação. Estudo teórico, prático e pedagógico sob orientação e 
supervisão docente, compreendendo atividades de observação, coparticipação e 
regência nos campos de atuação do bacharelado. Atividade curricular obrigatória de 
caráter profissionalizante sendo exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de Bacharelado em Educação Física. Acompanhamento e supervisão dos 
estágios realizada por profissionais credenciados no conselho do curso: CREF – 
Conselho Regional de Educação Física. 
 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes. Manual de Orientação: estágio supervisionado. 4 ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2015  
 
BURIOLLA, Marta Alice Feiten. Estágio Supervisionado. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999.  
 
DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e 
Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
CARREIRO, Eduardo Augusto. Gestão da Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: 
Grupo Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
DANTAS, Estélio H.M. A Prática da preparação física. 6.ed. Rio de Janeiro: Roca, 2014. 
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos Projetos - Uma Jornada Interdisciplinar Rumo 
ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva, 2009. (Biblioteca 
Virtual) 
 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 
prática? São Paulo: Cortez, 2005.  
 
ROESCH, S.M.A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para 
estágios, trabalho de conclusão dissertações e estudos de caso. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo Demétrio de Souza. Pedagogia 
do desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 
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8º PERÍODO 
 

 
MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Ementa: 
 

Introdução à área de medidas e avaliação em Educação Física. Técnicas de 
mensuração e avaliação do desempenho humano. Medidas antropométricas, 
composição corporal, crescimento, desenvolvimento e saúde. Análise, administração e 
interpretação dos resultados obtidos pelos testes aplicados. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABBAD, G. da S.; MOURÃO, L.; MENESES, P. P.M.; ZERBINE, T.; BORGES-

ANDRDE, J. E. Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

(Biblioteca Virtual) 

CARNAVAL, P. E.  Medidas e Avaliação em Ciências do Esporte. Rio de 

Janeiro: Sprint, 1998.  

PITANGA, F. J. G. Testes, medidas e avaliação em educação física e 

esportes. São Paulo: Phorte, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACSM. Manual do ACSM para Avaliação da Aptidão Física Relacionada à 

Saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Biblioteca Virtual) 

HEYWARD, V. H. Avaliação física e prescrição do exercício, técnicas 

avançadas. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Biblioteca Virtual) 

LANCHA JR., A. H.; LANCHA, L. O. P. (orgs.). Avaliação e Prescrição de 

Exercícios Físicos: Normas e Diretrizes. São Paulo: Manole, 2016. (Biblioteca Virtual) 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: 

Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

VALERIUS, Klaus-Peter; FRANK, Astrid; KOLSTER, Bernard C. O Livro dos 

Músculos - Anatomia - Ensaio – Movimento. Rio de Janeiro: Santos, 2013. (Biblioteca 

Virtual) 

 
GINÁSTICA OLÍMPICA  
 
Ementa: 

 
Introdução ao estudo: características, valores, histórico e aplicação da Ginástica 
Olímpica nos diversos setores. Aspectos metodológicos para familiarização e iniciação: 
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solo, trave de equilíbrio, paralelas assimétricas e salto sobre o cavalo. Técnicas de 
segurança. Aparelhos oficiais e auxiliares: medidas, construção e improvisação para o 
trabalho em escolas. Planejamento e organização de campeonatos e festivais. Noções 
de arbitragem. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIECKERT, J. Ginástica Olímpica: exercícios progressivos e metódicos. Rio 

de Janeiro, Ao livro técnico, 1981.  

WERNER, P. H.; WILLIAMS, Lori H.; HALL, Tina J. Ensinando Ginástica para 

Crianças. São Paulo: Manole, 2015. (Biblioteca Virtual) 

TOLEDO, E.; SILVA, P. C. da C. Democratizando o ensino da ginástica: 

estudos e exemplos de sua implantação em diferentes contextos sociais. São 

Paulo: Fontoura, 2013.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

CONCEIÇÃO, R. B. Ginástica Escolar. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.  

CALAIS-GERMAIN, B.; LAMOTTE, A. Anatomia para o Movimento. São Paulo: 

Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

BROCHADO, Fernando Augusto; BROCHADO, Monica Maria Viviani. 

Fundamentos de ginastica artistica e de trampolins. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2016. (Biblioteca Virtual) 

MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: Princípios e 

Aplicações Práticas. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

VAISBERG, M.; MELLO, M. T. de (coords.). Exercícios na Saúde e na Doença. 

São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 
 
HIDROGINÁSTICA 
 
Ementa:  

 
Análise na teoria e na vivência prática as diversas possibilidades da atividade de 
hidroginástica de desenvolvimento integral do ser humano, visando desenvolver 
competências para atuar em diversas situações profissionais. As abordagens são de 
cunho introdutório. Propicia o conhecimento de abordagens metodológicas no 
desenvolvimento de programas de hidroginástica. Trata dos princípios elementares da 
técnica e prática da hidroginástica, interpretação das regras e da organização de 
eventos não formais; o histórico e evolução da hidroginástica no cotidiano.  

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=BROCHADO,+FERNANDO+AUGUSTO&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=BROCHADO,+MONICA+MARIA+VIVIANI&modo_busca=A
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION. Fitness Aquático: Um Guia Completo 

para Profissionais. São Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca Virtual) 

BETTNDORF, Heike. Manual prático de Hidroginástica. São Paulo: Ground. 

2002. 

SANTOS, Rogério dos; CRISTIANINI. Sanderson. Hidro 1000. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint. 2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPION, Margaret Reid. Hidroterapia: princípios e pratica. São Paulo: 

Manole, 2000.  

COSTA, Paula Hentschel Lobo da (coord.). Natação e Atividades Aquáticas: 

Subsídios para o Ensino. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

GREGUOL, M. Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com Autonomia. 

São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

MCLEOD, I. Anatomia da Natação. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

SALO, Dave; RIEWALD, Scott A. Condicionamento Físico para Natação. São 

Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL E ADAPTADA  
 
Ementa:  

 
Trata do estudo histórico-social das questões relacionadas às Pessoas co Deficiência, 
por meio da análise da literatura acerca dos principais tipos de deficiência, suas causas 
e conseqüências, bem como as abordagens político-pedagógicas. Aborda os esportes 
paralímpicos, a inclusão e as atividades adaptadas como direito de todos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
CANALES, Lindsay K.; LYTLE, Rebecca K..Atividades Físicas para Jovens com 
Deficiências Graves. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
MAZZOTTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas. 3 ed. 
São Paulo: Cortez, 2001.  

 
MOSQUERA, Carlos. Educação física para deficientes visuais. Rio de Janeiro: Sprint, 
2000.  
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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GREGUOL, Márcia; COSTA, Roberto Fernandes da (orgs.). Atividade Física Adaptada: 
Qualidade de Vida para Pessoas com Necessidades Especiais; São Paulo: Manole, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
OLIVEIRA, Valéria Manna; DECHICHI; Cláudia. (Org.). Educação Especial e Educação 
Física: Práticas e Saberes. Uberlândia: Com-poser, 2009.  
 
PACHECO, José ; EGGERTSDÓTTIR, Rósa ; MARINÓSSON, Gretar L.. Caminhos para 
a Inclusão. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
SILVA, Lucy. Experiências e dinâmicas de inclusão: um olhar comprometido e afetivo. 
Rio de Janeiro: Wak, 2013.  
 
SMITH, Deborah D.. Introdução à Educação Especial. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
(Biblioteca Virtual) 

 
 
ESPORTES COMPLEMENTARES 
 
Ementa: 
 

Estudo de diversas modalidades esportivas que acontecem em diferentes ambientes e 
com características próprias. Serão abordados temas de esportes individuais, coletivos, 
de lutas, fitness, e paraolímpicos.  

 
Bibliografia Básica: 

 

SADLER, Matthew. Xadrez: dicas para Iniciantes. Porto Alegre: ArtMed, 2007. 

ROETERT, E. P.; KOVACS, M. S. Anatomia do Tênis: Guia Ilustrado para o 

Aumento de Força, Velocidade, Potência e Agilidade no Tênis. São Paulo: Manole, 

2015. (Biblioteca Virtual) 

RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O Ensino das Lutas na Escola. Porto Alegre: 

Penso, 2015. 

 

Bibliografia Complementar:  

AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION. Fitness Aquático: Um Guia Completo 

para Profissionais. São Paulo: Manole, 2014. (Biblioteca Virtual) 

MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica 

do esporte. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

GIRONA, P. C.; POLLAN, Ó. B.; COUBA, C. C.; GIRONA, M. J. C. Iniciação ao 

Xadrez para Crianças. Porto Alegre: Artmed, 2015. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 
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VANCE, P. de S.; NASSIF, V. M. J.; MASTERALEXIS, L. P. Gestão de Esporte - 

Casos Brasileiros e Internacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  
 
Ementa:  
 
Continuidade da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso orientado e 

supervisionado seguindo as diretrizes e considerações do projeto 
elaborado/apresentado na disciplina TCC I.  Levantamento, análise e discussão dos 
resultados obtidos na pesquisa, redação do texto final do estudo proposto com vistas à 
conclusão e apresentação do trabalho. Acompanhamento do orientador e professor da 
disciplina em questão para as correções e considerações da banca examinadora com 
vistas à entrega da versão final do trabalho na Biblioteca. Diretrizes para publicação das 
pesquisas concluídas e aprovadas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca 

Virtual) 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

HÜBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de 

dissertação de mestrado e doutorado. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning; 

Mackenzie, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BELL, J. Projeto de Pesquisa: Guia para Pesquisadores Iniciantes em 

Educação, Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual) 

FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: Um Guia Para Iniciantes. 

Porto Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. (Biblioteca Virtual) 

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

Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual) 

 
ESTÁGIO SUPERVISANDO II 
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Ementa: 
 

A prática de Estágio supervisionado II é oferecida no 8º período nas áreas da saúde e da 
atividade física. Podendo ser realizada em academias de musculação e ginástica, 
avaliação física ou treinamento personalizado. Estudo teórico, prático e pedagógico sob 
orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, 
coparticipação e regência nos campos de atuação do bacharelado. Atividade curricular 
obrigatória de caráter profissionalizante sendo exigido pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Bacharelado em Educação Física. Acompanhamento e 
supervisão dos estágios realizada por profissionais credenciados no conselho do curso: 
CREF – Conselho Regional de Educação Física. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes. Manual de Orientação: estágio supervisionado. 4 ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2015.  
 
BURIOLLA, Marta Alice Feiten. Estágio Supervisionado. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999.  
 
CARREIRO, Eduardo Augusto. Gestão da Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: 
Grupo Guanabara Koogan, 2007. ( Biblioteca Virtual) 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
DANTAS, Estélio H.M. A Prática da preparação física. 6.ed. Rio de Janeiro: Roca, 2014. 
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos Projetos - Uma Jornada Interdisciplinar Rumo 
ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva, 2009.(Biblioteca 
Virtual) 
 
DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e 
Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 
 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 
prática? São Paulo: Cortez, 2005.  
 
ROESCH, S.M.A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para 
estágios, trabalho de conclusão dissertações e estudos de caso. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2013. (Biblioteca Virtual) 
 
TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo Demétrio de Souza. Pedagogia 
do desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 
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EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
 
Ementa:  
 

Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos 
e suas implicações.  Despertando nos cidadão o interesse no debate e na participação 
em questões relacionadas à cidadania e à vivência plena dos direitos e deveres. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GAARDEN, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Cia. das Letras, 4 ed., 1995.  

CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

PACHECO, E. M.; MORIGI, V. Ensino Técnico, Formação Profissional e 

Cidadania: A Revolução da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Porto 

Alegre: Tekne, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIAS, R.; MATOS, F. C. de; Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 

CASTILHO, R. Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. (Biblioteca 

Virtual) 

MATTOS NETO, A. J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos 

humanos e democracia inclusiva. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 

CASADO FILHO, N. Coleção Saberes do Direito 57 - Direitos Humanos 

Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (Biblioteca Virtual) 

SIQUEIRA JUNIOR, P. H. Direitos Humanos. Liberdades públicas e 
cidadania. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
           EDUCAÇÃO FÍSICA, CULTURA E SOCIEDADE 

 
Ementa: 
 

Analisa as dimensões políticas sociais e afetivas do corpo e as práticas de dominação e 
resistência na relação com o “corpo social”. Discute ainda, o saber, o Poder, o Esporte e 
Lazer, dentro da Política do corpo defendida e veiculada pelo modo de produção 
capitalista. Procura situar, também às relações entre lazer e trabalho e esporte e Estado.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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DIAS, R.; MATOS, F. C. de; Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Grupo Gen, 2012. (Biblioteca Virtual) 

LIMA, A. B. de. PPP Participação, gestão e qualidade da educação. 

Uberlândia: Assis, 2015.  

GAARDEN, J. O Mundo de Sofia. 4. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

DARIDO, S.C.; RANGEL, I.C.A. Educação física na escola: implicações para a 

prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

PARENTE, C. da M. D.; DO VALLE, L. E. L. R.; DEMATTOS, M. J. V. M. A 

Formação de Professores e seus Desafios Frente às Mudanças Sociais, Políticas e 

Tecnológicas. Porto Alegre: Penso, 2015. (Biblioteca Virtual) 

PETER METCALF. Cultura e Sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca 

Virtual) 

TANSEY, S. D.; JACKSON, N. Política Coleção Homem, Cultura e Sociedade. 

São Paulo: Saraiva, 2016. (Biblioteca Virtual) 

 
FITNESS 

 
Ementa: 
 

Trata do estudo das diferentes metodologias, respostas fisiologias e aplicações das 
diversas modalidades de exercícios oferecidos nas academias com a finalidade de 
promoção da saúde, qualidade de vida e estética. Também visa o conhecimento e 
aplicação das técnicas de marketing de academia e planos e estratégias de aderência. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ELLSWORTH, Abigail. Pilates: Anatomia Ilustrada – Guia Completo para Praticantes de 
Todos os Níveis. São Paulo: Manole, 2005.  (Biblioteca Virtual) 
 
MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações 
Práticas. São Paulo: Manole, 2012.  
 
ROSSI, Luciana. Nutrição em Academias - Do Fitness ao Wellness. Rio de Janeiro. 
Roca, 2013.  
 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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BARBANTI, Valdir J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 
2011. (Biblioteca Virtual) 
 
CARREIRO, Eduardo Augusto. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da 
Educação Física e Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca 
Virtual) 
 
ENDACOTT, Jan. Pilates para Grávidas: Exercícios Simples e Seguros para Antes e 
Depois do Parto. São Paulo: Manole, 2007. (Biblioteca Virtual) 
 
FRANKLIN, Eric. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a Otimização do 
Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
KAMINOFF, Leslie; MATTHEWS, Amy. Anatomia da Yoga: Guia Ilustrado de Posturas, 
Movimentos e Técnicas de Respiração. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
 

PEDAGOGIA DO MOVIMENTO  
 
Ementa: 
 

 Estudo crítico dos métodos empregados na Educação Física. Estudo relativo à origem, 
natureza e limites do conhecimento bases epistemológicas da Educação Física. 
Correntes pedagógicas contemporâneas. Competências pedagógicas. Educação 
Física  como projeto pedagógico. Estudo de atividades adequadas as diferentes fases 
do conhecimento da criança. Características das atividades. Adequações às noções 
pedagógicas em função das idades cronológicas, biológicas maturacionais, nível de 
habilidades, etapas de aprendizagem escolar e estrutura física. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OUTEIRAL, J. O. Adolescer: Estudos Sobre Adolescência. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 1994.  

MALUF, Â. C. M. Brincar: prazer e aprendizado. 6. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

2009.  

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. Demétrio de Souza. Pedagogia do 

desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

GAYA, A. Ciências do movimento humano: Introdução à metodologia da 

pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o 

Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. Porto Alegre: 

AMGH, 2013. (Biblioteca Virtual) 
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HAAS, J. G. Anatomia da Dança. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no Esporte - Performance do Desempenho 

e Prevenção de Lesão.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (Biblioteca Virtual) 

 
 
CAPOEIRA 
 
Ementa: 
 

Conhecer a capoeira nos seus mais variados aspectos: dança e arte, defesa pessoal, 
desporto, lazer, folclore, luta, educação, filosofia de vida. História, origem, 
desenvolvimento, movimentos, ritual, tradições, fundamentos, Capoeira Angola e 
Capoeira Regional Baiana, instrumentos e musicalização. Capoeira e educação física, 
metodologia, estrutura de aula, qualidades físicas.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DARIDO, S.C.; RANGEL, I.C.A. Educação física na escola: implicações para a 

prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 

RADICCHI, M. R. Capoeira e escola: significados de participação. São Paulo: 

Fontoura. 2013.  

ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. 

São Paulo: Moderna, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O Ensino das Lutas na Escola. Porto Alegre: 

Penso, 2015. (Biblioteca Virtual) 

HAAS, J. G. Anatomia da Dança. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

DIAS, R.; MATOS, F. C. de; Políticas públicas: princípios, propósitos e 

processos. São Paulo: Grupo Gen, 2012. (Biblioteca Virtual) 

MATTOS, R. A. História e Cultura afro- brasileira. São Paulo: Contexto, 2013.  

FRANKLIN, E. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a 

Otimização do Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012. 

(Biblioteca Virtual) 

 

XADREZ 

Ementa: 

 
Histórico do Jogo, nomenclatura das peças e tabuleiro, movimento das peças, etapas de 
uma partida, sistema de anotações da partida, o uso do relógio e práticas de jogo. 
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Regulamentação internacional do Xadrez, aprofundamento do estudo sobre as fases do 
jogo, solução de problemas, xadrez relâmpago e torneio interno.. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GIRONA, Pablo Castro; POLLAN, Óscar Buide; COUBA, César Caudal; GIRONA, María 
José Castro. Iniciação ao Xadrez para Crianças. Porto Alegre: ArtMed, 2015. (Biblioteca 
Virtual) 
 
SADLER, Matthew. Xadrez Dicas para Iniciantes. Porto Alegre: ArtMed, 2007.  
 
FILGUTH, Rubens. A Importância do Xadrez. Porto Alegre: ArtMed, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

FILGUTH, Rubens. Matrizes Táticas: Exercícios Práticos para o Xadrez Magistral. Porto 
Alegre: ArtMed, 2008. (Biblioteca Virtual) 
 
WILLIAMS, Simon. Como Vencer no Xadrez Rapidamente!.Porto Alegre: Penso, 2008. 
(Biblioteca Virtual) 
 
McDONALD, Neil. Gigantes do Xadrez Agressivo - Aprenda com Topalov, Geller, 
Bronstein, Alekhine, Morphy. Porto Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual)  
 
PRITCHETT, Craig. Heróis do Xadrez Clássico:Aprenda com Carlsen, Anand, Fischer, 
Smyslov & Rubinstein. Porto Alegre: Penso, 2013. (Biblioteca Virtual) 
 
SEIRAWAN, Yasser. Duelos de Xadrez: Minhas Partidas com os Campeões Mundiais. 
Porto Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual)  
 
 
CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA II 
 
Ementa: 
 
Estudo dos fatores estruturais, funcionais e biomecânicos enquanto princípios básicos 
para análise quantitativa do movimento humano. Análise metodológica dos fatores 
mecânicos que determinam as características do gesto humano. Análise biomecânica de 
movimentos desportivos. Métodos e técnicas de avaliação biomecânica no esporte. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIMA, C. S.; PINTO, R. S. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: Artmed, 

2006 

HALL, S. J. Biomecânica Básica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no Esporte - Performance do Desempenho 

e Prevenção de Lesão.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (Biblioteca Virtual) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ACKLAND, T. R.; ELLIOTT, B. C.; BLOOMFIELD; J. Anatomia e Biomecânica 

Aplicadas no Esporte. São Paulo: Manole, 2011. (Biblioteca Virtual) 

HAMILL, K. M. Bases biomecânicas do movimento humano. São Paulo: 

Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

LIMA, C. S.; PINTO, R. S. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: Artmed, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

LIPPERT, L. S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MCGINNIS, P. M. Biomecânica do Esporte e do Exercício. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. (Biblioteca Virtual) 

 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO MOTOR  
 
Ementa: 
 

Estudo da relação corporal, do conhecimento do corpo e do desenvolvimento motor. 
Filogênese e Ontogênese da Motricidade na estruturação do esquema corporal e de sua 
inter-relação com a descoberta do EU e do domínio do tempo e do espaço. Análise das 
principais escolas teóricas sobre o desenvolvimento, crescimento e aprendizagem 
motora e sua influência no desenvolvimento da capacidade cognitiva. Atividades práticas 
sobre o desenvolvimento infantil e a aplicação metodológica do ensino da educação 
motora. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

BASSEDAS, Eulália. Aprender e ensinar na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 
1999.  
 
DIANE E. Papalia;FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. 12. ed.Sao 
Paulo: Bookmam, 2013.  
 
HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy.Desenvolvimento Motor ao Longo da 
Vida. Porto Alegre:ArtMed, 2016. (Biblioteca Virtual) 
 
           BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
FERNANDES, Jorge Manuel Gomes de Azevedo; GUTIERRES FILHO, Paulo José 
Barbosa. Psicomotricidade: Abordagens Emergentes.São Paulo: Manole, 2012. 
(Biblioteca Virtual) 
 
FONSECA, Vitor da.Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/diane-e-papalia-ruth-duskin-feldman


141 

 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D.Compreendendo o 
Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. Porto Alegre: 
AMGH,2013. (Biblioteca Virtual) 
 
SCHMIDT, Richard; LEE, Tim. Aprendizagem e Performance Motora. Porto Alegre: 
ArtMed, 2016. (Biblioteca Virtual) 
  
SHUMWAY-COOK, Anne; WOOLLACOTT, Marjorie.Controle Motor: Teoria e Aplicações 
Práticas. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 
 
PSICOMOTRICIDADE 
 
Ementa: 
 

Abordagem da prática psicomotriz: formação teórica e pedagógica do profissional de 
Educação Física.  Aprendizagem e desenvolvimento infantil, enfoque psicomotor, 
psicopedagógico e psicanalítico da relação professor/aluno em atividades lúdico-
educativas.  

 
Bibliografia Básica:  

FERNANDES, J. M. G. de A.; GUTIERRES FILHO, P. J. B. Psicomotricidade: 

Abordagens Emergentes. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D..Compreendendo 

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

Alegre: AMGH, 2013. 

OUTEIRAL, J. O. Adolescer: Estudos Sobre Adolescência. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 1994.  

 

           Bibliografia Complementar:  

SCHMIDT, R.; LEE, T. Aprendizagem e Performance Motora. Porto Alegre: 

Artmed, 2016. (Biblioteca Virtual) 

DIANE E. Papalia; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. 12. ed. 

São Paulo: Bookmam, 2013. TANI, G. Comportamento motor: aprendizagem e 

desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005.  

TANI, G. Comportamento motor: apr0endizagem e desenvolvimento. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 2005.  

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. Controle Motor: Teoria e 

Aplicações Práticas. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca Virtual) 

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no Esporte - Performance do Desempenho e 
Prevenção de Lesão.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (Biblioteca Virtual)  

 
VOLEIBOL II 
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142 

 

 
Ementa: 
 

Aprofundamento em Voleibol. Método e a didática de transmissão dos conteúdos 
técnicos e táticos, treinamentos, regras, análise de jogo em clubes, para diferentes 
segmentos sociais. Participação na organização prática de eventos desportivos. 
Fundamentos básicos para o treinamento desportivo dessa modalidade. Relações desse 
conhecimento com o mundo da pesquisa, trabalho e sociedade enquanto objeto de 
estudo da Educação Física. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BIZZOCCHI, C. C. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. 

4. ed. Barueri: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MIRON, Edson Martins. Voleibol Sentado: brincar e jogar na educação física 

escolar. Edufscar, 2017 

RIBEIRO, J. L.S. Conhecendo Voleibol. Rio de Janeiro: Sprint. 2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARREIRO, E. A. Educação Física no Ensino Superior - Gestão da Educação 

Física e Esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca Virtual) 

BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole, 

2008. (Biblioteca Virtual) 

KENNEY, W. L.; WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. São Paulo: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual) 

MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica 

do esporte. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

TANI, G.; BENTO, J. O.; PETERSEN, R. D. de S. Pedagogia do desporto. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Biblioteca Virtual) 
 

 
NUTRIÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA e QUALIDADE DE VIDA 
 
Ementa: 
 

A Educação Física na perspectiva da Saúde e Qualidade e Vida. Planejamento, vivência 
prática e reflexões sobre os processos de ensino-aprendizagem da cultura corporal 
considerando o Eixo Temático “Exercício, Lazer e Qualidade de Vida”, proposto para 
Educação Física.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSUMPÇÃO JR., F. B.; KUCZYNSKI, E. Qualidade de Vida na Infância e na 

Adolescência: Orientações para Pediatras e Profissionais da Saúde Mental. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. (Biblioteca Virtual) 
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BRAGA, Cristina; GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do Adulto e 

do Idoso. São Paulo: Saraiva, 2014 

PASCHOAL, V.; NAVES, A. Tratado de Nutrição Esportiva Funcional.  São 

Paulo: Roca, 2016. 

 

         BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA FLECK, M. P. de. A avaliação de qualidade de vida: Guia para 

profissionais da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca Virtual) 

KLEINER, S. M.; GREENWOOD-ROBINSON, M. Nutrição para o Treinamento 

de Força. São Paulo: Manole, 2009. (Biblioteca Virtual) 

Mc ARDLE, W. D.; KATCH, F. L.; KATCH, V. L. Nutrição para o esporte e o 

exercício. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2014. (Biblioteca Virtual) 

MONTEIRO, J. P. Série Nutrição e Metabolismo - Consumo Alimentar. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Biblioteca Virtual) 

GONÇALVES, A.; VILARTA, R. Qualidade de vida e atividade física: explorando 
teoria e prática. São Paulo: Manole, 2004. 

 
 

MUSCULAÇÃO E CINEANTROPOMETRIA 

Ementa: 
 

Musculação. Definição. Histórico e evolução do treinamento com carga. A mecânica da 
postura. Desenvolvimento do treinamento da musculação. Tipos de treinamento da 
musculação. Medidas e avaliação, técnicas de mensuração e avaliação do desempenho 
humano. Medidas antropométricas, composição corporal, crescimento, desenvolvimento 
e saúde. Análise, administração e interpretação dos resultados obtidos pelos testes 
aplicados. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

ABBAD, Gardênia da Silva, MOURÃO, Lúcia; MENESES, Pedro P.M.; ZERBINE, Thaís ; 
BORGES-ANDRDE, Jairo E. Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e 
Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
(Biblioteca Virtual) 
 
CARNAVAL, P.E.  Medidas e Avaliação em Ciências do Esporte. Rio de Janeiro: Editora 
Sprint, 1998. 

 
EVANS, Nick. Anatomia da Musculação. São Paulo: Manole, 2007.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MAGEE, David J. Avaliação Musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2010. (Biblioteca 
Virtual) 
 
HEYWARD, V. H. Avaliação física e prescrição do exercício, técnicas avançadas. 4 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2004.  
 
RAMSAY, Craig. Musculação: Anatomia Ilustrada – Guia Completo para Aumento da 
Massa Muscular. São Paulo: Manole, 2016. (Biblioteca Virtual) 
  
SANTAREM, José Maria. Musculação em Todas as Idades: Comece a Praticar Antes 
que o seu Médico Recomende. São Paulo: Manole, 2012. (Biblioteca Virtual) 
 
VALERIUS, Klaus-Peter; FRANK, Astrid; KOLSTER, Bernard C. O Livro dos Músculos - 
Anatomia - Ensaio – Movimento. Rio de Janeiro: Santos, 2013. (Biblioteca Virtual) 
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