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1. DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS  

       

 

Seguem as informações sobre os dispositivos legais e normativos, conforme o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a distância (INEP). 

 

 DISPOSITIVO LEGAL 
EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

PELA IES 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso (DCNs) 

O PPC está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana  
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004) 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão 
inclusas nas disciplinas  POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E ÉTICA DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA, ANTROPOLOGIA CULTURAL e CAPOEIRA e 
atividades curriculares do curso previstas no Plano de Implantação da 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana (disponibilizado para a Comissão in 
loco). 

 

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos 
(Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012) 

A IES garantiu na forma de PORTARIA DA DIREÇÃO GERAL a inclusão 
da Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, na construção 
dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP), do Regimento Interno, do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), dos Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC). Além disso, a IES optou pela inserção dos conhecimentos 
concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização curricular 

como um conteúdo específico da disciplina de ANTROPOLOGIA 
CULTURAL. 

 

Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista 
(Lei N° 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012) 

A IES, por meio de PORTARIA ESPECÍFICA DA DIREÇÃO GERAL, 
estabeleceu as políticas institucionais referentes ao assunto. No curso, a 
questão da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista também é tratada nas disciplinas POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E 
ÉTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E 
ESPORTE ADAPTADOS. 

 
Titulação do corpo docente 
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996) 

Todo corpo docente tem formação em pós-graduação. 

 

Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 
17/06/2010) 

O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso. Seus membros atuam 
em regime de tempo integral ou parcial (com no mínimo de 20% em tempo 
integral). Pelo menos 60% de seus membros possuem titulação stricto 
sensu; tem o coordenador de curso como integrante, atua no 
acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC. Realiza 
estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de 
avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a 
adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas 
demandas do mundo do trabalho. A IES planeja procedimentos para 
permanência de parte de seus membros até o ato regulatório seguinte. O 
NDE realiza reuniões periódicas, documentadas através de ATAS e 
assinadas pelos seus membros. 

 

Carga horária mínima, em horas – 
para Bacharelados e 
Licenciaturas 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES 
N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas) 

O curso possui carga-horária de 3.440 horas. 
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 DISPOSITIVO LEGAL 
EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

PELA IES 
Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 
(Pedagogia) 

 

Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES 
N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas) 

O tempo mínimo de integralização do curso é de 8 semestres 
(4 anos). 
 
O tempo máximo de integralização do curso é de 16 semestres (8 anos). 
 

 

Condições de acesso para 
pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida 
(Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 
implantação das condições até 
dezembro de 2008) 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. Inclusive, a IES possui um PLANO DE 
ACESSIBILIDADE assinado por profissional técnico competente. 
 

 
Disciplina obrigatória/optativa de 
Libras 
(Dec. N° 5.626/2005) 

O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso como 
OPTATIVA. 

 

Informações acadêmicas 
(Portaria Nº 23, de 21 de Dezembro 
de 2017, alterada pela Portaria 
Normativa nº 742, de 3 de agosto de 
2018) 

As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na forma 
IMPRESSA E VIRTUAL.  

 

Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 
e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho 
de 2002) 

Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 
transversal, contínuo e permanente – garantido pela Política de 
Educação Ambiental da IES. Além disso, há um conteúdo abordado na 
disciplina de ESPORTES DE AVENTURA I E II. 

 

Objetivos do curso 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

Os objetivos do curso estão previstos nesse PPC, considerando o perfil 
profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, 
características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo 
do conhecimento relacionado ao curso. Os objetivos foram discutidos 
amplamente e aprovados pelo NDE, conforme comprovados em ATA. 

 

Perfil profissional do egresso 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

O perfil profissional do egresso está previsto nesse PPC, está de acordo 
com as DCN, expressa as competências a serem desenvolvidas pelo 
discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo 
planejamento para sua ampliação em função de novas demandas 
apresentadas pelo mundo do trabalho. O Perfil Profissional do egresso foi 
discutido amplamente e aprovados pelo NDE, conforme comprovados em 
ATA. 
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 DISPOSITIVO LEGAL 
EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

PELA IES 

 

Estrutura curricular 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

A estrutura curricular, prevista nesse PPC, considera a FLEXIBILIDADE 
(com a inclusão de disciplinas eletivas (optativas). Além da Monitoria, 
Iniciação Científica e Atividades Complementares), a 
INTERDISCIPLINARIDADE (com a inclusão da disciplina: Projeto 
Integrador. Da própria interdisciplinaridade do Trabalho de Conclusão de 
Curso e de Palestras interdisciplinares.  Além do trabalho da 
coordenadoria de curso com os docentes, buscando romper a 
fragmentação das disciplinas que compõem o currículo) e  a 
ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA (a IES trabalha continuamente com 
os docentes, para superar as barreiras nos métodos, teorias e técnicas de 
ensino/aprendizagem (escolar), de trabalho (profissional), de ação 
comunitária (social, cultural, artística etc.), de educação dos filhos 
(familiar), etc.), inclusive possui um Plano de Acessibilidade), a 
COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA TOTAL (em horas-relógio), 
evidencia a ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA (como 
evidenciado na matriz curricular), a oferta da disciplina de LIBRAS, 
explicita claramente a ARTICULAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES 
CURRICULARES no percurso de formação e apresenta ELEMENTOS 
COMPROVADAMENTE INOVADORES (Projetos Integradores, Oficinas 
Pedagógicas, Empresa Júnior, Aula de Campo, Formação 
Empreendedora, Startups, Visitas técnicas, Articulação entre o ensino e 
as atividades de Extensão, Internacionalização – Programa Boston/USA, 
atividades práticas e estágio ao longo do curso etc.). 

 

Conteúdos curriculares 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

Os conteúdos curriculares, previstos nesse PPC, possibilitam o efetivo 
desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a 
atualização da área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), 
a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica (a IES 
trabalha continuamente com os docentes, para superar as barreiras nos 
métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem (escolar), de 
trabalho (profissional), de ação comunitária (social, cultural, artística etc.), 
de educação dos filhos (familiar), etc.), inclusive possui um Plano de 
Acessibilidade), a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de 
educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação 
das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 
africana e indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e 
induzem o contato com conhecimento recente e inovador (com incentivos 
para a contínua capacitação dos docentes; incentivos para participação 
discente e docente em Congressos, Simpósios, Seminários, entre outros; 
Realização e participação em Feiras e Programas de Inovação; Programa  
Boston/USA; Constantes ações (Parcerias e Convênios) com as 
empresas do setor e de grande relevância regional; entre outros. 

 

Metodologia 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

A metodologia, prevista nesse PPC (está de acordo com as DCN), atende 
ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao 
contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica 
e à autonomia do discente, coaduna-se com práticas pedagógicas que 
estimulem a ação discente em uma relação teoria-prática, e é claramente 
inovadora e embasada em recursos que proporcionem aprendizagens 
diferenciadas dentro da área. (métodos previstos: expositivo, exposição 
oral/estudo dirigido, método da arguição, método da dupla arguição, 
método da arguição com monitores, método da leitura, método de leitura 
dirigida, técnica de problemas, técnica de projetos, técnica de casos e 
técnica de pesquisa) 

 

Estágio curricular 
supervisionado 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga de 
540 horas, com orientação e relação orientador/aluno compatível com as 
atividades, coordenação e supervisão, existência de convênios, 
estratégias para gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho, 
considerando as competências previstas no perfil do egresso, e 
interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio, 
que gera insumos para atualização das práticas do estágio. 
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 DISPOSITIVO LEGAL 
EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

PELA IES 

 

Atividades complementares 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

As atividades complementares estão previstas e consideram a carga de 
200 horas, contempla diversidade de atividades e de formas de 
aproveitamento, contempla a aderência à formação geral e específica do 
discente, constante nesse PPC, e o planejamento de mecanismos 
inovadores na sua regulação, gestão e aproveitamento (conforme previsto 
em regulamento específico). 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto e considera carga de 72 
horas, estabelece formas de apresentação, orientação e coordenação, 
com previsão de divulgação de manuais atualizados de apoio à produção 
dos trabalhos e a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais 
próprios, acessíveis pela internet. 

 

Apoio ao discente 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e 
permanência (Programa de Acolhimento Universitário, aula inaugural e 
integração dos alunos ingressantes, acompanhamento semanal da faltas 
dos alunos com efetivo resultado na evasão dos alunos, etc.), 
acessibilidade metodológica (a IES trabalha continuamente com os 
docentes, para superar as barreiras nos métodos, teorias e técnicas de 
ensino/aprendizagem (escolar), de trabalho (profissional), de ação 
comunitária (social, cultural, artística etc.), de educação dos filhos 
(familiar), etc.), inclusive possui um Plano de Acessibilidade) e 
instrumental (a IES trabalha, constantemente, para eliminar as barreiras 
nos instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho (profissional), 
estudo (escolar), lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva, etc.) 
e de vida diária. Auxiliando na garantia dessa dimensão da acessibilidade 
os recursos de tecnologia assistiva incorporados em lápis, caneta, régua, 
teclados de computador e mouses adaptados, pranchas de comunicação 
aumentativa e alternativa, etc.), monitoria (PAE), nivelamento (PAE), 
intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 
remunerados (a IES possui profissional capacitado para coordenação 
dessa área), apoio psicopedagógico (a IES possui um profissional 
capacitado na coordenação dessa área), participação em centros 
acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais (programa 
BOSTON/USA), e ações inovadoras (Bolsa de Estudo, FIES, PROUNI, 
Escola da Família, Programa de Iniciação e Desenvolvimento de Projetos 
Integradores, Startups e Empreendedorismo, etc.). 

 

Gestão do curso e os processos 
de avaliação interna e externa 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

A gestão do curso é planejada considerando a autoavaliação institucional 
(realizada semestralmente pela CPA, sendo anualmente, postada no e-
mec. Conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº65) e o resultado 
das avaliações externas (CC, CI, CPC, IGC e ENADE) como insumo para 
aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com previsão da 
apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e delineamento 
de processo autoavaliativo periódico do curso. 

 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) no processo 
ensino- aprendizagem 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo 
de ensino-aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico 
do curso, viabilizam a acessibilidade digital (a IES preconiza  a superação 
de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de 
tecnologias assistivas, compreendendo equipamentos e programas 
adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos 
alternativos) e comunicacional (a IES propõe a superação de barreiras na 
comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação 
virtual (acessibilidade no meio digital). Para garantir essa dimensão de 
acessibilidade, é importante a aprendizagem da língua de sinais, 
utilização de textos em Braille, textos com letras ampliadas para quem 
tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela, etc.)  e a 
interatividade entre docentes, discentes e tutores (estes últimos, quando 
for o caso), asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a 
qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas de 
aprendizagem baseadas em seu uso (A IES possui um profissional 
responsável pela coordenação das TICs e um Programa Específico 
aprovado)  



 

14 

 

 DISPOSITIVO LEGAL 
EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

PELA IES 

 

Procedimentos de 
acompanhamento e de avaliação 
dos processos de 
ensino-aprendizagem 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os 
processos de ensino-aprendizagem (conforme PDI e Regimento Interno), 
atendem à concepção do curso definida no PPC, possibilitando o 
desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, 
e implicam informações sistematizadas e disponibilizadas aos 
estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, 
sendo planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em 
função das avaliações realizadas. 

 

Número de vagas 
(Instrumento de Avaliação de 
Cursos de graduação presencial e a 
distância - Diretoria de avaliação da 
educação superior – DAES/INEP) 

O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos 
periódicos, quantitativos e qualitativos (Fontes para consulta: documentos 
do COREDE, IPEA, MEC, INEP, Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE), IDEB, PISA, IBGE, entre outras), e em pesquisas com a 
comunidade acadêmica, que comprovam sua adequação à dimensão do 
corpo docente e às condições de infraestrutura física e tecnológica para 
o ensino. 
 

 
Bibliografia (básica e 
complementar) por Unidade 
Curricular (UC) 

O acervo físico da IES está tombado e informatizado, o virtual possui 
contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão 
registrados em nome da IES. O acervo da bibliografia (básica e 
complementar) é adequado em relação às unidades curriculares e aos 
conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza 
das UC. Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, 
assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia 
da UC, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de 
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. Nos 
casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com 
instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta 
ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de 
soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui 
exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos 
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC. O 
acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares 
e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de 
contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

 
Quadro 1 - Dispositivos legais atendidos pela IES. 

 

1.1. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

A legislação específica que engloba o curso de Educação Física é a seguinte: 

- Parecer CNE/CES nº 584/2018, aprovado em 03 de outubro de 2018 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Educação Física. 

- Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018 - Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Educação Física e dá outras 

providências. 

 

1.2. REQUISITOS DAS DCN PARA O PPC 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Educação Física 

previsto na      Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018 prevê: 
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[...] 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
curso de graduação em Educação Física, assim denominado, a serem observadas 
na organização, desenvolvimento e avaliação dos cursos, estabelecendo as suas 
finalidades, os princípios, os fundamentos e a dinâmica formativa.  
Parágrafo único - São objetos destas Diretrizes, os cursos de graduação 
denominados, exclusivamente, de Educação Física.  
Art. 2º O curso de graduação em Educação Física tem carga horária referencial de 
3.200 (três mil e duzentas) horas para o desenvolvimento de atividades acadêmicas.  
Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção profissional 
que tem como objeto de estudo e de aplicação a motricidade ou movimento humano, 
a cultura do movimento corporal, com foco nas diferentes formas e modalidades do 
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas e da dança, visando 
atender às necessidades sociais no campo da saúde, da educação e da formação, 
da cultura, do alto rendimento esportivo e do lazer. 
Art. 4º O curso de graduação em Educação Física deverá articular a formação inicial 
e continuada, tendo como premissa a autonomia do(a) graduando(a) para o 
contínuo aperfeiçoamento, mediante diversas formas de aprendizado. 
Art. 5º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades, 
sensibilidade e atitudes requerida do egresso para o futuro exercício profissional, a 
formação do graduado em Educação Física terá ingresso único, destinado tanto ao 
bacharelado quanto à licenciatura, e desdobrar-se-á em duas etapas, conforme 
descrição a seguir: 
I - Etapa Comum - Núcleo de estudos da formação geral, identificador da área de 
Educação Física, a ser desenvolvido em 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, 
comum a ambas as formações.  
II - Etapa Específica - Formação específica a ser desenvolvida em 1.600 (mil e 
seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos terão acesso a 
conhecimentos específicos das opções em bacharelado ou licenciatura. 
§ 1º No início do 4º (quarto) semestre, a Instituição de Educação Superior deverá 
realizar uma consulta oficial, por escrito, a todos os graduandos a respeito da 
escolha da formação que pretendem seguir na Etapa Específica - bacharelado ou 
licenciatura - com vistas à obtenção do respectivo diploma, ou, ao final do 4º (quarto) 
semestre, definir sua escolha mediante critérios pré-estabelecidos;  
§ 2º A formação para intervenção profissional à pessoa com deficiência deve ser 
contemplada nas duas etapas e nas formações tanto do bacharelado, quanto da 
licenciatura.  
§ 3º A integração entre as áreas específicas dependerá de procedimento próprio e 
da organização curricular institucional de cada IES, sendo vedada a eliminação de 
temas ou conteúdos relativos a cada uma das áreas específicas indicadas.  
CAPÍTULO II  
DA ETAPA COMUM  
Art. 6º A Etapa Comum, cuja conclusão possibilitará a autonomia do discente para 
escolha futura de formação específica, contempla os seguintes conhecimentos:  
I - Conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do ser humano (a 
exemplo do fisiológico, biomecânico, anatômico-funcional, bioquímico, genético, 
psicológico, antropológico, histórico, social, cultural e outros), enfatizando a 
aplicação à Educação Física;  
II - Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e 
socioculturais da motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento 
corporal/atividade física (a exemplo de fisiologia do exercício, biomecânica do 
esporte, aprendizagem e controle motor, psicologia do esporte e outros); 
III - Conhecimento instrumental e tecnológico (a exemplo de técnicas de estudo e 
pesquisa - tipos de conhecimento, técnicas de planejamento e desenvolvimento de 
um trabalho acadêmico, técnicas de levantamento bibliográfico, técnicas de leitura 
e de documentação; informática instrumental - planilha de cálculo, banco de dados; 
técnicas de comunicação e expressão leiga e científica e outros), enfatizando a 
aplicação à Educação Física;  
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IV - Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção profissional em 
Educação Física, a exemplo de código de ética, diagnóstico e avaliação, 
estratificação de risco, variáveis de prescrição do exercício, meio ambiente e 
sustentabilidade, diversidade cultural, diferenças individuais e outros.  
Parágrafo único. A formação ética em Educação Física, de que trata o caput, deverá 
incluir, ainda, a prevenção do uso de meios ilícitos e danosos à saúde no cotidiano 
das práticas corporais, especialmente nas de caráter competitivo ou que visem ao 
desenvolvimento físico de crianças e adolescentes.  
Art. 7º Tendo concluído a Etapa Comum, o(a) graduando(a) prosseguirá para as 
formações específicas em bacharelado ou licenciatura. Parágrafo único. O egresso 
do curso deverá articular os conhecimentos da Educação Física com os 
eixos/setores da saúde, do esporte, da cultura e do lazer e os da formação de 
professores.  
Art. 8º A etapa comum deverá proporcionar atividades acadêmicas integradoras tais 
como:  
a) nivelamento de conhecimentos aos ingressantes por meio de processo avaliativo 
e acolhimento próprio.  
b) disciplinas de aproximação ao ambiente profissional de forma a permitir aos 
estudantes a percepção acerca de requisitos profissionais, identificação de campos 
ou áreas de trabalho e o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas 
interativas com espaços profissionais, inclusive escolas de educação básica e 
média. Parágrafo único. As instituições, no âmbito de suas políticas institucionais 
curriculares, deverão desenvolver as atividades acima, preferencialmente, em 10% 
da carga horária adotada na etapa comum.  
CAPÍTULO III  
DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
Art. 9º A etapa específica para a formação em licenciatura, em Educação Física, 
deverá considerar os seguintes aspectos: 
I - Relevância na consolidação de normas para formação de profissionais do 
magistério para educação básica como fator indispensável para um projeto de 
educação nacional;  
II - Reconhecimento da abrangência, diversidade e complexidade da educação 
brasileira nos diferentes níveis, modalidades e contextos socioculturais em que 
estão inscritas as práticas escolares;  
III - Valorização de princípios para a melhoria e democratização do ensino como a 
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; a liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o 
apreço à tolerância; a gestão democrática do ensino público; o respeito e a 
valorização da diversidade étnico-racial, entre outros.  
IV - Necessidade de articulação entre as presentes Diretrizes e o conjunto de 
normas e legislação relacionadas à educação básica e organizadas pelo Conselho 
Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação. 
VI - Mobilização efetiva de princípios que norteiam a formação inicial e continuada 
nacionais comuns, tais como:  
a) sólida formação teórica e interdisciplinar;  
b) unidade teoria-prática;  
c) trabalho coletivo e interdisciplinar;  
d) compromisso social e valorização do profissional da educação;  
e) gestão democrática; e  
f) avaliação e regulação dos cursos de formação.  
VII - Ampliação do conceito de docência como ação educativa e como processo 
pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 
interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que 
se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, 
estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e 
cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua 
inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo.  
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VIII - A formação inicial e continuada de professoras e professores de Educação 
Física deverá qualificar esses profissionais para que sejam capazes de 
contextualizar, problematizar e sistematizar conhecimentos teóricos e práticos sobre 
motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade 
física nas suas diversas manifestações (jogo, esporte, exercício, ginástica, lutas e 
dança), no âmbito do Ensino Básico. 
Art. 10 O Licenciado em Educação Física terá formação humanista, técnica, crítica, 
reflexiva e ética qualificadora da intervenção profissional fundamentada no rigor 
científico, na reflexão filosófica e na conduta ética no magistério, ou seja, na 
docência do componente curricular Educação Física, tendo como referência a 
legislação própria do Conselho Nacional de Educação para a área.  
Art. 11 As atividades práticas da etapa específica da Licenciatura deverão conter o 
estágio supervisionado, bem como outras vinculadas aos diversos ambientes de 
aprendizado escolares e não escolares.  
§ 1º O estágio deverá corresponder a 20% das horas referenciais adotadas pelo 
conjunto do curso de Educação Física ao aprendizado em ambiente de prática real, 
e deverá considerar as políticas institucionais de aproximação ao ambiente da 
escola e às políticas de extensão na perspectiva da atribuição de habilidades e 
competências.  
§ 2º O estágio deverá expressar e integrar o conjunto de atividades práticas 
realizadas ao longo do curso e ser oferecido, de forma articulada, com as políticas 
e as atividades de extensão da instituição com curso.  
§ 3º Os graduandos em atividades de estágio deverão ter seu desempenho e 
aproveitamento avaliado por metodologia própria desenvolvida no âmbito do Projeto 
Pedagógico Curricular do Curso e do Projeto Institucional.  
Art. 12 A etapa específica da Licenciatura em Educação Física deverá desenvolver, 
além do estágio, outras atividades práticas como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo;  
Parágrafo único. As atividades de que trata o caput poderão ser desenvolvidas de 
forma articulada com disciplinas existentes ou serem organizadas como disciplinas 
ou atividades acadêmicas próprias.  
Art. 13 A etapa específica para formação em Licenciatura deverá desenvolver 
estudos integradores para enriquecimento curricular, com carga horária 
referenciada em 10% do curso, compreendendo a participação em:  
a) 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;  
b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 
educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo 
educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 
experiências e utilização de recursos pedagógicos;  
c) intercâmbio acadêmico interinstitucional; e 
d) atividades de comunicação e expressão, visando à aquisição e à apropriação de 
recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e 
criar conexões com a vida social;  
Art. 14 A etapa específica para formação em Licenciatura deverá garantir nos 
currículos interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como 
conteúdos relacionados aos fundamentos da educação e à formação na área de 
políticas públicas e gestão da educação para o desenvolvimento das pessoas, das 
organizações e da sociedade.  
Art. 15 Os cursos de Licenciatura em Educação Física, respeitadas a diversidade 
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, devem garantir uma formação 
profissional adequada aos seguintes conteúdos programáticos:  
a) Política e Organização do Ensino Básico;  
b) Introdução à Educação;  
c) Introdução à Educação Física Escolar;  
d) Didática e metodologia de ensino da Educação Física Escolar;  
e) Desenvolvimento curricular em Educação Física Escolar;  
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f) Educação Física na Educação Infantil;  
g) Educação Física no Ensino Fundamental;  
h) Educação Física no Ensino Médio; 
i) Educação Física Escolar Especial/Inclusiva;  
j) Educação Física na Educação de Jovens e Adultos; e  
k) Educação Física Escolar em ambientes não urbanos e em comunidades e 
agrupamentos étnicos distintos.  
Art. 16 Os cursos de Licenciatura em Educação Física, respeitadas a diversidade 
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, deverão, ainda, incluir as 
seguintes atividades:  
a) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos 
educativos e de experiências educacionais em instituições educativas;  
b) pesquisa e estudo da legislação educacional, processos de organização e gestão 
educacional, trabalho docente, políticas de financiamento educacional, avaliação e 
currículo; e 
c) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e 
diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras 
temáticas centrais da sociedade contemporânea.  
Art. 17 O processo de avaliação da formação específica da Licenciatura deverá ser 
realizado de forma a fortalecer o aprendizado, incluir relatórios de atividades 
práticas, textos escritos, fichamento bibliográfico, apresentação de estudos 
individuais e em grupos e avaliações seriadas do conjunto dos conteúdos das 
disciplinas ao final de cada semestre.  
CAPITULO IV  
DA FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
Art. 18 A Etapa Específica para a formação do Bacharel em Educação Física deverá 
ter 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais e ser concebida, planejada, 
operacionalizada e avaliada, qualificando-o para a intervenção profissional em 
treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, preparação física, 
recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, 
gestão relacionada com a área de Educação Física, além de outros campos 
relacionados às prática de atividades físicas, recreativas e esportivas; visando a 
aquisição e desenvolvimento dos seguintes conhecimentos, atitudes e habilidades 
profissionais:  
a) dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais específicos 
da Educação Física e aqueles advindos das ciências afins, orientados por valores 
sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e democrática;  
b) pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a realidade social para nela 
intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e expressões 
da motricidade humana e movimento humano, cultura do movimento corporal, 
atividades físicas, tematizadas, com foco nas diferentes formas e modalidades do 
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas, da dança, visando à 
formação, à ampliação e enriquecimento cultural da sociedade para a adoção de 
um estilo de vida fisicamente ativo e saudável;  
c) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 
planejada e eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde;  
d) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 
planejada e eticamente balizada em todas as manifestações do esporte e considerar 
a relevância social, cultural e econômica do alto rendimento esportivo;  
e) intervir acadêmica e profissionalmente de forma fundamentada, deliberada, 
planejada e eticamente balizada no campo da cultura e do lazer; 
f) participar, assessorar, coordenar, liderar e gerenciar equipes multiprofissionais de 
discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização de políticas 
públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da educação 
não escolar, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do trabalho, 
dentre outros;  
g) diagnosticar os interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas 
(crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, de grupos e 
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comunidades especiais) de modo a planejar, prescrever, orientar, assessorar, 
supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas e/ou 
esportivas e/ou de cultura e de lazer;  
h) conhecer, dominar, produzir, selecionar, e avaliar diferentes técnicas, 
instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção 
acadêmico-profissional em Educação Física nos seus diversos campos de 
intervenção, exceto no magistério da Educação Básica;  
i) acompanhar as transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de 
áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito 
de contínua atualização acadêmico-profissional; e  
j) utilizar recursos da tecnologia da informação e da comunicação, de forma a 
ampliar e diversificar as maneiras de interagir com as fontes de produção e de 
difusão de conhecimentos específicos da Educação Física e de áreas afins, com o 
propósito de contínua atualização acadêmico-profissional.  
Art. 19 O Bacharel em Educação Física terá formação geral, humanista, técnica, 
crítica, reflexiva e ética, qualificadora da intervenção profissional fundamentada no 
rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta ética em todos os campos de 
intervenção profissional da Educação Física.  
Art. 20 A formação do Bacharel em Educação Física, para atuar nos campos de 
intervenção citados no caput do Art. 10, deverá contemplar os seguintes eixos 
articuladores:  
I - saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária 
em saúde, saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e implicações 
biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica da saúde; integração 
ensino, serviço e comunidade; gestão em saúde; objetivos, conteúdos, métodos e 
avaliação de projetos e programas de Educação Física na saúde;  
II - esporte: políticas e programas de esporte; treinamento esportivo; dimensões e 
implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica do esporte; 
gestão do esporte; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e 
programas de esporte; e  
III - cultura e lazer: políticas e programas de cultura e de lazer; gestão de cultura e 
de lazer; dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e 
pedagógica do lazer; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e 
programas de Educação Física na cultura e no lazer.  
Art. 21 A etapa específica para formação do Bacharelado deverá garantir nos 
currículos interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como 
conteúdos relacionados à formação na área de políticas públicas e gestão para o 
desenvolvimento das pessoas, das organizações, da economia e da sociedade.  
Art. 22 As atividades práticas da formação específica do Bacharelado deverão 
conter o estágio supervisionado de 20% das horas referenciais adotadas pelo 
conjunto do curso de Educação Física, oferecido na área de bacharelado.  
§ 1º O estágio deverá corresponder ao aprendizado em ambiente de prática real, 
considerando as políticas institucionais de aproximação a ambientes profissionais e 
as políticas de extensão na perspectiva da atribuição de habilidades e 
competências.  
§ 2º O estágio deverá expressar etapas de práticas anteriores de aproximação ao 
ambiente profissional e ser oferecido de forma articulada com as políticas e as 
atividades de extensão da instituição junto ao curso.  
§ 3º Os graduandos, em atividades de estágio, deverão ter seu desempenho e 
aproveitamento avaliado por metodologia própria desenvolvida no âmbito do Projeto 
Pedagógico Curricular do Curso e do Projeto Institucional.  
Art. 23 A formação específica do Bacharelado deverá desenvolver, além do estágio, 
outras atividades práticas como componente curricular, distribuídas ao longo do 
processo formativo. Parágrafo único. As atividades de que trata o caput poderão ser 
desenvolvidas de forma articulada com disciplinas existentes ou serem organizadas 
como disciplinas ou atividades acadêmicas próprias, correspondendo a 10% das 
horas referenciais adotadas pelo conjunto do curso de Educação Física.  
Art. 24 O processo de avaliação da formação específica do Bacharelado deverá ser 
realizado de forma a fortalecer o aprendizado, de modo a incluir relatórios de 
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atividades práticas, textos escritos, fichamento bibliográfico, apresentação de 
estudos individuais e em grupos e avaliações seriadas do conjunto dos conteúdos 
das disciplinas ao final de cada semestre.  
CAPÍTULO IV  
DAS DIRETRIZES GERAIS  
Art. 25 A organização curricular do curso de graduação em Educação Física deverá 
abranger atividades integradoras de aprendizado, com carga horária flexível 
inserida nas atividades determinadas no PPC do curso, tais como: 
a) seminários e estudos, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, 
entre outros, definidos no projeto institucional da IES e diretamente orientados pelo 
corpo docente da mesma instituição, podendo ser acoplados ao ensino das 
disciplinas;  
b) práticas reais articuladas entre os sistemas de ensino, saúde, esporte, lazer e 
instituições oferecedoras de atividade física, de modo a propiciar vivências, 
assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização 
de recursos;  
c) atividades relacionadas ao uso de tecnologias de informação e comunicação 
visando à aquisição e à apropriação de recursos de aprendizagem capazes de 
ampliar a abrangência com os objetos de aprendizagem, interpretar a realidade 
estudada e criar conexões com o meio econômico e social;  
d) atividades vinculadas ao trabalho de conclusão de curso deverão versar sobre 
tema integrante da área de intervenção do graduado, desenvolvido sob a orientação 
acadêmica de docente do curso, ser defendido publicamente e sem destinação de 
carga horária específica.  
Art. 26 O processo avaliativo do curso de graduação em Educação Física, além dos 
aspectos já dispostos nesta Resolução, deverá integrar a avaliação do egresso por 
meio de sistema institucional desenvolvido pelas IES que ofertam o curso. Parágrafo 
único. O disposto no caput deverá ser implantado pelas Instituições de Educação 
Superior, considerando aspectos de desempenho profissional, formação 
continuada, área de atuação, entre outros, de forma periódica.  
Art. 27 A implantação e desenvolvimento das DCNs do Curso de Graduação em 
Educação Física deverão ser acompanhadas, monitoradas e avaliadas, visando ao 
seu aperfeiçoamento.  
Art. 28 O Curso de Graduação em Educação Física em funcionamento terá o prazo 
de 2 (dois) anos a partir da data de publicação desta Resolução, para 
implementação das presentes diretrizes.  
Art. 29 Os graduandos em Educação Física, matriculados antes da vigência desta 
Resolução, têm o direito de concluir seu curso com base nas diretrizes anteriores, 
podendo optar pelas novas diretrizes, em acordo com suas respectivas instituições, 
e, neste caso, garantindo as adaptações necessárias aos princípios das novas 
diretrizes.  
Art. 30 As Instituições de Educação Superior poderão, a critério da Organização do 
Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Educação Física, admitir, em 
observância do disposto nesta Resolução, a dupla formação dos matriculados em 
bacharelado e licenciatura. 
Art. 31 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
a Resolução CNE/CES nº 7, de 31 de março de 2004, a Resolução CNE/CES nº 7, 
de 4 de outubro de 2007, e demais disposições em contrário.  
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2. DADOS GERAIS DO CURSO  

       

Os dados gerais do curso constam no quadro a seguir. 

 Dados Gerais do Curso 

DENOMINAÇÃO DO 
CURSO: 

EDUCAÇÃO FISICA 

MODALIDADE: Bacharel 

ENDEREÇO DE OFERTA 
DO CURSO:  

Rua Bento Quintino, 467- Vila Talarico – CEP 03534-010 

TURNO DE 
FUNCIONAMENTO:  

Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Nº. DE VAGAS ANUAIS 

OFERECIDAS: 

0 0 40 40 80 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral 

DURAÇÃO DO CURSO: CARGA HORÁRIA Tempo Mínimo Tempo Máximo 

3440 8 semestres 16 semestres 

 
Quadro 1. Resumo – Dados Gerais do Curso. 
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3. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS  

       

3.1. DA MANTENEDORA 

 

A entidade mantenedora da Faculdade Van Gogh é a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

RIZZO & CIA LTDA., natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada 

 

3.1.1. Identificação 

 

Informações – Mantenedora 

Razão Social INSTITUIÇÃO DE ENSINO RIZZO & CIA LTDA. 

CNPJ 12.927.606/0001-56 

Endereço Rua Bento Quirino Nº 460 

Bairro Vila Talarico Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 03534-010 

Fone (11) 2695-7945 Fax  

E-mail secretaria@faculdadevangogh.com.br  

   

Quadro 2. Dados da Mantenedora. 

 

3.1.2. Finalidades 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RIZZO & CIA LTDA., fundada em 2011, tem como 

principal objetivo contribuir com o progresso do Estado, ao lançar, no mercado da região, 

profissionais graduados e pós-graduados nas diversas áreas do conhecimento. 

 

3.1.3. Condição Jurídica e Fiscal 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RIZZO & CIA LTDA., é constituída como sociedade 

civil por quotas de responsabilidade limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

e foro na cidade de São Paulo (SP), e com seu contrato social devidamente registrado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Avaré e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 12.927.606/0001-56, doravante 

denominada apenas Mantenedora. 

 

mailto:secretaria@faculdadevangogh.com.br
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3.1.4. Dirigente Principal 

 

Dados do dirigente principal da mantenedora: 

 

Dirigente Principal – Mantenedora 
Nome João Paulo Alves da Silva 

Cargo Presidente 

CPF 173.958.538-06 RG 22.212.241-9 

Endereço Rua Amadeu Miras Nº 85 

Bairro Jd. Vitória Cidade Avaré 

UF São Paulo CEP 18.708-667 

Fone 14-3732-2812 FAX   

E-mail presidencia@desconta.com.br 

 

Quadro 3. Dados do Dirigente Principal da Mantenedora. 
 

 

 

3.2. DA MANTIDA 

 

3.2.1. Identificação 

 

 Os dados de identificação e localização da mantida são os constantes no quadro 

a seguir. 

 

Informações - Mantida 

Nome Van Gogh 

Sigla FVG 

Endereço Rua Bento Quirino Nº 467 

Bairro Vila Talarico Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 03534-010 

Fone (11) 2695-7945 

Fax (11) 2695-7945 

E-mail secretaria@faculdadevangogh.com.br 

Site www.faculdadevangogh.com.br 

 

Quadro 4. Dados da Mantida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidencia@desconta.com.br
mailto:secretaria@faculdadevangogh.com.br
http://www.faculdadevangogh.com.br/
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Foto 1 – Localização da Van Gogh. 
Fonte: Google Maps. 

 

3.2.2. Dirigente Principal 

 

Seguem os dados do dirigente principal da mantida. 

 

Dirigente Principal - Mantida 

Nome Rinaldo Aparecido Nunes 

CPF 10126644810 

Endereço Rua Maria Amália Lopes de Azevedo Nº 3650 

Bairro Vila Albertina Cidade São Paulo 

UF São Paulo CEP 02350-002 

Fone 11-99654-2749 

E-mail prof_nunes@superig.com.br 

 

Quadro 5. Dados do Dirigente Principal da Mantida. 

 

3.2.3. Histórico da Instituição 

 

O credenciamento da Instituição foi solicitado junto ao Ministério da Educação pelo 

sistema eletrônico e-mec nº 201502425 protocolado em 01 de setembro de 2015, com a 

solicitação de Autorização dos cursos de Administração (Processo e-mec 201505566), 

Engenharia Civil (Processo e-mec 201505568), Engenharia de Computação (Processo e-

mec 201505569) e Arquitetura e Urbanismo (Processo e-mec 201507935). A instituição foi 

mailto:prof_nunes@superig.com.br
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credenciada pela Portaria nº 1.199, de 14 de novembro de 2018, publicada no DOU em 16 

de novembro de 2018. Os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 

Civil e Engenharia de Computação foram autrizados pela Portaria nº 819, de 22 de 

novembro de 2018. 

 

Segue a Portaria de credenciamento da Faculdade Vang Gogh: 

 

Figura 1. Portaria de Credenciamento da Faculdade Van Gogh. 

 

 

Sua intenção é formar com qualidade e seriedade os jovens da região que até então 

não têm ao seu alcance um ensino superior com a qualidade proposta pela Faculdade Van 

Gogh, vindo suprir uma lacuna até então existente, qual seja, a falta de cursos superiores 

atuais e modernos, com compromisso de absorção pelo mercado de trabalho, tanto local 

quanto nacional. Apresentando infraestrutura moderna e adequada ao perfil dos cursos que 

oferece, a Faculdade Van Gogh é enfática na busca pela qualidade de ensino, com 

excelentes computadores à disposição dos alunos e o acesso à Internet banda larga, além 

de possuir uma moderna biblioteca. Sua intenção é formar os jovens da região que até 

então não têm ao seu alcance um ensino superior com a qualidade proposta, vindo suprir 

uma lacuna até então existente. Dessa forma, destacando-se pela sua sólida base regional, 

pois a família dos mantenedores está instalada na região há mais de 100 anos, a Faculdade 

Van Gogh tem como meta a modernidade, qualidade, seriedade e honestidade, para atingir 

e disponibilizar aos seus alunos uma formação adequada aos cenários atuais. 

A Faculdade Van Gogh carrega o nome do pinto holandês Vicent Van Gogh (1853-
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1890). Condiderado um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. A 

influência dos artistas impressionistas e a crescente admiração pela arte oriental levou Van 

Gogh a desenvolver um estilo próprio. O artista toma de uns a prática de construir a figura 

por meio de pinceladas separadas, e de outros as cores fortes e definidas.  

A IES apresenta uma infraestrutura moderna e adequada ao perfil dos cursos que 

oferece, sendo sempre enfática na busca pela qualidade de ensino, com excelentes 

computadores à disposição dos alunos e o acesso à internet banda larga, além de possuir 

uma moderna biblioteca. 

Dessa forma, destacando-se pela sua sólida base regional, pois as famílias dos 

mantenedores estão instaladas na região há mais de 100 anos, a Faculdade Van Gogh tem 

como meta a modernidade, qualidade, seriedade e honestidade, para atingir e disponibilizar 

aos seus alunos uma formação adequada aos cenários atuais. 

 

 
3.2.4. Finalidades 

 

Alinhada aos novos tempos, a Faculdade desenvolve esforços objetivando o 

processo de permanente atualização administrativa com uma gestão participativa, 

buscando a otimização de seus processos e a consolidação de sua atuação junto à 

sociedade. A qualidade dos serviços oferecidos, o pronto atendimento à sua clientela e a 

permanente busca da melhoria, são princípios que balizam as ações internas e relações 

externas da Van Gogh. Nesse contexto, esta Instituição de Ensino Superior é consciente 

de seu papel como instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação 

do homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o crescimento 

e desenvolvimento local, regional e nacional. 

 

3.3. PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive momentos de intensas transformações 

decorrentes da necessidade de se compatibilizar, otimizar, adequar ou mesmo transmutar 

valores que a ela não se convergem, visto que, no século XXI cada vez mais a valorização 

do Capital Intelectual está em voga. Não se pode negar que a Universidade é o meio pelo 

qual se materializa o produto do saber, que doravante será chamado de Capital Intelectual. 
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As Instituições de Ensino Superior, de Extensão e de Pesquisa deverão se desenvolver a 

ponto de, não só garantirem a sua inserção no mundo globalizado, mas para exercer, com 

primor inigualável, aquilo que se pode definir como função sustentadora dos aspectos 

básicos para garantir o direito a uma vida digna a todo e qualquer Homem. 

A demanda cada vez maior por novas vagas nas universidades e a falta de recursos 

governamentais para criação e ampliação de vagas no setor público vêm sendo um grande 

desafio e têm encontrado na instalação de universidades privadas a garantia do 

comprimento do direito ao acesso ao ensino superior a todo cidadão, em especial, o 

brasileiro que assim desejar. 

Discutir as causas do crescimento de demanda pelos cursos de graduação e as 

maneiras para suprir tal demanda sem a “massificação do ensino" é indispensável. Superar 

a concepção de ensinar por ensinar é também necessário. Atender a demanda por vagas 

nas universidades, de forma consciente, facilitará a formação de uma sociedade crítico-

reflexiva e, jamais, simplesmente, portadora de diplomas e certificados que não garantem 

ao indivíduo uma postura ética e um comprometimento moral com o seu próximo. 

Dado às transformações sofridas pela universidade, no que concerne aos seus 

objetivos e finalidade, e por estar o conhecimento disseminado em todos os segmentos 

sociais, representado nas mais diversas formas e propagado por intermédio dos meios de 

comunicação de massa, é preciso pensar e repensar, com bastante moderação: a missão 

institucional de uma universidade; a maneira de se buscar formas de assegurar um ensino 

de qualidade que contemple a diversidade cultural e de conhecimento daqueles a que ela 

se destina, simultaneamente, ao atendimento da oferta e procura pelos cursos superiores. 

Preocupadas em formar profissionais com competências e habilidades para atuarem 

nas mais diversas áreas e ainda capazes de exercerem sua própria cidadania, a 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO RIZZO & CIA LTDA., por intermédio de sua Faculdade VAN 

GOGH propõem, no presente projeto, uma ampla discussão acerca da postura e do perfil 

que deverá sustentar doravante. Todos os seus esforços estarão voltados para a análise 

de fatores que ela considera imprescindíveis na realização do seu trabalho, ou seja, na 

formação de cidadãos críticos que, ao atuarem no mercado de trabalho local ou em outro, 

estarão se portando de maneira coerente e consciente. 

A Faculdade Van Gogh como uma instituição preocupada com a construção de 

novos conhecimentos e de profissionais éticos e tecnicamente capacitados, pretende 

adotar uma prática pedagógica que parta da realidade econômica, social e cultural do aluno 
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(senso-comum) incluindo-o no universo catedrático, para que  possa refletir a sua prática e 

por meio da comparação crítico-reflexiva, adquirir o conhecimento elaborado 

sistematicamente (o conhecimento científico). 

Em face do exposto, pretende a Instituição, com este projeto, inserir-se no 

conjunto das grandes instituições do Brasil e do Mundo que trabalham em prol do 

crescimento do Homem na sua totalidade pessoal, espiritual e profissional. 

 

 

3.4. CONTEXTUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUAS INSERÇÕES 
INSTITUCIONAL, POLÍTICA, GEOGRÁFICA E SOCIAL 

 

3.4.1. São Paulo  

 

São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo e principal 

centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do 

Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul, e a cidade brasileira mais 

influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta, 

recebendo a classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World Cities 

Study Group & Network (GaWC). O lema da cidade, presente em seu brasão oficial, é "Non 

ducor, duco", frase latina que significa "Não sou conduzido, conduzo". Fundada em 1554 

por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência 

nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com 

importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o 

Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim 

Botânico de São Paulo e a avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a 

Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e São Paulo Fashion 

Week. 
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Foto 1. Imagem aérea de São Paulo. 

 

 

3.4.2. História de  São Paulo 

 

A Capitania de São Vicente, segundo Varnhagem, deveria ter cerca de 2.500 léguas 

quadradas na soma de suas duas porções - uma desde Paranaguá, ao sul, até 

Bertioga, e outra da foz do Rio Juqueriquerê até a Foz do Macaé, ao norte, tendo 

encravada entre as duas a Capitania de Santo Amaro, de Pero Lopes, irmão de Martim 

Afonso. Nessa Capitania de proporção média, o povoamento, embora iniciado 

oficialmente na ilha que leva seu nome, já encontrou outro foco de concentração no 

Planalto de Piratininga, onde João Ramalho mantinha o reduto de índios pacificados 

sob a tutela de Tibiriçá, seu sogro, e de Caiubi o "Folha Verde", com aldeamento cerca 

de duas léguas para o interior. Martim Afonso de Souza viu no bravo João Ramalho um 

forte aliado na conquista e manutenção das terras de São Vicente, constantemente 

hostilizadas por "tamoios" e "carijós" ou saqueada por corsários.  Ao chegar com a 

Companhia de Jesus, em 1553, Padre Manuel da Nóbrega vislumbrou grandes 

possibilidades de catequese junto aos nativos pacificados de João Ramalho, primeiro 

com o Colégio de São Vicente e depois no próprio Planalto. Trilhando o caminho do 

Cubatão, subiu a Serra do Mar com outros jesuítas, entre eles o noviço José de 

Anchieta, ultrapassou a aldeia de Santo André e num outeiro que se projetava sobre a 

várzea entre o Rio Tamanduateí e seu afluente, o córrego do Anhangabaú, ergueu uma 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6OV8SDUqqIIIBM&tbnid=xD9K2QOe8WJ9GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://meuscontoseversos.blog.terra.com.br/&ei=kPLRUt27JeTn2QXdmYH4Bg&psig=AFQjCNGpH6y4UReEcLSL_K4vdAHRAN6Sgw&ust=1389577102486530
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modesta capela de pau-a-pique coberta de palha, com a ajuda de Tibiriçá e Caiubi. E, 

em 25 de janeiro de 1554, foi rezada a primeira missa pelos religiosos e todos aqueles 

índios, que viriam a ser o esteio da nova civilização. A topografia do local escolhido 

pelo Padre Manoel da Nóbrega, em acrópole, dentro das tradições portuguesas, o clima 

tropical, a vegetação campestre dominante no Piratininga, a presença de água 

abundante e os rios voltados para o interior, demonstraram o acerto de condições 

propícias ao povoamento, apesar do isolamento político imposto inicialmente pela 

Coroa Portuguesa. Os fatores da escolha do local para a fundação de São Paulo, 

embora originalmente de interesse do trabalho catecumênico dos jesuítas, explicam a 

futura penetração para o interior, pois, além dos elementos de defesa, abastecimento, 

população nativa mais ou menos pacífica, havia o vasto curso do Rio Tietê, que 

nascendo nos contrafortes do alto da serra do Mar, caminha como uma estrada líquida 

em direção ao oeste.  

Para leste, vencido o divisor das bacias do Tietê e Paraíba, tinham acesso para as 

penetrações no sul de Minas e no próprio Vale do Paraíba. A despeito de todas essas 

condições favoráveis, o crescimento do povoado foi lento e trabalhoso, limitado pelo 

lado das várzeas por grosso muro de taipa, à guisa de defesa ou fortificação.  Os 

constantes ataques dos tamoios e carijós, que com outros grupos formaram a 

Confederação dos Tamoios, combatendo desde o Rio de Janeiro até Piratininga, 

tornaram penosa a catequese jesuítica no pequeno núcleo. Segundo descrição do 

Padre Serafim Leite, em 9 de julho de 1562 deu-se um grande ataque, vindo do alto 

Tietê e do Paraíba, salvando-se São Paulo graças à pronta intervenção de Tibiriçá e 

Caiubi. Iniciado o século XVII, São Paulo contava com uma população branca de menos 

de duas centenas de pessoas, para um grupo de milhares de índios e um efetivo 

também numeroso de mamelucos que deixaram marcas de sua influência tupi nos 

nomes de famílias, ruas e topônimos, até os dias presentes. Durante essa fase de lento 

crescimento da aldeia que se formava no "Triângulo", junto ao colégio, a história de São 

Paulo aponta um verdadeiro líder que a amou, com seu povo indígena, sua capela, 

defendendo-os não só na crença religiosa, mas muitas vezes empenhando-se 

fisicamente nas lutas - o Padre José de Anchieta, que deixou de sua passagem, grande 

número de cartas e informações retratando o nascimento e a vida da aldeia. 

Se por um lado o isolamento geográfico de Piratininga levava a uma economia de 

subsistência, por falta de intercâmbio com outras capitanias ou mesmo a Metrópole, por 
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outro, motivou seus habitantes sempre acossados pelos ataques indígenas a organizarem 

expedições bélicas de caça aos agressores, transportando-os cada vez para mais distante 

- foi o início do bandeirismo. Foi no início do século XVII, principalmente após a expulsão 

dos jesuítas, que os paulistas lançaram-se à interiorização do povoamento no afã da 

escravização dos índios dos sertões, ao mesmo tempo que incentivados pela Metrópole, 

buscavam as riquezas minerais. Nessa fase, inúmeros povoados foram iniciados não só no 

atual território do Estado, como em outros. 

A vila que se chamava "São Paulo do Campo de Piratininga" ocupava toda a área 

denominada de "Triângulo", hoje correspondendo aproximadamente ao Pátio do Colégio, o 

Carmo, Largo e Rua de São Bento, Rua da Boa Vista, Largo de São Francisco e Sé, 

encerrando aí a administração representada pela Câmara, as oficinas de artesões, lojas, o 

clero e a sociedade dominante. Confinava-se aí a área urbana no início do século XVIII. 

Eram inúmeras as freguesias instaladas a várias léguas do centro da Vila, como: Santo 

Amaro, Guarulhos, Pinheiros, Barueri, São Miguel, Penha, Nossa Senhora do Ó, Borda do 

Campo, São Bernardo, Caaguaçu. Em 1766 já estavam em número de 18 vilas e 9 aldeias, 

segundo levantamento mandado fazer por D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, 

morgado de Mateus e capitão-general da Capitania de São Paulo, e que de acordo com o 

mesmo, deveriam reunir uma população de cerca de 6.100 habitantes, dos quais apenas 

uns 1.500 moravam na Sede. O fato pode ser explicado pelo relatório do referido governo 

ao Conde de Oeiras, no qual informa que as roças se faziam apenas em terras virgens, que 

esgotadas levavam-nas a outras derrubadas. Era a agricultura itinerante já praticada pelos 

primitivos donos das terras e adotada pelos colonizadores. Até meados do século XIX, São 

Paulo viveu quase estagnada, dessa mesma agricultura, baseada no braço escravo, agora 

africano, apenas movimentada pela passagem de tropas que desciam para Santos, 

carregadas de produtos do interior e retornavam aos pontos de origem com os importados. 

Ao começar o oitocentismo, a Cidade conservava o mesmo aspecto urbano do anterior, 

mas já se introduzindo os alicerces de pedra. As ruas do centro tiveram o seu calçamento 

regularmente executado principalmente no governo provincial de Dom Bernardo José de 

Lorena, em 1790, quando a Cidade contava com 38 ruas, 10 travessas e 6 becos. Na 

ligação com as antigas freguesias, agora bairros em desenvolvimento, existiam os 

"caminhos" que irradiavam-se do Centro, como o "Caminho que vai direto para Santo 

Amaro", ou "Caminho do Carro que vai para Santo Amaro", "Caminho do Mar", "Caminho 

de Pinheiros", "Caminho do Pari" e "Caminho da Penha de França". Somente em 1811 
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instalou-se a primeira fábrica de tecidos de algodão, que funcionou até o início do Império. 

Pouco depois, transferiu-se do Rio de Janeiro para São Paulo uma fábrica de armas, 

dirigida por alemães e que tinha como operários, pessoal improvisado. Mas foram fatores 

conjugados, do fim do século passado, que prepararam a Cidade para o "progresso" 

ocorrido a partir da segunda e terceira década do atual: a extinção da escravatura, a vinda 

do imigrante europeu e o desenvolvimento da economia cafeeira1. 

 

 

 

3.4.3. História Vila Matilde 

 

A VAN GOGH  esta localizada no Bairro da Vila Matilde. O distrito nasceu na segunda 

década do século XX, da mesma maneira de seus vizinhos e vários outros distritos 

paulistanos. Havia uma grande gleba de terra e pessoas dispostas a comprar, Nos primeiro 

anos da década de 20, essa gleba pertencia a Dona Escolástica Melchert da Fonseca e ia 

da Guaiaúna (hoje o distrito da Penha) à Fazenda do Carmo, (hoje o Parque do Carmo, no 

distrito de mesmo nome Parque do Carmo). Dona Escolástica tinha uma filha de nome 

Matilde, que havia sido casada com o ex-ministro e embaixador Dr. Macedo Soares - figura 

importante da política paulistana. A área (gleba) era muito extensa e por isso foi por etapas. 

para dar início ao grande loteamento, Dona Escolástica começou pela parte principal, 

homenageando à sua filha Matilde, com o nome de Vila Matilde. 

É famoso pelos seus antigos carnavais e pela escola de samba Nenê de Vila Matilde. 

Também destaca-se o "comércio de bairro", principalmente na região do bairro Vila Dalila, 

sendo que a Avenida Waldemar Carlos Pereira, tem boa parte de seu comércio. 

O distrito é amplamente atendido pela Linha 3 do Metrô de São Paulo com as 

estações: 

Estação Vila Matilde, Estação Penha, Estação Guilhermina-Esperança e a Estação 

Patriarca, esta última está localizada nos limites do distrito. Além do metrô, diversas linhas 

de ônibus da SPTrans estão presentes no distrito, em maioria localizadas na Avenida 

Itaquera e Radial Leste. 

A região da Vila Matilde conta com uma escola de samba da Divisão Especial: Nenê 

de Vila Matilde. O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Nenê de Vila Matilde é uma 

das mais tradicionais escolas de samba da cidade de São Paulo.  

 
1 Fonte: IBGE/2013. 
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Com 11 títulos no Grupo Especial (1956, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1968, 1969, 

1970, 1985 e 2001), além de duas conquistas no Grupo de Acesso, nos anos de 2010 e 

2012. 

Foi fundada em 1949 por Alberto Alves da Silva, que foi presidente da escola por 47 

anos, até passar o comando da entidade, em 1996, para seu filho, Alberto Alves da Silva 

Filho, em razão de alguns problemas de saúde. Mesmo assim continuou a desfilar em todos 

os anos seguintes. Seu Nenê faleceu em 2010 deixando vaga a lacuna de grande patriarca 

do Carnaval de São Paulo e recebendo de todos a admiração merecida por ter construído 

uma das maiores festas da cidade. 

A Nenê possui onze títulos do Carnaval de São Paulo, entre eles dois 

tricampeonatos. Até 2000 ela foi a escola com mais títulos do carnaval da capital de São 

Paulo, fato este que corou a escola como "A Campeã do Século" . Em entrevista após o 

desfile de 2004, seu Nenê declarou que os dois maiores orgulhos que a escola lhe 

proporcionou foram o desfile na Marquês de Sapucaí no Rio em 1985 e a viagem a Portugal. 

A Nenê ainda tem orgulho de ser afilhada da Portela, escola do Rio de Janeiro, e ter 

protagonizado a primeira roda de samba televisada em 1970, quando a TV exibiu para todo 

o Brasil esse batizado. Também foi a primeira escola de samba a possuir uma quadra 

coberta, inaugurada em 1968. 

A escola foi fundada por um grupo de sambistas que na década de 40 faziam rodas 

de samba no Largo do Peixe, no bairro da Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. No dia 

1º de janeiro de 1949, ao tentar registrar e assinar a ata de fundação, as pessoas que viriam 

a ser os grandes baluartes da agremiação perceberam que tinham esquecido do mais 

importante: o nome da escola. Estavam todos muito nervosos com a situação, surgiram 

algumas ideias, como Unidos do Marapés e Primeiro de Janeiro, mas nenhuma delas 

agradou a todos. O homem que trabalhava no cartório perguntou quem era aquele negro 

alto que enquanto todos discutiam o nome da escola tocava o seu pandeiro tranquilamente. 

Responderam-lhe que era o Nenê. O funcionário então sugeriu que o nome da escola fosse 

Nenê de Vila Matilde. A Nenê já nasceu como escola de samba, ao contrário de algumas 

das outras grandes escolas de São Paulo, como Camisa e Vai-Vai, que foram fundadas 

como cordões. Nos anos 50 e 60, junto com outras escolas da época, como a Lavapés e a 

Unidos do Peruche, ajudou a criar a identidade do carnaval da cidade propiciando o 

crescimento dessa festa paulistana. 
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      Foto 2. Logo da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde. 

 

 

 

Foto 3. Mestre Sala e Porta Bandeira. 
 

Patrimônio da Vila Matilde, a Praça da Conquista representa literalmente a conquista 

de um espaço de convivência por parte dos moradores. É a principal referência do bairro, 

onde os jovens se encontravam antes das festinhas e onde os velhos se reúnem para jogar 

dominó. O local também tem outro apelido: Praça do Toco. Sucesso nos anos de 1980, 

funcionou por ali a danceteria Toco, desligada em 1997. No mesmo endereço da antiga 

boate, existiu o Cine São João, inaugurado em 1951 e onde todo mundo ia ver os filmes do 

Mazzaropi. 
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A Vila Matilde foi construída ao redor de uma estação de trem inaugurada em 1921 

no quilômetro 489 da Central do Brasil. O sistema, que ligava Rio de Janeiro, Minas e São 

Paulo, era importante para escoar a produção das fazendas, sobretudo de café. 

 

 
Foto 4. Estação de Vila Matilde, inaugurada em 1921, no quillômetro 489 da  

Estrada de Ferro Central do Brasil. 

 

O trecho ficava entre Guaiaúna e Penha, dentro da fazenda Gavião. Essas terras 

pertenciam a uma mulher chamada Escolástica Melchert da Fonseca que tinha uma filha 

chamada Matilde. É por isso que estação e bairro foram batizados com esse nome. 

A estação foi desativada pela CPTM no ano 2000 e seu prédio está abandonado. 

Durante muito tempo, ela foi a única estrutura de transporte para moradores e trabalhadores 

da região, que até meados dos anos sessenta não tinha nem mesmo uma linha de ônibus 

fazendo a ligação centro-bairro. 
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Foto 5. Av. Waldemar carlos pereira. 

Fonte: Google Maps. 

 

 

3.4.4. Aspectos Demográficos na Região  de Influência 

 

De acordo com dados da Fundação SEADE/IBGE, a população estimada do 

município 2019 é de 12.252.023 habitantes. Se for considerada a região metropolitana, ou 

seja, os 38 municípios que circundam a capital, a população chega a aproximadamente 20 

milhões de habitantes. 

 

Ano São Paulo São Paulo Brasil 

1991 9.646.185 31.588.925 146.825.475 

1996 9.736.249 33.844.339 156.032.944 

2000 10.434.252 37.032.403 169.799.170 

2007 10.886.518 39.827.570 183.987.291 

2010 11.253.503 41.262.199 190.755.799 

2016 12.038.175 44.749.699 206.081.432 

 

Tabela 1. População do município de São Paulo. 
Fonte: IBGE/2013 
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População segundo Coord. Reg./Subpref 

Período: 2013 

Coord. Reg./Subpref População 

TOTAL 11.446.275 

CRS CENTRO-OESTE 1.483.322 

Butantã 438.554 

Lapa 311.469 

Pinheiros 291.978 

Sé 441.321 

CRS LESTE 2.416.753 

Cidade Tiradentes 218.415 

Ermelino Matarazzo 207.856 

Guaianases 272.818 

Itaim Paulista 377.231 

Itaquera 533.653 

São Mateus 437.944 

São Miguel 368.836 

CRS NORTE 2.244.399 

Casa Verde/Cachoeirinha 309.823 

Freguesia/Brasilândia 411.721 

Jaçanã/Tremembé 300.553 

Perus 154.721 

Pirituba 448.041 

Santana/Tucuruvi 323.117 

Vila Maria/Vila Guilherme 296.423 

CRS SUDESTE 2.671.223 

Aricanduva/Formosa/Carrão 266.988 

Ipiranga 472.277 

Jabaquara 225.493 

Mooca 349.870 

Penha 474.271 

Sapopemba 286.222 
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Vila Mariana 348.949 

Vila Prudente 247.153 

CRS SUL 2.630.578 

Campo Limpo 632.626 

Capela do Socorro 604.604 

Cidade Ademar 422.152 

M'Boi Mirim 584.310 

Parelheiros 146.097 

Santo Amaro 240.789 

Tabela 2. Estimativa preliminar da População do munícipio de São Paulo. 

Fonte: Fundação SEADE/2013. 

 
 

Foto 6. A cidade de São Paulo. 
 
 

São Paulo possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado (0,841), o 

décimo oitavo maior do estado e o 68º do Brasil. Porém a distribuição do desenvolvimento 

humano na cidade 

não é homogênea. Os distritos mais centrais em geral apresentam IDH superior a 

0,900, gradualmente diminuindo à medida que se afasta do centro, até chegar a valores 

inferiores a 0,800 nos limites do município. Isto se deve a questões históricas, uma vez que 
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a área central, sobretudo a localizada entre os rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, foi o 

local onde mais se concentraram os investimentos e o planejamento urbano por parte do 

poder público. As populações de mais baixa renda, por não terem como arcar com o custo 

de vida dessas áreas, acabam assim ocupando as áreas nas bordas do município, mais 

desprovidas de infraestrutura. O IDH estabelece três critérios para avaliação: o índice de 

educação, longevidade e renda. O fator "educação" do IDH no município atingiu em 2000 a 

marca de 0,919 – patamar consideravelmente elevado, em conformidade aos padrões do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – ao passo que a taxa de 

analfabetismo indicada pelo último censo demográfico do IBGE foi de 4,9%, superior 

apenas à porcentagem verificada nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Rio 

de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte. Os melhores distritos classificados pelo IDH em 

educação são Moema, Jardim Paulista e Pinheiros, os piores são Marsilac, Jardim Ângela 

e Grajaú.  

Tomando-se por base o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) de 2007, São Paulo obteve a nona colocação entre as capitais brasileiras. Na 

classificação geral do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2007, três escolas da 

cidade figuraram entre as 20 melhores no exame, sendo os colégios Vértice, Bandeirantes 

e Móbile os respectivos terceiro, décimo quarto e vigésimo colocados. Contudo – e em 

consonância aos grandes contrastes verificados na metrópole, em algumas regiões 

periféricas e empobrecidas, o aparato educacional público de nível médio e fundamental é 

ainda deficitário, dada a escassez relativa de escolas ou recursos. Nesses locais, a 

violência costuma impor certas barreiras ao aproveitamento escolar, constituindo-se em 

uma das causas preponderantes à evasão ou ao aprendizado carencial.  

No fator renda estabelecido pelo IDH, 11 dos 96 distritos apresentam a maior 

classificação (1,000), enquanto 14 estão no grupo dos níveis médios, abaixo de 0,700. Em 

longevidade os distritos de Pinheiros, Moema e Perdizes lideram a lista e os piores 

colocados foram Marsilac, Parelheiros e Lajeado.  

Pelo Índice de Gini, que mede a desigualdade social, os distritos de Vila Andrade, Vila 

Sônia e Tremembé possuem a maior disparidade econômica. Todos os índices são 

publicados no Atlas do Trabalho e Desenvolvimento de São Paulo, uma ferramenta 

eletrônica que abriga mais de 200 indicadores socioeconômicos da capital. Um ranking 

mundial de qualidade de vida, elaborado pela consultoria internacional em recursos 

humanos Mercer, aponta a capital paulista na 117ª posição entre 221 cidades e na terceira 
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posição entre as três cidades brasileiras do ranking. O status ecológico em um ranking 

paralelo aponta a cidade na 148ª posição. 

Com relação a educação, a cidade de São Paulo tem um sistema de ensino primário 

e secundário, público e privado, e uma variedade de profissionais de escolas técnicas. Com 

2.725 estabelecimentos de ensino fundamental, 2.998 unidades pré-escolares, 1.199 

escolas de nível médio e 146 instituições de nível superior, a rede de ensino da cidade é a 

mais extensa do país. Ao total, são 2.850.133 matrículas e 153.284 docentes registrados.  

Contemplado por expressivo número de renomadas instituições de ensino e centros 

de excelência, São Paulo é o maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, 

responsável por 28% da produção científica nacional – segundo dados de 2011.  No cenário 

atual, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas delas 

consideradas centros de referência em determinadas áreas. Entre as muitas instituições de 

ensino superior, podem-se destacar o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a 

Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, quando incorporou a histórica 

Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco. Entre as universidades 

públicas, a USP é aquela com o maior número de vagas de graduação e de pós-graduação 

no Brasil, sendo responsável também pela formação do maior número de mestres e 

doutores do mundo, bem como responsável por metade de toda a produção científica do 

estado de São Paulo e mais de 25% da brasileira. Como o Brasil é responsável por cerca 

de 2% da produção mundial, pode-se dizer que a USP é responsável por 0,5% das 

pesquisas do mundo. Instituições filiadas à universidade incluem o Instituto Butantan, pólo 

de pesquisa biomédica fundado em 1901, e atualmente vinculado à Secretaria de Saúde 

de São Paulo, fabrica antígenos e vacinas diversos, e é o maior produtor nacional de soros 

antiofídicos. Centro de renome internacional em pesquisa científica de animais 

peçonhentos, conta com 14 laboratórios e um núcleo de biotecnologia.  

O município também possui universidades particulares de grande reputação nacional 

e internacional, como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de diversos institutos de ensino superior e 

pesquisa em áreas específicas, entre os quais podem ser destacados a Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP) (engenharia, artes e ciências humanas), a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) (administração e direito) e a Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM). 
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3.4.5. Aspectos Econômicos  
 

A economia de São Paulo forma o maior Produto Interno Bruto (PIB) municipal do 

Brasil, fazendo da capital paulista a 10ª mais rica do mundo e, segundo previsões, será em 

2025, a 6ª cidade mais rica do planeta. Segundo dados do Fecomercio/SP, em 2011 seu 

PIB foi de R$ 450 bilhões. Em 2005, aproximadamente 12,26% do PIB brasileiro e 36% de 

toda produção de bens e serviços do estado de São Paulo foi gerado na metrópole. Muitos 

analistas também têm apontado São Paulo como uma importante "cidade global" (ou 

"metrópole global", classificação dividida apenas com o Rio de Janeiro entre as cidades 

brasileiras). Como "cidade global", São Paulo teria acesso às principais rotas aeroviárias 

mundiais, às principais redes de informação, assim como sediaria filiais de empresas 

transnacionais de importância global e importantes instituições financeiras. Esta 

designação, porém, também é criticada por outros estudiosos devido às contradições e 

particularidades de uma grande cidade latino-americana, visto que segundo eles a mesma 

apresenta graves problemas de exclusão social e segregação espacial, configurando-a 

como metrópole economicamente periférica no cenário capitalista global. Apesar de ser o 

centro financeiro do país, São Paulo apresenta também alto índice de negócios ligados à 

economia informal. Neste mesmo cenário, segundo dados de 2001 da prefeitura do 

município, cerca um milhão de paulistanos (aproximadamente dez por cento da população) 

vivia abaixo da linha de pobreza. 

 

 

Mapa 1. Mapa dos estados brasileiros por PIB. 

Fonte: Felipe Menegaz 
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A cidade abriga 63% das sedes de grupos internacionais instalados no país, oito das 

dez maiores corretoras de valores e cinco das dez maiores empresas de seguros, gerando, 

isoladamente, mais riqueza do que 22 estados estadunidenses (como exemplo, o Maine e 

New Hampshire), segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado de 

São Paulo (Fecomercio). Em 2005, a cidade foi responsável por 12,26% do PIB nacional. 

Portanto, se o município fosse uma unidade da federação brasileira, seria o segundo estado 

mais rico do país, superado apenas pelo próprio estado de São Paulo. Se a capital paulista 

fosse uma nação, seria a 40ª maior economia do mundo. A cidade gera um PIB (Produto 

Interno Bruto) de R$ 450 bilhões. O montante é superior ao PIB de países como Israel, 

Cingapura, Egito e Chile. Os dados são relativos a 2011. Na comparação com países da 

América Latina, São Paulo ocupa a 5ª posição, perdendo apenas para Brasil (US$ 

1.624.983), Argentina (US$ 310.351), Venezuela (US$ 325.678) e Colômbia (US$ 234.182). 

Para ter uma ideia, o PIB paulistano equivale a 62,93% do PIB argentino. São Paulo 

encontra-se posicionada na 14ª colocação do ranking das cidades mais globalizadas – as 

chamadas cidades globais –, um estudo elaborado pelo Globalization and World Cities 

Study Group & Network (GaWC), da Universidade de Loughborough, no Reino Unido. 

Na metrópole está sediada a BM&FBOVESPA, a segunda maior Bolsa de valores do 

mundo em valor de mercado, sendo a maior do continente Americano. 

 

Ano PIB (R$ 1000) PIB per Capita (R$) 

2002 189 053 675 17 734 

2003 211 436 094 19 669 

2004 226 988 440 20 943 

2005 263 177 148 24 083 

2008 357 116 681 32 493 

2009 389 317 167 35 422 

2010 416 569 368 37 901 

2011 450 000 000 39 799 

Tabela 3. PIB de São Paulo. 

Fonte: IBGE/2012 
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Gráfico 1. PIB dos maiores municípios brasileiros. 

Fonte: IBGE/213. 

 
 

A magnitude econômica da cidade de São Paulo é tamanha que pode ser comparada 

a de um país. Com um orçamento anual de R$ 42 bilhões e arrecadação de mais de R$ 17 

bilhões, o Produto Interno Bruto (PIB) da capital paulista é bastante expressivo (cerca de 

450 bilhões de reais). Nos últimos anos, São Paulo tem passado por uma nítida 

transformação em sua economia. Durante muito tempo a indústria constituiu uma atividade 

econômica bastante presente no município. Porém, São Paulo tem atravessado nas últimas 

três décadas uma clara mudança em seu perfil econômico: de uma cidade com forte caráter 

industrial, o município tem cada vez mais assumido um papel de cidade terciária, polo de 

serviços e negócios para o país. Em São Paulo, por exemplo, está sediada a BM&F 

Bovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo), a bolsa oficial do Brasil. 

A BM&F Bovespa é a maior bolsa de valores da América Latina e a 2ª maior do mundo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Composição econômica da cidade de São Paulo. 

Fonte: IBGE/2014 

Composição econômica da cidade de São Paulo 

 

Serviços   
 

46,3% 
 

Comércio   
 

39,4% 
 

Indústria   
 

11,9% 
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São Paulo possui o maior PIB dentre as cidades brasileiras, o décimo maior do 

mundo e, segundo projeção da PricewaterhouseCoopers, será o sexto maior em 2025. De 

acordo com uma pesquisa divulgada Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de São Paulo (Fecomercio), se fosse um país, a cidade de São Paulo poderia 

ser classificada como a 36ª maior economia do mundo, acima de nações como Portugal, 

Finlândia e Hong Kong. De acordo com o mesmo estudo, o município sedia 63% dos grupos 

internacionais instalados no país e 17 dos 20 maiores bancos. Sua região metropolitana 

possui um PIB de cerca de 613 bilhões de reais (dados de 2009). Segundo dados do IBGE, 

a rede urbana de influência exercida pela cidade no resto do país abrange 28% da 

população e 40,5% do PIB brasileiro.  A capital paulista é a sexta cidade do mundo em 

número de bilionários, segundo a listagem da revista Forbes considera como referência o 

endereço principal dos 1 210 bilionários da lista de 2011 feita pela revista, com base em 

valores convertidos para o dólar norte-americano. Entretanto, a crise financeira de 2008-

2009 afetou a renda média domiciliar per capita dos moradores de São Paulo, que, em 

2008, era de 816,40 reais, o que posiciona a cidade na oitava colocação no ranking das 

capitais brasileiras, atrás de Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Brasília, Curitiba, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. Segundo pesquisa da consultoria Mercer sobre o custo de vida 

para funcionários estrangeiros, São Paulo está entre as dez cidades mais caras do mundo, 

classificada na décima posição en 2011, 11 postos acima de sua clasificação de 2010, e na 

frente de cidades como Londres, Paris, Milão e Nova Iorque.  

 

SP Empresa BRA Mundo 

1 Ambev 2 43 

2 Itaú Unibanco 4 100 

3 Bradesco 5 127 

4 Santander Brasil 6 260 

5 Telefônica Brasil 8 282 

6 Itaúsa 9 348 

7 Cielo 10 423 

 

Tabela 5. Empresas de São Paulo no Financial Times Global 500 em 2012. 
 
 

Além da JBS, Carrefour, TAM, Unilever, Nestlé, empregando grande número de 



 

45 

 

pessoas. A seguir é apresentada uma Tabela com algumas das principais indústrias da 

Região de abrangência de São Paulo. 

 

Indústria Atividade 

MARFRIG 
Empresa global de alimentos. Considerada uma das empresas 
brasileiras de alimentos mais internacionalizadas e diversificadas. 

CAMARGO CORREA 
É referência na execução de projetos de engenharia com alta 
complexidade logística e participou de alguns dos principais marcos 
na infraestrutura internacional. 

BUNGE FERTILIZANTES 
É uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do mundo 
e do Brasil. 

MITSUBISHI MOTORS Empresa japonesa que fabrica carros e caminhões, fundada em 1970. 

BAYER 
Empesa com mais de 150 anos e competências centrais nas áreas de 
saúde e agricultura. 

AVON Empresa norte-americana de cosméticos. 

COMGÁS 
Empresa brasileira, considerada a maior distribuidora de gás natural 
do Brasil em volume de gás distribuído. 

PFIZER 
Empresa farmacêutica multinacional, é uma das maiores empresas 
farmacêuticas do mundo. 

IBM É uma empresa dos EUA voltada para a informática. 

COPERSUCAR Principal atividade é a comercialização de açúcar e etanol. 
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Indústria Atividade 

KLABIN 
É a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, é líder na 
produção de papeis e cartões para embalagens. 

SYNGENTA 
Empresa global especializada em produtos químicos e sementes 
voltadas para o agronegócio.  

FIBRIA 
Empresa brasileira líder mundial na produção de celulose branqueada 
de eucalipto. 

NET 
Empresa de telecomunicações brasileira que oferece serviços como 
televisão por assinatura, acesso à internet e telefonia. 

ASSAI É um dos mais tradicionais atacadistas de autosserviços do País. 

SIEMENS 
Inovação e tecnologia para os setores de geração de energia 
hospitalar, infraestrutura das cidades e indústria. 

PONTOFRIO.COM Rede brasileira de varejo de eletrodomésticos e eletrônicos. 

PEPSICO 
Empresa norte-americana multinacional do gênero de produtos 
alimentícios e de bebidas. 

HYPERMARCAS 
É um conglomerado brasileiro, através de uma agressiva política de 
aquisições, além de estratégias de marketing, tornou-se uma das 
maiores proprietárias de marcas do País. 

DURATEX 
É a maior produtora de painéis de madeira industrializada, pisos, 
louças e metais para sanitários do Hemisfério Sul. 

SAINT GOBAIN 
É uma companhia multinacional de origem francesa, fabrica e distribui 
materiais de construção de alta performance.  
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3.4.6. População do ensino médio regional e taxa de matriculados  
 

Introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — Lei nº 

9394/96), a Educação Básica corresponde a um direito social e a um requisito fundamental 

para o pleno desenvolvimento da pessoa como indivíduo, cidadão e sujeito social. Inclui 

três etapas que se sucedem: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

A Lei 9.131/95 e a LDB ampliam para toda a Educação Básica a fixação de 

conteúdos mínimos (Art. 210 da Constituição Federal de 1988) e delegam, em caráter 

propositivo, ao MEC e ao CNE, a responsabilidade de assegurar a formação nacional 

comum por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais.  Nesse contexto, a região de São 

Paulo possui uma população nas diferentes faixas etárias (10 até 24 anos) bastante 

considerável, apontando clara demanda para as próximas décadas, em especial, para 

determinados cursos superiores de graduação e oferecidos com qualidade – como proposto 

pela Van Gogh. 

 
Brasil e Estado de São Paulo 

Matrícula Inicial na Educação Básica e Educação Profissional de Nível Médio 

2014 

 

Nível / Modalidade Brasil São Paulo 
% São Paulo / 

Brasil 

Educação Básica 49.771.371 10.320.191 20,7 

Educação Infantil 7.855.991 2.007.881 25,6 

Creche 2.891.976 925.913 32,0 

Pré-Escola 4.964.015 1.081.968 21,8 

Ensino Fundamental Regular 28.459.667 5.499.971 19,3 

Ensino Médio 8.300.189 1.927.855 23,2 

Educação de Jovens e Adultos 3.592.908 443.393 12,3 

Ensino Fundamental 2.284.122 211.544 9,3 

Ensino Médio 1.308.786 231.849 17,7 

Educação Especial 188.047 44.265 23,5 

Educação Profissional 1.374.569 396.826 28,9 

Educação Básica e Profissional 51.145.940 10.717.017 21,0 

                        

                         Fonte: MEC / INEP Censo Escolar 
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Ensino Médio 
Distribuição das Matrículas por Rede de Ensino 
segundo Unidades da Federação 
2014 

 

Unidade da 

Federação 

Matrículas 

Estadual Municipal Feder
al 

Particular Total 

N
º 

% N
º 

% N
º 

% N
º 

% N
º 

Acre 39.587 93,7 - 0,0 620 1,5 2.038 4,8 42.245 

Alagoas 103.222 80,7 87 0,1 6.191 4,8 18.481 14,4 127.981 

Amapá 34.140 88,4 - 0,0 1.124 2,9 3.362 8,7 38.626 

Amazonas 175.537 92,4 97 0,1 4.157 2,2 10.157 5,3 189.948 

Bahia 493.394 87,8 6.486 1,2 10.440 1,9 51.658 9,2 561.978 

Ceará 340.766 87,8 - 0,0 3.534 0,9 44.029 11,3 388.329 

Distrito Federal 80.025 72,4 - 0,0 1.702 1,5 28.822 26,1 110.549 

Espírito Santo 110.955 82,2 76 0,1 6.025 4,5 17.894 13,3 134.950 

Goiás 213.928 82,4 592 0,2 4.671 1,8 40.298 15,5 259.489 

Maranhão 278.712 89,4 3.111 1,0 7.135 2,3 22.652 7,3 311.610 

Mato Grosso 142.322 89,1 116 0,1 4.153 2,6 13.078 8,2 159.669 

Mato G. do Sul 86.186 86,8 92 0,1 2.415 2,4 10.635 10,7 99.328 

Minas Gerais 689.740 86,6 6.091 0,8 16.977 2,1 83.359 10,5 796.167 

Pará 320.793 89,2 201 0,1 3.857 1,1 34.885 9,7 359.736 

Paraíba 110.348 79,8 1.265 0,9 3.911 2,8 22.728 16,4 138.252 

Paraná 407.453 85,6 - 0,0 4.691 1,0 63.966 13,4 476.110 

Pernambuco 332.017 86,5 1.374 0,4 6.164 1,6 44.343 11,6 383.898 

Piauí 115.613 83,9 298 0,2 4.375 3,2 17.487 12,7 137.773 

Rio de Janeiro 444.501 74,2 5.768 1,0 16.991 2,8 132.092 22,0 599.352 

Rio G. do Norte 108.693 80,2 - 0,0 8.695 6,4 18.221 13,4 135.609 

Rio G. do Sul 334.829 84,5 5.563 1,4 11.138 2,8 44.802 11,3 396.332 

Rondônia 57.092 87,5 - 0,0 3.108 4,8 5.023 7,7 65.223 

Roraima 19.939 87,8 26 0,1 1.364 6,0 1.392 6,1 22.721 

Santa Catarina 239.543 84,3 1.297 0,5 6.749 2,4 36.573 12,9 284.162 

São Paulo 1.617.899 83,9 23.827 1,2 2.636 0,1 283.493 14,
7 

1.927.855 

Sergipe 65.466 80,1 - 0,0 1.756 2,1 14.550 17,8 81.772 

Tocantins 64.034 90,8 117 0,2 2.034 2,9 4.340 6,2 70.525 

Brasil 7.026.734 84,7 56.484 0,7 146.613 1,8 1.070.358 12,
9 

8.300.189 

 

Fonte: MEC / INEP Censo Escolar  

Nota: no Estado de São Paulo, a Rede Estadual compreende as matrículas da Rede Estadual-SE  

e da Rede Estadual - Outras Secretarias de Estado 
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Ensino Médio 

Matrícula da Rede Estadual / SE(*) por Série segundo Ano de Nascimento 

2014 
 

Ano de Séri

e 

Não 
Total 

Nascimento 1ª 2ª 3ª 4ª seriado 

Após 2000 < 14 ANOS 12 4 1 - - 17 

2000 14 ANOS 1.940 11 1 - - 1.952 

1999 15 ANOS 330.803 1.336 14 - 29 332.182 

1998 16 ANOS 173.713 260.717 1.342 - 153 435.925 

1997 17 ANOS 81.052 152.705 236.357 - 460 470.574 

1996 18 ANOS 36.629 58.806 126.746 - 705 222.886 

1995 19 ANOS 6.255 18.138 37.162 - 215 61.770 

1994 20 ANOS 1.448 3.752 8.814 - 25 14.039 

1993 21 ANOS 469 1.106 2.368 - - 3.943 

1992 22 ANOS 232 404 821 - - 1.457 

1991 23 ANOS 114 207 421 - - 742 

1990 24 ANOS 64 146 240 - - 450 

De 1989 a 1985 25 a 29 
ANOS 

158 230 424 - - 812 

De 1984 a 1980 30 a 34 
ANOS 

66 89 135 - - 290 

De 1979 a 1975 35 a 39 
ANOS 

43 49 81 - - 173 

Antes 1975 > 39 anos 55 41 72 - - 168 

Total 633.053 497.741 414.999 - 1.587 1.547.380 

Nº de Alunos defasados 126.585 82.968 50.538 - - 260.091 

PERCENTUAL 20,0 16,7 12,2 - - 16,8 

 
 
Fonte: Censo Escolar 
(*) SE – Escolas mantidas pela Secretaria de Estado da Educação. 
Nota: Considera-se defasado o aluno com idade cronológica superior em dois anos ou mais em 
relação à considerada adequad para a série em que está matriculado – destacada na tabela. 
 

 

Para compreender a natureza das mudanças pelas quais passou a educação 

brasileira nos últimos anos, bem como o quadro geral que condiciona as políticas 

esboçadas para enfrentá-las, deve-se analisar a interação destas iniciativas com a 

dinâmica social, onde o peso e impacto das decisões de governo são bem menores 

do que se é levado a supor se o foco da análise se torna a política governamental. 

Esta não tem o poder de determinar o social, ao contrário, interage com este 

na condição de coadjuvante, ainda que não desprezível. Exatamente por isso, a ação 

dos governos tem de se haver com limitações importantes. No caso brasileiro, podem-

se sumariar estas limitações em duas vertentes. De um lado, aquelas decorrentes das 

opções da política econômica que, salvo reorientação significativa, não mudam no 

próximo período. Importa ressaltar que algumas das mudanças necessárias na 

educação estão longe de serem viáveis sem turbulências consideráveis na área 

política e, particularmente, na econômica. Exemplo mais claro disso pode ser 
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observado na necessária mudança do montante de recursos aplicados em educação. 

Nesse contexto, um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil 

abandona a escola antes de completar a última série. 

Dados do Relatório de Desenvolvimento 2012 pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento) demonstram que, com 24,3%, o Brasil tem 

a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas 

de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na América Latina, só Guatemala 

(35,2%) e Nicarágua (51,6%) tem taxas de evasão superiores. 

No relatório, o organismo da ONU sugere que o país adote "políticas 

educacionais ambiciosas" para mudar essa situação, por causa do envelhecimento da 

população brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e reduzir o 

percentual de trabalhadores ativos. O documento mostra que apesar de ter avançado 

nas últimas duas décadas, o Brasil ainda tem um IDH menor que a média dos países 

da América Latina e Caribe. O país está na posição 85ª do ranking, que leva em conta 

a expectativa de vida, o acesso ao conhecimento e a renda per capita. 

Assim, a Faculdade Van Gogh é consciente do seu importante papel social. 

Na tabela a seguir, é demonstrada a quantidade de matrículas no ensino fundamental 

e no ensino médio: 

 

 
 

 
Ano 

 
Estadual 

 
Municipal 

 
Federal 

 
Particular 

 
Total 

Taxa de 

crescimento anual 

1996 ... ... ... ... ... ... 

1997 248.706 237.371 ... 147.812 633.889 - 

1998 365.280 262.933 82 124.651 752.946 18,8 

1999 455.685 289.035 144 124.371 869.235 15,4 

2000 515.689 317.909 67 115.815 949.480 9,2 

2001 542.952 309.093 12 107.401 959.458 1,1 

2002 589.883 335.657 - 103.772 1.029.312 7,3 

2003 673.305 341.845 - 87.500 1.102.650 7,1 

2004 739.258 353.076 - 85.478 1.177.812 6,8 

2005 743.019 344.254 - 49.599 1.136.872 -3,5 

2006 726.984 307.626 32 32.921 1.067.563 -6,1 

2007 645.424 269.999 207 17.028 932.658 -12,6 

2008 598.252 294.433 248 18.308 911.241 -2,3 

Educação de Jovens e Adultos(*) 

Evolução da Matrícula Inicial por Rede de Ensino 

1996 - 2014 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
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2009 523.163 256.931 300 13.735 794.129 -12,9 

2010 375.370 223.339 328 6.992 606.029 -23,7 

2011 301.415 203.497 259 6.266 511.437 -15,6 

2012 289.633 186.218 285 5.764 481.900 -5,8 

2013 282.145 174.505 178 5.910 462.738 -4,0 

2014 278.553 160.320 170 4.350 443.393 -4,2 

 

Fonte: Censo Escolar 

(*) Inclui matrículas desta modalidade do Ensino Fundamental e Médio em cursos presenciais e 
semipresenciais. 

 

 

3.4.7. Inserção Regional 

 

A Van Gogh pretende dentro das características regionais, oferecer os cursos 

de graduação - atendendo à demanda regional e cumprindo seu papel social. É 

importante ressaltar a relevância do credenciamento da IES para região e sua 

reconhecida proposta de qualidade de ensino, pois apresenta uma excelente estrutura 

física, corpo docente qualificado e inovadora proposta pedagógica. 

A IES apresenta um pessoal técnico-administrativo em quantidade adequada 

e, sempre que necessário, recruta e qualifica novos funcionários para atender o nível 

de qualidade exigido.  A Van Gogh foi pensada a partir da sua missão, visão, 

princípios, valores e inserção regional que constituem a sua vocação, pois está ciente 

de que a mudança provocada pelos avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado 

é a grande certeza. 

As organizações e os seus talentos humanos necessitam estar preparadas 

para trabalharem com mudanças que ocorrem na atualidade. Entende-se que a 

economia não é só global, mas, também, instantânea e que não se trata apenas de 

inovações de produtos ou serviços, mas também de inovação estratégica, ou seja, a 

capacidade de mudar profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, para 

criar novas formas de atender os clientes, criando riquezas para todos. 

 Outra característica é a sociedade da informação que está ingressando, a 

passos largos, no que pode ser chamado de era da economia do conhecimento. Muita 

riqueza estará sendo gerada e muita riqueza também poderá estar sendo destruída e 

isto depende, em grande parte, das técnicas de gestão e empreendedorismo. 

A inovação estratégica envolve três aspectos básicos: o desafio às ortodoxias, 

a descontinuidade e competências-chave. O desafio às ortodoxias compreende ações 
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revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos caminhos. As ações relativas 

à descontinuidade devem conduzir a estratégias a serem operacionalizadas em um 

futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal ou falso, mas com os pés no chão. As 

competências-chave dizem respeito ao profundo autoconhecimento das 

potencialidades das organizações; quais os conhecimentos que têm e para onde 

podem esses conhecimentos conduzir. 

 

3.5. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 

A Educação Física no Brasil foi identificado a constituição do seu campo 

profissional no século XX, e o perfil do profissional desejado, tendo como referência a 

legislação federal. Perapassando quatro momentos relevantes: (a) década 1930 - a 

constituição do campo Educação Física;  (b) 1945 - revisão do currículo; (c) 1969 - 

currículo mínimo e formação pedagógica, e (d) 1987 – formação bacharelado e 

licenciatura. 

A rememorar algns pontos da história, o Projeto Educação Física começou a 

ser construído em território brasileiro quando os primeiros grupos de colonos, 

imigrantes, militares, em diferentes partes do país e começaram a se estruturar em 

atividades afins, buscando o lazer, a formação corporal ou a disciplina. 

Assim, no Brasil, a criação da Escola Militar, oficializada pela Carta Régia de 

04/12/1810, abriu espaço para que, já em 1837 no Município da Corte, se discutisse 

a criação de uma sociedade escolar que teria, entre outras, a cadeira de ‘gymnástica’” 

(VALENTE; ALMEIDA FILHO, 2006, p. 18.24). 

Bracht (1999, p. 73) o nascimento da Educação Física se deu por duas vias: a 

primeira seria “para cumprir a função de colaborar na construção de corpos saudáveis 

e dóceis para o trabalho”. Já a segunda, “foi também legitimado pelo conhecimento 

médico científico do corpo que referendava as possibilidades, a necessidade e as 

vantagens de tal intervenção sobre o corpo”.  

Contudo, em 1851 que o Governo Imperial incluía a ginástica no ensino das 

escolas primárias. Somente em 1876 surge uma medida legal referida explicitamente 

à formação de professores: o Decreto nº 6370 que introduziu no Município da Corte 

(Rio de Janeiro), em suas duas Escolas Normais, o ensino de ginástica e de princípios 

gerais da Educação Física.  

Nesse período, final do século XIX e início do XX, ocorreram influências 
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europeias no contexto da ginástica, onde quatro grandes escolas foram 

asresponsáveis por isso: a alemã, a nórdica, a francesa e a inglesa. Também alguns 

períodos de mudanças no entendimento da Educação Física como: a fase Higienista 

– final do século XIX até 1930 - a prática da EF é enxergada como necessária para a 

saúde, a assepsia social e saneamento público, na busca de uma sociedade livre de 

doença, através da disciplina escolar; A Militarista: entre 1930 – 1945 – nesta época 

a EF tinha o papel de formar indivíduos obedientes e adestrados; A Pedagogista: 1945 

– 1964 – uma nova fase da educação física que busca integrar uma disciplina 

educativa por excelência por meio da escola; A Competitiva: pós 1964 – nesta época 

a EF é colocada como apêndice de um projeto que privilegia o treinamento desportivo 

para o Esporte de alto nível; A Popular: após II guerra mundial – nesta época iniciaram 

as preocupações com as reivindicações dos partidos populares e dentre elas entrou 

a EF em função da ludicidade, da solidariedade e a organização e mobilização dos 

trabalhadores na tarefa de construção de uma sociedade efetivamente democrática. 

Entre 1917 – 1929 a expressão “Educação Physica” substituiu o termo 

“gimnástica” a qual se destinava às atividades para nomear um dos componentes da 

Educação, ou seja, aquele que lidaria com o físico, em conjunto com a Educação 

Moral e Intelectual. A mesma passou a ser difundida com mais ênfase pelas escolas 

normais no Brasil, por corporações e escolas militares e pela Escola de Educação 

Física do Exército (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Com o passar do tempo houve a necessidade de formação em Educação 

Física, que até então era realizada por Militares. Em 1929 o Curso Provisório de 

Educação Física, ministrado pelo Exército, abriu exceção, em que se aceitou a 

inscrição de civis. 

Com a criação da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), Rio de 

Janeiro, em 1933, Decreto 23.232, nova exceção foi feita para o ingresso de civis, até 

que se criaram as escolas para estes” (BENITES; SOUZA NETO; HUNGER, 2008, p. 

346).  

Foi criada em 1931, com o Decreto 4.855/31/SP, a Escola Superior de 

Educação Física de São Paulo, a qual passa a funcionar em 1934, a partir do Decreto 

nº 10034/SP. 

A partir desse momento a Educação ganha característica de formação 

universitária para civis.Portanto, no ano de 1945 se propôs a primeira revisão do 
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currículo com o Decreto-Lei 8270, redimensionando o curso de formação em 

Educação Física de dois para três anos. 

Para Castellani Filho (1994) o período de 1930 – 1940, com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, são formuladas as primeiras iniciativas oficiais 

relacionadas com a Educação Física no Brasil. O Governo Brasileiro passou a assumi-

la oficialmente, difundindo-a no nível escolar, caracterizando-se como um marco 

histórico de afirmação desse campo do conhecimento. 

Mais tarde, ocorreu a exigência de um currículo mínimo e formação 

pedagógica, com a Resolução CFE 69/69, implementou-se uma nova grade curricular, 

houve uma reestruturação do curso em Licenciatura e Técnico Desportivo, com um 

currículo mínimo com carga horária de 1.800 horas, mantendo-se uma forte 

concepção biológica e a sua atenção no “saber-fazer” (BENITES; SOUZA NETO; 

HUNGER, 2008).  

Esses fatores iniciam-se pela influência do esporte na Educação Física Escolar 

(entre 1941 – 1954) e uma diversificação em suas atividades pela dança e a 

recreação. No ensino superior, as Escolas de Educação Física começam a ser 

implantadas fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Vitória, expandindo-se para outras 

localidades do Brasil, tais como Porto Alegre, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, São 

Carlos e Bauru. Nesse mesmo período a Educação Física deixa de ser identificada 

como “instrução militar” (CASTELLANI FILHO, 1994). 

Na década de 1950/60 surgem os primeiros cursos de especialização em 

recreação e o Governo Federal promove a Campanha Nacional de Educação Física. 

E com a Lei 4.024/61, a Educação Física passa a ser obrigatória nos cursos primário 

e médio, com base em conceitos bio-psico-social, além do início de um movimento 

científico-pedagógico na área com forte concepção biológica e a sua atenção no 

“saber-fazer”. 

Já na década de 1980, houve a grande mudnaça na área com PARECER 

CNE/CES Nº 215 DE 11 DE MARÇO DE 1987, o qual dispõe sobre a reestruturação 

dos cursos de graduação em Educação Física, sua nova caracterização, mínimos de 

duração e conteúdo. Esse parecer foi referndado pela RESOLUÇÃO Nº 03, DE 16 DE 

JUNHO DE 1987, em que a formação dos profissionais de Educação Física era 

realizda em curso de graduação que conferirá o título de Bacharel e/ou Licenciado em 

Educação Física. 
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Marcadamente pelas mudanças desse período, o Art. 217 da Constituição 

Federal de 1988, que reconheceu o direito de cada um dos brasileiros às práticas 

esportivas entre outras tematicas. Depois de muitas discussões foi promulgado em 

1996 a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta lei, 

no Artigo 26º - Parágrafo 3º, transforma a Educação Física em um componente 

curricular da Educação Básica.  

Da mesma maneira depois longos debates em reuniões, encontros, congressos 

envolvendo professores de Educação Física, foi estabelecido, no ano 1998, a 

Regulamentação da Educação Física como profissão e a criação do sistema 

CONFEF/CREF’s (Conselho Federal de Educação Física e Conselhos Regionais de 

Educação Física). Em 1º de setembro de 1998, foi publicada a Lei 9696, 

regulamentando, assim, o campo profissional de Educação Física.  

Com Resolução do CONFEF nº 156/2008, Artigo 8º, diz que compete ao 

Profissional de Educação Física,  

[...] coordenar, planejar, programar, prescrever, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, implantar, 
implementar, ministrar, analisar, avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como, prestar serviços de auditoria, consultoria e 
assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos 
e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares.  

 

Essas tranformações da área no quesito formação no ensino superior também 

perpassaram pelos Pareceres CNE/CP 9/2001, 27/2001 e 28/2001 e as Resoluções 

CNE/CES 1/02 e 2/02, quando tratam da licenciatura e parecer CNE/CP 58/04. E no 

bacharelado a RESOLUÇÃO N° 7, DE 31 DE MARÇO DE 2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, 

em nível superior de graduação plena. 

Já o PARECER CNE/CES Nº 213 DE 9 DE OUTUBRO DE 2008, dispõe sobre 

carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação em [...] Educação Física. Sendo publicado a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 

DE ABRIL DE 2009, a qual dispoe sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em [...] Educação Física 

[...] bacharelados, na modalidade presencial. Mínimo de 3200 horas. 

Atualmente, a Educação Física tem como orientação para formação no ensino 

superior a Resolução 6 de 18 de dezembro de 2018, sendo os cursos de graduação 
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devem ser denominados, exclusivamente, de Educação Física. Assim como a diretriz 

anterior, o curso de graduação em Educação Física tem carga horária referencial de 

3.200 (três mil e duzentas) horas para o desenvolvimento de atividades acadêmicas.  

De acordo com essa resolução a formação do graduado em Educação Física 

terá ingresso único, destinado tanto ao bacharelado quanto à licenciatura, 

desdobrando-se em duas etapas: Etapa Comum, a qual apresenta um núcleo de 

estudos da formação geral, identificador da área de Educação Física, a ser 

desenvolvido em 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, comum a ambas as 

formações. E a segunda é a Etapa Específica, com a formação específica a ser 

desenvolvida em 1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos 

terão acesso a conhecimentos específicos das opções em bacharelado ou 

licenciatura. 

Nesse cenário, a Educação Física vem se desenvolvendo no Brasil a mais de 

um século e a partir de importantes mudanças político-sociais-culturais-economicas e 

que atualmente é vista como uma área relevante, envolvendo o corpo e movimento 

humano nos mais diferentes campos de atuação profissional. A Educação Física , 

nesse sentido, torna-se essencial para a melhoria da qualidade de vida e a formação 

do cidadão Brasileiro. 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

       

 

4.1. APRESENTAÇÃO 

Os valores e princípios da sociedade estão em em constante mutação, 

fazendo com que a humanidade possa se transformar de forma dinâmica e se 

adaptando rapidamente na atualidade. Este fato é reforçado pelos desafios impostos 

pela abertura político-econômica das fronteiras dos países, bem como as 

transformações ocorridas a partir das novas tecnologias e do fenômeno de 

globalização. 

Diversas áreas da sociedade, assim como a Educação Física, têm se 

defrontado com grandes desafios, no sentido de lidar com particularidades específicas 

originadas dos vários segmentos da sociedade, entre eles a formação no ensino 

superior. Entretanto, para que essa mutação possa ser acompanhada, os macro-

setores econômicos, sociais e políticos necessitam dispor de mecanismos eficientes 

e eficazes para atender à diversificação no volume de necessidades e demandas da 

sociedade. 

O alinhamento entre trasnformação e sociedade passa necessariamente pela 

discussão e maturação das Instituições de Ensino e Educação, uma vez que são 

responsáveis pela difusão e aplicação do conhecimento. Para responder as mudanças 

que ocorrem na sociedade contemporânea, as Instituições de Ensino e Educação tem 

se mobilizando, no sentido de pormover debates direcionado à normatização e 

reformulação dos cursos de graduação, especialmente, no Brasil. A finalidade é 

adequar as políticas e diretrizes pedagógicas dos cursos, no sentido de atender em 

sua plenitude às demandas provocadas pela sociedade. 

Nesse interim, torna-se compreender qualitativamente quais demandas 

apresentam maior impacto e quais os seus reflexos para os setores responsáveis pelo 

preenchimento destas lacunas. A academia, como propulsora dos fóruns de 

discussões, tem legitimidade para conduzir e contribuir com o processo de mudanças 

para atender às necessidades derivadas dos diversos segmentos da sociedade.  

Com o objetivo de se adaptarem à nova dinâmica social, as Insttuiçoes de 

Ensino Supeior, em seus cursos de graduação apresetam essa transição, modificando 
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suas estruturas político-pedagógicas e se adequando às tendências de mudança 

global. Contudo, durante vários anos, os cursos de graduação não dispunham de  

mecanismo regulatório, suficientes e adequados, que pudesse auxiliar na melhoria 

dos recursos ofertados aos profissionais egressos no mercado, em particular quanto 

às disciplinas que deveriam, ao menos teoricamente.  

Assim, como marco regulatório mais recente, a partir de 1996 algumas 

iniciativas começaram a serem implantadas com a finalidade de normatizar o 

funcionamento e evolução dos cursos de graduação nas Instituições de Ensino e 

Educação do País, conforme ilustrado no quadro a seguir, com os principais fatos que 

vêm provocando alterações nas diretrizes dos cursos de graduação.  

 

Fato Significado 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Profissional (LDB) 

 
 
 

Diretrizes Curriculares 
para os Cursos de 

Graduação em 
Educação Fisica  

 
Carga Horária, duração 

e integralização 
de Cursos 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Profissional (LDB) Lei 9.394 
de 20 de dezembro de 1996 (Art. 53, inciso II), assegura que as 
Universidades têm o direito de fixar os currículos dos seus cursos e 
programas, desde que fossem observadas as diretrizes gerais 
pertinentes. 
 
O Ministério da Educação publicou a Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de 
dezembro de 2018 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
curso de graduação em Educação Fisica. 
 
O Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação 
Superior (CES) por meio da RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2009 
dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial. 

  
  

Quadro 6. Legislação Específica. 
Fonte: Núcleo Docente Estruturante (2019). 

 

4.1.1. Aspecto Institucional 

 

A Faculdade Van Gogh busca promover uma formação profissional que vá ao 

encontro das necessidades da região. Este contexto reafirma a necessidade de 

capacitar pessoas para atuarem com eficiência nas diversas organizações, não só a 

nível local, mas também a nível regional e nacional, pois a área administrativa ainda 

impõe grandes desafios ao poder público e privado dado o elevado contingente de 

empreendimentos que deixam de existir antes de completar um ano, tendo como uma 

das causas mais expressivas a falta de profissionais com visão, liderança, capacitados 

para análise, planejamento e ação.  
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O curso tem como estilo de educação e formação a busca do perfil do novo 

cidadão, com outra mentalidade, com mais sensibilidade, senso cooperativo, solidário, 

cristão e cidadão. Além disso, pessoa que saiba trabalhar em equipe, com criatividade 

e ética, saiba conviver com o novo e com o imprevisto, que busque sempre novas 

aprendizagens, abrindo-se a novas perspectivas, qualificando cada vez mais o 

trabalho educativo desenvolvido. 

Por último, nota-se também que as expectativas da sociedade com relação à 

Van Gogh são otimistas, muitas pessoas manifestam o desejo de que novos cursos 

superiores sejam instalados, principalmente o curso de graduação em Educação 

Fisica. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

4.2.1. Missão da Instituição 

 

A Missão da Faculdade Van Gogh é: 

 

“Propiciar ao universitário uma educação superior de qualidade por meio da 

construção crítica e criativa do conhecimento - fundamentada na pluralidade 

de ideias, respeito às diferenças étnicas, sociais e de gênero, propiciando a 

inserção na vida da comunidade e na cidadania plena”. 

 

4.2.2. Estrutura Organizacional 

 

A administração da Faculdade é assegurada por órgãos deliberativos e 

executivos. Os deliberativos e normativos são:  

− Conselho Superior (CONSU);  

− Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

− Conselhos de Curso.  

− CPA – Comissão Própria de Avaliação.  

Os órgãos executivos são:  

− Diretoria Geral;  

− Diretoria Acadêmica;  

− Diretoria Financeira;  
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− Coordenadoria dos Cursos;  

− Coordenadoria do ISE   

 

4.2.3. Representação Docente e Discente 

 

As formas de participação do corpo docente, nas atividades de direção da Van 

Gogh, estão disciplinadas no Regimento da seguinte maneira:  

a) no Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa, com a participação de um representante do corpo 

docente, indicado por seus pares;  

b) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão técnico 

de coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa e 

extensão, com a participação dos coordenadores e por quatro professores 

indicados por seus pares;  

c) os professores exercem, ainda, como membros do corpo docente, suas 

atribuições, relacionadas do Título V no Capítulo I no art. 86 do Regimento da 

Van Gogh.  

Quanto ao corpo discente, a representação está disciplinada no Regimento da 

seguinte forma:  

a) no Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, com a participação de um representante do corpo discente, 

indicado por seus pares;  

b) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão técnico de 

coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa e extensão, 

com a participação de um representante do corpo discente, indicado por seus 

pares. 

 

4.2.4. Conselho Superior – CONSU 

 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo deliberativo em matéria 

administrativa, didático-científica e disciplinar, é constituído:  

I. pelo Diretor Geral da Van Gogh, seu Presidente nato;  

II. pelo Diretor Acadêmico;  
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III. pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação;  

IV. por um representante dos coordenadores de cursos de graduação, 

escolhidos por seus pares;  

V. por um representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação, 

escolhidos por seus pares;  

VI. por um representante do corpo docente;  

VII. por um representante da comunidade, indicado pelo CONSU;  

VIII. por um representante da Mantenedora, por ela indicado;  

IX. por um representante do pessoal técnico-administrativo; e 

X. por um representante do corpo discente, indicado por seus pares. 

Compete ao Conselho Superior (CONSU):  

I. deliberar, em instância final, sobre a criação, organização e extinção de 

cursos de graduação e programas de educação superior, fixando-lhes as 

vagas anuais;  

II. autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação;  

III. deliberar, em instância final sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Van Gogh;  

IV. elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas 

gerais atinentes;  

V. regulamentar as atividades de todos os setores da Van Gogh;  

VI. emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e demais assuntos que 

lhe forem submetidos pelo Diretor Geral;  

VII. aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Van Gogh;  

VIII. decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos;  

IX. deliberar sobre o relatório anual da Diretoria Geral;  

X. aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Van Gogh;  

XI. emitir parecer sobre o Plano de Carreira Docente e Programa de 

Capacitação Docente;  

XII. deliberar, em instância final, sobre normas e instruções para o processo 

de avaliação institucional;  

XIII. decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;  

XIV. fixar normas para ingresso, promoção, premiação, suspensão ou 
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dispensa de professor e coordenador de curso;  

XV. praticar todos os demais atos de sua competência, como instância de 

recursos, segundo os dispositivos deste Regimento;  

XVI. respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de Educação, na 

qualidade de instância recursal superior em matéria educacional; e  

XVII. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

4.2.5. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão deliberativo 

de coordenação e assessoramento em matéria didático-científica e administrativa, é 

constituído pelos seguintes membros: 

I. pelo Diretor Geral, seu Presidente nato; 

II. pelo Diretor Acadêmico;  

III. por um representante (docente ou coordenador) do Instituto Superior de 

Educação, eleito por seus pares;  

IV. por um representante dos coordenadores de cursos, eleito por seus 

pares;  

V. por um representante do Corpo Docente, eleito pelos docentes;  

VI. por um representante do Corpo Discente, indicado por seus pares.  

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE):  

I. deliberar sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Van Gogh; 

II. emitir parecer nos processos sobre a criação de cursos de graduação ou 

pós-graduação e de fixação das vagas iniciais;  

III. regulamentar o funcionamento dos cursos sequenciais, de graduação, de 

pós-graduação, de extensão e as atividades de pesquisa e de extensão;  

IV. aprovar os projetos pedagógicos de curso, programas e matrizes 

curriculares que lhe forem submetidos pelo Diretor Acadêmico, com 

parecer da coordenadoria do curso respectivo, observadas as diretrizes 

gerais pertinentes;  

V. deliberar sobre toda matéria didático-científica, produção artística e 
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atividades de extensão;  

VI. estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica;  

VII. aprovar medidas para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão;  

VIII. regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, monitorias, 

atividades práticas e de simulação, trabalhos monográficos de graduação 

e atividades complementares;  

IX. opinar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e 

pedagógica da Van Goghe de suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão;  

X. aprovar o calendário acadêmico;  

XI. disciplinar a realização do processo seletivo, para ingresso nos cursos 

sequenciais, de graduação e de pós-graduação;  

XII. fixar normas, complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento 

de matrículas, matrícula de graduados, avaliação de desempenho, 

aproveitamento de estudos e regime especial, além de normas e 

procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa 

e a extensão; e 

XIII. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento ou emitir parecer nos assuntos que lhe sejam submetidos pelo 

Diretor Geral. 

 

4.2.6. Estrutura e Atribuições das Coordenações de Curso 

 

O curso é a unidade básica da Faculdade Van Gogh  para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores 

das disciplinas que compõem o currículo do curso, pelos estudantes nele 

matriculados, e pelo pessoal técnico-administrativo, nele lotado.  

O curso é integrado pelo Conselho de Curso, para as funções deliberativas, e 

pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas.  

São atribuições do coordenador de curso:  

I. superintender todas as atividades da Coordenadoria;  
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II. representar a coordenação junto às autoridades e aos órgãos da Van 

Gogh; 

III. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas no 

âmbito do seu campo, bem como a assiduidade dos professores e alunos;  

IV. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  

V. apresentar, anualmente, à Diretoria Acadêmica, relatório de suas 

atividades e das de sua Coordenadoria;  

VI. sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores;  

VII. encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pelo Diretor 

Acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos;  

VIII. promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e técnico-

administrativo nele lotado;  

IX. propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos;  

X. delegar competência; e  

XI. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

4.2.7. Coordenadoria do Curso 

 

A Coordenadoria de Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os 

efeitos de organização administrativa e didático-científica, sendo integrada pelos 

professores das disciplinas que compõem o currículo pleno do curso, pelos alunos, 

nelas matriculados, e pelo pessoal técnico-administrativo, nela lotado. A 

Coordenadoria de Curso é integrada pelo Conselho de Curso, para as funções 

deliberativas, e pelo Coordenador de Curso, para as tarefas executivas.  

O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

I. o Coordenador de Curso, que o preside;  
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II. cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus 

pares, com mandato de dois anos; e  

III. um representante do corpo discente, indicado por seus pares, com 

mandato de um ano.  

Compete à Coordenadoria de Curso:  

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 

lhe forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  

V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;  

VI. opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 

Acadêmico; e  

VII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

4.2.8. Integração entre Gestão Administrativa e Órgãos Colegiados 

 

O Regimento da Van Gogh assegura, como forma de aplicação do princípio de 

gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus órgãos 

colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. Para tanto, foram instituídos 

órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de membros de sua 

comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do corpo docente, 

discente e administrativo.  

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competência 

da Mantenedora e da Mantida, o que permite e promove, consequentemente, a 

democratização do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

 

 

4.2.9. Participação da Comunidade Universitária nos Órgãos Superiores 
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Administrativos e Acadêmicos 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da Van Gogh, uma vez que os órgãos colegiados contam 

com a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores técnico-

administrativos e discentes, além da presença de representante da comunidade. 

Pelos fatos acima expostos, também se evidencia a participação da comunidade 

universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos.  

 

4.2.10. Relações e Parcerias com a Comunidade 

 

A Van Gogh possui parcerias com órgãos públicos e privados de ensino, 

organizações empresariais, comunitárias e outras entidades, além de prestar serviços 

de atendimento a demandas específicas das comunidades de sua área de 

abrangência. 

4.3. ADMINISTRAÇÃO 

 

A seguir estão descritos os aspectos relacionados com a administração e a 

gestão educacional na Van Gogh e que envolvem os princípios a seguir descritos. 

 

4.3.1. Condições de Gestão 

 

A gestão educacional da Van Gogh parte do princípio de que o ensino é livre à 

iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder 

Público, consubstanciadas na Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar.  

O princípio de gestão democrática mencionada na Lei n. º 9.394, de 1996 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. Além disso, considera a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à 
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tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação 

escolar, gestão democrática do ensino público, conforme a Lei acima, e a legislação 

dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência 

extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos profissionais na elaboração do 

projeto pedagógico e na participação dos discentes e docentes nos órgãos colegiados 

e comissões específicas. 

 

4.4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

A Van Gogh concebe a Educação como um processo voltado à formação 

social, científica e acadêmica nas diversas áreas do saber humano, integração que se 

estabelece pelo tripé “ensino, pesquisa e extensão”. Nesse contexto, a Van Gogh se 

propõe a ir ao encontro de um elevado  padrão de qualidade educacional, 

desenvolvendo alternativas que gerem uma sólida capacitação humanística, técnica 

e profissional, claramente voltadas para a promoção de oportunidades de 

aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, adotando-se práticas 

comprovadamente exitosas ou inovadoras para a sua revisão, permitindo aos seus 

alunos a inclusão no mercado de trabalho altamente competitivo. O compromisso vai 

além, eles devem ser capazes de intervir, com alta competência humanística, técnica 

e profissional, nas atuais demandas de trabalho. 

As políticas da IES, voltadas para o Curso de Educação Fisica, estão descritas 

a seguir. 

 

4.4.1. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Van Gogh foi estruturado tendo 

presente os objetivos que seguem:  

− Definir fundamentos conceituais, aspectos metodológicos e operacionais do 

projeto, tendo como finalidade o desenvolvimento e crescimento da Faculdade;  

− Comprometer-se para que o Plano não se limite a uma proposta teórica de 

cunho estratégico, mas que tenha aplicabilidade e objetividade dentro do 
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cenário educacional e empresarial;  

− Apresentar-se de forma sistemática para que seja mais bem compreendido 

desenvolvido e concretizado em condições reais e com efetividade, transpondo 

o caráter teórico e os elementos norteadores.  

O PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como base 

a metodologia do Planejamento Estratégico e Situacional, um processo que diz 

respeito a um conjunto de princípios teóricos e procedimentos metodológicos e 

técnicos que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que demanda 

um objetivo e que persegue uma mudança situacional futura.  

O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas questiona, 

principalmente, qual é o futuro das decisões a serem tomadas. Busca-se, contudo não 

se deixar levar pelo ritmo dos acontecimentos do cotidiano, como a força da 

correnteza de um rio, mas saber aonde se quer chegar e concentrar as forças e 

potencialidades em uma direção definida. O planejamento elaborado 

estrategicamente, não é outra coisa senão a ciência e a arte de atribuir maior 

governabilidade às pessoas e organizações.  

Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a revelação 

de lideranças baseadas na participação e na delegação de autoridade, o que implica 

em uma postura intelectual e de gestão que compreende que não cabe ao planejador 

predizer o futuro, mas buscar viabilidade para criá-lo, como uma ferramenta que 

amplia o arco de possibilidades humanas, ou seja, um instrumento de liberdade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como 

sustentação:  

− Análise do Presente e sua interferência no Futuro. A Instituição tem 

consciência que as decisões que toma hoje têm múltiplos efeitos sobre o futuro 

porque dependem não só da avaliação sobre fatos presentes, mas da evolução 

futura de processos não controláveis, fatos que ainda não conhece;  

− Previsão, Estratégia e Cenários Alternativos. Na produção de fatos sociais, 

que envolvem múltiplos atores criativos que também planejam, a capacidade 

de previsão situacional e suas técnicas substituirão a previsão determinística, 

normativa e tradicional que observa o futuro como mera consequência do 

passado. Decorre desta percepção a necessidade de elaborar estratégias e 

desenhar operações para cenários alternativos e para surpresas, muitas vezes, 
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não imagináveis;  

− Capacidade para lidar com surpresas. O futuro sempre será incerto e 

nebuloso, não existe a hipótese de governabilidade absoluta sobre sistemas 

sociais, mesmo próximos desta condição, pois há sempre um componente 

imponderável no planejamento. A IES buscou então, por meio de técnicas de 

gestão apropriadas, preparar-se para enfrentar surpresas com planos de 

contingência, com rapidez e eficácia, desenvolvendo habilidades institucionais 

capazes de diminuir a vulnerabilidade do plano;  

− Mediação entre o Passado e o Futuro. O processo de planejamento 

estratégico se alimenta da experiência prática e do aprendizado institucional 

relacionado aos erros cometidos. Portanto, serão desenvolvidos meios de 

gestão capazes de aprender com os erros do passado e colocar este 

conhecimento a serviço do planejamento;  

− Mediação entre o Conhecimento e a Ação. O processo de planejamento 

pode ser comparado a um grande cálculo que não só deve preceder a ação, 

mas presidi-la. Este cálculo não é obvio ou simples, é influenciado e 

dependente das múltiplas explicações e perspectivas sobre a realidade e só 

acontece, em última instância, quando surge a síntese entre a apropriação do 

saber técnico acumulado e da expertise política. É um cálculo técnico-político, 

pois nem sempre a decisão puramente técnica é mais racional que a política e 

vice-versa.  

O cálculo estratégico dissociado da ação será completamente supérfluo e 

formal, por sua vez, se a ação não for precedida e presidida pelo cálculo estratégico. 

Neste caso a Instituição permanecerá submetida à improvisação e ao ritmo da 

conjuntura.  

O enfoque de planejamento proposto, portanto, não é um rito burocrático ou um 

conhecimento que possa ser revelado a alguns e não a outros, mas uma capacidade 

pessoal e institucional de governar, de fazer política no sentido mais original deste 

termo. O processo de planejamento não substitui a perícia dos dirigentes, nem o 

carisma da liderança, ao contrário, aumenta sua eficácia porque coloca estes 

aspectos a serviço de um projeto político coletivo. 
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4.4.2. Políticas institucionais 

 

As políticas da IES estão descritas como contemplado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI):  

a) Políticas de ensino  

O termo da sua política para o ensino superior a Van Gogh visa à compreensão 

do contexto no qual se insere, marcado por transformações geopolíticas, econômicas, 

sociais e culturais. Isto significa que as relações estabelecidas com a sociedade são 

abrangentes, complexas e variadas. Desse entendimento e considerando a política 

educacional brasileira, a Faculdade apresenta como sua função primeira à formação 

profissional decorrente das demandas sociais e das necessidades do mercado de 

trabalho. Desta forma, a estruturação e o desenvolvimento do ensino elegem como 

eixo curricular a consolidação de uma educação geral e continuada, como base da 

formação profissional, sendo essencial o equilíbrio entre humanismo e tecnologia. 

Assim, no Curso de Educação Fisica e nos Cursos de Pós-graduação da área 

a serem ofertados deverá voltar-se para:  

− O desenvolvimento de competências - valores, conhecimentos, habilidades 

e atitudes - essenciais à melhoria da qualidade de vida da população e ao 

desenvolvimento sustentável do Estado e região, levando à formação de 

profissionais com postura ética, empreendedora e crítica, que tenham 

incorporadas as perspectivas históricas e epistemológicas de produção do 

conhecimento, entendendo ainda os impactos exercidos pelas mudanças sobre 

a sociedade e a cultura;  

− A integração e flexibilização de tarefas e funções, a capacidade de 

solucionar problemas, a autonomia, a iniciativa e a criatividade como requisitos 

fundamentais no novo contexto social e de produção, constituindo-se o acesso 

à informação e o seu tratamento em condições essenciais à vida em sociedade, 

seja no cotidiano, seja nas situações de trabalho;  

− A constituição do ser, nos níveis pessoal, cidadão e profissional, 

compreendendo o saber conviver com os outros; dominar conhecimentos 

integrando-os a vivências cidadãs; e dominar e interpretar várias linguagens, 

estruturando-se como profissional que dialoga com a ciência e a técnica e, ao 

mesmo tempo, é capaz de manter-se em equilíbrio consigo, com os outros e 
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com o mundo.  

b) Políticas de iniciação científica  

A Van Gogh acredita que a iniciação científica é um grande diferencial de 

desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais diversas áreas do 

conhecimento, ela abre caminhos que permitem o amadurecimento acadêmico de 

professores e alunos dedicados a procurar respostas.  

A realização da iniciação científica integrada à graduação reflete a busca 

incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. Assim, a Faculdade 

desenvolve a iniciação científica, o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o 

conhecimento por meio da produção científico-acadêmica nos campos técnico, 

científico e artístico-cultural. 

c) Políticas de extensão  

A política de extensão da Van Gogh mantém compromisso com a sociedade e 

seus movimentos sociais, políticos, econômicos e culturais, contribuindo para o 

aumento da produtividade de cada cidadão e para o desenvolvimento sustentável do 

Estado e região.  

Para alcançar esse objetivo, a Van Gogh vem se relacionando com a sociedade 

por meio de programas de extensão, a partir dos quais o ensino da instituição é 

retroalimentado com a realidade social nos diversos aspectos. A discussão dos fatos 

e das demandas sociais é incorporada ao contexto do ensino, gerando propostas 

alternativas que contribuam para a melhor atenção aos problemas das populações, 

especialmente as mais carentes.  

A prática extensionista obedece aos compromissos acadêmico-sociais e às 

políticas institucionais estabelecidas e estando norteada pela integração entre os 

cursos, os setores, os serviços e as comunidades envolvidas. Assim, deve-se ter 

prioridade como extensão as atividades e os trabalhos desenvolvidos por professores 

e alunos nas diferentes disciplinas e práticas integradas, bem como nas diferentes 

atividades complementares propostas à formação do aluno. 

Neste âmbito da extensão a Van Gogh e o Curso de Educação Fisica 

preocupam-se em conhecer a realidade local regional, implementando suas ações 

(oferta de serviços e saberes) por meio principalmente dos projetos desenvolvidos nos 

Programas Institucionais de Extensão, vinculados às ações pedagógicas dos cursos 

de graduação.  
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Assim, o programa de extensão articula a teoria à prática, leva o discente a 

construir o seu próprio conhecimento por meio das atividades práticas e de prestação 

de serviços, colocando-o, ao mesmo tempo, a serviço da comunidade. Além das 

atividades didático-pedagógicas, o aluno será conduzido a deparar-se com o mundo 

real, vivenciando trocas de experiências com a comunidade, ao mesmo tempo em que 

amplia e fortalece a responsabilidade social da instituição junto à sociedade da região. 

 

4.5. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

Pensar em um Curso de Educação Física na cidade de São Paulo é pretender 

ser um marco na educação superior da região. Dentro dessa perspectiva sua 

concepção foi pensada visando promover a qualidade na educação e na atenção as 

necessidades regionais. A Instituição construiu uma proposta curricular que permite 

formar profissionais de Educação Física mais humanos, críticos, reflexivos, voltados 

para a comunidade, com competência técnica e científica, capazes de desvelar a sua 

práxis profissional e de contribuir para transformação na região e no país. Atualmente, 

observa-se ocorrer rápidas e profundas mudanças na sociedade e na cultura. Desta 

forma, são exigidas das instituições soluções que garantam uma transformação social 

justa. Com base nesse contexto, a Van Gogh entende que a autorização do Curso de 

Educação Física proposto irá favorecer largamente profissionais e estudantes não só 

de São Paulo como de todo o sudoeste do Estado de São Paulo, bem como os 

municípios situados na região limítrofe de São Paulo. 

Tendo como fundamento a visão prospectiva do planejamento, foram 

estabelecidas como estratégias algumas opções que justificam a elaboração desse 

projeto. Essas ações podem ser identificadas a partir do pressuposto de que a 

capacitação humana e profissional da população é que constrói o desenvolvimento. 

Essa capacitação é traduzida pelo processo educacional que conduz à qualificação 

para o exercício profissional e à realização humana. 

O desenvolvimento humano e, por consequência, organizacional, caracteriza-

se como justificativa ímpar para a criação de novos empreendimentos, projetos e 

ações coordenadas. Para alcançá-lo, torna-se necessária a ação de profissionais 

hábeis, competentes e visionários. 

Assim sendo, o ensino superior contribui significativamente para que a melhoria 
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na qualidade de vida seja possível e alcançada. Ao traçar uma diretriz estratégica com 

o intuito de promover a capacitação da população, nota-se a elevação do perfil 

educacional e o nível de qualificação da população. A ação conjunta dos setores da 

Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia assegura a inserção das pessoas na 

sociedade do conhecimento e no mercado de trabalho. 

A Van Gogh formará profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares em 

vigor. Este projeto justifica-se, então, pelo fato de que a garantia de melhores 

possibilidades de emprego e, em consequência, a redução de desigualdades sociais 

é possível de ser atingida quando se promove a formação profissional e humana do 

cidadão. 

Desta forma, a Van Gogh, une-se aos esforços governamentais para 

proporcionar a oportunidade de ingresso a uma maior parcela da população no ensino 

superior, melhorando a qualidade de vida da população.. 

 

4.6. O CENÁRIO EDUCACIONAL 

 

Com as constantes transformações ocorridas na Educação Superior no Brasil, 

novas exigências garantem uma alavancada para o desenvolvimento e para novas 

formas de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, tornando-se premente a 

construção de um currículo mais flexível, centrado no aluno, com maior interação entre 

teoria e prática, voltada principalmente para a integração da metodologia acadêmica 

para a comunidade.  

O estudo de Educação Fisica também assume papel especial nesse momento 

de intensas transformações culturais, decorrentes do desenvolvimento científico, da 

valorização e promoção da qualidade de vida, do trabalho em equipe multidisciplinar, 

da exigência de maior autonomia e de rigorosa postura ética. O Curso de Educação 

Fisica proposto, dentro dos novos paradigmas, abre-se para discussões, das quais o 

colegiado participa ativamente, à luz das questões trazidas pela Leis de Diretrizes e 

Bases (BRASIL, 1996), e fomentadas pelos estudos, desencadeados nacionalmente, 

acerca das diretrizes curriculares, estabelecendo novas abordagens e redefinindo o 

perfil profissional do egresso. 

O Curso acrescenta inovações que ao serem monitoradas contribuirão 

significativamente para a melhoria na qualidade da formação do profissional de 
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Educação Fisica. O projeto apresenta-se como uma ação compromissada com o 

planejamento, tendo como direção as perspectivas futuras. Calcado nas inovações, 

não deixa de lado às experiências adquiridas no campo da Educação Fisica.  

Esta proposta curricular permite formar profissionais mais humanos, críticos, 

reflexivos, voltados para a comunidade, com competência técnica e científica, 

capazes de desenvolver-se em sua práxis profissional e de contribuir para a 

transformação do modelo de atendimento na área de Educação Fisica, incluindo em 

suas competências a responsabilidade e a necessidade social. 

 

4.7. VISÃO 

 
Configurar-se como um centro de referência de Ensino Superior em  

EDUCAÇÃO FÍSICA, na Região e no Estado de São Paulo, desenvolvendo 

competências e habiliadades na formação de futuros docentes e profssionais em nível 

de educação superior, tendo em vista a prestação de serviços especializados a 

sociedade. 

 

4.8. PRINCÍPIOS E VALORES 

 
A Van Gogh vislumbra o aprofundamento da proposta educativa, a 

transformação via inclusão social e a satisfação plena de seus colaboradores e 

parceiros internos e externos. Preconiza ainda a formação do senso crítico 

entendendo que é preciso saber distinguir entre o que a sociedade apresenta e os 

valores humanos assumidos enquanto Instituição de Ensino Superior.  

4.9. VOCAÇÃO 

 

O curso de Educação Fisica da Van Gogh foi pensado a partir da sua missão, 

visão, princípios, valores e inserção regional que constituem a vocação do mesmo, 

com vistas as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos e pelo cenário 

globalizado é a grande certeza.  

As organizações - os seus talentos humanos - necessitam estar preparadas 

para trabalharem com mudanças a cada momento. Entende-se que a economia não 

é só global, mas, também, instantânea e que não se trata de inovações de produtos 
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ou serviços, mas de inovação estratégica, ou seja, a capacidade de mudar 

profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, para criar novas formas de 

servir os clientes, criando riquezas para todos.  

Outra característica é a sociedade da informação que está ingressando, a 

passos largos, no que pode ser chamado de era da economia do conhecimento. Muita 

riqueza está e será criada; muita riqueza está e será destruída. A inovação estratégica 

envolve três aspectos básicos: o desafio às ortodoxias, a descontinuidade e 

competências-chaves.  

O desafio às ortodoxias compreende ações revolucionárias, que possam 

quebrar tabus e abrir novos caminhos. As ações relativas à descontinuidade devem 

conduzir a estratégias a serem operacionalizadas em um futuro que se pode fazer 

acontecer; nada irreal ou falso, mas com os pés no chão. As competências-chaves 

dizem respeito ao profundo autoconhecimento das potencialidades das organizações; 

quais os conhecimentos que têm e para onde podem esses conhecimentos conduzir.  

Trata-se de profissional com capacidade crítica, ousados, criativos e 

comprometidos, permitindo a estes à compreensão da questão social, elaboração de 

propostas, bem como o domínio de um conjunto de métodos e técnicas de ação 

nesses processos sociais. Esse profissional deverá contribuir para a consolidação de 

bases mais igualitárias e democráticas das relações sociais, propondo estratégias de 

expansão de direitos. 

4.10. MISSÃO DO CURSO 

 

O curso de Educação Fisica da Van Gogh tem como missão: 

 

“Formar profissionais, por meio do ensino, pesquisa e extensão, embasados 

em conhecimentos cientificos, tecnológicos, pedagógicos, éticos, filosóficos e 

estéticos, capazes  atuar nos diferentes campos de intervensão da Educação 

Física”. 

 

4.11. CONCEPÇÃO 

 

A organização curricular do curso de Educação Fisica da Van Gogh privilegia a 
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interdisciplinaridade, representada por um processo coletivo de produção articulada 

do saber, que busca compreender e transformar a realidade, entendida esta como 

totalidade concreta (homem e mundo em movimento de autocriação).  

A postura interdisciplinar no ensino, de acordo com Almeida (2009) não pode 

prescindir do conflito entre posições opostas. Para ele a principal regra deste debate 

é o respeito à divergência e o seu objetivo é a superação das dificuldades ou 

contradições que se verificam tanto na prática docente quanto na produção de 

conhecimentos. Sendo assim, a disposição em assumir uma postura interdisciplinar, 

que é coletiva e histórica, no dia-a-dia da atividade docente implica em aceitar o 

debate, a divergência e o conflito. Por fim o autor coloca que o único resultado que, 

de antemão, se pode esperar é a constatação que o êxito, tanto na produção quanto 

na difusão de conhecimentos, está na diferença e não na semelhança, na dúvida e 

não na certeza.Deste modo, o curso busca a formação de profissionais em educação 

Física capacitados para atuar num mundo em constante mudança. Esse profissionais 

devem estar preparados para atuar seja no setor público ou no privado, na sociedade 

em todos os segmentos que abreagem a Educação Física. A qual se apresenta com 

uma crescente demanda por serviços a área, juntamente, com o esporte, lazer, fitness, 

atividade de aventura, entre outras, e que tenham consciência que fazem parte de 

uma realidade social contraditória O profssional de Educação Física vai agir na 

intermediação das demandas dos diferentes setores sociais, de forma reflexiva e 

crítica sobre as condições sociais, políticas, economicas e culturais, contribuindo, 

assim, para a construção de uma País melhor e afinado com os diversos interesses 

existentes numa sociedade pluralista. 

 

4.12. PRINCÍPIOS 

 

O curso deverá estabelecer ações pedagógicas com base no desenvolvimento 

de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como 

princípios:O curso de Educação Física deverá estabelecer ações pedagógicas com 

base no desenvolvimento de uma formação profissional que esteja atenta, aos 

aspectos amplos da formação sem perder de vista as suas especificidades.  

Nesse sentido, no ambito da graduação em Educação Física temos como 

principios:  
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O currículo, enquanto, condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e 

social, tendo como princípios: 

- Conduta ética; 

- Busca da excelência em todas as atividades; 

- Indissociabilidade entre ensino e pesquisa; 

- Relacionamento respeitoso e responsável para com todos; 

- Respeito às normas institucionais; 

- Consciência social e ambiental. 

 

4.13. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico, sempre em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), define objetivos geral e específicos, visando propiciar o processo 

de tomada de decisão e definição de estratégias que contribuam para alcançar os 

resultados. 

Os objetivos do curso estão definidos e explicitam os compromissos 

institucionais em relação ao ensino, a pesquisa e ao perfil do egresso. O presente 

projeto, proposto pela Van Gogh, tem por objetivo delinear os aspectos pedagógicos 

que norteiam a estruturação do curso de Educação Fisica, a fim de atender educandos 

que queiram habilitar-se nesse campo do saber. 

 

4.13.1. Objetivo Geral do Curso 

 

Tendo em vista as especificidades de atuação profissional, a graduação em 

Educação Física,  visa formar profissionais generalistas, capazes de analisar e 

interpretar as informações da realidade social e aplicar seus conhecimentos na 

identificação e solução de problemas da área, qualificados para intervir, acadêmica e 

profissionalmente, em estabelecimentos públicos e privados, buscando a prevenção, 

a promoção de saúde e a qualidade de vida das pessoas..  

 

4.13.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do curso são os seguintes: 

- Proporcionar aos egressos condições para conhecer, avaliar e intervir, 
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acadêmica e profissionalmente, na realidade social através das diferentes 

manifestações e expressões do movimento humano objetivando a formação, a 

ampliação e o enriquecimento cultural da sociedade, buscando contribuir para a 

adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.  

- Possibilitar a apropriação e aplicação dos conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais específicos da Educação Física e aqueles advindos das 

ciências afins, que permitam responder a situações concretas, frente à dinâmica de 

uma sociedade em permanente transformação.  

- Proporcionar conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos, filosóficos e 

didático-pedagógicos que possibilitem a atuação do egresso nos diferentes contextos 

da atuação profissional como: a) Na gestão e promoção da saúde, prevenção e 

reabilitação de doenças, considerados os aspectos legais; b) No âmbito do esporte, 

considerando as dimensões social política e cultural, bem como, as especificidades 

da gestão, da preparação técnico-tática e da avaliação e prescrição do treinamento 

em todas as fases da formação esportiva. c) No campo do lazer com enfoque no 

planejamento, organização e gestão, considerando-se as questões culturais, sociais 

e econômicas.  

- Oportunizar experiências de participação, assessoramento, coordenação, 

liderança e gerenciamento de equipes multiprofissionais, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a estas funções.  

- Formar profissionais com competência para diagnosticar as necessidades das 

diferentes populações, de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, 

supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas, 

esportivas e recreativas nas perspectivas da promoção e proteção a saúde e 

prevenção de doenças, formação cultural e educação e reeducação motora, 

rendimento físico-esportivo, lazer e de outros campos.  

- Possibilitar o conhecimento, domínio e aplicação dos fundamentos teórico-

práticos no âmbito da atuação acadêmico-profissional em Educação Física, nos 

campos da promoção e proteção a saúde e prevenção de doenças, formação cultural 

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

campos.  

- Provocar um olhar curioso sobre a realidade, instituindo um processo contínuo 

de construção do conhecimento pertinente aos saberes e fazeres da Educação Física 



 

79 
 

e sua relação com as demais áreas do conhecimento.  

- Instrumentalizar o acadêmico para acompanhar a produção do conhecimento 

em Educação Física e áreas afins, por meio da análise crítica da literatura 

especializada afim de contínua atualização e produção acadêmica profissional.  

- Proporcionar ao acadêmico suporte técnico científico para o acesso aos 

recursos tecnológicos de informação e comunicação, ampliando suas possibilidades 

de interação com as fontes de produção e difusão de conhecimentos específicos da 

Educação Física e áreas afins. 

 

4.14. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O Curso de Graduação em Educação Física deverá formar o aluno para 

esclarecer e intervir, profissional e academicamente no contexto específico e histórico-

cultural, com abertura para complexos e distintos campos de intervenção, permitindo 

ao egresso um domínio de competências de natureza técnico-instrumental 

estruturadas a partir de uma atitude crítico-reflexiva e que o comprometimento com a 

sua formação seja priorizada.   

E Conforme RESOLUÇÃO Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, o profissional 

de Educação Física terá uma formação geral, humanista, técnica, crítica, reflexiva e 

ética, qualificadora da intervenção profissional fundamentada no rigor científico, na 

reflexão filosófica e na conduta ética em todos os campos de intervenção profissional 

da Educação Física. 

O curso de graduação em Educação Física visará a aquisição e 

desenvolvimento dos seguintes conhecimentos, atitudes e habilidades profissionais:  

a) dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais 

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

valores sociais, morais, éticos e estéticos próprios de uma sociedade plural e 

democrática;  

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

nela intervir acadêmica e profissionalmente, por meio das manifestações e 

expressões da motricidade humana e movimento humano, cultura do movimento 

corporal, atividades físicas, tematizadas, com foco nas diferentes formas e 

modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas, da dança, 
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visando à formação, à ampliação e enriquecimento cultural da sociedade para a 

adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável;  

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

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

reabilitação da saúde;  

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

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

a relevância social, cultural e econômica do alto rendimento esportivo;  

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

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

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

multiprofissionais de discussão, de definição, de planejamento e de operacionalização 

de políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, do lazer, do esporte, da 

educação não escolar, da segurança, do urbanismo, do ambiente, da cultura, do 

trabalho, dentre outros;  

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

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

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

controlar e avaliar projetos e programas de atividades físicas e/ou esportivas e/ou de 

cultura e de lazer;  

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

instrumentos, equipamentos, procedimentos e metodologias para a intervenção 

acadêmico-profissional em Educação Física nos seus diversos campos de 

intervenção, exceto no magistério da Educação Básica;  

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

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

de contínua atualização acadêmico-profissional; e,  

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

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

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

de contínua atualização acadêmico-profissional 
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4.14.1. Campo de Atuação 

 

O profissional formado no Curso de Graduação em Educação Fisica da Van 

Gogh vai coordenar, planejar, programar, supervisionar, dirigir, organizar, avaliar e 

executar trabalhos, programas, planos e projetos, relacionados com a componente 

escolar educação física. 

A aquisição das competências e das habilidades requeridas na formação do 

graduado em Educação Física deverá ocorrer a partir de experiências durante o curso 

em seus estágios e posteriormente em sua atuação profissional, em que toda a 

sistematização teórica deve ser articulada com as situações de intervenção 

acadêmico-profissional e que estas sejam balizadas por posicionamentos reflexivos 

que tenham consistência e coerência conceitual. Nesse sentido, as competências não 

podem ser adquiridas apenas no plano teórico ou estritamente no plano instrumental. 

Torna-se necessário , portanto, a coerência entre a formação oferecida, as exigências 

práticas profissionaise as necessidades de formação, de ampliação e de 

enriquecimento cultural das pessoas.  

Todavia, a visão de competência não pode ser compreendida somente  às 

dimensões do fazer, do saber fazer ou do saber intervir. Dessa forma, competência é, 

sobretudo, a condição de refazer permanentemente nossa relação com a sociedade 

e a natureza, usando como instrumento o conhecimento inovador de perspectiva 

emancipador, compreendida em uma concepção de currículo como processo de 

formação da competência humana histórica. 

Portanto, o bacharel em Educação Física poderá atuar em junto a instituições 

públicas e privadas, clubes esportivos, academias de condicionamento físico, centros 

comunitários, hotelaria, gestão de atividades físicas e esportivas. E o licenciado irá 

atuar no contexto do ensino escolar na educação básica nas modalidades do ensino 

infantil; ensino fundamental e médio e educação de jovens e adultos. 

 

4.15. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Em todas as discussões ocorridas ao longo do processo de construção 

curricular do Curso de Educação Fisica ficaram evidentes algumas questões, 

conforme relatadas a seguir:  
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A preocupação em formar profissionais com conhecimentos amplos o 

suficientes para atuarem nos mais diversos lugares e situações, dar-se-á pela efetiva 

possibilidade de existir o aprofundamento dos conhecimentos oferecidos, que por sua 

vez, terão por parâmetros uma perspectiva científica, que garanta a apropriação dos 

conhecimentos, a sua crítica e caminhos para a produção de outros novos.  

Com isso, o curso deverá propiciar condições para o exercício de habilidades 

complementares traduzidas como o "pensar cientificamente" e o "saber fazer 

pesquisa", a partir das atividades de iniciação científica e outros momentos que serão 

planejados ao longo da formação. Nessa perspectiva, estão presentes inquietações 

quanto à postura ética dos alunos e dos professores em relação ao próprio 

conhecimento e à própria formação, bem como as condições requeridas para que esta 

formação possa materializar-se estão relacionadas à capacitação docente, à 

fundamentação teórica e às condições estruturais do currículo.  

Assim, formação dos estudantes do curso, deve abranger conhecimentos 

teóricos e metodológicos, consistentes e sólidos, não deve ser entendida como 

aprender de tudo um pouco, numa tentativa de atender direta e exclusivamente ao 

mercado de trabalho, e tampouco pode ser entendida como aquela que confere 

conhecimentos superficiais, mas deve pensar na formação do profissional com 

conhecimentos que  abrangem competências para levantar necessidades, analisá-las 

segundo referenciais teóricos e, em função dos diferentes fatores envolvidos, 

planejando intervenções no campo de trabalho.  

Subjacentes a essa compreensão encontram-se indicadores da necessidade 

de uma formação conectada com as demandas sociais e, portanto, não restrita às 

demandas do mercado de trabalho. Também é preciso ressaltar que a 

interdisciplinaridade e/ou a multidisciplinaridade será possível se o conhecimento for 

interpretado não como disciplinaridade pura, mas sim como um conhecimento que se 

produz, a partir de concepções de homem e de sociedade, articulado com outras áreas 

do conhecimento.  

Outro ponto fundamental na construção da proposta pedagógica do curso é a 

superação da dicotomia entre teoria e prática. Nesse contexto, identifica-se a 

articulação Ensino-Pesquisa-Extensão como orientadora da produção dos saberes, 

privilegiado no rompimento dessa dicotomia o exercício da crítica fundamentada 

teórica e eticamente. Pelo exposto, é possível identificar que a concepção de currículo 
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aqui preconizado é incompatível com a ideia de somatória de disciplinas, na medida 

em que se busca uma estrutura curricular que rompa com a linearidade e a 

fragmentação do conhecimento. 

A estrutura curricular oferece disciplinas optativas, numa perspectiva de 

flexibilização, respeitando os interesses e aptidões dos alunos que optarão por áreas 

de conhecimento que considerem relevantes à sua futura atuação profissional. No 

curso ora proposto, as disciplinas optativas incluídas realizam esta função, 

constituindo a formação em campos específicos de atuação que proporciona a livre 

escolha do aluno para construir competências e habilidades diferenciadas e refletem 

nos projetos do curso mediante os seguintes princípios curriculares: 

 

A) FORMAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA E SOCIAL: o curso é o 

lugar institucional para assimilação, socialização e produção do conhecimento 

humano e técnico-científico. Nesse sentido, os conteúdos devem refletir a realidade 

sociocultural nacional, perpassada pela realidade internacional, com vistas a uma 

formação profissional de qualidade e consistente consoante o mundo contemporâneo;  

 

B) FLEXIBILIDADE CURRICULAR: a materialização da flexibilização curricular é 

observada pela inclusão de disciplinas optativas, que têm por finalidade oferecer ao 

estudante diferentes alternativas para sua formação. Isso é percebido por meio das 

atividades curriculares complementares; nas diferentes práticas e programas 

institucionalizados que levam em consideração os espaços escolares e não escolares; 

na articulação das diferentes áreas que compõem o currículo do curso;  

Materialização da Flexibilidade 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 

Projeto Integrador IV 

Atividades Complementares 

Optativa I 

Optativa II 

Optativa III 

Optativa IV 

Quadro 7. Disciplinas e Componentes que materializam a flexibilização curricular. 
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C) INTERDISCIPLINARIDADE: é aqui compreendida como um princípio integrador, 

que da unidade ao conhecimento, permitindo o rompimento de possíveis 

fragmentação das disciplinas que compõem o currículo; 

 

Figura 2. Representação gráfica da interdisciplinaridade. 

 

Assim, a interdisciplinaridade é aqui concebida como potencialidade de 

enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento, perpassando 

todos os elementos do conhecimento e pressupondo a integração profunda e orgânica 

entre eles. Está marcada por um movimento ininterrupto, criando ou recriando outros 

pontos para a discussão e intersecção. 

A Van Gogh  proporcionará a interdisciplinaridade no Curso de Educação Fisica 

conforme o  quadro a seguir, dermostra algumas disciplinas que garantem a 

interdisciplinaridade no Curso de Educação Fisica. 

 

Materialização da Interdisciplinaridade 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Comunicação e Expressão 
 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 

Projeto Integrador IV 

Anatomia Humana 

Quadro 8. Disciplinas para garantir a materialização da interdisciplinaridade curricular. 

 

Neste caso, o  Projeto Integrador é uma ferramenta inovadora  de construção 

de habilidades e competências, onde os alunos desenvolvem projetos integrados com 

outras áreas do conhecimento, sob a supervisão do professor da disciplina e buscam 

propostas de metodologias ativas, nas quais farão uso dos conhecimentos teóricos 
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adquiridos em várias disciplinas. Por esse motivo, para garantir a interdisciplinaridade 

essas disciplinas estarão desenvolvendo um PROJETO INTEGRADOR. 

 

D) RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA COMO EIXO ARTICULADOR DO CURRÍCULO: é 

concebida nas diferentes práticas de ensino e de laboratório que permeiam as 

disciplinas do curso, desde o seu início, concretizada, nos estágios curriculares, 

compreendidos como atividades teórico-práticas e promovidos por meio de projetos 

de estágios integrados, com a finalidade de promover a aproximação efetiva com o 

campo de trabalho e que visa garantir a materialização dessa relação: 

 

MATRIZ  CURRICULAR  DO  CURSO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA 
TEORIA  E PRÁTICA - NÚCLEO COMUM 

1º TERMO 

Anatomia Humana 36 36 72 

História da Educação Física e Esporte 72 - 72 

Metodologia da Pesquisa Científica 36 - 36 

Lazer e Recreação I 20 16 36 

Atletismo l 20 16 36 

Comunicação e Expressão  36 - 36 

Antropologia Cultural  36 - 36 

Projetos Integradores I - 36 36 

Carga Horária Total do Período 256 104 360 

2º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Atletismo II  20 16 36 

Fisiologia Humana I  46 26 72 

Crescimento e Desenvolvimento Humano 36 - 36 

Ginástica I 20 16 36 

Lazer e Recreação II 20 16 36 

Basquetebol  20 16 36 

Projetos Integradores II - 36 36 

Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação 
Física 

36 - 36 

Práticas Corporais Alternativas 20 16 36 

Carga Horária Total do Período 218 142 360 

3º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 
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Aprendizagem motora  36 - 36 

Pedagogia do Esporte 36 - 36 

Biomecânica l 36 - 36 

Psicologia aplicada a Educação Física 36 - 36 

Psicomotricidade  20 16 36 

Dança 46 26 72 

Ginástica II 20 16 36 

Fisiologia Humana II 36 - 36 

Projetos Integradores III - 36 36 

Carga Horária Total do Período 266 94 360 

4º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Educação Física e Saúde 20 16 36 

Voleibol I 20 16 36 

Futebol de Campo e Futsal 46 26 72 

Biomecânica II 36 - 36 

Bases Nutricionais 36 - 36 

Primeiros Socorros 20 16 36 

Lutas 20 16 36 

Educação Física Adaptada 20 16 36 

Projetos Integradores IV - 36 36 

Carga Horária Total do Período 218 142 360 

5º TERMO -BACHARELADO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Voleibol II  20 16 36 

Fisiologia do Exercício  46 26 72 

Medidas e Avaliação em Educação Física 20 16 36 

Estatística I 36 - 36 

Políticas Públicas em Saúde 36 - 36 

Bioquímica aplicada a Educação Física 36 - 36 

Handebol I * 20 16 36 

Optativa I Capoeira 20 16 36 

Carga Horária do Período 234 90 324 

6º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Fisiologia do Exercício II 36 36 72 

Esporte Adaptados 20 16 36 

Natação * 36 36 72 



 

87 
 

Handebol II* 20 16 36 

Estatística II 36 - 36 

Optativa II Esportes de Invasão e Rede (Polibol, Tênis) 20 16 36 

Gestão e Marketing de Eventos 36 - 36 

Carga Horária do Período 204 120 324 

7º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Optativa III Musculação  36 36 72 

Gestão de Academia 36 - 36 

Política, Legislação e Ética da Educação Física  36 - 36 

Esportes de Aventura I 20 16 36 

Esportes de Raquete 20 16 36 

Trabalho de Conclusão de Curso I 36 - 36 

Metodologia do Treinamento Físico 36 36 72 

Carga Horária do Período 220 104 324 

8º TERMO 

Disciplinas 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

Optativa IV - Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS  36 36 72 

Esportes de Aventura II 20 16 36 

Educação Física e Tecnologia  36 - 36 

Trabalho de Conclusão de Curso II 36 - 36 

Nutrição aplicada a Educação Física 36 - 36 

Educação Física e envelhecimento 20 16 36 

Educação Física para Grupos Especiais 20 16 36 

Carga Horária  Total  do Período 204 84 288 

Total 204 84 288 

RESUMO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA TEORIA E 
PRÁTICA 

  

Termos 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

1º Termo 256 104 360 

2º Termo 218 142 360 

3º Termo 266 94 360 

4º Termo 218 142 360 

5º Termo 234 90 324 

6º Termo 204 120 324 

7º Termo 220 104 324 
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8º Termo 204 84 288 

Carga  Horária  Total 1820 880 2700 

Atividades   Complementares - 200 200 

Estágio Supervisionado  - 540 540 

Carga  Horária  Total  do Curso 
1820 1620 3440 

52,9 47,1 100 

Quadro 9. Disciplinas para garantir a materialização da relação teoria com a prática. 

 
De acordo com Kolyniak Filho (1996, p. 112), para aprofundar as reflexões 

acerca da relação de Teoria e Prática, é preciso pensar a partir de uma determinada 

concepção de Homem e de conhecimento. Desse modo, para abordar essas questões 

o autor toma o materialismo histórico dialético como referência, compreendendo 

que o homem se caracteriza pelos seguintes atributos: 

➢ é indivisível em corpo e mente (espírito), sendo estes aspectos de uma 

totalidade que se realiza em ato.  

➢ constitui-se nas e pelas interações sociais, sobrevivendo e se 

desenvolvendo, portanto, apenas em grupo.  

➢ sua consciência origina-se na atividade concreta exercida sobre a 

natureza, na luta pela sobrevivência, sendo essa consciência 

materializada na linguagem - portanto, mediada por signos.  

➢ diferencia-se de outros animais pela capacidade de produzir seus 

próprios meios de sobrevivência, transformando a natureza e 

transformando-se ao fazê-lo.  

➢ ao realizar trabalho, utiliza seu corpo e suas faculdades mentais, de 

modo que não há trabalho exclusivamente físico nem exclusivamente 

mental. 

 

Ainda segundo Kolyniak Filho (1996, p. 112), a partir  desses pressupostos, é 

possível definir:  

 

− Prática como toda a ação do homem sobre a natureza e sobre outros homens.  

− Teoria como a organização das representações que o homem constrói sobre 

objetos ou fenômenos, num sistema conceitual elaborado segundo critérios 

lógicos (estes, por sua vez, igualmente construídos pelo homem).  

− Reflexão como o processo de confrontar sistematicamente as representações 
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da realidade com um sistema ou conjunto de sistemas conceituais articulados 

(teorias). Desse processo podem resultar mudanças nas formas de representar 

a realidade, nas teorias ou em ambas.  

 

Nessa perspectiva, observa-se que a atividade humana está relacionada de 

alguma forma na ação concreta sobre a realidade e na representação dessa realidade. 

Assim, ao considerar teoria e prática em sentido abrangente, nota-se que não há 

prática sem teoria, nem teoria sem prática e nesse sentido, toda a atividade humana 

envolve algum grau de reflexão (KOLINIAK, 1996). 

  

E) INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: a integração é 

refletida em diferentes disciplinas que compõem o currículo e na dinâmica da sala de 

aula, mediada por meio de aprendizagens de pesquisa e extensão desenvolvidas 

durante o curso, considerando parte integrante do projeto pedagógico a definição das 

linhas de pesquisa e dos programas de extensão de cada curso, que orientam o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão apoiados pela instituição ou por 

fontes financiadoras externas;  

F) PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO E DE PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO: Os projetos pedagógicos incluem, em sua dinâmica curricular, 

metodologias formativas pelas quais se busca desenvolver a cultura investigativa, 

proporcionar condições de apropriação crítica do conhecimento e o desenvolvimento 

de competências e habilidades científicas;  

G) GESTÃO COLEGIADA: envolve representantes de professores e de alunos nas 

discussões e decisões relacionadas ao curso. 

  

4.15.1. Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso 

 

O currículo do curso foi pensado de forma a possibilitar o desenvolvimento de 

competências indispensáveis para a atuação profissional do egresso a ser formado. 

Atende, portanto, aos objetivos gerais e específicos, promovendo disciplinas teóricas 

e práticas que abordam aspectos fundamentais na formação do profissional de 

Educação Fisica. 

O currículo valoriza a clareza da adoção de enfoques pedagógicos e 
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metodológicos e assegura a atuação dos alunos como agentes ativos do processo de 

aprendizagem, ou seja, aquele que age, pensa, faz, pesquisa, resolve, aprende, 

conforme sugere os objetivos do curso. 

  

4.15.2. Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil Desejado do 
Egresso 

 

O Curso oferecerá ao aluno, a oportunidade de construir uma formação que lhe 

permitirá uma ampla visão da Educação Fisica, com um vasto campo de atuação, 

mantendo um perfil, de acordo com as Diretrizes Curriculares. Nesse sentido, os 

conteúdos curriculares contemplam a formação do perfil desejado, atendendo às 

necessidades da sociedade e incorpora algumas características indispensáveis à 

formação do cidadão e do profissional de nosso tempo:  

− Perfil para a empregabilidade, possibilitando a prática profissional do egresso 

em um ambiente em constante mutação;  

− Relacionamento interpessoal, pois estabelece que o relacionamento humano 

é primordial para a atuação e a realização profissional;  

− Ética profissional, reafirmando a necessidade de se rever valores e princípios 

norteadores das ações humanas, sobretudo na esfera profissional. Entende 

que o diferencial profissional está calcado na competência, habilidade e, 

principalmente, na ética;  

Uso de recursos computacionais e moderna tecnologia, promovendo a 

utilização e o contato com recursos inovadores e atualizados, estabelecendo que a 

correta utilização das tecnologias atuais é que vai definir o sucesso profissional.  

 

4.15.3. Adequação da Metodologia de Ensino à Concepção do Curso 

 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, permite a 

utilização de métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, coletiva 

ou em grupo. No curso Educação Fisica da Van Gogh há oportunidade para o ensino 

individualizado, que atende as condições pessoais do aluno, valorizando suas 

aptidões e motivações. Há, ainda, possibilidade de atuação coletiva dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem, seja através da realização de trabalhos em grupo, 
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seja pela formação de grupos de estudo ou grupos de pesquisa ou, ainda, por meio 

dos trabalhos em equipe e nos projetos desenvolvidos nas atividades de extensão.  

Além disso, as atividades desenvolvidas de forma coletiva dão ênfase à 

integração dos alunos, que devem interagir em pequenos grupos, seja nas dinâmicas 

das discussões e dos debates travados em sala de aula ou nas atividades extraclasse. 

Trata-se, portanto, de uma metodologia de ensino dinâmica, articulada às diversas 

necessidades do aluno e que atende tanto a sua necessidade de elaboração individual 

de conhecimento, quanto à necessidade social de realizar trabalhos e atividades de 

forma coletiva.  

Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas de ensinar, 

aprender e agir, busca proporcionar ao aluno a vivência de diversas situações que 

terá de enfrentar ao longo de sua vida, onde, em determinada situações, terá que agir 

sozinho, e em outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos. Essa 

metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que orienta este projeto, que é 

de formação do cidadão participativo, comprometido com as questões sociais de seu 

tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela.  

A crítica e a reflexão permanente permeiam as atividades docente e discente 

num compromisso entre professores, instituição e alunos. A sala de aula, por seu 

turno, não deve-se restringir a um lugar onde se transmite conhecimento, onde se 

profere a “aula conferência”, mas o espaço para o debate, o diálogo, a reflexão e para 

a própria construção do conhecimento.  

Essa métodologia dinamica, visa abarcar formas variadas de ensinar, aprender 

e agir, busca proporcionar ao aluno a vivência de diversas situações que terá de 

enfrentar ao longo de sua vida, onde, em determinada situações, terá que agir 

sozinho, e em outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos. Essa 

metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que orienta este projeto, que é 

de formação do cidadão participativo, comprometido com as questões sociais de seu 

tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela.  

Assim, crítica e reflexão permanente permeiam as atividades docente e 

discente num compromisso entre professores, instituição e alunos. A sala de aula, por 

seu turno, não deve ser o lugar onde se transmite conhecimento, onde se profere a 

“aula conferência”, mas o espaço para o debate, o diálogo, a reflexão e para a própria 

construção do conhecimento.  
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O professor, por sua vez, não deve ter a postura de sábio, detentor do poder e 

do conhecimento cristalizado, hermético, alienado de sua realidade social e da 

realidade de seus alunos. A metodologia desenvolvida é aquela que respeita o aluno 

em sua dimensão holística, como ser dotado de inteligência, emoção e vontade. 

Partindo do princípio de que métodos e técnicas são apenas meios e não fins em si 

mesmos, o papel do professor é decisivo na busca de formas de ensino que sejam 

adequadas aos seus alunos e ao conteúdo a ser trabalhado, conforme as diretrizes 

curriculares propostas.  

Salienta-se que não se faz aqui diferenciação substancial entre método e 

técnica, utilizando-se ambos com o mesmo sentido de meio pelo qual se deverá 

buscar maior eficiência na relação ensino/aprendizagem. Entre uma ampla gama de 

técnicas utilizadas no processo de ensino, enumeram-se algumas pela possibilidade 

pedagógica que oferecem. Cabe esclarecer, contudo, que elas não inviabilizam a 

utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de ensino deve envolver uma 

metodologia diversificada e plural.  

A) MÉTODO EXPOSITIVO – basicamente consiste na apresentação oral de temas 

logicamente estruturados, em que a mensagem não deve ser dogmática, mas aberta, 

permitindo a contestação, a discussão e a participação dos alunos;  

B) EXPOSIÇÃO ORAL/ESTUDO DIRIGIDO - esta relacioanada a técnica de 

exposição oral articulada ao estudo dirigido, em que o professor expõe um tema, 

indica as fontes de estudo e, em seguida, questões a serem estudadas e discutidas 

pela classe;  

C) MÉTODO DA ARGUIÇÃO – o aluno deve estudar por conta própria conteúdos 

previamente orientados pelo professor e a verificação da aprendizagem é feita 

oralmente. A utilização deste método é uma oportunidade de o aluno ir se 

familiarizando com a arguição que possivelmente enfrentará no futuro;  

D) MÉTODO DA DUPLA ARGUIÇÃO – consiste na apresentação de um tema pelo 

professor aos alunos com indicação das fontes e dos textos a serem estudados. Os 

alunos podem efetuar o estudo em grupo ou individualmente. Após o estudo, os alunos 

passam a arguir o professor, visando esclarecer dúvidas, e o professor, por sua vez, 

na aula seguinte, faz a arguição da classe, baseado nos textos ou conteúdo 

previamente marcado;  

E) MÉTODO DA ARGUIÇÃO COM MONITORES - este método envolve a 
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participação de monitores, como um estímulo aos que pretendem seguir a carreira 

docente. O método prevê o aproveitamento de alunos como auxiliares do professor, 

no processo de arguição, o que permite um nível maior de aproveitamento, visto que 

todos os alunos serão arguidos sobre todo o assunto estudado;  

F) MÉTODO DA LEITURA - consiste em indicar textos de estudo sobre um 

determinado tema. Uma vez estudados os textos, os alunos passam por uma 

verificação da aprendizagem, por meio de uma prova escrita, cujos resultados 

fornecem material para se promover uma discussão;  

G) MÉTODO DE LEITURA DIRIGIDA – este método é utilizado para se estudar 

determinada unidade, por meio de indicação de textos selecionados para este fim. 

Esta leitura é dirigida tanto para aprofundamento e ampliação da aprendizagem, como 

para melhor apreensão da unidade em foco;  

H) TÉCNICA DE PROBLEMAS - consiste em propor situações-problema aos alunos, 

para que eles possam solucioná-los. Esta técnica é rica por envolver a necessidade 

de estudo e revisão de conteúdos não devidamente assimilados, tanto quanto exige 

que o aluno pesquise o tema e exercite a reflexão para solucionar os problemas 

propostos. Esta técnica pode ser desenvolvida por modalidades diversas, seja pela 

solução individual de problemas, seja pela solução coletiva, com a classe funcionando 

em um só grupo ou com a classe dividida em vários grupos. Os professores podem 

propor reuniões com os alunos, nas quais são apresentados e discutidos os casos 

mais complexos ou menos comuns de cada área, para que se busque de forma 

coletiva a solução adequada;  

I) TÉCNICA DE PROJETOS – esta técnica visa levar o aluno a projetar algo concreto 

e executá-lo. É uma atividade que se desenvolve em uma situação concreta, real e 

que busca soluções práticas. Por levar o aluno a passar por uma situação de vivência 

e experiência, e por estimular a iniciativa, a autoconfiança e o senso de 

responsabilidade, esta técnica se apresenta como uma boa oportunidade para o aluno 

desenvolver projetos de pesquisa em temas de seu interesse, ou elaborar projetos 

que visem implementar atividades de extensão sob orientação do professor;  

J) TÉCNICA DE CASOS - consiste em se propor uma situação real que já tenha sido 

solucionada, para exame e apreciação pelos alunos. É de certa forma uma variante 

da técnica de problemas, porém com situações reais e que já tiveram solução;  

L) TÉCNICA DE PESQUISA – a pesquisa, de certo modo, está presente em todos os 
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métodos apresentados. Aqui, contudo, ela é a atividade predominante. Ela pode ser 

bibliográfica, dando ênfase à consulta de livros e revistas que possam contribuir para 

a devida explicação e compreensão do tema em foco. Pode ser, ainda, de campo, em 

que o aluno vai buscar dados não em livros, mas junto à comunidade por meio de 

entrevistas e questionários. 

  

4.15.4. Inter-Relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo 

 

As disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função dos 

objetivos do curso e do perfil do egresso. A interdisciplinaridade vem como resposta 

à fragmentação do conhecimento. Vista como questão gnosiológica, surgiu no final do 

século passado, pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação causada por 

uma epistemologia de cunho positivista. As ciências haviam-se dividido em muitos 

ramos e a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um diálogo entre elas, 

embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade.  

A fragmentação representava uma questão essencial para o próprio progresso 

científico. Tratava-se de entender melhor a relação entre "o todo e as partes". Porém, 

ao longo do tempo criaram-se lacunas, que dificultavam a visão do todo e sua unidade. 

Nesse contexto, nasce a necessidade de integração - interdisciplinaridade. A 

interdisciplinaridade busca a integração de dois ou mais componentes curriculares 

para construção do conhecimento. Com o processo de especialização do saber, a 

interdisciplinaridade mostrou-se como uma das respostas para os problemas 

provocados pela excessiva compartimentalização do conhecimento. No final do século 

XX surge a necessidade de mudanças nos métodos de ensino, buscando viabilizar 

práticas interdisciplinares.  

A interdisciplinaridade ocorre na intercomunicação efetiva entre as disciplinas, 

pela fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares de cada uma 

delas constituem-se em sub-objetos e como estratégia para integrar as disciplinas e 

chegar a uma prática multiprofissional por meio do trabalho sobre temas comuns e em 

novos cenários. 
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4.15.5. Aspectos da Estrutura Curricular 

 

A  Resolução  CNE/CES Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 institui as 

diretrizes curriculares nacionais (DCN) para os cursos de graduação em Educação 

Fisica, a serem observadas na organização curricular das instituições do sistema de 

educação superior do País. 

De acordo com a Resolução, em seu Art. 2º “O curso de graduação em 

Educação Física tem carga horária referencial de 3.200 (três mil e duzentas) horas 

para o desenvolvimento de atividades acadêmicas”. Da mesma forma, no Art. 25 “A 

organização curricular do curso de graduação em Educação Física deverá abranger 

atividades integradoras de aprendizado, com carga horária flexível inserida nas 

atividades determinadas no PPC do curso”. 

Nesse sentido, conforme a atual resolução, a formação do graduado em 

Educação Física terá ingresso único, destinado tanto ao bacharelado quanto à 

licenciatura, e desdobrar-se-á em duas etapas:  

I - Etapa Comum - Núcleo de estudos da formação geral, identificador 
da área de Educação Física, a ser desenvolvido em 1.600 (mil e 
seiscentas) horas referenciais, comum a ambas as formações.  
II - Etapa Específica - Formação específica a ser desenvolvida em 
1.600 (mil e seiscentas) horas referenciais, na qual os graduandos 
terão acesso a conhecimentos específicos das opções em 
bacharelado ou licenciatura.  

 

Os conteúdos curriculares promovem o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional e a conclusão da etapa comum possibilitará a autonomia do discente para 

escolha futura de formação específica aplicados a Educação Física como: 

Conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do ser humano; 

Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais 

da motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade 

física; Conhecimento instrumental e tecnológico; Conhecimentos procedimentais e 

éticos da intervenção profissional em Educação Física, a exemplo de código de ética, 

diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, variáveis de prescrição do exercício, 

meio ambiente e sustentabilidade, diversidade cultural, diferenças individuais e outros. 

Essas caracteristicas consideram o dimensionamento da carga horária para o 

seu desenvolvimento e sendo complementados por atividades extraclasse (com apoio 

e acompanhamento dos professores em tempo integral e parcial), definidas e 
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articuladas com o processo de formação do núcleo e específico.  

No atendimento dessa formação as ementas e os programas estão atualizados 

e adequados às disciplinas e à concepção do curso. As bibliografias básicas e 

complementares são atualizadas e adequadas às respectivas disciplinas conforme 

consta no ementário apresentado.  

A matriz curricular encontra-se organizada numa sequência lógica e contínua, 

no formato semestral. O currículo do curso atende  os objetivos apresentados e com 

o perfil do profissional almejado, com desenvolvimento dos conteúdos de forma 

articulada. O curso, também, não contempla em sua estrutura curricular pré-requisitos, 

o que colabora para minimizar a rigidez dos currículos, as disciplinas encadeadas, 

contribuindo para FLEXIBILIZAR o currículo e o fluxo contínuo do mesmo, ou seja, a 

organização do curso busca, paulatinamente, basear-se no princípio da flexibilização.  

Para aumentar a flexibilidade no percurso acadêmico o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso propôs a inclusão de um elenco de disciplinas optativas 

que serão oferecidas a partir do 6º semestre do curso. A inscrição dos alunos na 

disciplina optativa ocorrerá no período regular de matrícula. Enfim, os conteúdos 

curriculares buscam atender o perfil profissional do egresso e às demandas da 

atuação profissinal que se encontra em constante atualização tecnológica, sem 

descumprir o disposto nos requisitos legais. 

A estrutura curricular do curso de Educação Fisica da Faculdade VAN GOGH 

possui uma carga horária total de 3.440horas, distribuídas em atividades acadêmicas 

obrigatórias, com matrícula semestral. Esta distribuição de carga horária permite uma 

prática pedagógica que contempla a inter e transdisciplinaridade, além de uma 

interação com as possibilidades de atuação profissional. 

4.16. ESTRUTURA CURRICULAR E DIMENSIONAMENTO DA CARGA HORÁRIA 
POR PERÍODO LETIVO 

 

A seguir está apresentada a matriz curricular idealizada para o Curso de 

Educação Física da Van Gogh. Observa-se que cada Termo equivale a um Período 

ou Semestre. 
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MATRIZ  CURRICULAR  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  
1º Termo C/H 2º Termo C/H 

Anatomia Humana 72 Atletismo II 36 

História da Educação Física e Esporte 72 Fisiologia Humana I 72 

Metodologia da Pesquisa Científica 36 Crescimento e Desenvolvimento Humano 36 

Lazer e Recreação I 36 Ginástica I 36 

Atletismo l 36 Lazer e Recreação II 36 

Comunicação e Expressão 36 Basquetebol   36 

Antropologia Cultural 36  Projetos Integradores II 36 

Projetos Integradores I 36 
Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da 
Educação Física 

36 

  Práticas Corporais Alternativas 36 

Total 360 Total 360 

3º Termo C/H 4º Termo C/H 

Aprendizagem motora 36 Educação Física e Saúde 36 

Pedagogia do esporte 36 Voleibol I 36 

Biomecânica I 36 Futebol de Campo e Futsal 72 

Psicologia aplicada a Educação Física 36 Biomecânica II 36 

Psicomotricidade  36 Bases nutricionais 36 

Dança 72 Primeiros Socorros 36 

Ginástica II 36 Lutas 36 

Fisiologia Humana II 36 Educação Física Adaptada 36 

Projetos Integradores III 36 Projetos Integradores IV 36 

Total 360 Total 360 

5º Termo C/H 6º Termo C/H 

Voleibol II 36 Fisiologia do Exercício II 72 

Fisologia do Exercício I 72 Esportes Adaptados 36 

Medidas e Avaliação em Educação 
Física 

36 Natação  72 

Estatística I 36 Handebol II  36 

Políticas Públicas em Saúde 36 Estatística II 36 

Bioquímica aplicada à Educação Física 36 
Optativa II – Esportes de Invasão e de 
Rede (Polibol e Tênis) 

36 

Handebol I  36 Gestão e Marketing de Eventos 36 

Optativa I - Capoeira 36   

Total 324 Total 324 

7º Termo C/H 8º Termo C/H 

Optativa III Musculação  72 
Optativa IV - Linguagem Brasileira de 
Sinais - LIBRAS  

72 

Gestão de Academia 36 Esportes de Aventura II 36 

Política, Legislação e Ética da Educação 
Física  

36 Educação Física e Tecnologia  36 

Esportes de Aventura I 36 Trabalho de Conclusão de Curso II 36 

Esportes de Raquete 36 Nutrição aplicada a Educação Física 36 

Trabalho de Conclusão de Curso I 36 Educação Física e envelhecimento 36 

Metodologia do Treinamento Físico 72 Educação Física para Grupos Especiais 36 

Total 324 Total 288 

 
Quadro 11 - Matriz Curricular do Curso de Educação Fisica. 

 



 

98 
 

4.16.1. Organização Curricular e Campo de Formação 

 

Nos itensa seguir está a base da organização curricular conforme a Resolução 

CNE/CES Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

No Art. 19, consta que o “Bacharel em Educação Física terá formação geral, 

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

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

campos de intervenção profissional da Educação Física”.  

Em continuidade, a Resolução destaca quepara atuar nos campos de 

intervençãodeverá contemplar os seguintes eixos articuladores:  

I - saúde: políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e 
terciária em saúde, saúde coletiva, Sistema Único de Saúde, dimensões e 
implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica da 
saúde; integração ensino, serviço e comunidade; gestão em saúde; objetivos, 
conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física 
na saúde;  
II - esporte: políticas e programas de esporte; treinamento esportivo; 
dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e 
pedagógica do esporte; gestão do esporte; objetivos, conteúdos, métodos e 
avaliação de projetos e programas de esporte; e  
III - cultura e lazer: políticas e programas de cultura e de lazer; gestão de 
cultura e de lazer; dimensões e implicações biológica, psicológica, 
sociológica, cultural e pedagógica do lazer; objetivos, conteúdos, métodos e 
avaliação de projetos e programas de Educação Física na cultura e no lazer.  

 

Nessa etapa específica para formação do Bacharelado, as disciplinas promove  

no currículo a interdisciplinaridade, atendendo a Resolução em “seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados à formação na área de políticas 

públicas e gestão para o desenvolvimento das pessoas, das organizações, da 

economia e da sociedade”. 

 
 

4.16.2. Resumo da Matriz Curricular e Dimensionamento da Carga Horária 

 

O resumo que apresenta a consolidação e a distribuição da carga horária do 

Curso de Educação Fisica é o seguinte. 
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RESUMO MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA TEORIA E 
PRÁTICA 

  

Termos 
Aulas 

Teóricas Práticas Total 

1º Termo 256 104 360 

2º Termo 218 142 360 

3º Termo 266 94 360 

4º Termo 218 142 360 

5º Termo 234 90 324 

6º Termo 204 120 324 

7º Termo 220 104 324 

8º Termo 204 84 288 

Carga  Horária  Total 1820 880 2700 

Atividades   Complementares - 200 200 

Estágio Supervisionado  - 540 540 

Carga Horária Total do Curso 
1820 1620 3440 

52,9 47,1 100 

Quadro 12 - Resumo da Distribuição da Carga Horária do Curso.



                               [PROJETO PEDAGÓGICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA] 
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4.16.3. Organização Curricular e a Legislação 

 

O projeto Pedagógico proposto está em plena consonância com a Legislação 

vigente, atendendo plenamente o previsto na Resolução CNE/CES Nº 6, DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2018. Do mesmo modo, o respectivo projeto possui carga horária 

total de 3.440h, integralizados em no mínimo 4 anos. Sendo que o estágio segue a 

diretriz em seu “Art. 22 As atividades práticas da formação específica do Bacharelado 

deverão conter o estágio supervisionado de 20% das horas referenciais adotadas pelo 

conjunto do curso de Educação Física, oferecido na área de bacharelado”. Além de 

outras atividades práticas como componente curricular, atendendo plenamente a 

resolução  

 

4.17. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 
 

4.17.1. Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas 

 

As ementas e os programas estão atualizados e adequados às disciplinas e à 

concepção do curso. 

 

4.17.2. Adequação, atualização e relevância da bibliografia 

 

As bibliografias básicas e complementares são atualizadas e adequadas às 

respectivas disciplinas. Conforme previsto no novo instrumento de avaliação (INEP), 

na bibliografia complementar foram  utilizadas algumas referências com acervo 

virtual2. Todas com acesso universal via internet e com os DIREITOS AUTORAIS 

PRESERVADOS. 

 

4.17.3. Descrição do ementário e bibliografia  do curso 

 

A seguir estão apresentadas as disciplinas, agrupadas por Termo, com o 

respectivo ementário e bibliografia básica e complementar correspondentes. 

  

 
2Acervo virtual é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter bibliográfico, 

artístico, fotográfico, científico, histórico, documental ou misto e com acesso universal via internet.  
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ANATOMIA HUMANA 

Ementa: Nomenclatura anatômica e sua identificação: músculos, ossos, articulações, 

sistemas e órgãos. Estudo descritivo dos sistemas orgânicos: ênfase especial no 

aparelho locomotor e nos sistemas circulatório, respiratório, endócrino, digestivo e 

nervoso. 

Bibliografia Básica: 

CRESPO, Xavier, CURELL, Nuria; CURELL, Jordi. Atlas de anatomia e saúde. 

Curítiba: Bolsa Nacional do Livro, 2012.  

GABRIELLI, Carla; VARGAS, Juliano Córdova. Anatomia Sistêmica: uma 

abordagem direta para o estudante. 4ª Edição. Florianópolis: UFSC, 2013. 

MARQUES, Elaine Cristina Mendes (ORG.). Anatomia e Fisiologia Humana: 

perguntas e respostas. 2ª Edição. São Paulo: Martinari, 2015.  

Bibliografia Complementar: 

FINN, Gabrielle M.. Anatomia: 50 conceitos e estruturas fundamentais explicados 

de forma clara e rápida. 1ª Edição. São Paulo: Editora Publifolha, 2016.  

GIRON, Paulo Augusto. Princípios de anatomia humana: atlas e texto. Bauru: 

EDUSC, 1998.  

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e Fisiologia para Enfermagem. - 4ª Edição. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  

PUTZ, Renata; PABST, R.. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana Vol. 1: Cabeça, 

Pescoço e Extremidades Superiores. 21ª Edição. São Paulo: Guanabara Koogan, 

2000. 

Acesso Link. https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRTlOQjNlSG1DSWs/view 

?usp=sharing 

PUTZ, Renata; PABST, R. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana Vol. 2: Tronco, 

Visceras e Extremidades Inferior. 21ª Edição. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRTlOQjNlSG1DSWs/view 

?usp=sharing 

1º SEMESTRE
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HISTÓRIA  DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 

Ementa: Estudo das principais teorias da Educação Física, sua filiação 

epistemológica e suas implicações para atuação profissional. Estudo da evolução 

histórica da Educação Física e da formação da consciência corporal do homem, 

focalizando os valores sócio-ético-políticos e culturais do corpo que permaneceram e 

prevaleceram na sociedade contemporânea. 

           BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTELANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil.  Campinas: Papirus, 1988.  

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%

25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&p

age=4&section=0#/legacy/2331 

CAPRARO, André M. Educação física, esporte e corpo.  Curitiba: InterSaberes, 

2017.  

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%

25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/l

egacy/149581 

COSTA, Lamartine P. Atlas do Esporte no Brasil. 2004. Acesso link. 

Acesso link. 

http://cev.org.br/biblioteca/atlas-esporte-brasil/  

http://www.atlasesportebrasil.org.br/ 

         Bibliografia Complementar: 

DE MARCOS, Ademir. Educação física: culrura e sociedade.  Campinas: Papirus, 

2015.  

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%

25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&p

age=4&section=0#/legacy/28918 

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São 

Paulo, 5 ed., Scipione, 2009. 

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Imagens%2520da%2520Educa%25C3%25A7

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2331
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2331
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2331
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/149581
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/149581
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/149581
http://cev.org.br/biblioteca/atlas-esporte-brasil/
http://www.atlasesportebrasil.org.br/
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/28918
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/28918
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/28918
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Imagens%2520da%2520Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520no%2520Corpo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/2132
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%25C3%25A3o%2520no%2520Corpo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&pa

ge=2&section=0#/legacy/2132 

MELO, V. A. História da educação física e do esporte no Brasil: panorama e 

perspectivas. São Paulo: IBRASA, 1999. 115 p. 

SILVA, Marcos R. Educação física.  Curitiba: InterSaberes, 2016.  

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%

25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/l

egacy/42146 

SOUZA Samuel Neto et al. A formação do profissional de educação física no 

Brasil: uma história sob a perspectiva da legislação federal do século XX. Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, S.P.: Autores Associados, v. 25, n. 2, p. 

113-128, 2004. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Ementa: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Métodos e técnicas de pesquisa. 

O processo de leitura. Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: tipos, 

características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não 

experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo de 

redação. Referências bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica: 

MASCARENHAS, Sidnei Augusto. Metodologia científica. 1. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

BARROS Aideil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologica de pesquisa. 1. ed. São Paulo: 

Editora Atíca, 2018. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Imagens%2520da%2520Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520no%2520Corpo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/2132
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Imagens%2520da%2520Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520no%2520Corpo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/2132
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/42146
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/42146
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=historia%2520da%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520f%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/42146
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Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520de%2520pesquisa&search

page=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/2257  

Bibliografia Complementar: 

PÁDUA, E. M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 17. ed. 

Campinas: Papirus, 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 

2007.   

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do Trabalho 

Científico:  métodos  e  técnicas de  pesquisa  e do trabalho acadêmico. 2. ed. 

Novo Amburgo: FEEVALE, 2013. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozWFpzYllNaXpCc2s/view?usp=sharing 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1. ed. Itabuna: Via 

Literarum, 2010. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?u 

sp=sharing  

MARTINS, Vanderlei. Metodologia científica: fundamentos, métodos e técnicas. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/37837 

 

LAZER E RECREAÇÃO I 

Ementa: Compreender o lazer historicamente e suas implicações culturais, sociais, 

educacionais e econômicas. Abordagem dos diferentes conceitos e conteúdos, as 

relação com o trabalho e sócio-culturais. Orientação para planejamento, execução e 

avaliação de atividades de Lazer para uma atuação crítica e criativa na sociedade. 

Bibliografia Básica: 

ISAYAMA, Helder F. (Org.). Lazer em estudo: currículo e formação profissional. 

Campinas, SP: Papirus 2014. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/37837
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/37837
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=4&section=0#/legacy/14860 

MELO, Victor Andrade de. Alves Junior, Edmundo de Drummond. Introdução ao 

Lazer. Barueri, SP: Manole, 2012. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=-9&section=0#/legacy/3317 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer: formação e atuação profssional. Campinas 

(SP): Papirus, 2013. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=4&section=0#/legacy/4155 

Bibliografia Complementar: 

MELO, Victor Andrade de. Introdução ao lazer. Barueri: Manole, 2013. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3317 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação. Campinas: Papirus, 2016. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=2&section=0#/legacy/38877 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e recreação: repertório de atividades por 

ambientes. Vol. I. Campina, SP: Papirus, 2013. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=6&section=0#/legacy/4154 

SILVA, Débora Alice Machado da et al. Importância da recreação e do lazer. 

Brasília: Gráfica e Editora Ideal, 2011. 

Acesso Link 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTER

ATIVO%204.pdf?sequence=1 

WITTIZORECKI, Elisandro Schultz. Jogos recreação e lazer. Curitiba: InterSaberes, 

2012. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/14860
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/14860
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3317
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3317
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/4155
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/4155
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3317
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/38877
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/38877
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/4154
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/4154
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTERATIVO%204.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTERATIVO%204.pdf?sequence=1
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https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3253 

 

ATLETISMO I 

Ementa: Histórico do Atletismo. Fundamentos técnicos e táticos das corridas, saltos, 

arremesso e lançamentos. Processos pedagógicos para o aprendizado das diferentes 

modalidades do atletismo. Regras do atletismo. 

           Bibliografia Básica: 

MATTHIESEN, S. Q. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007 

ROJAS, Paola Neiza Camacho. Aspectos pedagógicos do atletismo. – 1. ed. 

Curitiba: InterSaberes, 2017.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=4&section=0#/legacy/147883 

PULEO, Joe. Anatomia da corrida. – 1. ed. Barueri: Manole, 2011.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=-7&section=0#/legacy/34865 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, J. Atletismo: arremessos. São Paulo: EPU, 2003.  

FERNANDES, J. Atletismo: corridas. São Paulo: EPU, 2003  

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

Confederação Brasileira de Atletismo. REGRAS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO 2018 

– 2019. IAAF Versão Oficial Brasileira, 2018.  

Acesso Link. 

http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_20

18_2019.pdf 

FONSECA, Carlos Eduardo Ribeiro da. Corrida de aventura. – 1. ed. São Paulo: 

Labrador, 2017.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=1&section=0#/legacy/163371 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3253
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/147883
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/147883
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/34865
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/34865
http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_2018_2019.pdf
http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_2018_2019.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163371
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163371
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JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

MATTHIESEN, Sara Q. et al. Sobre materiais alternativos para o ensino do atletismo. 

Cadernos de Formação RBCE, set., 2017. 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

Ementa: Ortografia. Acentuação. Sufixos e Prefixos. Hífen. Formação de Palavras. 

Classes de Palavras. Plural. Plural Composto. Coesão e coerência a partir da 

análise e estudos de textos dirigidos. A organização do pensamento: objetividade e 

clareza de ideias. Interpretação de textos. 

Bibliografia Básica: 

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e linguagem. 1. ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2009.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%252

0e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5

&section=0#/edicao/3053 

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Como ordenar as ideias. 2. ed. ver. e ampl.- Barueri: 

Manole 2009.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%252

0e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5

&section=0#/edicao/1608 

AQUINO, Renato. Interpretação de texto: teoria e 800 questões comentadas. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2006.  

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozNjJrbjlkZ3U1TnM/view?usp=sharing 

          Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, M. M.; MEDEIROS, J. B. Comunicação em Língua Portuguesa. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009.   

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/3053
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/3053
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/3053
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/1608
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/1608
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/1608
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozNjJrbjlkZ3U1TnM/view?usp=sharing
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CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática de português contemporâneo. 5. ed. 

Rio de Janeiro: LEXIKON, 2008.   

MEDEIROS, J. B. Novo acordo ortográfico da língua portuguesa. São Paulo: Atlas, 

2009.  

BACELAR, Jorge. A letra: comunicação e expressão. Covilhão: GUBI, 1998.  

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0B_BRPr2ArvcjQlNsZ1R2dzQxSjg/view?usp=sharing 

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Como ordenar as ideias. 9. ed. São Paulo: Editora 

Ática, 2006.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%252

0e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3

&section=0#/edicao/2085 

 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

Ementa: A Antropologia enquanto ciência e seus principais ramos. Metodologia da 

pesquisa em Antropologia Cultural. A cultura: características e formas. A natureza dos 

processos de aquisição e transmissão de uma cultura. Manutenção e transformação 

da cultura. Teorias antropológicas. Temas antropológicos. Direitos Humanos. 

Princípios: I - dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - 

democracia na educação; VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - 

sustentabilidade socioambiental. 

        Bibliografia Básica: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A., Sociologia geral. 7ª ed. São Paulo: Atlas,2010.  

MEKSENAS, P. Sociologia. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.  

MAUS, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=socio

logia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q

=sociologia&f=false 

  Bibliografia complementar 

https://drive.google.com/file/d/0B_BRPr2ArvcjQlNsZ1R2dzQxSjg/view?usp=sharing
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/2085
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/2085
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=comunica%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520express%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/2085
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
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OLIVEIRA, Allan de Paula. Antropologia: questões, conceitos e história. Curítiba: 

InterSaberes, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos

&from=busca#/legacy/161681 

FIORAVANTI, Raphael Hardy. Antropologia da política. Curítiba: InterSaberes, 

2019. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos

&from=busca#/legacy/168148 

SPINA BARRIO, Angel-B. Manual de Antropologia Cultural. Recife: Massangana, 

2006.  

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0B7UB9GtmD-

bVFhNZEZMODFiZEE/view?usp=sharing 

FERREIRA, Ricardo Alexandre. Antropologia Cultural: um Itinerário para futuros 

professores de História. Guarapuava: Ed. Unicentro, 2009.  

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0B7UB9GtmD-

dbRkpNT1FxWlVCRjA/view?usp=sharing. 

HERZFELD, Michael. Antropologia: prática teórica na cultura e na sociedade. 

Petropolis: Vozes, 2017.  

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49066 

 

PROJETOS INTEGRADORES I 

Ementa: Elemento integrador das disciplinas ofertadas para o primeiro semestre letivo 

estruturado a partir de atividades interdisciplinares em conformidade com a 

especificidade da Licenciatura em Educação Física. (Enfoque: leitura da realidade do 

campo profissional). 

Bibliografia Básica: 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1. ed. Itabuna: Via 

Literarum, 2010. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/161681
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/161681
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168148
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ANTROPOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168148
https://drive.google.com/file/d/0B7UB9GtmD-dbRkpNT1FxWlVCRjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7UB9GtmD-dbRkpNT1FxWlVCRjA/view?usp=sharing
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49066
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Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?u 

sp=sharing  

RIBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SPIN, 2015. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/vi 

ew?usp=sharing 

SÁ, Djalma de. Desenvolvimento de novos produtos conceitos, etapas e criação. 

Curitiba: InterSaberes, 2017. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%

2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

1&section=0#/legacy/49392 

Bibliografia Complementar: 

BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à realização. 1º 

Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011.  

BARROS Aideil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

ENDE, Marta Von; REISDORFER, Vitor Kochhann. Elaboração e análise de 

projetos. Santa Maria - RS: UFSM, 2015. 

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing 

RIBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SPIN, 2015. 

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/vi 

ew?usp=sharing 

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. São Paulo: Pearson, 

2015. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
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Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22259 

 

 

 

ATLETISMO II 

Ementa: Aprofundamento dos fundamentos técnicos e táticos das corridas, saltos, 

arremesso e lançamentos. Participação na organização de eventos esportivos de 

atletismo e paraatletismo com reflexão das pesquisas e práticas de ensino do 

atletismo 

           Bibliografia Básica: 

MATTHIESEN, S. Q. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

MARTINS, Dilson J. Q. Planejamento de eventos esportivos e recreativos. 

Curitiba: InterSaberes, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520

de%2520eventos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/160330 

ROJAS, Paola Neiza Camacho. Aspectos pedagógicos do atletismo. – 1. ed. 

Curitiba: InterSaberes, 2017.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=4&section=0#/legacy/147883 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, J. Atletismo: arremessos. São Paulo: EPU, 2003.  

FERNANDES, J. Atletismo: corridas. São Paulo: EPU, 2003  

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

PULEO, Joe. Anatomia da corrida. – 1. ed. Barueri: Manole, 2011.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=-7&section=0#/legacy/34865 

2º TERMO

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22259
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520eventos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/160330
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520eventos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/160330
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/147883
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/147883
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/34865
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/34865
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Confederação Brasileira de Atletismo. REGRAS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO 2018 

– 2019. IAAF Versão Oficial Brasileira, 2018.  

Acesso Link. 

http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_20

18_2019.pdf 

FONSECA, Carlos Eduardo Ribeiro da. Corrida de aventura. – 1. ed. São Paulo: 

Labrador, 2017.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=1&section=0#/legacy/163371 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

MATTHIESEN, Sara Q. et al. Sobre materiais alternativos para o ensino do atletismo. 

Cadernos de Formação RBCE, set., 2017. 

COICEIRO, G. A. 1000 Exercícios e jogos para o atletismo. Rio de Janeiro: Sprint, 

2008.  

FROMETA, E. Guia Metodológico de Exercícios em Atletismo: formação, técnica 

e treinamento. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

 

FISIOLOGIA HUMANA I 

Ementa: Estudo de citologia: bases moleculares da vida e metabolismo celular, 

histofisiologia dos tecidos, embriologia. Bases da hereditariedade: grupos 

sanguíneos, herança ligada ao sexo, gametogênese, evolução humana. 

           Bibliografia Básica: 

CURI, Rui; FILHO, Joaquim Procopio de Araújo. Fisiologia Básica. 1ª Edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

MARQUES, Elaine Cristina Mendes (ORG.). Anatomia e Fisiologia Humana: 

perguntas e respostas. 2ª Edição. São Paulo: Martinari, 2015.  

http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_2018_2019.pdf
http://www.cbat.org.br/repositorio/cbat/documentos_oficiais/regras/regras_oficiais_2018_2019.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163371
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163371
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
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MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, 

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

Bibliografia Complementar: 

RHOEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana: 

atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5ª Edição. São Paulo: Manole, 

2005.  

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

PRESTON, Robin R.. Fisiologia Ilustrada. 1ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

FALAVIGNA, Asdrubal; SCHENKEL, Paulo. Fisiologia Prática. 1ª Edição. Caxias do 

Sul: EDUS, 2010.  

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação: abordagem 

anatômica. 2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002.  

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVzI3NEdNNkNXQVU/view?usp=sharing 

 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Ementa: Estudo do desenvolvimento humano: princípios e conceitos, mecanismos e 

variáveis influentes do desenvolvimento motor. Diferentes perspectivas teóricas para 

a compreensão do crescimento e desenvolvimento humano. A relação do exercício 

com o crescimento e o desenvolvimento humano. Atividades físicas apropriadas para 

cada faixa etária, em função das diversas características peculiares do ser humano. 

          Bibliografia Básica: 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: 

bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte Editora, 2005.  

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Crescimento, Composição Corporal e 

Desempenho Motor de Crianças e Adolescentes. São Paulo: Balieiro, 1997.  

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao longo da Vida. 3ª 

Ed.. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

MOREIRA, M. A. Aprendizagem Significativa. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 

2012.  

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVzI3NEdNNkNXQVU/view?usp=sharing
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FAIRBROTHER, Jeffrey T. Fundamentos do comportamento motor. São 

Paulo: Manole, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232 

TANI, GO; CORRÊA, Umberto C. (Orgs.). Aprendiagem Motora e o esnino do 

Esporte. São Paulo: Blucher, 2016.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960 

MAGILL, R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. 9ª ed. Editora 

Edgard Blücher, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca#/legacy/177708 

ECKERT, H. M. Desenvolvimento motor. São Paulo: Manole, 2003. 

 

GINÁSTICA I 

Ementa: Objetivos e funções da ginástica. Mudanças e transformações históricas. 

Estudo das correntes européias da ginástica que influenciaram a educação física 

brasileira: vivências das formas básicas de sistematização da ginástica escolar: com 

aparelhos (GR), em aparelhos (GO) e a ginástica na perspectiva da saúde; 

experiências metodológicas e de prática de ensino. 

Bibliografia Básica:  

WERNER, Peter H..Ensinando ginástica para crianças. – 3. ed. Barueri: Manole, 

2015.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=-13&section=0#/legacy/37166 

MENDES, Ricardo Alves. Ginástica laboral: príncipios e aplicações práticas. – 3. 

ed. Barueri: Manole, 2012.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpage=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpage=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/177708
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/177708
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/37166
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/37166
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca#/legacy/3426 

TANIL, Andréa S. Frangakis. Dinâmicas lúdicas para os programas de ginástica. 

– 1. ed. Petropolis: Vozes, 2013.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=1&section=0#/legacy/53765 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Mauricio Santos; NUNOMURA, Myrian. A produção histórica em ginástica 

e a constituição desse campo de conhecimento na atualidade. Conexões: revista da 

Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 10, n. Especial, p. 80-97, 

dez. 2012. 

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya C.; OLIVEIRA, Amauri A. B. 

Ginástica dança e atividades circenses. Maringá : Eduem, 2014.  

Acesso Link. 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtivid

ades.pdf 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

ENDACOTT, Jan. Pilates para grávidas. – 1. ed. Barueri: Manole, 2015.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=_1&section=0#/legacy/1982 

FERREIRA, Nadja de Sousa. Semiologia e ginastica laboral. – 1. ed. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2016.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=t

odos&from=busca#/legacy/168096 

 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3426
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3426
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53765
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53765
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtividades.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtividades.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_1&section=0#/legacy/1982
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_1&section=0#/legacy/1982
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168096
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168096


 

116 
 

LAZER E RECREAÇÃO II 

Ementa: Compreensão da atuação do Profissional de Educação Física nos diferentes 

ambientes de atuação na área do lazer. Relação dos espaços e equipamentos do 

lazer, a interrelação com a educação, cultura, jogos e brincadeiras tradicionais. 

Bibliografia Básica: 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e recreação: repertório de atividades por 

ambientes. Vol. I. Campina, SP: Papirus, 2013. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=6&section=0#/legacy/4154 

MOREIRA, Wagner W.; SILVA, Junior Vagner P. (ORG.). Lazer e esporte no século 

XXI: novidades no horizonte? Curitiba: InterSaberes, 2018. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=lazer&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=4&section=0#/legacy/154955 

LORO, Alexandre P. Jogos e brincaderia: pluralidades interventivas. Curitiba: 

InterSaberes, 2018. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=4&section=0#/legacy/158378 

Bibliografia Complementar: 

ISAYAMA, Helder F. (Org.). Lazer em estudo: currículo e formação profissional. 

Campinas, SP: Papirus 2014. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=4&section=0#/legacy/14860 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação. Campinas: Papirus, 2016. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=2&section=0#/legacy/38877 

SILVA, Débora Alice Machado da et al. Importância da recreação e do lazer. 

Brasília: Gráfica e Editora Ideal, 2011. 

Acesso Link 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/4154
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/4154
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=lazer&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/154955
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=lazer&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/154955
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/158378
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/158378
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/14860
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/14860
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/38877
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=LAZER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/38877
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https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTER

ATIVO%204.pdf?sequence=1 

CAILLOIS, Roger. Os jogos e os homens. Editora Vozes, 2017.  

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/155425 

CASTRO, Adela de. Jogos e brincadeiras para Educação Física. 2. ed. Petropolis: 

Vozes, 2014. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogos%2520e%2520brincadeiras&searchpage

=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/149502 

SILVA, Tiago Aquino da Costa e. Jogos e brincadeiras: ações lúdicas nas 

escolas, ruas, hoteis, festas, parques e em familia. 1. ed. Petropolis: Vozes, 

2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogos%2520e%2520brincadeiras&searchpage

=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/155399 

 

BASQUETEBOL  

Ementa: História do Basquete. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais do mini-

basquete e basquete, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. Conhecimento 

dos diferentes sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação. Metodologias 

aplicadas para diferentes ambientes.  

Bibliografia Básica: 

COLE, Brian. Anatomia do basquete: guia ilustrado para otimizar o desempenho 

e previnir lesões. – 1. ed. Barueri: Manole, 2007. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=basquete&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=-1&section=0#/legacy/130237 

SAVIETTO, Ana Paula. A prática do Basquetebol nas escolas. São Paulo: CBB, 

2018.  

Acesso Link. http://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/1327.pdf 

GALATTI, L. R.; PAES, R. R.; FERREIRA, H. B. Pedagogia do Esporte: considerações 

pedagógicas e metodológicas no processo de ensino-aprendizagem do basquetebol. 

In: PAES R. R.; FERREIRA, B. H. (Org.). Pedagogia do esporte: contextos e 

perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

DE ROSE JUNIOR, D.; FERREIRA, A. E. X.. Basquetebol: Técnicas e Táticas: Uma 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTERATIVO%204.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/128023/CADERNO%20INTERATIVO%204.pdf?sequence=1
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/155425
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogos%2520e%2520brincadeiras&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/155399
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=jogos%2520e%2520brincadeiras&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/155399
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=basquete&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/130237
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=basquete&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/130237
http://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/1327.pdf
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abordagem didático pedagógica. 3. ed. São Paulo: E.P.U, 2010. 

GUARIZE, M. Basquetebol: da iniciação ao jogo. Jundiaí: Fontoura, 2007.  

DE ROSE JR, D.; TRICOLI, V. Basquetebol: uma visão integrada entre ciência e 

prática. Barueri: Manole, 2005.  

BALBINO, H.F.. (Org.). Pedagogia do Esporte: contextos e perspectivas. 1 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

           Bibliografia Complementar: 

TEIXEIRA, Ana Maria F.; RIBEIRO, Sonia M. Basquetebol em cadeira de rodas: 

manual de orientação para professores de educação física. Brasília: Comitê 

Paraolímpico Brasileiro, 2006. 

Acesso Link. 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/sugestao_leitura/basquete.pd

f 

CARVALHO N. Basquetebol: sistemas de ataque e defesa. Rio de Janeiro: Sprint, 

2001.  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL. Regras oficiais de Basketball. 

São Paulo: CBB, 2017.  

Acesso Link.  

http://sge.esumula.com.br/Arquivos/LIVRO_DE_REGRAS.pdf 

GOULART, Antonio Roberto. Jogos pré-desportivos na educação Física 

escolar. – 1. ed. São Paulo: Labrador, 2018.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=regras%2520de%2520jogos&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163422 

BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento. – 2. ed. São Paulo: 

Bluchers, 1997. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=1&section=0#/legacy/176571 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/sugestao_leitura/basquete.pdf
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/sugestao_leitura/basquete.pdf
http://sge.esumula.com.br/Arquivos/LIVRO_DE_REGRAS.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=regras%2520de%2520jogos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163422
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=regras%2520de%2520jogos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/163422
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
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(CBBC). Basquetebol em Cadeira de Rodas.  

Acesso Link. 

https://www.cbbc.org.br/sobreoesporte 

 

PROJETOS INTEGRADORES II 

Ementa: Elemento integrador das disciplinas ofertadas para o segundo semestre 

letivo estruturado a partir de atividades interdisciplinares em conformidade com a 

especificidade da Educação Física. (Enfoque: leitura sociológica das diferentes 

abordagens da Educação Física na sociedade). 

Bibliografia Básica: 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1. ed. Itabuna: Via 

Literarum, 2010. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?u 

sp=sharing 

 IBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SPIN, 2015. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/view?usp=shari

ng 

SÁ, Djalma de. Desenvolvimento de novos produtos conceitos, etapas e 

criação. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%

2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

1&section=0#/legacy/49392 

Bibliografia Complementar: 

MARQUES, Andréa. Laboratórios de idéias. 1º Edição. Qualitymark. Rio de 

Janeiro. 2008.  

BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à realização. 1º 

Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 

2007.  

BARROS Aideil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Acesso Link. 

https://www.cbbc.org.br/sobreoesporte
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/view?usp=sharing
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

ENDE, Marta Von; REISDORFER, Vitor Kochhann. Elaboração e análise de 

projetos. Santa Maria - RS: UFSM, 2015. Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing 

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. São Paulo: Pearson, 

2015. 

Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22259 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa: Síntese histórica da evolução da educação desde as Sociedades primitivas 

até o século XX dentro do contexto sócio-cultural de cada época. Problemas da 

Filosofia da Educação. Correntes filosóficas modernas. Filosofia e Tendências 

Pedagógicas. Pressupostos metodológicos, filosóficos, antropológicos, econômicos, 

políticos-institucionais e sociológicos. 

Bibliografia Básica: 

GHIRALDELLI Junior, Paulo. Introdução à Filosofia. São Paulo, Editora Monole, 

2002. 

MARCHI JÚNIOR, Wanderley. ALMEIDA, Bárbara Schausteck. SOUZA,Juliano De. 

Introdução à sociologia do esporte. InterSaberes, 2016. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169522 

MURAD, Mauricio. Sociologia e Educação Física: diálogos, linguagens do corpo, 

esportes. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 5ª ed. São Paulo: 

Martins e Fontes, 2018.       

BETTI, Mauro. A janela de vidro: esporte, televisão e educação fisica. 1997. 279f. 

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, 

Campinas, SP: Unicamp, 1997. Acesso Link. 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/252765 

ELIAS,Norbert. Introdução a Sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22259
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169522
http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/252765
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PAIXÂO, Alessandro E. Sociologia Geral. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6055 

MANACORDA, M. A. História da Educação. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1992.  

BETTI, Mauro. Educação Física, cultura e sociedade. Revista Digital: Buenos 

Aires, año 17, nº 174, nov. 2012. 

 

PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS 

Ementa: Estudo dos principios e técnicas das práticas corporais alternativas e sua 

relação com a Educação Física, advindas das tradições culturais Ocidentais e 

Orientais. Analisa o contexto histórico-cultural de origem das práticas corporais 

alternativas. A influência na formação humana e na formação de profissionais que 

atuam no campo da consciência corporal holística e reeducação corporal e saúde com 

base nas atividades corporais orientais (yoga, shiatsu, tai chi chuan) e princípios das 

atividades holísticas contemporâneas (pilates, ginástica natural). 

Bibliografia Básica: 

LORENZETTO, Luiz Alberto; MATTHIESEN, Sara Quenzer. Educação Física no 

Ensino Superior: Práticas Corporais Alternativas. Guanabara-Koogan, 2008. 

CESANA, Juliana; TOJAL, J.B.A.G. ; DRIGO, Alexandre J. Educação Física e 

Corporeidade: paralelos históricos, formação profissional e práticas corporais 

alternativas. 1. ed. São Paulo: CREF4/SP, 2018. 

Acesso Link 

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-

_educa__o_f_sica_e_ 

https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-

Liter%C3%A1rio 

STAUGAARD-JONES, Jo Ann. Exercício e movimento - abordagem anatômica; guia 

para o estudo da dança, pilates, esporte e yoga. Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37718 

   Bibliografia Complementar: 

COLDEBELLA, Auria de Oliveira Carneiro; LORENZETTO, Luiz Alberto; 

COLDEBELLA, Arlei. Práticas corporais alternativas: formação em educação física. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6055
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-_educa__o_f_sica_e_
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-_educa__o_f_sica_e_
https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-Liter%C3%A1rio
https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-Liter%C3%A1rio
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37718
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Motriz, Rio Claro, SP, v.10, n.2, p. 111-122, 2004. 

CESANA, Juliana, SOUZA NETO, Samuel. Educação física e práticas corporais 

alternativas: o trabalho com o corpo em questão. Motriz, Rio Claro, v.14 n.4, p.462-

470, out./dez. 2008. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 5ª ed. São Paulo: 

Martins e Fontes, 2018.       

MASSEY, Paul. Pilates: Uma abordagem anatômica. Manole, 2012 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/35239 

Gomes, Lígia Ribeiro e Silva; ALMEIDA, Felipe Quintão; GALAK, Eduardo Lautaro. As 

práticas corporais alternativas e a educação física: uma revisão sistemática. 

Motrivivência, (Florianópolis), v. 31, n. 57, p. 01-20, janeiro/março, 2019. 

ALMEIDA, Bárbara Schausteck. MICALISK, Emerson Liomar; SILVA, Marcos Ruiz. 

Esportes complementares. InterSaberes, 2019. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283 

 

 

 

APRENDIZAGEM MOTORA 

Introdução à aprendizagem motora, seus modelos, teorias, variáveis. A Teoria do 

Processamento de Informações e tipos de feedback. As principais fases da 

aprendizagem motora. Interferência contextual. Variabilidade de prática.  

Bibliografia Básica: 

TANI, GO; CORRÊA, Umberto C. (Orgs.). Aprendiagem Motora e o esnino do 

Esporte. São Paulo: Blucher, 2016.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960 

SCHIMDT, R. A.; WRISBERG, C. A. Aprendizagem e performance motora: uma 

abordagem da aprendizagem baseada no problema. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

MAGILL, R. A. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. 9ª ed. Editora 

3º TERMO

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/35239
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpage=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520MOTORA&searchpage=1&filtro=todos&from=interesses&page=3&section=0#/legacy/158960
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Edgard Blücher, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca#/legacy/177708 

Bibliografia Complementar: 

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: 

bebês, crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte Editora, 2005.  

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Crescimento, Composição Corporal e 

Desempenho Motor de Crianças e Adolescentes. São Paulo: Balieiro, 1997.  

HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao longo da Vida. 3ª 

Ed.. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

MAFFEI, Willer Soares. Introdução a formação motora. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/147882/pdf 

FAIRBROTHER, Jeffrey T. Fundamentos do comportamento motor. São 

Paulo: Manole, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232 

 

PEDAGOGIA DO ESPORTE 

Ementa: Reflexão da pluralidade do esporte no contexto da pedagogia. O 

conhecimento pedagógico do professor para o ensino dos esportes. Conceito e 

classificação do esporte moderno. Procedimentos metodológicos para o ensino do 

esporte. 

Bibliografia Básica: 

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

invasão. São Paulo: Phote, 2009. 

PAES R. R.; FERREIRA, B. H. (Org.). Pedagogia do esporte: contextos e 

perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

BALBINO, H.F.. (Org.). Pedagogia do Esporte: contextos e perspectivas. 1 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/177708
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=aprendizagem%2520motora&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/177708
https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/147882/pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=desenvolvimento%2520motor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/130232
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Bibliografia Complementar: 

NISTA-PICCOLO,Vilma; TOLEDO, Eliana. Abordagens Pedagógicas do Esporte - 

Modalidades Convencionais e Não Convencionais. Papirus Editora, 2014. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/166264 

MARCHI JÚNIOR, Wanderley. ALMEIDA, Bárbara Schausteck. SOUZA,Juliano De. 

Introdução à sociologia do esporte. InterSaberes, 2016. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36511 

ALMEIDA, Bárbara Schausteck. MICALISK, Emerson Liomar; SILVA, Marcos Ruiz. 

Esportes complementares. InterSaberes, 2019. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283 

MARINHO, Hermínia Regina Bugeste; MATOS JUNIOR, Moacir Ávila de; SALLES 

FILHO, Nei Alberto; FINCK, Silvia Christina Madrid. Pedagogia do movimento: 

universo lúdico e psicomotricidade. InterSaberes, 2012. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6196 

FINCK, Silvia Christina Madrid. A Educação Física e o esporte na escola cotidiana 

saberes e formção. InterSaberes, 2014. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6117 

 

BIOMECÂNICA I 

Ementa: Introdução à Biomecânica. Cinética básica. Cinemática básica. Biomecânica 

óssea; das articulações; muscular; da extremidade superior; da extremidade inferior e 

da coluna vertebral. Cinemática linear e angular. Cinética linear e angular.  

        Bibliografia Básica: 

KAPANDJI, Adalbert. O que é biomecânica. Barueri: Manole, 2013. Acesso 

Link.https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca#/legacy/36210 

OUZA, Ricardo Martins de. Biomecânica: aspectos históricos e conceituais. 

Curitiba: InterSaberes, 2018. Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/166264
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36511
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6196
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6117
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/158948 

DUFOUR, Michel. Biomecânica funcional: membros, cabeça e tronco. Baruei: 

Manole, 2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/42065 

          Bibliografia Complementar: 

ELLIOTT, Bruce C.. Anatomia e biomecânica aplicada no esporte. Baruei: 

Manole, 2011. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/2410 

HAMILL, Joseph. Base biomecânicas do movimento humano Baruei: Manole, 

2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/36241 

OKUNO, Emico. Desenvolvimento a Física do corpo humano biomecânica 

humano. Baruei: Manole, 2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/52421 

FAIRBROTHER, Jeffrey T.. Fundamentos do comportamento motor. Baruei: 

Manole, 2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/130232 

 

OATIS, Carol A.. Cinesiologia: a mecânica e a patomecânica do movimento 

humano. Baruei: Manole, 2014. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca#/legacy/38276 

 

PSICOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa: Aprendizagem e o processo de ensino. Abordagens: tradicional, 

comportamentalista, o modelo de aprendizagem social, abordagem humanista, a 

abordagem sócio-cultural. Afetividade. Dificuldade de aprendizagem.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/158948
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/158948
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/42065
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/42065
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/2410
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/2410
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/36241
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/36241
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/130232
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=biomec%25C3%25A2nica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/130232
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Bibliografia Básica: 

STREY, Marlene Neves. Psicologia social contemporânia. Petropolis: Vozes, 

2013. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&fro

m=busca#/legacy/114717 

RUBIO, Kátia. Psicologia do esporte aplicada. São Paulo: Casa do Psicologo, 

2003. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2320 

VALLE, Tânia G. M. do; MAIA, Ana C. B. Psicologia do desenvolvimento humano 

e aprendizagem. São Paulo: Cultura acadêmica, 2011. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVF8wRXkwMUtLYzA/view?usp=sharing 

Bibliografia Complementar: 

ESCORSIN, Ana Paula. Psicologia do desenvolvimento humano. Curitiba: 

InterSaberes, 2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=5&section=0#/edicao/37458 

SYMINGTON, Neville. A psicologia da pessoa. São Paulo: Blucher, 2018. Acesso 

Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=3&section=0#/edicao/158603 

WELL, Plerre. Manual de psicologia aplicada. 2ª Edição. São Paulo: Editora 

Itatiaia, 1967. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozd1J1cXBZZlJvVkk/view?usp=sharing 

QUADROS, Emérico Arnaldo de. Psicologia desenvolvimento humano. 

Petropolis: Vozes, 2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=1&section=0#/edicao/155322 

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. Psicologia geral e social. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2014. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&fro

m=busca&page=-5&section=0#/legacy/22140 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/114717
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/114717
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2320
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVF8wRXkwMUtLYzA/view?usp=sharing
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/37458
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/edicao/37458
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/158603
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/158603
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/edicao/155322
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/edicao/155322
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-5&section=0#/legacy/22140
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PSICOLOGIA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-5&section=0#/legacy/22140
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PSICOMOTRICIDADE 

Ementa: Concepção histórica e conceitual das diferentes abordagens; características 

do desenvolvimento infantil; os elementos psicomotores e a observação psicomotora; 

psicomotricidade na Educação Física; técnicas e recursos da intervenção 

Psicomotora. 

Bibliografia Básica: 

FERNANDES, Jorge Manuel Gomes de Azevedo. Psicomotricidade: abordagem 

emergentes. Barueri: Manole, 2012. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca#/legacy/37765 

CÂMARA, Suzana Aparecida dos Santos. Psicomotricidade e trabalho corporal. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca&page=-7&section=0#/legacy/150803 

EITE, Célia Rodrigues. Psicomotricidade relacional e suas implicações na 

educação inclusiva. Curitiba: InterSaberes, 2019. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca&page=1&section=0#/legacy/168144 

Bibliografia Complementar: 

OLUMÁ, Jorge Felipe. Capoeira e psicomotricidade. Rio de Janeiro: Vozes, 2019. 

Acesso Link. https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/127707 

OLIVEIRA, Aniê Coutinho de. Ludicidade e psicomotricidade. Curitiba: 

InterSaberes, 2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca&page=4&section=0#/legacy/123217 

MARINHO, Herminia Regina Bugeste. Pedagogia do movimento: universo lúdico 

e psicomotricidade. Curitiba: InterSaberes, 2012. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca#/legacy/6196 

GUSI, Elisângela Gonçalves Branco. Psicomotricidade relacional: conhecimento 

o método e a prática do psicomotricista. Curitiba: InterSaberes, 2017. Acesso 

Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/37765
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/37765
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/150803
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/150803
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/168144
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/168144
https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/127707
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/123217
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/123217
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/6196
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/6196
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca&page=1&section=0#/legacy/173318 

TEIXEIRA, Kary Liane. O universo Lúdico no contexto pedagógico. Curitiba: 

InterSaberes, 2018. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca#/legacy/158949 

 

DANÇA  

Ementa: Dança como forma de manifestação cultural e linguagem corporal. Ritmos e 

as possibilidades de movimentos utilizados pela cultura corporal e suas adaptações a 

população escolar (diferentes grupos). Expressão corporal. Fundamentos básicos da 

dança: As manifestações populares regionais (folguedos e danças folclóricas 

nordestinas): Origens e características. 

Bibliografia Básica: 

CONES Theresa Purcell. Ensino da dança para crianças. Barueri: Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/34659 

RIBEIRO, Silvia Regina. Atividades rítimicas e expressivas: a dança na 

educação física. Curitiba: InterSaberes, 2015. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/169552 

SCIALOM, Melina. Laban plural: arte do movimento, pesquisa e genalogia da práxis 

de Rudolf Laban no Brasil. Editora Summus, 2017. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/122486 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Fernanda de Souza. Dança e educação. São Paulo: Summer, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/epub/148974 

LASZIO, Cora Miller. Outros caminhos de dança. São Paulo: Summer, 2018. 

Acesso Link. https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/159971 

MILLER, Jussara. Qual é o corpo que dança?. São Paulo: Summer, 2017. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/173318
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/173318
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/158949
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=psicomotricidade&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/158949
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34659
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34659
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/169552
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7a&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/169552
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/122486
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/epub/148974
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/epub/148974
https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/159971
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Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/35447 

TADRA, Débora Sucupira Arzua. Linguagem da dança. Curitiba: InterSaberes, 

2017. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/6463 

FRANKLIN, Eric. Condicionamento físico para dança. Barueri: Manole, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/22293 

 

GINÁSTICA II 

Ementa: Aprofundamento da mudanças e transformações da ginástica. Estudo das 

correntes européias da ginástica que influenciaram a educação física brasileira: 

vivências das formas básicas de sistematização da ginástica na perspectiva da saúde 

e de competição; experiências metodológicas e de prática de ensino. 

Bibliografia Básica: 

NUNOMURA, Myrian. Fundamentos das ginásticas. Editora Fontoura, 2016. 

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya C.; OLIVEIRA, Amauri A. B. 

Ginástica, dança e atividades circenses. Maringá : Eduem, 2014.  

Acesso Link. 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtivid

ades.pdf 

CESANA, Juliana; TOJAL, J.B.A.G. ; DRIGO, Alexandre J. Educação Física e 

Corporeidade: paralelos históricos, formação profissional e práticas corporais 

alternativas. 1. ed. São Paulo: CREF4/SP, 2018. 

Acesso Link 

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-

_educa__o_f_sica_e_ 

https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-

Liter%C3%A1rio 

Bibliografia Complementar: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/35447
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/35447
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/6463
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/6463
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/22293
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=dan%25C3%25A7as&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-7&section=0#/legacy/22293
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtividades.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/livros/ginasticaDancaAtividades.pdf
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-_educa__o_f_sica_e_
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=crefsaopaulo&amp;d=cref_-_livro_1_-_educa__o_f_sica_e_
https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-Liter%C3%A1rio
https://www.crefsp.gov.br/677-Livros:-Cole%C3%A7%C3%A3o-Selo-Liter%C3%A1rio
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WERNER, Peter H..Ensinando ginástica para crianças. – 3. ed. Barueri: Manole, 

2015. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=-13&section=0#/legacy/37166 

MENDES, Ricardo Alves. Ginástica laboral: príncipios e aplicações práticas. – 3. 

ed. Barueri: Manole, 2012. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca#/legacy/3426 

TANIL, Andréa S. Frangakis. Dinâmicas lúdicas para os programas de ginástica. 

– 1. ed. Petropolis: Vozes, 2013. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=1&section=0#/legacy/53765 

ENDACOTT, Jan. Pilates para grávidas. – 1. ed. Barueri: Manole, 2015. Acesso 

Link.https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&fro

m=busca&page=_1&section=0#/legacy/1982 

FERREIRA, Nadja de Sousa. Semiologia e ginastica laboral. – 1. ed. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=t

odos&from=busca#/legacy/168096 

HOSTAL. P. Pedagogia de Ginástica Olímpica. São Paulo. Manole, 2002. 

 

FISIOLOGIA HUMANA II 

Ementa: estudo da unidade e do sistema: neuromuscular; pulmonar, nervoso central; 

cárdio-circulatório; dos líquidos corporais, função dos rins do sistema respiratório; do 

sistema digestivo e metabólico; da temperatura corporal e dos fenômenos e 

modificações fisiológicas que ocorrem no organismo causadas pelo exercício físico. 

Bibliografia Básica: 

CURI, R.; FILHO;. ARAÚJO, P. J. Fisiologia Básica. 1ª Edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009.  

MARQUES, Elaine Cristina Mendes (ORG.). Anatomia e Fisiologia Humana: 

perguntas e respostas. 2ª Edição. São Paulo: Martinari, 2015. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/37166
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/37166
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3426
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3426
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53765
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53765
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_1&section=0#/legacy/1982
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ginastica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_1&section=0#/legacy/1982
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168096
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gin%25C3%25A1stica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168096
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MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, 

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

Bibliografia Complementar: 

RHOEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LUTJEN-DRECOLL E. Anatomia Humana: 

atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5ª Edição. São Paulo: Manole, 

2005.  

AIRES, M.M. Fisiologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

PRESTON, Robin R.. Fisiologia Ilustrada. 1ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

FALAVIGNA, Asdrubal; SCHENKEL, Paulo. Fisiologia Prática. 1ª Edição. Caxias do 

Sul: EDUS, 2010.  

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação: abordagem 

anatômica. 2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002.  

 

PROJETOS INTEGRADORES III 

Ementa: Análise e aplicação das teorias mais relevantes da aprendizagem e controle 

motor; conceitos e aplicações. O movimento humano e suas relações com a educação 

motora; Análise dos aspectos biomecânicos do movimento em sua aplicação para 

diferentes faixas etárias. 

Bibliografia Básica: 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1. ed. Itabuna: Via 

Literarum, 2010. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?usp=sharing 

 RIBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SPIN, 2015. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/vi 

ew?usp=sharing 

SÁ, Djalma de. Desenvolvimento de novos produtos conceitos, etapas e 

criação. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%

2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

1&section=0#/legacy/49392 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?usp=sharing
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
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Bibliografia Complementar: 

MARQUES, Andréa. Laboratórios de idéias. 1º Edição. Qualitymark. Rio de 

Janeiro. 2008.  

 BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à realização. 

1º Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 

2007.  

BARROS Aideil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

ENDE, Marta Von; REISDORFER, Vitor Kochhann. Elaboração e análise de 

projetos. Santa Maria - RS: UFSM, 2015. Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

Ementa: Noções contextualizadas acerca dos significados de saúde, doença, estilo 

de vida, risco e derivações afins no ambiente escolar. Análise sobre a tríade atividade 

física/corpo/saúde na educação física. Programas de promoção à saúde e as 

possíveis intervenções da Educação Física Escolar sobre as doenças crônico-

degenerativas. 

Bibliografia Básica:  

AGUINALDO, G. Conhecendo e discutindo Saúde Coletiva e Atividade Física. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

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

PITANGA, G. Epidemiologia da Atividade Física, Exercícios Físicos e Saúde. 

Rio de Janeiro: Phorte, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

DANTAS, H.; OLIVEIRA. Maturidade e qualidade de vida. Rio de Janeiro: Shape, 

2003.  

4º TERMO

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing


 

133 
 

DE ROSE. Esporte e atividade física na infância e na adolescência: uma 

abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

HOWLEY, Edward T.; FRANKS, B. Don. Manual do Instrutor de Condicionamento 

Físico para a saúde. Porto Alegre: Artmed, 2000 

FRANKLIN, Eric. Condicionamento físico para dança: técnicas para a 

otimização do desempenho em todos os estilos. Barueri: Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22293 

MILLER, Todd. Guia para avaliação do condicionamento físico. Barueri: Manole, 

2015. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/34762 

 

VOLEIBOL I  

Ementa: História do Voleibol. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais do mini-

voleibol e voleibol, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. Conhecimento 

dos diferentes sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação.  

Bibliografia Básica: 

MARCHI JUNIOR, Wanderley; CARON, Ana Elisa G. Introdução ao ensino do 

voleibol. Curitiba: InterSaberes, 2019. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=bu

sca&page=4&section=0#/legacy/168136 

BIZZOCCHO, Carlos. Voleibol de alto nilvel: da iniciação à competicção. Barueri, 

SP: Manole, 2016. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=bu

sca&page=2&section=0#/legacy/41546  

BOJIKIAN, J. Ensinando Voleibol. São Paulo: Phorte, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

ANTINI, J. Voleibol escolar: da iniciação ao treinamento. Canoas: ULBRA, 2008. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Regras oficiais de voleibol. 2017-

2020. CBV, 2018. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22293
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/34762
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/168136
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/168136
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/41546
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/41546
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Acesso Link.  

http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-

2020.pdf 

BORSARI, J. Voleibol: aprendizagem e treinamento; um desafio constante; 

variações do voleibol; vôlei de praia; fut-vôlei; vôlei em quertetos. 3ª. ed. São Paulo: 

EPU, 2001.  

COSTA, A. Voleibol: fundamentos e aprimoramento técnico. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

MELHEM, A. Brincando e aprendendo voleibol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

 

FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL  

Ementa: História do Futebol. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais do mini-

futebol e futebol, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. Conhecimento dos 

diferentes sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação. Metodologias aplicadas 

para o ensino na escola. Inclusão. 

 Bibliografia Básica: 

FONSECA, Gerald Maurício Martins. Jogos de Futsal: da aprendizagem ao 

treinamento. – 2. ed. Caixias do Sul: Educs, 2011. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futsal&searchpage=1&filtro=todos&from=busc

a#/legacy/2970 

DUARTE, Marcos. Física do futebol: mecânica. – 1. ed. São Paulo: Oficina de 

textos, 2012. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca#/legacy/41499 

KIRKENDALL, Donald T.. Anatomia do futebol. – 1. ed. Barueri: Manole, 2014.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca#/legacy/34575 

           Bibliografia Complementar: 

GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil. – 1. ed. São Paulo: Contexto, 

2009. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=_2&section=0#/legacy/1517 

http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf
http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futsal&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/2970
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futsal&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/2970
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41499
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41499
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34575
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34575
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_2&section=0#/legacy/1517
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_2&section=0#/legacy/1517
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BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento. – 2. ed. São Paulo: 

Bluchers, 1997.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=1&section=0#/legacy/176571 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

NORIEGA, Maurício. Os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. – 2. ed. São 

Paulo: Contexto, 2005.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=_2&section=0#/legacy/1509 

BETING, Mauro. As melhores seleções estrangeiras de todos os tempos. – 2. 

ed. São Paulo: Contexto, 2005.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca#/legacy/1704 

 

BIOMECÂNICA II 

Ementa: Desenvolve o estudo mecânico do movimento humano e de seus diversos 

segmentos corporais, englobando a física e a mecânica aplicada aos sistemas 

biológicos para fundamentar as relações de força, posicionamento e ações funcionais 

do corpo humano no espaço e sua interação com o campo da educação física e 

esporte.  

Bibliografia Básica: 

HAMILL, J.;KNUTZEN, K. M.; DERRICK, T. R. Bases Biomecânicas Do Movimento 

Humano. Manole 4ª Edição, 2016. 

KAPANDJI, Adalbert. O que é biomecânica. Barueri: Manole, 2013. 

DUFOUR, Michel. Biomecânica funcional: membros, cabeça e tronco. Baruei: 

Manole, 2016. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_2&section=0#/legacy/1509
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_2&section=0#/legacy/1509
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/1704
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=futebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/1704
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          Bibliografia Complementar: 

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação:abordagem 

anatômica. 2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002. 

ELLIOTT, Bruce C.. Anatomia e biomecânica aplicada no esporte. Baruei: Manole, 

2011. 

OKUNO, Emico. Desenvolvimento a Física do corpo humano biomecânica 

humano. Baruei: Manole, 2017. 

FAIRBROTHER, Jeffrey T.. Fundamentos do comportamento motor. Baruei: Manole, 

2017. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/130232 

OATIS, Carol A.. Cinesiologia: a mecânica e a patomecânica do movimento 

humano. Baruei: Manole, 2014. 

 

BASES NUTRICIONAIS 

Ementa: bioquímica dos alimentos, classificação dos alimentos digestão e absorção 

dos macronutrientes; proteínas (aminoácidos e enzimas); carboidratos; lipídeos; 

metabolismo dos carboidratos; oxidações biológicas; metabolismo de lipídeos; 

metabolismo de proteínas e integração e regulação metabólica. Adaptações 

bioquímicas ao treinamento físico. Metabolismo oxidativo, vitaminas, fosforilação 

oxidativa, nucleotídeos de purina e pirimida, inter-relações metabólicas, bioquímica 

dos hormônios e a bioquímica da contração muscular. 

Bibliografia Básica: 

SCHNEIDER, A. P. Nutrição estética. Editora Atheneu, 1ª Edição, 2009. 

PALERMO, J. R. Bioquímica da nutrição. Editora Atheneu; 2 ª Edição, 2014.  

ILMORE,. J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5ª Edição, 2012.  

Bibliografia Complementar: 

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

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

NELSON D.L; COX M.M. Lehninguer. “Princípios de Bioquímica”. Sarvier. Editora 

de livros Médicos Ltda, São Paulo, SP, 2007. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/130232
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WENDLING, Nelia Maria de Souza. Introdução a nutrição esportiva. Curitiba: 

InterSaberes, 2018.  

Acesso Link.  

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158377 

HIRSCHOBRUCH, Marcia Daskal. Nutrição esportiva: uma visão prática. Barueri: 

Manole, 2015.  

Acesso Link.  

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22295 

SAWAYA, Ana Lydia. Fisiologia da Nutrição. São Paulo: Atheneus, 2019.  

Acesso Link.  

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168968 

 

PRIMEIROS SOCORROS 

Ementa: Reconhecimento da situação de emergência, prioridades e condutas a 

serem tomadas. Prevenção de acidentes. Primeiros socorros em lesões mais 

freqüentes e naquelas relacionadas às práticas de atividades físicas. Atuação do 

Professor de Educação Física como educador na prática de primeiro socorrista.  

Bibliografia Básica: 

PEREIRA, Patricia Fonseca. Primeiros socorros para estudantes. 10. ed. Barueri: 

Manole, 2013. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/34576  

FREGEL, Melinda. Primeiros socorros para no esporte. 5. ed. Barueri: Manole, 

2015. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/34764  

LAMBERT, Eda Gomes. Guia prático de primeiros socorros. 1. ed. São Paulo: 

Rideel, 2015. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/174253  

Bibliografia Complementar: 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Manual de primeiros socorros. 2. ed. São 

Paulo: Blucher, 2016. Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158377
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22295
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168968
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34576
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/34576
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/174253
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/174253
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/173296  

SANTOS, Ednei Fernando dos. Manual de primeiros socorros da educação física 

aos esportes: o papel do educador físico. 1. ed. Rio de Janeiro: Galenus, 2014. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/41938  

NETO, Augusto Scalabrini. Procedimento em emergências. 2. ed. Barueri: Manole, 

2016. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/38444  

MARTINS, Herlon Saraiva. Pronto – socorro: medicina de emergência. 3. ed. 

Barueri: Manole, 2013. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/3341  

SILVA, Leonardo da. Atualizações em emergências médicas. 1. ed. Barueri: 

Manole, 2013. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca#/legacy/18955  

 

LUTAS 

Ementa: Histórico das lutas. Luta enquanto manifestação da cultura. A luta como jogo 

e esporte e suas implicações. Organização e desenvolvimento das modalidades de 

lutas no Brasil e no mundo. Estudos dos gestos próprios e dos elementos 

fundamentais das diversas modalidades de lutas. Promoção de práticas corporais que 

adotem abordagem da redução da agressividade. Utilização de situações típicas das 

Artes Marciais em programas de Educação Física e Lazer, Saúde e Performance. 

Bibliografia Básica: 

BREDA, M. Pedagogia do esporte aplicado as Lutas. São Paulo: Phorte, 2010.  

FRANCHINE, E. Judô: desempenho competitivo. Barueri: Manole, 2001.  

SILVA, G. Capoeira: um instrumento psicomotor para cidadania. São Paulo: Phorte, 

2008.  

Bibliografia Complementar: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/173296
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/173296
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41938
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41938
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/38444
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/38444
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3341
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/3341
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/18955
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=primeiro%2520socorros&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/18955
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OTOSHI, C. Dicionário de artes marciais: judô para crianças. Porto Alegre: Rigel, 

1990.  

TENROLLER, C. Métodos e planos para o ensino de esportes. Canoas: ULBRA, 

2006.  

TSU TOO, H. Judô caminho suave. São Paulo: Hemus, 2003. 

GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Judô... da reflexão a competição. São Paulo: 

Galenus, 2016. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41941 

VIDOR, Elisabeth. Capoeira: uma herança cultural afrro-brasileira. São Paulo: 

Selo Negro Edições, 2019. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42362 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

Ementa: Análise da realidade das pessoas com deficiência: aspectos históricos, 

legais, filosóficos e político-sociais. Principais tipos de deficiências e suas 

características: física, auditiva, mental e visual. Programas e metodologias de ensino 

adaptados às atividades físico-esportivas para pessoas portadoras de necessidades 

especiais. Experiências de prática de ensino. 

Bibliografia básica 

GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: qualidade de vida 

para pessoas com necessidades especiais. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 

2015. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/34660 

SILVA, Claudio S.; DRIGO, Alexandre J. A Educação Física Adaptada: Implicações 

curriculares e formação profissional. 1. ed. São Paulo: Cultura Academica, 2012. 

Acesso Link. 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

SILVA, R. F.; SEABRA JÚNIOR, L.; ARAÚJO, P. F. Educação física adaptada no 

Brasil: da história à inclusão educacional. São Paulo: Phorte, 2008. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41941
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42362
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/34660
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bibliografia complementar 

PAULA, Cláudia R. Educar para a diversidade: entrelaçando redes, saberes e 

identidades. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=A%2520sociedade%2520em%2520rede&sear

chpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/5926 

TEIXEIRA, L. Atividade física adaptada e saúde: da teoria a prática. São Paulo: 

Phorte, 2008. 

WINNICK, J.P. Educação Física e Esportes Adaptados. 1. Ed. São Paulo: Manole, 

2004. 

GREGUOL, Márcia. Atividades físicas e esportivas e pessoas com deficiência. 

Relatório Nacional de Desenvolvimneto Humano no Brasil. PNUD, 2017. 

Acesso Link. 

http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-

e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf 

BRASIL. Estatuto da Pessoa com deficiência. Brasília: Imprensa Oficial, 2013a.  

 

PROJETOS INTEGRADORES IV 

Ementa: Elemento integrador das disciplinas ofertadas para o segundo semestre 

letivo estruturado a partir de atividades interdisciplinares em conformidade com a 

especificidade da Educação Física. (Enfoque: leitura sociológica das diferentes 

abordagens da Educação Física na sociedade). 

Bibliografia Básica: 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1. ed. Itabuna: Via 

Literarum, 2010. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?u 

sp=sharing  

RIBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: em 

gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SPIN, 2015. Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/vi 

ew?usp=sharing 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=A%2520sociedade%2520em%2520rede&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/5926
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=A%2520sociedade%2520em%2520rede&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/5926
http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf
http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf
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SÁ, Djalma de. Desenvolvimento de novos produtos conceitos, etapas e 

criação. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%

2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

1&section=0#/legacy/49392 

Bibliografia Complementar: 

MARQUES, Andréa. Laboratórios de idéias. 1º Edição. Qualitymark. Rio de Janeiro. 

2008.  

BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à realização. 1º 

Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 

2007.  

BARROS Aideil Jesus da Silveira. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&fi

ltro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419 

ENDE, Marta Von; REISDORFER, Vitor Kochhann. Elaboração e análise de 

projetos. Santa Maria - RS: UFSM, 2015. Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?usp=sharing 

 
 

 

 

VOLEIBOL II  

Ementa: Aperfeiçoamento dos aspectos estruturais e funcionais do voleibol, 

fundamentos, regras e procedimentos de treinamento. Conhecimento dos diferentes 

sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação. Súmulas e arbitragem 

Bibliografia Básica: 

MARCHI JUNIOR, Wanderley; CARON, Ana Elisa G. Introdução ao ensino do 

voleibol. Curitiba: InterSaberes, 2019. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=bu

5º TERMO

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=cria%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520projetos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/49392
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=metodologia%2520cientifica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=13&section=0#/edicao/419
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/168136
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sca&page=4&section=0#/legacy/168136 

BIZZOCCHO, Carlos. Voleibol de alto nilvel: da iniciação à competicção. Barueri, 

SP: Manole, 2016. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=bu

sca&page=2&section=0#/legacy/41546  

COSTA, A. Voleibol: fundamentos e aprimoramento técnico. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

Bibliografia Complementar: 

SANTINI, J. Voleibol escolar: da iniciação ao treinamento. Canoas: ULBRA, 2008. 

BOJIKIAN, J. Ensinando Voleibol. São Paulo: Phorte, 2008.  

BORSARI, J. Voleibol: aprendizagem e treinamento; um desafio constante; 

variações do voleibol; vôlei de praia; fut-vôlei; vôlei em quertetos. 3ª. ed. São Paulo: 

EPU, 2001.  

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. Regras oficiais de voleibol. 2017-

2020. CBV, 2018. 

Acesso Link.  

http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-

2020.pdf 

 COSTA, A. Voleibol: fundamentos e aprimoramento técnico. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

MELHEM, A. Brincando e aprendendo voleibol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 

 

FISIOLOGA DO EXERCÍCIO I 

Ementa: Noções básicas das respostas fisiológicas agudas e crônicas utilizando 

envolvendo bioenergética, metabolismo relacionadas no exercício físico. Relação dos 

mecanismos fisiológicos com o treinamento, estado nutricional, crescimento, 

desenvolvimento e saúde.  

Bibliografia Básica: 

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

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/168136
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/41546
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Voleibol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/41546
http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf
http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf
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WILMORE,. J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5ª Edição, 2013.  

POWERS, K. S.; HOULEY, T. E.  Fisiologia Do Exercício - Teoria E Aplicação Ao 

Condicionamento E Ao Desempenho - 8ª Edição:  Manole, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

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

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

AIRES, M.M. Fisiologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). Diretrizes do ACSM para 

os Testes de Esforço e sua Prescrição. 9a Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A., 2014. 

BERNE, R. M.; LEVI, M. N. Fisiologia. 5a Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A., 2003. 

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação: abordagem 

anatômica. 2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002. 

 

MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa: Estudo dos conceitos, relações e distinções sobre medidas e avaliação das 

atividades motoras. Princípios, modalidades e funções da avaliação motora. Estudo 

das técnicas e instrumentos de medidas e avaliação das atividades motoras - critérios 

de seleção, testes para medida e avaliação das capacidades físico-esportivas (testes 

biométricos, de proficiência motora e de determinação indireta das capacidades 

físicas de base). Interpretação dos dados e planejamento de atividades físico-

esportivas na escola. 

Bibliografia Básica: 

CARNAVAL, P. E. Medidas e avaliação em ciência do esporte. Rio de Janeiro: 

Sprint, 2005. 

FARINATTI, P. Fisiologia e avaliação funcional. Rio de Janeiro: Sprint, 

2009. 

KISS, M. Avaliação em educação física. São Paulo: Manole, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
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CARNAVAL, P.E.  Medidas e Avaliação em Ciências do Esporte. Rio de Janeiro: 

Editora Sprint, 1998. 

ATSUDO, S.M.M.  Avaliação do Idoso: Física e Funcional. Londrina: 

Editora  Modiograf,  2000 

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

aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

MARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. Avaliação e prescrição de atividade física: 

guia prático. Rio de Janeiro: SHAPE, 2003. 

SILVA, Maria Gaspartoto. Avaliação em educação física. São Paulo: Atheneus, 

2008. 

 

ESTATÍSTICA I 

Ementa: Importância da estatística para a área de Educação Física. Estudo da 

Estatística Descritiva, das Noções de Probabilidade, Principais Modelos - Discretos e 

Contínuos. Organização de dados em tabelas e gráficos. Ajustamento de Modelos. 

Modelos Probabilísticos. Noções de Amostragem e Estimação. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, M.V.G.; REIS, R.S.; HALLAL, P.C.; FLORINDO, A.A.; FARIAS JR, J.C. 

Análise de dados em Atividade Física e Saúde. 3ª edição. Londrina: Midiograf, 2012. 

BLAIR, R. Clifford; TAYLOR, Richard A. Bioestatística para ciências da Saúde. 

Pearson Education do Brasil, 2013.  

Acesso link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&fro

m=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626 

LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas.  Pearson Education do Brasil, 2012.  

Acesso link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=-9&section=0#/legacy/3280 

Bibliografia Complementar: 

MORETIN, Luiz G. Estatística básica: probabilidade e inferência. Pearso Prentice 

Hall, 2010. 

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=-11&section=0#/legacy/1997 

VIEIRA, S. Introdução a Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 

BUSSAB, W., MORETTIN, P. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 5ª ed, 2002. 

MAGALHÃES, A. N., LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. 6 ed. 

São Paulo: EDUSP, 2005. 

AMARO, Emerson C.. Estatística. São Paulo: Pearson,  2012. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 

Ementa: Aborda as políticas públicas e a evolução histórica das políticas de saúde no 

Brasil. Plíticas Públicas e Saúde, suas tendências e características básicas; principais 

concepções e práticas; bases legais e relações entre o estilo de vida e saúde. 

Bibliografia Básica: 

LOPES, Mário. Políticas de saúde pública: interação dos atores sociais. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2017.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa

%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/leg

acy/168908 

TAREPRAVO, Fernando A.; SOUZA, Vânia F, M.; MILANI, Fernanda G. Políticas 

públicas na Educação Física. Curitiba: InterSaberes, 2019. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa

%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/leg

acy/163847 

HACK, Neiva S. Política pública de saúde no Brasil: história, gestão e relação com a 

profissão do serviço social. Curitiba: InterSaberes, 2019. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa

%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/leg

acy/171286 

Bibliografia Complementar: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-11&section=0#/legacy/1997
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-11&section=0#/legacy/1997
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/168908
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/168908
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/168908
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/163847
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/163847
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/163847
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/171286
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/171286
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=politicas%2520p%25C3%25BAblicas%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=6&section=0#/legacy/171286


 

146 
 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza (org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2. Ed. São 

Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009 .  

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de. Promoção da saúde: conceitos, 

reflexões, tendências. 2. ed. Rio de janeiro: Editora Fiocruz, 2009.  

GIOVANELLA, Lígia (org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2008. 

FEITOSA, Marcos D. Promoção da saúde. Rio de janeiro: Editora Fiocruz, 2010.  

MARIANO, Roberto. Sistema de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. 

 

BIOQUÍMICA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa: estudo dos princípios de bioenergética e metabolismo energético: 

anaeróbico, fosfocreatina e glicólise anaeróbica, metabolismo aeróbico, curva de 

lactato, glicólise aeróbica, oxidação de ácidos graxos, cadeia respiratória efosforilação 

oxidativa, sinalização hormonal e regulação metabólica apilicado à educação física  

Bibliografia Básica: 

MORAN, L.;HORTON, H.;SCRIMGEOUR, R. K.;  PERRY, M. D. Bioquímica. 

Pearson; 5ª Edição. 2015.  

PALERMO, J. R. Bioquímica da nutrição. Editora Atheneu; 2 ª Edição, 2014.  

WILMORE,. J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5ª Edição, 2012.  

Bibliografia Complementar: 

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

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

NELSON D.L; COX M.M. Lehninguer. “Princípios de Bioquímica”. Sarvier. Editora 

de livros Médicos Ltda, São Paulo, SP, 2016. 

MORAN, L.;HORTON, H.;SCRIMGEOUR, R. K.;  PERRY, M. D. Bioquímica. 

Pearson; 5ª Edição. 2015.  

PALERMO, J. R. Bioquímica da nutrição. Editora Atheneu; 2 ª Edição, 2014.  

WILMORE,. J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5ª Edição, 2012.  

 

HANDEBOL I  

Ementa: História do handebol. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais do mini-
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handebol e handebol, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. Conhecimento 

dos diferentes sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação. Ações técnicas do 

goleiro. Metodologias aplicadas para o ensino e a inclusão de pessoas com 

deficiência.   

Bibliografia Básica: 

SANTOS, R. Handebol 1000 Exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 2007.  

SIMÕES, A. Handebol defensivo. São Paulo: Phorte, 2002.  

TENROLLER, C. A. Handebol: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL - Regras oficiais de Handebol e 

Beach Handball. BBHb, 2016.  

EHRET, A. Manual de handebol: treinamento de base para crianças e 

adolescentes. São Paulo: Phorte, 2002.  

SIMÕES, A. C. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos. São Paulo: Phorte, 

2008. 

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

aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

MARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. Avaliação e prescrição de atividade física: 

guia prático. Rio de Janeiro: SHAPE, 2003. 

 

OPTATIVA - CAPOEIRA 

Ementa: Processo histórico da capoeira no Brasil. Fundamentos e formas de jogo. 

Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino da capoeira. Reflexão critica 

sobre o processo histórico e de construção da capoeira enquanto um fenômeno 

cultural, popular e afro-brasileiro. 

Bibliografia Básica: 

VIDOR, Elizabeth; REIS, Leticia V. S. Capoeira: uma herança cultural afro-brasileira. 

São Paulo: Selo Negro, 2013. 

Acesso Link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/42362 

COLUMÁ, Jorge F.; CHAVES, Simone F. Capoeira e psicomotricidade: brincando 

e aprendendo a jogar. Petropólis, RJ: Vozes, 2017.  

Acesso Link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/42362
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https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/127707 

SOUZA, Thiago Vieira de; SOUZA NETO, Samuel de; SILVA, Mellissa Fernanda 

Gomes da. O mestre de capoeira angola ensina pegando pela mão: saberes, 

artefatos e rituais no processo de formação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. 

(Coleção PROPG Digital - UNESP).  

Acesso link.  

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109200/ISBN9788579832253.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Bibliografia Complementar: 

FALCÃO, J.L.C. O jogo da capoeira em jogo e a construção da práxis capoeirana. 

2004. 393 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2004. 

CAMPOS, H.J.B.C. Capoeira Regional: a escola de Mestre Bimba. 2006. 423 f. 

Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2006. 

ABIB, P.R.J. Os velhos Capoeiras ensinam pegando na mão. Caderno Cedes, 

Campinas, v.26, n.68, p.86-98, 2006b. 

ALMEIDA, J.A.; TAVARES, O.; SOARES, A.J.G. A reflexividade nos discursos 

identitários da Capoeira. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, 

v.34, n.2, p.375-390, 2012. 

AREIAS, A. O que é Capoeira. São Paulo: Brasiliense, 1983.  

 

 

 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II 

Ementa: Abordar as relações entre a fisiologia do exercício e a educação física, 

conhecimento de adaptações fisiológicas ao exercício físico e patologias, 

metabolismo, testes de esforço aplicados ao diagnóstico de doenças, fisiologia do 

exercício clínica, intervenção de exercício físico, testes de performance. 

Bibliografia Básica: 

 

6º TERMO

https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/127707
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109200/ISBN9788579832253.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109200/ISBN9788579832253.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, 

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

WILMORE,. J. H.; COSTILL, D. L.; KENNEY, W. L. Fisiologia do Esporte e do 

Exercício. 5ª Edição, 2013.  

POWERS, K. S.; HOULEY, T. E.  Fisiologia Do Exercício - Teoria E Aplicação Ao 

Condicionamento E Ao Desempenho - 8ª Edição:  Manole, 2012.  

Bibliografia Complementar: 

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

energia e desempenho humano. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

AIRES, M.M. Fisiologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). Diretrizes do ACSM para 

os Testes de Esforço e sua Prescrição. 9a Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A., 2014. 

BERNE, R. M.; LEVI, M. N. Fisiologia. 5a Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A., 2003. 

 

ESPORTE ADAPTADOS 

Ementa: Análise da realidade das pessoas com deficiênica nos esportes e o 

movimento paralímpico: aspectos históricos, legais e político-sociais e como prática 

de lazer. Classificação das deficiências e suas características: física, auditiva, mental 

e visual.  

Bibliografia básica 

MELLO, M. T.; WINCKLER, C. Esporte Paraolímpico. São Paulo: Atheneu, 2012.  

GORGATTI , M. G. (Org), Atividade Física Adaptada. Barueri, SP, Manole, 2008. 

WINNICK, J. P. Educação Física e Esportes Adaptados. 1. Ed. São Paulo: Manole, 

2004. 

Bibliografia complementar 

SILVA, Claudio S.; DRIGO, Alexandre J. A Educação Física Adaptada: Implicações 

curriculares e formação profissional. 1. ed. São Paulo: Cultura Academica, 2012. 

Acesso Link. 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109248/ISBN9788579833670.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: qualidade de vida para 

pessoas com necessidades especiais. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2800 

ALMEIDA, J.J.G. Estratégias para a Aprendizagem Esportiva: Uma Abordagem 

Pedagógica da Atividade Motora para Cegos e Deficientes Visuais. 1995. 176f, Tese 

(Doutorado em Educação Física) Faculdade de Educação Física, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 1995.  

TEIXEIRA, L. Atividade física adaptada e saúde: da teoria a prática. São Paulo: 

Phorte, 2008. 

SILVA, R. F.; SEABRA JÚNIOR, L.; ARAÚJO, P. F. Educação física adaptada no 

Brasil: da história à inclusão educacional. São Paulo: Phorte, 2008. 

GREGUOL, Márcia. Atividades físicas e esportivas e pessoas com deficiência. 

Relatório Nacional de Desenvolvimneto Humano no Brasil. PNUD, 2017. 

Acesso Link. 

http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-

e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf 

 

NATAÇÃO  

Ementa: Histórico da natação, conhecimento teórico-prático dos fundamentos e das 

técnicas do nado, de viradas e saídas dos quatro estilos da natação. Apresentação de 

métodos de ensino em diferentes estágios de aprendizagem e das regras e sua 

aplicação na escola. 

Bibliografia básica: 

EVANS, Janet. Natação total. Barueri, SP: Manole, 2009.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/legacy/42086 

COSTA, Paula H. L. Natação e atividade aquáticas: subsideos para o ensino. 

Barueri, SP: Manole, 2010.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpa

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2800
http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf
http://movimentoevida.org/wp-content/uploads/2017/09/Atividades-Fi%CC%81sicas-e-Esportivas-e-Pessoas-com-deficiencias.pdf
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/legacy/42086
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=5&section=0#/legacy/42086
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/38706
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ge=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/38706 

GREGUOL, Mácia. Natação adaptada: em busca do movimento com autonomia. 

Barueri, SP: Manole, 2010.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=busca&page=-10&section=0#/legacy/35849 

Bibliografia complementar 

COLWIN, C. Nadando para o século XXI. São Paulo: Manole, 2000.  

GOMES, D. Natação, erros e correções. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.  

LIMA, W. Ensinando Natação. São Paulo: Phorte, 2007. 

ANDRIES Jr. Natação treinamento fundamental. São Paulo: Manole, 2001.  

ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY. Natação para deficientes. São Paulo: 

Manole, 2000.  

CORREA, C. Atividades aquáticas para bebês. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

 

HANDEBOL II 

Ementa: Aprofundamento no handebol. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais 

do mini-handebol e handebol, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. 

Conhecimento dos diferentes sistemas que envolvem o jogo e a sua aplicação. Ações 

técnicas do goleiro.  

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Alexandr G. Handebol: conceitos e aplicações. Barueri, SP: Manole, 

2012.  

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=handebol&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=_6&section=0#/legacy/2756 

SIMÕES, A. Handebol defensivo. São Paulo: Phorte, 2002.  

TENROLLER, C. A. Handebol: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL - Regras oficiais de Handebol. 

BBHb, 2016.  

SANTOS, R. Handebol 1000 Exercícios. Rio de Janeiro: Sprint, 2007.  

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/38706
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-10&section=0#/legacy/35849
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=nata%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-10&section=0#/legacy/35849
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=handebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_6&section=0#/legacy/2756
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=handebol&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_6&section=0#/legacy/2756
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL - Regras oficiais de Handebol e 

Beach Handball. Rio de Janeiro: Sprint, 2007.  

EHRET, A. Manual de handebol: treinamento de base para crianças e adolescentes. 

São Paulo: Phorte, 2002.  

SIMÕES, A. C. Handebol defensivo: conceitos técnicos e táticos. São Paulo: Phorte, 

2008. 

 

ESTATÍSTICA II 

Ementa: Compreenção e uso métodos básicos da bioestatística aplicados à 

Educação Física. Estruturação e organização de dados coletados em pesquisas de 

campo. Interpretação de dados, tabelas e gráficos estatísticos.  Modelos 

Probabilísticos. Noções de Amostragem e Estimação. 

Bibliografia Básica: 

MORETIN, Luiz G. Estatística básica: probabilidade e inferência. Pearso Prentice 

Hall, 2010. 

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=-11&section=0#/legacy/1997 

BARROS, M.V.G.; REIS, R.S.; HALLAL, P.C.; FLORINDO, A.A.; FARIAS JR, J.C. 

Análise de dados em Atividade Física e Saúde. 3ª edição. Londrina: Midiograf, 

2012. 

BLAIR, R. Clifford; TAYLOR, Richard A. Bioestatística para ciências da Saúde. 

Pearson Education do Brasil, 2013.  

Acesso link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&fro

m=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626 

LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas.  Pearson Education do Brasil, 

2012.  

Acesso link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=-9&section=0#/legacy/3280 

Bibliografia Complementar: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-11&section=0#/legacy/1997
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-11&section=0#/legacy/1997
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=bioestatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-13&section=0#/legacy/3626
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
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LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas.  Pearson Education do Brasil, 

2012.  

Acesso link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=-9&section=0#/legacy/3280 

VIEIRA, S. Introdução a Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 

BUSSAB, W., MORETTIN, P. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 5ª ed, 2002. 

MAGALHÃES, A. N., LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. 6 ed. 

São Paulo: EDUSP, 2005. 

MANOVO, Ana Maria. Bioestatística.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 

 

OPTATIVA II - ESPORTES DE INVASÃO E REDE (POLIBOL, TÊNIS) 

Ementa:  Compreensão dos conceitos de esportes coletivos. A lógica interna e 

externa dos esportes coletivos de invasão. Conhecimentos teórico-práticos das 

diferentes propostas pedagógicas para o ensino das modalidades esportivas coletivas 

como expressão de cultura. 

Bibliografia Básica: 

GONZÁLEZ, F. J.; BRACHT, V. Metodologia do ensino dos esportes coletivos. 

Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2012. 

KOCH, Karl. Pequenos jogos esportivos. Barueri, SP: Manole, 2005.  

Acesso link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tenis&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=_6&section=0#/legacy/2473 

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

invasão. São Paulo: Phote, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos 

técnicos – modelo pendular a partir das idéias de Claude Bayer. Revista 

Brasileira de Ciência e Movimento. Brasília, v. 10, n. 4, p. 99-104, 2002. 

NISTA-PICCOLO,Vilma; TOLEDO, Eliana. Abordagens Pedagógicas do Esporte - 

Modalidades Convencionais e Não Convencionais. Papirus Editora, 2014. 

Acesso Link. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/166264 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=estatistica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/3280
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tenis&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_6&section=0#/legacy/2473
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tenis&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_6&section=0#/legacy/2473
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/166264
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MARCHI JÚNIOR, Wanderley. ALMEIDA, Bárbara Schausteck. SOUZA,Juliano De. 

Introdução à sociologia do esporte. InterSaberes, 2016. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36511 

ALMEIDA, Bárbara Schausteck. MICALISK, Emerson Liomar; SILVA, Marcos Ruiz. 

Esportes complementares. InterSaberes, 2019. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283 

MARINHO, Hermínia Regina Bugeste; MATOS JUNIOR, Moacir Ávila de; SALLES 

FILHO, Nei Alberto; FINCK, Silvia Christina Madrid. Pedagogia do movimento: 

universo lúdico e psicomotricidade. InterSaberes, 2012. 

Acesso Link 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6196 

 

 

GESTÃO E MARKETING DE EVENTOS 

Ementa: Conceitos e aplicações práticas da gestão e do marketing para serviços na 

área do esporte, do exercício físico e do lazer. Introdução ao marketing e a 

organização de eventos e sua relação nas áreas da Educação Física. Gestão do 

marketing de produtos e serviços. O consumidor, patrocínio e pesquisa de mercado. 

Bibliografia Básica: 

REICHELT, Valesca P. Fundamentos de marketing. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=marketing&searchpage=1&filtro=todos&from=

&page=4&section=0#/legacy/9967 

PITTS, B.G. & STOTLAR, D. K. Fundamentos do Marketing Esportivo. São Paulo: 

Phorte, 2002. 

MULLIN, B.J; HARDN, S.; SUTTON, W.A. Markentig Esportivo. 2 ed. Artmed: 

2006. 

Bibliografia Complementar: 

SBRIGHI, Cesar Augusto. Como conseguir patrocínio esportivo: um plano para o 

sucesso em marketing esportivo. São Paulo: Phorte, 2006. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36511
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/171283
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6196
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=marketing&searchpage=1&filtro=todos&from=&page=4&section=0#/legacy/9967
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=marketing&searchpage=1&filtro=todos&from=&page=4&section=0#/legacy/9967
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ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos : planejamento e 

operacionalização . São Paulo : Atlas, 2003.CARDIA, W. Marketing e patrocínio 

esportivo. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

STOTLAR, David. K.; DUALIB, Carla. Como desenvolver planos de marketing 

esportivo de sucesso. São Paulo, Matrix, 2005. 

PITTS, B.G. & STOTLAR, D. K. Fundamentos do Marketing Esportivo. São Paulo: 

Phorte, 2002. 

MULLIN, B.J; HARDN, S.; SUTTON, W.A. Markentig Esportivo. 2 ed. Artmed: 

2006. 

 

 

 

OPTATIVA III MUSCULAÇÃO 

Ementa: Estudo da isometria e do treinamento com pesos; métodos utilizados para o 

desenvolvimento e/ou manutenção de capacidades motoras ligadas às estruturas 

músculo esqueléticas; princípios específicos da musculação; metodologia da 

montagem de programas de musculação; planejamento de séries de musculação de 

acordo com os interesses, necessidades, possibilidades e peculiaridades de 

diferentes indivíduos. 

Bibliografia Básica: 

BITTENCOURT, N. Musculação: uma abordagem metodológica. 2ª. ed. São Paulo: 

Sprint, 2006.  

CAMPOS, M. A. Musculação. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.  

RODRIGUES, C. E. Musculação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BADILLO, J. J. Fundamentos do treinamento de força. 2ª. ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 2001.  

BOMPA, T. Treinamento de força consciente. São Paulo, Phorte, 2000.  

DELAVIER, F. Guia dos movimentos da musculação: abordagem anatômica. São 

Paulo: Manole, 2002. 

 

7º TERMO
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HOFFMAN, Jay R. Guia de condicionamento físico: diretrizes para elaboração de 

programas. Barueri, SP: Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&search

page=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759 

GUEDES, D. P. e GUEDES, J. E. R. P. Manual prático para avaliação em 

educação física. Barueri: Manole, 2006.  

 

GESTÃO DE ACADEMIA 

Ementa: História e evolução das atividades de academia e fitness. Gestão, 

estruturação e gerenciamento de uma academia de ginástica. Fundamentos, 

planejamento e estruturação de exercícios e de programas de ginásticas de academia. 

Tendências atuais, descrição e interpretação de exercícios com e sem materiais. 

Bibliografia Básica: 

HOFFMAN, Jay R. Guia de condicionamento físico: diretrizes para elaboração de 

programas. Barueri, SP: Manole, 2015. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&search

page=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão 

estratégica. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gest%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca&page=4&section=0#/legacy/6180 

LAGO, Andre.  Academias de sucesso. Literare Books, 2018. 

Bibliografia Complementar: 

ANTUNES, F.; SABA, F. Gestão do atendimento: manual prático para academias e 

centros esportivos. SP: Manole, 2003 

GUEDES, D. P. e GUEDES, J. E. R. P. Manual prático para avaliação em 

educação física. Barueri: Manole, 2006.  

MARINS, J. C. B. Avaliação e prescrição de atividade física: guia prático. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Shape, 2003. 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=treinamento%2520f%25C3%25ADsico&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/37759
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gest%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/6180
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=gest%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/6180
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BITTENCOURT, N. Musculação: uma abordagem metodológica. 2ª. ed. São Paulo: 

Sprint, 2006.  

FLECK, S. J; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 

Muscular. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 

POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E ÉTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

Ementa: Desenvolver o senso crítico e reflexivo sobre as ações realizadas no 

exercício da profissão. Conceitos preliminares de ética em sua dimensão social. Ética 

geral e profissional, deveres, direitos e responsabilidade social. Ética geral e 

profissional. O conselho de classe. A política de formação dos profissionais. Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Bibliografia Básica: 

BARBOSA, Claudio L. A. Ética na Educação Física. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=1&section=0#/legacy/53763  

TOJAL, J. B. Ética profissional na Educação Física. São Paulo:SHAPE, 2004. 

DIAS, Reinaldo. Sociologia e ética profssional. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2014. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=-9&section=0#/legacy/22111 

Bibliografia Complementar: 

CONFEF. RESOLUÇÃO CONFEF nº 307/2015. Dispõe sobre o Código de Ética dos 

Profissionais de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs. Rio de 

Janiero: CONFEF, 2015. 

GLOCK, R. S. Goldim. Ética profissional é compromisso social. Mundo Jovem. 

Porto Alegre, 2003. 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Estatuto do Conselho Federal de 

Educação Física. CONFEF, 2002. 

CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 10ª ed. Rio de 

Janeiro:  Vozes, 2011.  

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 8º Ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53763
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/53763
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/22111
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=etica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-9&section=0#/legacy/22111
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Tribunais. 2011.   

VAZQUEZ. A. S. Ética. 32ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.  

 

ESPORTES DE AVENTURA I 

Ementa: Planejamento, organização e prática de esportes na natureza. Interação com 

o meio ambiente. Desenvolvimento de uma consciência ecológica. Identificação de 

métodos e as técnicas específicas e sua aplicação nos diferentes ambientes. 

Biodiversidade, proteção de ecossistemas, poluição, lixo e reciclagem, atitudes e 

responsabilidades coletivas. Educação Ambiental. Projetos de Educação Ambiental. 

Bibliografia Básica: 

ASHCROFT, F. A Vida no Limite: A ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2001.  

MARINHO, A; Viagens, Lazer e esporte: o espaço da o espaço da natureza. São 

Paulo: Manole, 2006.  

SCHWARTZ, G. Aventuras na natureza: consolidando significados. São Paulo: 

Fontoura, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

CORRÊA, Evandro A.; SOUZA NETO, Samuel. As atividades de aventura e a 

Educação Física: formação, currículo e campo de atuação. 1. ed. São Paulo: 

CREF4/SP, 2018. 

COSTA, V. L. M. Esportes de aventura e risco na montanha – um mergulho no 

imaginário. São Paulo: Manole, 2000.  

FERREIRA, N. Esporte, jogo e imaginário Social. Rio de Janeiro: Shape, 2003.  

FARIA, E. Tênis e saúde: guia básico de condicionamento físico. São Paulo: 

Manole, 2002. 

KISS, M. Avaliação em educação física. São Paulo: Manole, 2003. 
 

ESPORTES DE RAQUETE 

Ementa: História do Tênis. Iniciação, aspectos estruturais e funcionais do mini-tênis 

e tênis, fundamentos, regras e procedimentos de ensino. Metodologias aplicadas para 

o ensino na escola. Inclusão de alunos com necessidades especiais. 

Bibliografia Básica: 

AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM. Ensinando tênis para jovens. São 
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Paulo: Manole, 1999.  

 

FONTOURA, F. Tênis para todos. Canoas: ULBRA, 2003.  

ISHIZAKI, M. Tênis: aprendizagem e treinamento. Rio de Janeiro: Phorte, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

BARBANTI, V. J. Formação de esportistas. Barueri: Manole, 2005.  

FARIA, E. Tênis e saúde: guia básico de condicionamento físico. São Paulo: Manole, 

2002. 

CARNAVAL, P. E. Medidas e avaliação em ciência do esporte. Rio de Janeiro: 

Sprint, 2005. 

FARINATTI, P. Fisiologia e avaliação funcional. Rio de Janeiro: Sprint, 

2009. 

KISS, M. Avaliação em educação física. São Paulo: Manole, 2003. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I   

Ementas: O regulamento do TCC. Desenvolvimento da pesquisa definida no projeto 

de Trabalho de Conclusão de Curso (coleta e análise de dados).  

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2001. 

MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999.  

Bibliografia Complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação 

- referências - elaboração: NBR 6023. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação 

- trabalhos acadêmicos - apresentação: NBR 14724. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999. 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: 

Atlas, 1999. 
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SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. Belo Horizonte: Interlivros, 1999. 

 

METODOLOGIA DO TREINAMENTO FÍSICO 

Ementa: Evolução do treinamento físico, bases gerais do treinamento e 

condicionamento físico, musculação e suas conseqüências; programas e 

planejamento do treinamento desportivo, métodos de treinamento, as principais 

qualidades físicas para as diferentes atividades e esportes, os princípios científicos, 

Planejamento, diagnóstico, prognóstico, execução e acompanhamento. A 

periodização. 

Bibliografia Básica: 

DANTAS, E. H. A prática da preparação Física. Rio de Janeiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Shape editora, 2004. 

TUBINO, M. J. G.; MOREIRA, S. B. Metodologia científica do treinamento 

desportivo. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Shape editora, 2003. 

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

Bibliografia Complementar: 

BARBANTI, V. Treinamento físico: bases científicas. 3ª Ed. São Paulo, 2001. 

FLECK, S. J; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. 

Porto Alegre: Artmed, 1999. 

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

aplicada. São Paulo: Manole, 2000.  

ARINS, J. C. B.; GIANNICHI, R. S. Avaliação e prescrição de atividade física: guia 

prático. Rio de Janeiro: SHAPE, 2003. 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster. Técnicas e métodos de avaliação de 

desempenho. – 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&

searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893 

BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento. – 2. ed. São Paulo: 

Bluchers, 1997. Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=b

usca&page=1&section=0#/legacy/176571 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=t%25C3%25A9cnicas%2520de%2520corrida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/14893
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=atletismo&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/legacy/176571
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  

Ementa: Utilização instrumental da Língua Brasileira de sinais (LIBRAS). Aspectos 

lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais - fonologia, morfologia e sintaxe. Uso da 

língua em contextos reais de comunicação. 

Bibliografia Básica: 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico (livro do professor). 

MEC/SEESP/FNDE. Vol. I e II. 

FENEIS. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Belo Horizonte: FENEIS, 1995. 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdo: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Ed. 

Artes Médicas, 1997. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WVA, 

1997. 

COPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, V. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe 

de Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2001. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto. Curso Básico. Programa 

Nacional de Apoio a Educação Surda; Secretaria Educação Especial. Brasília, DF. 

2001. 

PEREIRA, Maria C. da Cunha. LIBRAS. Secretaria Educação Especial. Brasília, DF. 

Editora Papirus. 2013. 

Heleno, Samuel A.. LIBRAS CONHECIMENTO. São Paulo.. Editora Papirus. 2013. 

 

ESPORTES DE AVENTURA II 

Ementa: Organização e prática de esportes na natureza como esporte de rendimento, 

educacional e de lazer. Relação homem natureza, relações com risco, aventura e 

segurança das atividades de aventura na antureza e urbanas. Interação com o meio 

ambiente, sustentabilidade e comunidade local.  

Bibliografia Básica: 

RICCI, R. Juventude, Lazer e Esportes Radicais. São Paulo: Manole, 2001 

8º TERMO



 

162 
 

 

CORRÊA, Evandro A.; SOUZA NETO, Samuel. As atividades de aventura e a 

Educação Física: formação, currículo e campo de atuação. 1. ed. São Paulo: 

CREF4/SP, 2018. 

MARINHO, A; Viagens, Lazer e esporte: o espaço da o espaço da natureza. São 

Paulo: Manole, 2006.  

SCHWARTZ, G. Aventuras na natureza: consolidando significados. São Paulo: 

Fontoura, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, V. L. M. Esportes de aventura e risco na montanha – um mergulho no 

imaginário. São Paulo: Manole, 2000.  

FERREIRA, N. Esporte, jogo e imaginário Social. Rio de Janeiro: Shape, 2003.  

PAIXÃO, J.A. O instrutor de esporte de aventura no Brasil e os saberes 

necessários a sua atuação profissional. Ed. CRV, 2013 

BERNARDES, L. A. Atividades e esportes de aventua para profissionais de 

Educação Física. Ed. Phorte, 2013. 

MARINHO, A.; UVINHA, R.R. Lazer, esporte, turismo e aventura. Ed. Alinea, 

2009. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E TECNOLOGIA 

Ementa: O desenvolvimento histórico da tecnologia como produção sócio-cultural. 

Relações da Educação Física e o processo de “tecnização” na sociedade.  As novas 

percepções de tempo e espaço na cibercultura e as tecnologias. A tecnologia como 

potencializadora da produção cultural. Tecnologias e suas implicações nos esportes, 

lazer e na gestão das mídias. 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, Evandro A.; HUNGER, Dagmar. Educação Física e tecnologia: o 

processo de “tecnização” educacional. Curitiba: Editora Appris, 2019. 

KENSKI, Vani M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: 

Papirus, 2015. 

Acesso Link.  
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https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tecnologia%2520educa%25C3%25A7%25C3

%25A3o%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legac

y/2027 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

ELIAS, Norbert. Escritos e Ensaios: Estado, processo, opinião pública. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

BETTI, Mauro. A Janela de Vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: 

Papirus, 1998. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 8. ed. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 

1999. 

GARCIA, Rafael D. O corpo e a tecnologia a partir de Merleau-Ponty. Cognitio-

estudos: Revista Eletrônica de Filosofia, São Paulo: CEP/PUC-SP, v. 11, n. 1, jan.-

jun. 2014.  

GEBARA, Ademir. Tecnologia e História: Johan Goudsblom e Norbert Elias. In: 

Simpósio internacional processo civilizador: tecnologia e civilização, 9., 2005, Ponta 

Grossa. Anais [...] Ponta Grossa, 2005. 

DEMO, Pedro. Aprendizagens e novas tecnologias. Revista Brasileira de 

Docência, Ensino e Pesquisa em Educação Física, v. 1, n. 1, p. 53-75, ago. 2009. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

Ementa: Conclusão do TCC conforme as normas previstas no regulamento. 

Apresentação do TCC. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2001. 

MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999.  

Bibliografia Complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 

documentação - referências - elaboração: NBR 6023. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tecnologia%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2027
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tecnologia%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2027
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=tecnologia%2520educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/2027
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 

documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação: NBR 14724. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2001. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999. 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. Belo Horizonte: Interlivros, 1999. 

 

NUTRIÇÃO APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA  

Ementa: Alimentação e nutrição. Função dos alimentos e suas necessidades no dia 

a dia. Importância de alimentos adequados no crescimento e desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, 

bulimia, anorexia, diabetes e hipertensão arterial. As relações entre nutrição e 

exercícios físicos. 

Bibliografia básica: 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fundamentos de 

fisiologia do exercício. Tradução: Giuseppe Taranto. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

HOWLEY, Edward T.; POWERS, Scott K. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação 

ao condicionamento e ao desempenho. São Paulo: Manole, 2009. 

WILMORE, Jack H; COSTILL, David L. Fisiologia do esporte e do exercício. São 

Paulo: Manole, 2001. 

Bibliografia complementar 

LEITE, Paulo Fernando. Fisiologia do exercício ergometria e condicionamento 

fisico. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1986. 

BERNE, Robert M; LEVY, Mattew N. Fisiologia. Traducao de: Charles Alfred 

Esberard et al. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 1034 p. 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia .Colaboração de Ana Lucia Vianna Favaretto 

et al. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 934 p. 

WEINECK, Jurgen. Biologia do esporte. 7. ed. rev. São Paulo: Manole, 2005. 
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TORTORA, Gerard J; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. Princípios de anatomia e 

fisiologia. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ENVELHECIMENTO 

Ementa: Compreensão do processo de envelhecimento humano. Aspectos 

epidemiológicos do envelhecimento. O envelhecer e a atividade física. Considerações 

sobre a prescrição de exercício físico para o idoso. Programas de atividade 

física/exercícios, esporte e lazer na promoção da qualidade de vida e saúde dos 

idosos. 

Bibliografia básica: 

NERI, Anita L. Desenvolvimento e envelhecimento: perspectivas biológicas, 

psicológicas e sociológicas. Campinas, SP: Papirus, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&f

rom=busca&page=4&section=0#/legacy/3295 

RAUCHBACH, Rosemary; RAUCHBACH, Neila M. S. W. Educação Física e 

envelhecimento. Curitiba: InterSaberes, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&f

rom=busca&page=4&section=0#/legacy/161679 

OKUMA, Silene S. O idoso e a atividade física: fundamentos e pesquisa. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=idoso&searchpage=1&filtro=todos&from=busc

a&page=4&section=0#/legacy/3292 

Bibliografia complementar 

MAZO, G. Z.; LOPES, M. A. e BENEDETTI, T. B. Atividade física e o idoso: 

concepção gerontológica. Porto Alegre: Sulina, 2004.  

SHEPHARD R. J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo: Phorte 

Editora, 2003.  

FARINATTI, P. T. V. Envelhecimento, promoção da saúde e exercício: bases 

teóricas e metodológicas. Volume 1, Baurueri: Manole, 2008.  

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/3295
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/3295
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/161679
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=envelhecimento&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/161679
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=idoso&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/3292
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=idoso&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/3292
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MATSUDO S. M. M. Avaliação do idoso: física e funcional. Londrina: Midiograf, 2004.  

MATSUDO S. M. M. Envelhecimento & atividade física. São Caetano do Sul: 

Celafiscs, 2001.  

PONT GEIS, P. Atividade física e saúde na terceira idade: teoria e prática. Porto 

Alegre: Artmed, 2003.  

VELASCO, C. G. Aprendendo a envelhecerá luz da psicomotricidade. São Paulo: 

Phorte, 2006. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA GRUPOS ESPECIAIS 

Ementa: Atividades físicas para grupos diferenciados grupo de pessoas com doenças 

respiratórias, cardíacas, obesidade, gestantes, portadores de características 

estruturais e fisiológicas limitantes que demandam cuidados e atenção especial. 

Benefícios e riscos do exercício físico. Planejamento, organização, prevenção e 

aplicação de atividades físicas para grupos especiais.  

Bibliografia básica: 

VARA, Maria F. F.; PACHECO, Thaís. Educação Física e populações especiais. 

Curitiba: InterSaberes, 2018. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=grupos%2520especiais&searchpage=1&filtro=t

odos&from=&page=4&section=0#/legacy/161675 

TERRA, Newton L. Doenças geriátricas e exercícios físicos. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2016. 

Acesso Link. 

https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/52841 

VIEIRA, Alexandre A. U. (Org.). Exercícios físicos e seus benefícios no tratamento 

de doenças. Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2015. 

Acesso Link.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=exercicio%2520&searchpage=1&filtro=todos&f

rom=busca&page=-16&section=0#/legacy/168160 

Bibliografia complementar 

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 

2001.  

NERI, A. L. Qualidade de vida na idade madura. Campinas: Papirus, 2002.  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=grupos%2520especiais&searchpage=1&filtro=todos&from=&page=4&section=0#/legacy/161675
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=grupos%2520especiais&searchpage=1&filtro=todos&from=&page=4&section=0#/legacy/161675
https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/52841
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=exercicio%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-16&section=0#/legacy/168160
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=exercicio%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-16&section=0#/legacy/168160
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POLLOCK, M.; WILMORE, J. Exercício na saúde e doença: avaliação e prescrição 

para prevenção e reabilitação. São Paulo: Medsi, 1993.  

GÉIS, P. P. Atividade Física e Saúde na Terceira Idade. São Paulo: Artmed, 2008.  

GÓES, M. C. R. (Org.). LAPLANE, A. L.F (Org.). Políticas e práticas de educação 

inclusiva. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

 
 

4.18. HORA-AULA 

 

A seguir estão apresentados o aspecto legal e a ação institucional com respeito 

a duração da hora-aula na Van Gogh. 

 

4.18.1. Aspecto Legal 

 

A Resolução do CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007, dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e estabelece: 

 

[…] 
Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização acadêmica das 

Instituições de Educação Superior. 
 
§ 1º Além do que determina o caput, a hora-aula está referênciada às 

questões de natureza trabalhista. 
 
§ 2º A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula é 

uma atribuição das Instituições de Educação Superior, desde que 
feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas horárias 
totais dos cursos. 

 
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos 

duzentos (200) dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a 
definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente 
efetivo que compreenderá: 
I– preleções e aulas expositivas; 
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos 
individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades 
no caso das licenciaturas. 

 
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas 

(60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente 
efetivo. 

 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os 

projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer 
CNE/CES nº 261/2006 e desta Resolução, conjugado com os termos 
do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e Resolução CNE/CES nº 2/2007, 
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até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos termos da 
Portaria Normativa nº 1/2007. 

 
Art. 5º O atendimento do disposto nesta resolução referente às normas de 

hora-aula e às respectivas normas de carga horária mínima, aplica-
se a todas as modalidades de cursos – Bacharelados, Licenciaturas, 
Tecnologia e Sequenciais. 

 
Parágrafo único. Os cursos de graduação, bacharelados, cujas cargas 

horárias mínimas não estão fixadas no Parecer CNE/CES nº 8/2007 
e Resolução CNE/CES nº 2/2007, devem, da mesma forma, atender 
ao que dispõe o Parecer CNE/CES nº 261/2006 e esta Resolução. 

 
Art. 6º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do 

MEC nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e 
supervisão, no que for pertinente à matéria desta Resolução. 

[…] (Resolução CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007) 
 

 

4.18.2. Ação Institucional 

 

 Segundo LDB no seu Art. 47 “Na educação superior, o ano letivo regular, 

independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 

efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Considerando 

que a legislação estabelece um mínimo 200 dias letivos (100 por semestre) e a 

instituição estabelece hora-aula de 50 minutos  tem-se uma diferença de 1.000 

minutos ou 20 hora-aula (50 minutos).  

 

TABELA 4- COMPARATIVO – HORA-AULA. 

Letivos 

dias 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula 

diferença 

100 60 6.000 
 

100 50 5.000 1000 20 

 

Para clarificar, em cada disciplina tem-se que aumentar 20% das aulas para 

cumprir a carga horária prevista para cada disciplina. 

 
TABELA 5 - CARGA HORÁRIA EFETIVA PARA DISCIPLINAS DE 36 E 72 HORAS-AULA. 

 
Carga 

Horária 

Hora-aula 

minutos 

Carga 

Horária 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula 

suplementare

s 

Aulas 

Semestrais * 

Disciplina A 36 60     2.160 
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36 50 1.800 360 7,2 44* 

Disciplina B 72 60 4.320 
 

72 50 3.600 720 14,4 87* 

* Aulas efetivas e registradas no plano de aula e nos diários de classe de cada disciplina (com 20% de 
acréscimo nas aulas) 

 

Dessa forma, a carga horária mínima do curso é mensurada em horas (60 

minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. Serão 4 aulas por 

período (dia) (matutino, vespertino ou noturno – conforme o curso) de segunda a 

sexta-feira, DEVENDO UTILIZAR OS SÁBADOS. 

Em conformidade com o regimento interno a instituição estabelece o horário 

das aulas distribuído da seguinte forma: 

 

Horário das aulas para os cursos de graduação da Instituição 

Horários das Aulas Matutino Vespertino* Noturno* 

1ª Aula Início 08h20min 14h00min 19h00min 

Término 09h10min 14h50min 19h50min 

2ª Aula Início 09h10min 14h50min 19h50min 

Término 10h00min 15h40min 20h40min 

Intervalo Início 10h00min 15h40min 20h40min 

Término 10h20min 16h00min 21h00min 

3ª Aula Início 10h20min 16h00min 21h00min 

Término 11h10min 16h50min 21h50min 

4ª Aula Início 11h10min 16h50min 21h50min 

Término 12h00min 17h40min 22h40min 

*Turno previsto para o curso. 
Quadro 14 - Horário das aulas dos cursos da Instituição. 

 

4.19. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Informações acadêmicas em conformidade com PORTARIA NORMATIVA Nº 

23, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, alterada pela Portaria Normativa nº 742, de 3 de 

agosto de 2018. 

Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no 

mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as quais 

serão verificadas por ocasião do reconhecimento e das renovações de 

reconhecimento. 
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Art. 99. A instituição deverá afixar, em local visível, junto à secretaria 
acadêmica, as condições de oferta do curso, informando 
especificamente: 
I - o ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário 
Oficial da União, observado o regime de autonomia, quando for o caso; 
II - os dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em 
exercício; 
III - a relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a 
respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 
IV - a matriz curricular de todos os períodos do curso; 
V - os resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, quando 
houver; e 
VI - o valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 
alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e 
todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 
§ 1º A instituição manterá, em página eletrônica própria e também na 
secretaria acadêmica, para consulta dos alunos ou interessados, o registro 
oficial devidamente atualizado das informações referidas no caput, além dos 
seguintes elementos:  
I - íntegra do PPC, com componentes curriculares, sua duração, requisitos e 
critérios de avaliação; 
II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o estatuto ou 
regimento; 
III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, físico, 
virtual ou ambos, relacionada à área do curso, inclusive sobre o 
compartilhamento com outros cursos, política de atualização e 
informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização; 
IV - descrição da infraestrutura física e virtual destinada ao curso, inclusive 
sobre o compartilhamento com outros cursos, quais sejam: laboratórios, 
equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação; 
V - relação de polos de EaD, com seus respectivos atos de criação, cursos e 
vagas ofertados, em conformidade com as informações constantes do 
Cadastro e-MEC, e a descrição da capacidade de atendimento da 
comunidade acadêmica, da infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, 
com comprovação por meio de fotos e vídeos; e 
VI - relação dos ambientes profissionais, quando for o caso, com indicação 
dos cursos que os utilizam, explicitada a articulação com a sede e os polos 
EaD. 
§ 2º O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a ser 
publicado no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da seleção, deverá 
conter pelo menos as seguintes informações:  
I - denominação, grau e modalidade de cada curso abrangido pelo processo 
seletivo; 
II - ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no DOU, 
observado o regime da autonomia, quando for o caso; 
III - número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento ou por polo de 
EaD, de cada curso, observado o regime da autonomia, quando for o caso; 
IV - número de alunos por turma; 
V - local de funcionamento de cada curso constante no Cadastro e-MEC; 
VI - normas de acesso; e 
VII - prazo de validade do processo seletivo.  
§ 3º As IES detentoras de prerrogativas de autonomia, bem como as 
faculdades que receberem prerrogativa para o registro de seus diplomas, 
determinarão o fluxo do respectivo processo de registro, dentro dos limites de 
sua autonomia e desde que observada a legislação vigente.  
§ 4º A expedição e o registro do diploma e do histórico escolar final 
consideram-se incluídos nos serviços educacionais prestados pela 
instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a 
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hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento 
gráfico especiais, por opção do aluno.  
 
 

4.20. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA (RESOLUÇÃO CNE/CP N° 01 
DE 17 DE JUNHO DE 2004) 

 

A Lei 10639, o Parecer do CNE 03/2004 e a Resolução 01/2004 são 

instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais 

quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que sua adoção ainda não se 

universalizou nos sistemas de ensino, há o entendimento de que é necessário 

fortalecer e institucionalizar essas orientações. 

Nesse sentido a instituição elaborou um “Plano de Implementação da 

Educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de história e cultura Afro-

brasileira e Africana”. Este documento foi construído em consonância com a Lei 

10.639 e o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de história e cultura Afro-

brasileira e Africana que estabelece o ensino da História da África e da Cultura afro-

brasileira nos sistemas de ensino. 

Além disso, o conteúdo referente à Educação das Relações Etnicorraciais e 

para o ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana é abordado de forma 

trasnfersal no currículo e em específico nas disciplinas POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E 

ÉTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA, ANTROPOLOGIA CULTURAL e CAPOEIRA. 

 

4.21. DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

Conforme consta no PARECER CNE/CP N°: 8/2012, ao considerar a Educação 

em Direitos Humanos, como um paradigma construído com base nas diversidades e 

na inclusão de todos (as) os (as) estudantes, deve perpassar, de modo transversal, 

currículos, relações cotidianas, gestos, “rituais pedagógicos”, modelos de gestão. 

Sendo assim, um doas meios de sua efetivação no ambiente educacional também 

poderá ocorrer por meio da (re)produção de conhecimentos voltados para a defesa e 

promoção dos Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos envolve também 
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valores e práticas consideradas como campos de atuação que dão sentido e 

materialidade aos conhecimentos e informações. 

Para o estabelecimento de uma cultura dos Direitos Humanos é necessário que 

os sujeitos os signifiquem, construam-nos como valores e atuem na sua defesa e 

promoção. A Educação em Direitos Humanos tem por escopo principal uma formação 

Ética, crítica e política. A primeira se refere à formação de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a 

justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro ético-

político para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A 

formação critica diz respeito ao exercicio  de juizos reflexivos sobre as relações entre 

os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas 

institucionais coerentes com os Direitos Humanos. 

Segundo o Regimento Geral da Instituição, as finalidades da IES, constantes, 

inclui o respeito e a difusão princípios universair dos direitos humanos: 

 

[…] 
Integrada por uma comunidade de professores, alunos e de pessoal técnico 
e de apoio administrativo, para a concretização de sua missão, tem por  
objetivos: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
dopensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura,e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em 
que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentosque vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora doconhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
emparticular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

No desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em conformidade com os 

princípios da Entidade Mantenedora, respeitará e difundirá os princípios universais 

dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente. A Van Gogh garantiu na 
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forma de Portaria da Direção Geral a inclusão da Educação em Direitos Humanos, de 

modo transversal, na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP), do 

Regimentos Interno, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC). 

Além disso, a IES optou na inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 

em Direitos Humanos na organização currícular como um conteúdo específico da 

disciplina de ANTROPOLOGIA CULTURAL. 

 

4.22. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

A Educação Ambiental (EA) é um ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação 

e utilização sustentável dos seus recursos.  É um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os problemas 

ambientais, presentes e futuros, conforme a UNESCO. 

Não há dúvidas de que o ser humano vem sistematicamente, ao longo dos 

séculos, consumindo os recursos naturais do planeta sem se preocupar com as 

futuras gerações. Entretanto, nos últimos 50 anos, com a explosão demográfica que 

assolou o planeta, o consumo dos recursos naturais disponíveis na natureza vem 

crescendo de forma avassaladora e o seu impacto no meio ambiente, é cada vez mais 

evidente e contumaz. A dicotomia entre consumo e sustentabilidade é, sem dúvida, 

um dos principais desafios do século XXI. Trazer ao consumismo um nível de 

racionalidade que o torne sustentável e capaz de frear o seu déficit ecológico e que 

vem causando, sorrateiramente, a escassez dos recursos naturais, é sem dúvida, 

tarefa árdua imposta a cada operador de Educação Ambiental.   

 

4.22.1. Princípios da Educação Ambiental 

Entende-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. 



 

174 
 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.A instituição 

estabelece como princípios básicos da sua proposta de educação ambiental: 

I -o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI- a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

4.22.2. Objetivos da educação ambiental 

 

São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV -o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 

e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
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equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII- o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

4.22.3. Ações previstas para implantação na IES da educação ambiental 

 

As ações previstas pelas IES devem seguir os seguintes propósitos: 

a) A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal. 

b) A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

c) Os professores em atividade devem receber formação complementar em 

suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

d) A integração da educação ambiental às disciplinas deve se realizar de modo 

transversal, contínuo e permanente. 

e) A adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

Para garantir a completa integração da educação ambiental às disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente a instituição construiu sua 

“Política de Educação Ambiental”. 

Além das ações previstas pela IES na “Política de Educação Ambiental”, o 

conteúdo referente à Educação Ambiental é abordado na disciplina de Esportes de 

Aventura I e II 
 

 

4.22.4. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Para o atendimento aos aspectos pertinentes, relacionados com a Proteçãodos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na LeiN° 
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12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteçãodos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e que alterou o § 3o doart. 

98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IES, por meio de PORTARIAda 

Direção Geral, estabeleceu as políticas institucionais referentes ao assunto. 

No curso, a questão da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista é tratada na disciplina POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E ÉTICA DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA e ESPORTE ADAPTADOS. 

 

4.23. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Na Van Gogh, o Curso de Educação Fisica recebe atenção especial na 

realização de atividades complementares. Embora a existência curricular destas 

atividades seja um saudável estímulo para que o aluno complemente sua formação 

profissional em outros locais, que não o espaço estritamente acadêmico, a VAN 

GOGH oferece oportunidades múltiplas para que o aluno integralize sua carga de 

atividades complementares na própria Faculdade, promovendo eventos, programas e 

projetos que estabelecem pontes entre Academia, Círculo Profissional e Comunidade, 

democratizando e enriquecendo de experiências a vida acadêmica do estudante.  

A compreensão de que as atividades complementares traçam um espaço 

conceitual bastante amplo, mas que está limitado pela sua qualidade e relevância para 

a formação profissional do aluno, permite ainda que a Coordenação de Atividades 

Complementares estabeleça regras e limites para seu aproveitamento, expressas em 

Regulamento específico. Contudo, as atividades complementares devem ter 

aderência à formação geral e específica do discente. 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 

o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 

que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

As Atividades Complementares visam articular a relação teoria-prática e 
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promover a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para concretizar sua finalidade 

o Conselho de Curso juntamente com o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) regulamentaram as Atividades Complementares, 

determinando formas de controle das atividades que deverão possuir como norte: 

monitoria, visitas monitoradas, iniciação científica, projetos e cursos de extensão, 

publicação de produção científica, participação em seminários, congressos, 

simpósios, entre outras atividades definidas no plano acadêmico do curso e de acordo 

com as Diretrizes Curriculares.  

 

4.23.1. Regulamento das Atividades Complementares 

 

Na sequência está apresentado o Regulamento das Atividades 

Complementares. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art.1º O presente regulamento integra os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
de Graduação da Van Gogh, na condição de anexo, e têm por finalidade 
normalizar as Atividades Complementares que o compõem, sendo o seu 
integral cumprimento indispensável para a colação de grau.  
Art. 2º As Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da Van 
Gogh envolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão e têm como 
objetivos:  
- Buscar a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade pela efetiva integração 
entre os conteúdos de ensino que compõem os currículos dos cursos; 
Integrar teoria/prática, por meio de vivência e/ou observação de situações 
reais;  
- Propiciar a contemporaneidade do currículo, ensejando o desenvolvimento 
de temas emergentes da área, decorrentes das transformações da sociedade 
e de seus avanços; Articular o trinômio: ensino, pesquisa e extensão; 
Promover a contextualização do currículo a partir do desenvolvimento de 
temas regionais e locais, julgados significativos para a formação profissional 
pretendida; Adequar o currículo aos interesses individuais dos alunos; 
Ampliar a dimensão do Currículo Pleno pela pluralidade e diversificação das 
atividades que podem ser vivenciadas pelo aluno;  

− Possibilitar aos alunos exercitarem o seu livre arbítrio e a sua cidadania, 
atuando como sujeitos ativos, agentes do seu próprio processo histórico, 
capazes de selecionar os conhecimentos mais relevantes para os seus 
processos de desenvolvimento.  
 
II – DA COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 
Art.3º Compõem o currículo pleno dos cursos de graduação da VAN GOGH, 
em um máximo de dez por cento da carga horária curricular.  
Art.4º A carga horária mínima destinada as Atividades Complementares a ser 
desenvolvida ao longo do Curso será indicada no Projeto Pedagógico de cada 
Curso, não podendo ser preenchida com menos de três tipos de atividades, 
sendo que o seu cumprimento integral deverá ocorrer até o último período do 
curso, em qualquer época e constitui condição indispensável para a colação 
de grau.  
§ 1º As Atividades Complementares poderão ser realizadas na própria 
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Instituição ou fora dela, podendo ser à distância ou presencial.  
§ 2º Nenhuma atividade poderá ultrapassar quarenta por cento (40%) do total 
da carga horária de Atividades Complementares.  
§ 3º No anexo deste regulamento encontra-se a tabela com a distribuição da 
carga horária por tipo de atividade.  
Art. 5º Todas as Atividades Complementares deverão ser aprovadas pelos 
Conselhos dos respectivos Cursos.  
Art. 6º São consideradas atividades que podem integrar as Atividades 
Complementares:  

− Monitorias em disciplinas que compõem o currículo pleno do curso;  

− Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados 
pela Faculdade;  

− Participação em projetos de pesquisas e/ou de iniciação científica 
orientados por docente da Faculdade;  

− Atividades de extensão;  

− Participação em cursos de línguas estrangeiras, informática, etc.;  

− Disciplinas cursadas em outros Cursos de graduação ou pós-graduação;  

− Disciplinas pertencentes a cursos superiores de outras instituições de 
ensino superior, independentemente de área, desde que cursadas 
regularmente pelo aluno, conforme comprovação oficial da respectiva 
Instituição;  

− Eventos diversos (participação em jornadas, simpósios, congressos, 
seminários, encontros, conferências, fóruns, debates, cujos temas sejam 
relacionados ao curso, realizados nas Faculdades ou fora dela);  

− Eventos culturais e sociais;  

− Representação e administração em entidades estudantis, atividades de 
representação e participação em Conselhos;  

− Trabalhos comunitários e voluntários;  

− Publicação de artigos coordenados por docente da Faculdade;  

− Visitas técnicas ou viagem de estudo que não componham o programa de 
Estágio Supervisionado ou de disciplinas do Curso;  

− Participação em empresas juniores, agência, escritórios, laboratórios, etc., 
desde que não componham o programa de Estágio Supervisionado ou de 
disciplinas do Curso;  

− Participação em grupo de estudos;  

− Monografia, desde que não seja componente curricular do Projeto 
Pedagógico;  
 
III – DA ATRIBUIÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR  
 
Art. 7º Cada Curso terá um professor com carga horária semanal definida de 
acordo com o número de turmas a serem atendidas para atuar como 
professor orientador de Atividades Complementares.  
Art. 8º Funções do professor orientador de Atividades Complementares:  

− Identificar e divulgar eventos da área do Curso em conformidade com o Art. 
6º deste regulamento;  

− Organizar, quando for o caso, a participação de alunos em eventos;  

− Analisar documentos apresentados pelos alunos para comprovar a 
realização de cada Atividade Complementar e, se considerar suficiente, 
rubricar indicando a validade do documento para o cômputo geral;  

− Orientar, acompanhar e controlar por aluno o desenvolvimento das 
Atividades Complementares;  

− Intervir junto a alunos que se encontram em atraso no desenvolvimento de 
Atividades Complementares;  

− Elaborar a programação de Atividades Complementares a serem ofertadas 
pelo curso no semestre seguinte;  

− Elaborar relatório das Atividades Complementares realizadas pelo curso ao 
final de cada semestre letivo.  
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IV – DOS REGISTROS  
 
Art. 9º Todas as atividades objeto deste Regulamento serão comprovadas 
pelo próprio aluno, ao professor orientador de Atividades Complementares 
por meio de formulário próprio, relatórios e comprovação documental própria. 
Art. 10. À vista da documentação comprobatória própria, compete a cada 
Coordenação de Curso, supervisionada pelo Coordenador de Atividades 
Complementares, caso houver, ou por meio do professor orientador de 
Atividades Complementares, encaminhar no final do semestre à Secretaria 
da Faculdade, o relatório final indicando a situação de cada aluno e 
especificando a carga horária total para os devidos registros.  
§ 1º A Secretaria procede ao registro no histórico escolar do aluno indicando 
o número de horas já desenvolvidas e se está concluída ou em curso.  
§ 2º A carga horária total cumprida pelo aluno em Atividades 
Complementares, será quantificada em campo próprio de seu histórico 
escolar.  
§ 3º Só serão computadas as atividades realizadas durante o período em que 
o aluno estiver matriculado no curso e frequentando regularmente. Excetua-
se da condição de frequência somente os casos de Exercício Domiciliar.  
§ 4º O registro do rendimento acadêmico em Atividades Complementares se 
fará por meio da indicação de carga horária, não sendo passível de nota 
numérica.  
 
V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 11. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão dirimir 
dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento, bem como suprir as 
lacunas constatadas durante a sua aplicação, pela expedição das normas 
complementares necessárias.  
§ 1º O presente Regulamento só pode ser alterado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Van Gogh.  
§ 2º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria 
Acadêmica da Faculdade, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  
Art. 12. Este Regulamento entra em vigor após o parecer do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e aprovação da Diretoria Geral. 

 

 

4.23.2. Mecanismos efetivos de acompanhamento e cumprimento das 

atividades 

 

O Curso de Educação Fisica dispõe de coordenação para atividades 

complementares, que compreende seu planejamento, execução e acompanhamento, 

dispondo de estrutura administrativa própria. Os mecanismos de acompanhamento 

disponíveis são o regulamento específico, com previsão e equivalência em horas das 

atividades, a abertura de procedimentos administrativos para aproveitamento de 

atividades realizadas fora da IES, para integralização de carga-horária obrigatória em 

atividades complementares. Dispõe também de supervisão, por parte da coordenação 
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de atividades complementares, da frequência e condições de participação nas 

atividades promovidas pela IES (relatórios), com determinação de carga-horária e sua 

comunicação oficial para o controle acadêmico.  

 

4.23.3. Oferta regular de atividades pela IES 

 

A carga horária das atividades complementares a ser integralizada no curso de Educação 

Fisica é de 200h. É um componente curricular obrigatório e obedece ao Regulamento das 

Atividades Complementares da VAN GOGH. 

 

O incentivo à realização de atividades fora da própria IES consiste basicamente 

de previsão específica em regulamento para aproveitamento integral ou parcial de 

carga horária pelo exercício de variadas modalidades de atividades, nos níveis de 

ensino, pesquisa e extensão. Além dessa diretriz fundamental, busca-se, ainda, 

informalmente ou mediante convênio, incentivar a realização de atividades fora da 

IES, seja mediante benefício financeiro para tanto, ou mesmo, reconhecendo e 

divulgando eventos, projetos e programas no espaço acadêmico. 

4.24. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

A aprendizagem baseada na prática é priorizada no projeto de Educação 

Fisica da Van Gogh, reservando-se períodos para desenvolvimento dos estágios 

básicos e profissionalizantes supervisionados, distribuídos ao longo de seis semestres 

letivos. A inserção precoce dos estudantes na realidade é fator decisivo para que o 

olhar de cada estudante se detenha no exame do contexto que o circunda.  

Assim, são apresentadas múltiplas oportunidades de interação na, com e para 

a comunidade, centrando a atenção de cada estudante para uma área de abrangência 

dos serviços ao longo dos anos de graduação, permitindo a criação de um vínculo que 

legitima a atuação do acadêmico em um local de referência. Na concepção do curso, 

a matriz curricular refere-se ao conjunto de disciplinas obrigatórias e optativas e o 

estágio a um conjunto de atividades supervisionadas, de cunho profissionalizante, que 

legalmente o aluno deve cumprir para completar seu currículo acadêmico. Para isso 

a IES possui convênios que proporcionam integração entre ensino e mundo do 

trabalho. 
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O estágio, como necessária qualificação para o discente, deve propiciar a 

complementação do ensino e da aprendizagem, a ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com o currículo, constituindo-se em 

instrumento de integração e de aperfeiçoamento humano e técnico-científico do aluno.  

 

4.24.1. Carga Horária de Estágio 

 

A carga horária do Estágio a ser integralizada no curso de Educação Fisica é 

de 540 horas, correspondentes a 20% do currículo conforme prevista Resolução 6 

de 18 de dezembro de 2018. É um componente curricular obrigatório e obedece ao 

Regulamento de Estágio da Van Gogh e as normas fixadas pelo Colegiado do Curso 

de Educação Fisica juntamente com o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE). 

 As atividades de estágio são obrigatórias e preponderantemente práticas e 

devem proporcionar ao aluno a participação em situações reais de vida e trabalho, 

nas profissões da área dos cursos que integram, além das práticas simuladas. 

Os estágios curriculares supervisionados de ensino se desenvolverão da 

seguinte forma:  

− Estágio Supervisionado I - 135 horas – 5º Termo  

− Estágio Supervisionado II - 135 horas – 6º Termo  

− Estágio Supervisionado III – 135 horas – 7º Termo 

− Estágio Supervisionado IV – 135 horas – 8º Termo  

Os Estágios são, necessariamente, supervisionados por professores do curso 

e técnicos das instituições conveniadas. O aluno do curso conta com o apoio do 

Núcleo de Supervisão de Estágios, que tem por finalidade, orientá-lo em suas 

necessidades de estágios, bem como manter uma ligação entre aluno e a 

organização.  

Outra finalidade do setor do Núcleo de Supervisão de Estágios é a de fornecer 

informações e documentos necessários, tanto para as empresas e organizações como 

para os alunos, visando à celebração de estágios entre ambos.  As atividades de 

estágio serão documentadas por meio de relatórios de atividades (parciais e finais) 

que identificarão a natureza e as características da unidade concedente de estágio, a 

estrutura organizacional, as rotinas de trabalho e, de maneira mais específica, as 
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atividades desenvolvidas pelo estagiário.  

Os relatórios de atividades, bem como a ficha de frequência serão 

apresentados ao professor orientador, obedecendo aos critérios, datas e metodologia 

de expressão escrita previamente estabelecidas para que seja desenvolvida a 

orientação e avaliação. Além da atuação do professor orientador, o aluno tem ainda o 

acompanhamento do supervisor de campo (profissional da área de abrangência do 

curso ou em áreas correlatas). 

 

4.24.2. Sistema de acompanhamento e avaliação de Estágio 

 

O acompanhamento do estágio em toda sua abrangência será realizado 

diretamente pelas seguintes instâncias: Supervisor Local, quando houver, e o 

professor-orientador de estágio por domínio de atuação. Em todo local de estágio 

deverá existir o registro da frequência do estagiário, esta informação deverá também 

estar disponível para acompanhamento do professor-orientador de estágio. 

 

4.24.3. Sistema de Avaliação do Estágio 

 

A avaliação é feita pelo professor-orientador de estágio, pelo Coordenador 

Técnico e, no caso de estágio realizado em outra instituição além da Faculdade, a 

avaliação é feita em conjunto com o Supervisor Local.  

Os critérios de avaliação são: interesse, participação e desempenho do aluno 

no estágio, assiduidade e trocas de conhecimento na supervisão semanal, 

organização no preenchimento de prontuários e apresentação de relatórios. O 

estagiário será acompanhado permanentemente e avaliado formalmente ao final de 

cada bimestre do período. Durante a realização do estágio o aluno deverá organizar 

o Diário de Campo registrando todas as suas atividades, seu desempenho e 

dificuldades encontradas.  

O Diário de Campo é um instrumento de avaliação do estágio a ser apresentado 

formalmente, ao final de cada bimestre, aos avaliadores. Os professores-orientadores 

e Supervisor Local receberão do Coordenador de cada área de estágio o formulário 

para realização da avaliação do estagiário ao final de cada bimestre. O estagiário 

receberá o formulário para realizar a autoavaliação ao final dos bimestres do período 
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acadêmico. A nota obtida pelo estagiário em cada bimestre corresponde à média 

obtida entre três instâncias, de acordo com critérios a serem estabelecidos.  O 

estagiário que for afastado do local de estágio, por iniciativa da instituição e 

encaminhado à instituição formadora, estará automaticamente reprovado no período 

em curso, devendo cumprir novamente o estágio em outro semestre.  

 

4.24.4. Relatórios de Atividades de Estágio 

 

As atividades de estágio serão documentadas por meio de relatórios de 

atividades (parciais e finais) que identificarão a natureza e as características da 

unidade concedente de estágio, a estrutura organizacional, as rotinas de trabalho e 

de maneira mais específica as atividades desenvolvidas pelo estagiário.  

Os relatórios de atividades, bem como a ficha de frequência, serão 

apresentados ao professor-orientador mensalmente, obedecendo aos critérios, datas, 

metodologia de expressão escrita estipulada, objetivando a orientação e avaliação. 

 

4.24.5. Participação em atividades reais conveniadas 

 

O Estágio Supervisionado será formalizado a partir da realização de convênios, 

entre a unidade concedente de estágio e a Faculdade, observando os dispositivos 

legais que definem a prática de estágio. Para tanto, serão mantidos contatos com as 

organizações da região.  O aluno, ao definir o campo de estágio, firmará um termo de 

compromisso com a unidade concedente que estipulará entre outros itens, prazos, 

carga horária, sistema de bolsas e atividades a serem desenvolvidas. 

A Van Gogh possui um Regulamento de Estágio específico impresso e 

disponível para a Comissão in loco. 

 

 

4.25. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, ou Trabalho de Curso (TC), 

disciplina obrigatória, é um processo pedagógico de elaboração acadêmica individual, 

é previsto na matriz curricular do Curso de Educação Fisica nas disciplinas Trabalho 

de Conclusão de Curso I (com 36h no 7º Termo) e Trabalho de Conclusão de Curso 
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II (com 36h  no 8º Termo). O TCC (ou TC) aborda temáticas pertinentes a sua 

graduação com orientação de docente de ensino superior e será supervisionado por 

um docente, de modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação 

técnico-científica, a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do 

último ano do curso. O TCC visa o aprofundamento dos estudos acadêmicos, com 

estímulo à produção científica, para o aprimoramento das competências de análise, 

de redação e de crítica científica e de apresentação e divulgação de resultados de 

estudos superiores. Implica em elaboração textual, monográfica de ensaio ou artigo. 

Todo o processo contará com professor regente, responsável pelos TCC. O trabalho 

final será defendido, e deverá ser aprovado, perante banca composta por três 

professores universitários, em seminário de TCC. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso dispõe de regulamentação específica, o 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A carga horária das atividades 

de conclusão de curso a ser integralizada no curso de Educação Fisica é de 72 horas. 

 

4.26. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Na sequência estão apresentados os aspectos que envolvem a avaliação do 

ensino-aprendizagem na Van Gogh e no Curso de Educação Fisica. 

 

4.26.1. Formas de Avaliação do Ensino Aprendizagem 

 

A Van Gogh assume a posição teórica segundo a qual a avaliação é uma 

operação descritiva e informativa nos meios que emprega, formativa na intenção que 

lhe preside e independente face à classificação, em âmbito mais vasto e conteúdo 

mais rico, demonstrando assim que a avaliação constitui uma operação indispensável 

em qualquer sistema escolar.  

Há sempre, no processo de ensino-aprendizagem, um caminho a seguir entre 

um ponto de partida e um ponto de chegada. Naturalmente é necessário verificar se 

o aluno está caminhando em direção à meta, se alguns pararam por não saber o 

caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. É essa informação, sobre o 

progresso de grupos e de cada um dos seus membros, que a avaliação tenta recolher 
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e que é necessária a professores e alunos.  

A avaliação é um procedimento que descreve quais conhecimentos, atitudes 

ou aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 

determinado ponto do percurso e que dificuldades apresentam em relação a outros. 

Esta informação é necessária ao professor para procurar meios e estratégias que 

possam ajudar os alunos a resolverem essas dificuldades e é necessária aos alunos 

para se aperceberem delas (não podem os alunos identificar claramente as suas 

próprias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com a 

ajuda do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma intenção 

formativa.  

A avaliação proporciona também o apoio a um processo, contribuindo para a 

obtenção de produtos ou resultados de aprendizagem. A avaliação aqui apresentada 

enquadra-se em três grandes categorias: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Um sistema de avaliação como qualquer outro sistema, se assenta em determinados 

pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam exequível.  

No contexto de ensino-aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação de 

resultados se não se assumir um planejamento de todo o processo. Por intermédio 

dessa operação de planejamento, identifica-se o que se pretende atingir (os objetivos 

de aprendizagem), concebe-se o processo de chegar até lá (os métodos, meios e 

materiais) e, finalmente, a maneira de saber se conseguiu, ou não, o pretendido (tipos 

e instrumentos de avaliação).  

Neste contexto, a definição de objetivos adquire uma grande importância na 

avaliação. Assim, além de formular objetivos, convém que o professor os classifique, 

isto é, que decida em que domínio de comportamento humano se inscreve e em que 

nível de atuação se situa. É neste ponto que o professor tem de estabelecer 

prioridades para efeitos de avaliação de aprendizagem, salientando certos 

comportamentos e conteúdos e planejando cuidadosamente, assim, a avaliação dos 

objetivos selecionados.  

A avaliação de um segmento – maior ou menor – de aprendizagem não pode 

ser deixada à inspiração de momento ou improviso quando chega à ocasião de 

proceder à "avaliação dos alunos". Na verdade, não são os alunos em si mesmos os 

objetos da avaliação – embora sejam os visados – mas sim os resultados da 

aprendizagem que, se manifestando por meio deles, não deixam de representar em 
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grande parte o produto do trabalho do professor.  

Desta forma, na avaliação de resultados, é difícil dizer se quem está mais em 

foco é o professor ou são os alunos, sendo certo que, sejam os resultados bons ou 

maus, se refletem tanto sobre um como sobre os outros. Assim, o sistema de 

avaliação adotado pela Instituição e seus docentes atende aos seguintes 

pressupostos gerais:  

− Contribuir para uma aprendizagem mais rica, na quantidade de aptidões 

adquiridas e no grau de proficiência com que cada uma é denominada;  

− Fornecer indicadores que levem a um ensino de maior qualidade e eficácia;  

− Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam construir 

uma base para a apreciação do trabalho do aluno, para a atribuição de 

classificações quando tal é necessário e para a tomada de decisões relativas à 

promoção para a etapa seguinte.  

Na explicitação das práticas referentes à avaliação da aprendizagem, a 

orientação é dada, ainda, pelas disposições contidas no Regimento da Faculdade. 

Tem-se presente que os resultados da avaliação dos alunos têm uma função 

importante que é a de fornecer elementos para orientação do processo educativo. 

 

4.26.2. Coerência do sistema de avaliação 

 

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e, 

ao mesmo tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos 

tradicionais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para obter 

medição, em termos de rendimento. 

A tendência é a de que a avaliação amplie seus domínios para além do seu 

âmbito tradicional, ou seja, da avaliação da aprendizagem, estendendo-se agora, de 

modo cada vez mais consciente, sistemático e fundamentado Científicamente, às 

políticas educacionais, às reformas e inovações do sistema educacional, dos projetos 

pedagógicos, dos currículos e dos programas. 

O desafio que a avaliação representa para o docente é que, apesar de ser vista 

como um comportamento comum aos seres humanos, porque estes estão 

constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanto aparenta. 

O conceito de avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de 

acordo com o seu contexto, mas em sua essência avaliar é julgar algo ou alguém 



 

187 
 

quanto a seu valor. A avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, pois ela não 

tem significado fora da relação com um fim, e de um contexto em que o avaliador se 

pronuncia sobre o objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso. 

A participação do acadêmico na avaliação se dá pela Autoavaliação que deve 

se realizar de forma crítica e reflexiva. Ela revela conhecimentos, habilidades e 

valores, encoraja a reflexão do aluno, atende as diversidades de interesses e facilita 

o diálogo entre alunos e professores. 

A avaliação do desempenho escolar deve ser entendida como um diagnóstico 

do desenvolvimento do aluno em relação ao processo ensino-aprendizagem na 

perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: 

− diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos 

que nortearão o planejamento da prática docente; 

− verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de 

construção e de recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido; 

− fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o trabalho 

realizado, tendo em vista o planejamento constante; 

− possibilitar ao aluno tomar consciência de seus avanços e dificuldades, 

visando ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem; 

− embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos alunos. 

A avaliação do desempenho escolar far-se-á por meio de elementos que 

comprovem eficiência nos estudos, trabalhos escolares e pesquisas. É realizada por 

disciplina, conjunto de disciplinas ou área de conhecimento, conforme as atividades 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento, sendo 

considerado reprovado o aluno que não cumprir o mínimo estabelecido pela legislação 

vigente. 

 

4.26.3. Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

A avaliação é concebida como um momento da aprendizagem, feita a partir de 

um acompanhamento sistemático, visando à verificação e o monitoramento dos 

objetivos pretendidos, permitindo diagnosticar e configurar o real aproveitamento 

discente durante o curso. Porém, na medida em que a avaliação é um instrumento 
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dotado de reversibilidade (isto é: avalia o próprio avaliador), serve também de meio 

para o aprimoramento do ensino.  

Trata-se, portanto, de um precioso instrumento de mão dupla: permite 

diagnosticar o nível de aproveitamento dos alunos e corrigir as falhas existentes no 

método de ensino. No que se refere aos procedimentos de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, as normas regimentais da Van Gogh determinam que o 

aproveitamento escolar seja avaliado mediante verificações parciais, durante o 

período letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, 

em notas de zero a dez, permitindo-se apenas uma casa decimal. 

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstos 

nos respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. O 

professor deverá aplicar duas avaliações parciais por escrito, por semestre, sendo 

esta impreterivelmente realizada na Semana de Prova, conforme o calendário 

acadêmico. 

O professor, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, pode 

promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que 

podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites 

definidos pelo Conselho de Curso. 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e 

responsabilidade do controle de frequência dos alunos.É atribuída nota zero ao aluno 

que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, quando da elaboração dos 

trabalhos, de verificações parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte 

na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação 

de sanções cabíveis por ato de improbidade. A cada verificação de aproveitamento é 

atribuída uma nota, expressa em grau de zero a dez. 

É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada. O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, 

nas datas fixadas, pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de 

acordo com o calendário acadêmico, cabendo a decisão ao Diretor Acadêmico. O 

aluno poderá, também, requerer ao Diretor Acadêmico uma prova substitutiva para 

substituir a menor nota em uma das avaliações parciais do bimestre.  Pode ser 
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concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao Diretor Acadêmico, 

no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado. O professor responsável 

pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, devendo, sempre, fundamentar sua 

decisão.  

Poderá o aluno, desde que justifique em requerimento próprio, solicitar ao 

Diretor Acadêmico que submeta seu pedido de revisão à apreciação de outros 

professores do mesmo Curso. Na revisão da nota, se os professores concordarem em 

alterar, esta decisão é a que prevalece; não havendo unanimidade, prevalece a nota 

atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova. Atendida, em qualquer caso, 

a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) às aulas e demais atividades 

escolares programadas, o aluno é aprovado: 

I - Independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não inferior 

a sete (7,0), correspondente à média aritmética das notas parciais realizadas durante 

o período letivo; e 

II - mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior a sete 

(7,0) e igual ou superior a quatro (4,0) e obtiver média final não inferior a cinco (5,0), 

correspondente à média aritmética entre a nota de aproveitamento e a nota de exame 

final. 

Conforme pevisto no regimento, as médias são expressas em números inteiros 

ou em números inteiros mais uma casa decimal, não havendo arredondamento. 

É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) das aulas e 

demais atividades programadas, em cada disciplina;  

II - não obtiver, na disciplina, média final igual ou superior a cinco (5,0); e 

III - obtiver média parcial inferior a quatro (4). Neste caso, não poderá, inclusive, 

realizar exame final. 

O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deve repetir a disciplina em Regime de Dependência ou poderá requerer o 

Regime Especial de Recuperação (RER). 

O aluno reprovado na disciplina e, com frequência mínima de setenta e cinco 

por cento (75%) e nota não inferior a dois (2,0), poderá requerer o Regime Especial 

de Recuperação (RER). O regime de que trata o artigo correspondente da norma, será 

concedido quando atendidas as seguintes condições: 
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I - desde que seja cursada no semestre subsequente; 

II - uma única vez na mesma disciplina e em apenas duas, em cada semestre, 

reservado ao aluno o direito de escolha quando ocorrerem reprovações em mais de 

duas disciplinas. 

Os programas de atividades e de orientação bem como as formas de avaliação 

relativas ao Regime Especial de Recuperação (RER), deverão ser elaborados pelo 

professor responsável pela disciplina e encaminhados à Coordenadoria de Curso para 

manifestação. O professor responsável deverá acompanhar o aluno no processo de 

RER, tanto nos casos de disciplinas teóricas quanto nas disciplinas práticas, 

orientando-o para as provas, trabalhos e/ou outros instrumentos de avaliação a que 

será submetido. 

O aluno que, reprovado, não cursar a disciplina em Regime Especial de 

Recuperação (RER) e desde que obedecidas às normas aplicáveis, somente poderá 

repetir a disciplina em Regime de Dependência. É promovido, ao período letivo 

seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, 

ainda, a promoção com dependência.  

O aluno, promovido em Regime de Dependência, deve matricular-se em 

período seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a compatibilidade 

de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências de frequência 

e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. Podem ser ministradas aulas 

de dependência e de adaptação de cada disciplina, em horário ou período especial, a 

critério da coordenadoria de cada curso.  

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo 

CONSEPE, aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração 

do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

TODOS OS CRITÉRIOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ENSINO-

APREDIZAGEM ESTÃO DEFINIDOS NO REGIMENTO INTERNO DA VAN GOGH. 

 

4.26.4. Sistema de Autoavaliação do Curso 

 

O fim último da avaliação é atingir a Qualidade em Educação. Falar de 

Qualidade em Educação é uma tarefa não muito fácil, no entanto, é imprescindível, 
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dado que representa um conceito eminentemente desgastado pela vulgaridade de 

uso, e que ainda não foi adequadamente atingido em sua essência.  

Sabe-se que qualidade é o objeto e o objetivo de todo processo avaliativo. 

Aquilatar, apreciar criticamente, fazer recomendações e potencializar as condições 

para desenvolver Qualidade, é tudo o que queremos quando se trata de Avaliação. 

Definir qualidade é fundamental para a garantia de um processo de interpretação 

avaliativa pertinente, coerente e relevante, que não incorra, nem no viés, nem no 

reducionismo, nem na repetição cíclica e permanente.  

A qualidade é o fiel da excelência acadêmica, da pertinência e da relevância 

social universitária. Este é o seu alicerce, e seus critérios são construídos em bases 

sociais, históricas, culturais, políticas, filosóficas, éticas, epistemológicas e de 

comunicação, sendo, portanto, educativas. Essa qualidade refere-se à sociedade que 

queremos e produz-se de acordo com o sistema de valores dos grupos humanos. 

Qualidade de ensino só se obtém por meio de gestões que se orientam por 

planejamentos globais e competentes que ousam articular o compromisso com os 

índices de produtividade, com a escolha produtiva e ética dos melhores caminhos ou 

atalhos a serem seguidos para, simultaneamente, responder ao mercado e à 

sociedade a quem prioritariamente se deve prestar contas. Essa parece ser a 

condição básica para entender e superar os mitos e dilemas contidos no uso da 

avaliação como instrumento decisivo na busca da qualidade. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a finalidade última da avaliação não se 

esgota no âmbito da instituição, mas pode se constituir em uma estratégia para 

construir uma ponte efetiva entre está e a realidade social, uma ponte que concretize 

o compromisso com a reconstrução do espaço social pelo cumprimento de sua missão 

institucional. A avaliação é um instrumento de mudança da cultura das instituições de 

ensino superior. É uma intervenção política, ética e pedagógica que supõe uma 

apurada análise da realidade das escolas dedicadas ao ensino superior. É um 

processo de reflexão sistemática, metódica, organizada, intencional, teleológica. É um 

voltar-se para si mesmo, com um olhar também para fora e para longe, vislumbrando 

o efeito, a consequência do quanto, do quando, do que, do como, do porquê, do para 

quê se está fazendo este tipo de ensino.  

Em outras palavras, a avaliação é um momento de autoeducação: um pensar 

a própria instituição, sobre o que se tem feito ou deixado de fazer. É um perguntar-se 
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constante e consciente. É um pensar livre, porém crítico. É um acompanhar do 

processo de construção. É uma comparação entre o que se pretendeu e os resultados 

obtidos. É a atribuição de um juízo de valor. A avaliação é o processo que a instituição 

empreende na direção da autorreflexão sobre suas finalidades, seus processos e seus 

resultados.  

A avaliação é o caminho, a estratégia e o horizonte para averiguar, conservar 

e aprimorar a qualidade do projeto de ação pedagógica da instituição. Este paradigma 

de avaliação acena para o compromisso de envolvimento, de legitimidade e de 

globalidade do diagnóstico a ser realizado gradualmente, percorrendo todas as 

dimensões e atores envolvidos no processo de construção da qualidade da instituição.  

Como se percebe, nesse modelo, a comunidade interna se apropria dos 

resultados da avaliação e deles se vale para o aprimoramento da proposta 

educacional que juntos constroem e refazem solidariamente. A avaliação que 

abraçamos abrange as diferentes dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e 

da gestão da Instituição. Constitui-se em processo de contínuo aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico, do planejamento da gestão da instituição e de prestação de 

contas à sociedade. A autoavaliação do curso está inserida no processo de avaliação 

da Van Gogh. 

 

4.27. AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DAS 
AUTOAVALIAÇÕES E DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Conforme previsto no PDI e no Projeto da Autoavaliação institucional, 

anualmente, todos os coordenadores de curso deverão apresentar para a CPA as 

ações acadêmico-administrativas decorrentes das auto-avaliações e das avaliações 

externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras). Inclusive com um PLANO DE 

MELHORIAS aprovado pelo Colegiado de Curso. Essas ações serão analisadas e 

balizadas pela CPA. 

Nesse sentido, a instituição busca a melhoria contínua dos seus cursos. 

Assumindo a busca pela melhoria da qualidade de ensino como um processo 

multivariado, complexo e dinâmico.  E, entendendo que a melhoria contínua de cada 

curso pode ser definida como um processo envolvendo toda a organização. Seus 

pequenos passos, alta frequência e pequenos ciclos de mudanças vistos 

separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma 
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contribuição significativa para o desempenho dos cursos da instituição. São 

observadas, em muitas instituições, atividades denominadas de "combate a 

incêndios", que visam o restabelecimento do desempenho ao nível crônico anterior, 

caracterizando apenas um caráter de controle de processo em um nível reativo.  

Contudo, as atividades de melhoramento não se restringem apenas ao controle 

do processo, muito pelo contrário, são ações que visam à criação organizada de 

mudanças benéficas; a obtenção de níveis inéditos de desempenho.  

Para vencer a cultura de "apagar incêndios", a organização deve desenvolver 

uma cultura interna que promova a aprendizagem por meio de ações que visem a 

melhoria contínua dos processos. Assim, busca-se um nível proativo de ações e com 

objetivo claro pela busca da excelência de ensino. 

 

4.28. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
 

A coordenação acadêmica do curso é realizada pelo coordenador do curso 

conforme descrito a seguir. 

 

4.29. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

A Coordenação acadêmica do curso de Educação Fisica é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em regime de tempo integral ou parcial. 

A Van Gogh tem como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior 

titulação, em regime de tempo integral, portadores de experiência profissional e 

acadêmica e não acadêmica adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos 

docentes dando preferência àqueles de maior adequação neste quesito para 

ocuparem a função de coordenação.  

São atribuições do Coordenador de Curso:  

I. superintender todas as atividades da Coordenadoria;  

II. representar a coordenação junto às autoridades e aos órgãos da Van 

Gogh;  

III. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas no 

âmbito do seu campo, bem como a assiduidade dos professores e alunos; 

IV. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  
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V. apresentar, semestralmente à Diretoria Acadêmica, relatório de suas 

atividades e das de sua Coordenadoria;  

VI. sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores;  

VII. encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pelo Diretor 

Acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos;  

VIII. promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e técnico-

administrativo nele lotado;  

IX. propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos;  

X. delegar competência; e  

XI. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento.  

 

4.30. COLEGIADO DE CURSO 

 

O Regimento Interno define que a Coordenadoria de Curso é a unidade básica 

da Faculdade, para todos os efeitos de organização administrativa e didático-

científica, sendo integrada pelos professores e pelos alunos. A Coordenadoria de 

Curso é exercida por um Coordenador, aprovado em processo seletivo e homologado 

pelo Diretor Geral, para o exercício de um mandato de dois (2) anos, permitida a sua 

recondução.  

A Coordenadoria de Curso é integrada pelo Conselho de Curso, para as funções 

deliberativas, e pelo Coordenador de Curso, para as tarefas executivas. O 

Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

I. o Coordenador de Curso, que o preside;  

II. cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus 

pares, com mandato de dois anos; e  
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III. um representante do corpo discente, indicado por seus pares, com 

mandato de um ano, sem direito a recondução.  

Compete à Coordenadoria de Curso:  

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  

V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;  

VI. opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 

Acadêmico; e  

VII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento.  

 

4.31. APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS 
DOCENTES 

 

A Van Gogh,que procura oferecer um ensino de alto padrão, tem como 

prioridade dar apoio e suporte a todos os seus professores para que, desta forma, 

possibilitem aos seus alunos uma excelente aprendizagem. O presente curso se 

adéqua a esse objetivo. 

A instituição contratará professores altamente qualificados em cada área, que, 

além de excelentes no domínio do conteúdo das disciplinas, são também bons 

didatas. Tendo presente este objetivo, a Faculdade mantém em sua estrutura um 

serviço de apoio à atuação do professor na sala de aula.Isto implica um trabalho 

direcionado para os cursos e para os professores, prioritariamente. Entretanto, são 

também endereçadas atividades para melhorar o desempenho dos funcionários, bem 

como atividades para desenvolver valores, habilidades, comportamentos e atitudes 

dos mesmos. 
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4.32. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
 

A seguir está descrita a organização acadêmico-administrativa que atende ao 

curso. 

 

4.32.1. Organização do controle acadêmico 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas estabelecidas e todo 

sistema de matrícula, trancamento, frequência, notas, aprovação e reprovação, bem 

como os demais procedimentos de secretaria contam com pessoal qualificado e com 

um sistema de informação apropriado.  

O sistema de controle acadêmico prima pela organização das informações 

referentes ao conteúdo curricular oferecido aos alunos, bem como a sistematização 

dos dados referentes ao horário e cronograma de atividades, incluindo a elaboração 

de toda a documentação pertinente à vida acadêmica, tendo presente à legislação 

educacional em vigor. A Van Gogh adota o regime seriado semestral de matrícula por 

disciplina. A cada semestre o aluno renova sua matrícula em disciplinas do currículo 

do seu curso, conforme horário de aulas preparado para aquele semestre. Durante o 

semestre, sempre que interessar, o aluno pode solicitar histórico escolar contendo 

resultados das disciplinas cursadas em semestres anteriores. A documentação de 

alunos e os registros acadêmicos são administrados pela Secretaria Geral.  

Documentos e informações são fornecidos continuamente pela Secretaria, 

atendendo solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de 

solicitação desses documentos são protocolados na própria Secretaria. 

 

4.32.2. Pessoal técnico e administrativo 

 

A Gestão do pessoal técnico administrativo está a cargo dos dirigentes da 

Faculdade, auxiliados pelos coordenadores de cursos, bibliotecária, secretário(a) 

acadêmico(a) e tesouraria. 
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4.33. ATENÇÃO AOS DISCENTES 

 

Os discentes da Van Gogh são apoiados constantemente em várias 

situações. A todos os alunos será disponibilizado um apoio pedagógico dos 

professores, em função de alguns possuírem horário de atendimento ao aluno. Todos 

os cursos possuem uma coordenação a quem cabe orientar os alunos com relação 

aos problemas que enfrentarão no dia-a-dia do curso.  

A Van Gogh possuirá um Núcleo de Apoio Pedagógico que orienta os 

professores no que diz respeito às questões pedagógicas e didáticas assim como 

atende os alunos quando professores e coordenação de curso não conseguirem 

solucionar os problemas. O aluno tem acesso a todas as informações acadêmicas 

relevantes no site da Instituição na Internet. Além disto, no primeiro dia de aula o 

acadêmico recebe o Manual do Aluno com todas as informações relevantes a respeito 

da sua futura vida acadêmica, além do próprio Coordenador do curso proferir uma 

palestra sobre o assunto a cada início de semestre letivo.  

Existe uma política que dá suporte ao estágio e que compõe o currículo de 

todos os cursos de graduação. Todas as empresas da região, instituições com 

potencial de absorção do profissional formado serão contatadas para contribuir na 

constituição do curso e estabelecerem convênios pelos quais são oferecidas vagas 

para estágio.  

A Van Gogh manterá, ainda, sistema de acompanhamento psicopedagógico 

ao alunado, com o intuito de auxiliar o estudante nas dificuldades naturais encontradas 

no processo de aprendizagem e de sua adaptação às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. Está estrutura um acompanhamento do desempenho do aluno, de forma 

a possibilitar o oferecimento de medidas alternativas que favoreçam a aprendizagem 

adequada. 

 
4.33.1. Apoio pedagógico 

 

A Van Gogh implementará um sistema de acompanhamento ao alunado, com 

o intuito de auxiliar nas dificuldades naturais encontradas no processo de 

aprendizagem e de sua adaptação às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Está 

estruturado para o acompanhamento do desempenho do aluno, de forma a possibilitar 
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o oferecimento de medidas alternativas que favoreçam a aprendizagem adequada. 

 

4.33.2. Acompanhamento psicopedagógico 

 

A Faculdade disponibilizará um profissional qualificado com formação 

necessária a este tipo de apoio, objetivando auxiliar sua comunidade acadêmica para 

um melhor desempenho em suas atividades, sejam relacionadas ao processo de 

aprendizado como também fatores psicopedagógicos que influenciam o 

desenvolvimento emocional do indivíduo. 

 

4.33.3. Mecanismos de nivelamento 

 

O Processo Seletivo é o primeiro ato pedagógico da Instituição e, por isso, é 

visto como um momento de análise diagnóstica do perfil do recém-ingressante. Da 

mesma forma, a avaliação em sala de aula é vista como um instrumento diagnóstico 

que aponta e corrige os rumos do processo de ensino e aprendizagem. A partir disso, 

será planejado o nivelamento dos alunos. 

A Van Gogh busca identificar e vencer os obstáculos estruturais e funcionais 

ao pleno desenvolvimento do processo educacional com o auxílio dos colegiados de 

cursos, propiciando ao corpo discente atendimento de apoio, ou suplementar, às 

atividades de sala de aula. Busca tal modalidade para desenvolver trabalho de 

nivelamento dos acadêmicos ingressantes com a oferta de Cursos Básicos de 

Matemática, Português e Informática.  

Outros mecanismos de nivelamento são acionados, como: 

− criação do Grupo de Trabalho de Orientação Didática, constituído por 

professores das disciplinas básicas, supervisionado e orientado pelo Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico;  

− atividades didáticas preventivas e terapêuticas presenciais ou não, 

coordenadas por professores e executadas por alunos monitores ou 

estagiários; 

− oferta de cursos de extensão em Língua Portuguesa, Matemática básica e 

outros que tratem de habilidades específicas, como raciocínio lógico;  

− estímulo aos alunos do primeiro período, recém-ingressantes na Faculdade, 
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a participarem de eventos promovidos pela Instituição que vislumbrem a sua 

integração e seu desenvolvimento; 

− outros, para o âmbito institucional, recomendados pelos colegiados de 

cursos. 

Após a conclusão das atividades propostas, verifica-se melhor adequação e 

aproveitamento para o aluno das aulas programadas para integração das disciplinas. 

 

4.33.4. Estágio Não Obrigatório 

 

A Van Gogh tem como uma das principais preocupações, o desenvolvimento 

profissional do discente, devido a isso, a instituição oferece total apoio ao aluno, para 

que ele possa estagiar de forma não obrigatória, na sua área de formação.  

A modalidade, prevista no projeto pedagógico do curso de Educação Fisica, é 

compreendida como espaço para a ampliação e consolidação de aprendizagens e 

vivência de situações de trabalho em diversos ambientes. Com isto, espera-se que o 

estudante possa ir clareando caminhos para um aprofundamento de estudos e se 

adaptando, psicológica e socialmente, às condições das futuras atividades 

profissionais. Do ponto de vista do apoio ao aluno, a Faculdade oferece convênios 

com empresas e instituições governamentais e não governamentais para oferta de 

campos de estágio, efetivando, também, o encaminhamento do estudante com melhor 

desempenho acadêmico a empresas diversas, para realização de estágio 

remunerado. Além disso, a Faculdade abre oportunidades de estágio não obrigatório 

nas coordenadorias de curso ou em setores técnicos institucionais, de acordo com as 

necessidades apresentadas. 

 

4.33.5. Intercâmbio Acadêmico e Cultural 

 

A Instituição manterá convênios com Instituições de Ensino Superior (IES), 

além de outras organizações - com finalidades diversas:  

- Cooperação técnica, cultural, acadêmica, científica, administrativa e de 

intercâmbio de interesses interinstitucionais;  

- Ações de titulação;  

- Intercâmbio nacional e internacional de estudantes, dentre outros. 
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4.33.6. Programas de Apoio Financeiro 

 

O Programa de Apoio Financeiro da Van Gogh está descrito a seguir. 

 

4.33.6.1. Programa Motivacional 

 

O regulamento do Programa Motivacional da Van Gogh tem por objetivo geral 

estabelecer um programa de motivação que atinja todos os alunos de maneira 

equitativa, valorizando os aspectos meritocráticos do corpo discente. São objetivos 

específicos desse programa:  

a) comunicar com clareza ao corpo discente e toda comunidade universitária e 

regional a política de concessão de Bolsas da Van Gogh;  

b) incentivar com instrumentos objetivos o melhor desempenho acadêmico;  

c) reduzir o índice de absenteísmo, rotatividade e inadimplência do corpo 

discente;  

d) fortalecer o pensamento grupal, direcionando e utilizando-o como 

instrumento de auxílio e busca de qualidade de ensino e apoio para o melhor 

rendimento individual e coletivo dos discentes.  

As bolsas são concedidas semestralmente, sendo válidas por cinco meses, nos 

seguintes períodos:  

a) no primeiro semestre, de primeiro de fevereiro até trinta de junho; e,  

b) no segundo semestre, de primeiro de agosto até trinta e um de dezembro.  

As bolsas são distribuídas no semestre subsequente ao semestre avaliado e 

são cumulativas. Caso o aluno já possua algum convênio, será aplicado primeiro o 

desconto do convênio e sobre o valor obtido, o desconto da bolsa. Não serão 

concedidas bolsas nos períodos de rematrículas. Os alunos contemplados com 

bolsas, que estão inseridos no FIES - Financiamento Estudantil têm que ser calculado 

sobre o valor inteiro da mensalidade e subtraída do valor pago pelo aluno à Instituição.  

As bolsas possuem caráter de desconto de pontualidade, assim, no caso de 

impontualidade no pagamento, o aluno a perderá no respectivo mês. Nos casos de os 

descontos acumulados ultrapassarem a cem por cento, não será devido qualquer 

valor, em devolução ao aluno.  

As bolsas serão concedidas para todos os alunos, nas seguintes condições:  
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a) aos alunos que obtiverem no semestre referido a média e a frequência 

estabelecida pela Instituição para a contemplação das bolsas;  

b) aos alunos que forem aprovados no semestre, não tendo ficado em 

dependência;  

c) aos alunos que não tenham sofrido durante o semestre referido advertência 

escrita ou suspensão por motivos disciplinares, aplicados pela direção.  

As quotas das bolsas de estudos são:  

a) dez por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das 

disciplinas cursadas igual ou superior a nove e frequência superior a oitenta e 

cinco por cento em cada disciplina;  

b) cinco por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das 

disciplinas cursadas igual ou superior a oito e frequência superior a oitenta e 

cinco por cento em cada disciplina.  

A bolsa contemplada com seu respectivo percentual de desconto será referente 

à mensalidade vigente no período de contemplação, no valor estabelecido com o 

desconto da mensalidade paga em dia, e terá caráter de desconto de pontualidade. 

Se o aluno estiver inadimplente por trinta dias, a contar da data de vencimento, 

perderá o direito a bolsa nos meses subsequentes.  

Ao término de cada semestre será reavaliado o programa, com os respectivos 

tópicos:  

a) alcance de seus objetivos;  

b) mensuração e evolução dos resultados;  

c) redução no índice de absenteísmo e de inadimplência;  

d) aumento no grau de satisfação do corpo discente;  

e) diagnóstico e proposta de mudanças de adaptação do programa.  

Para os alunos do quinto ao oitavo termo, o programa motivacional concede 

ainda Bolsas de Estudo àqueles de cada turma que se destacam na avaliação ensino-

aprendizagem que é realizada duas vezes em cada semestre. Nesta avaliação é 

abrangido todo o conteúdo interdisciplinar de cada bimestre, sendo possível 

acompanhar o desempenho discente, assim como suprir algumas deficiências que por 

ventura venham a ocorrer em determinada disciplina. 
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4.33.6.2. Programa Parceria – Desconto e Premiação 

 

A Van Gogh estabeleceu um programa de parceria no qual o aluno que indicar 

uma pessoa para o processo seletivo, e caso seja aprovada e efetue matrícula, terá 

dez por cento de desconto na mensalidade durante todo o semestre, possibilitando 

maiores descontos quanto mais indicações fizerem, conforme o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 15 - Percentual de desconto – Programa parceria. 
 

Para participar deste programa, o aluno deverá fazer pessoalmente a inscrição 

da pessoa indicada, na sede da Van Gogh. Este programa de desconto não é 

cumulativo e, assim, caso o aluno participe do plano de indicações e tenha bolsa de 

estudo, este terá direito ao benefício que lhe conceder maior vantagem. Neste 

programa o aluno da Van Gogh que trouxer outro aluno, mas porventura este não 

efetuar a sua matrícula, o aluno receberá no final do processo seletivo uma premiação 

referente ao número de inscrições realizadas.  

 

4.33.6.3. Bolsas de Trabalho ou de Administração 

 

Há na Van Gogh a política de Bolsas para funcionários que pretendem realizar 

a graduação ou a pós-graduação em um dos cursos da Van Gogh. Os critérios para 

distribuição das bolsas e os funcionários contemplados são definidos na política de 

capacitação do corpo técnico-administrativo. 

 

4.33.6.4. Convênios 

 

A Van Gogh possui convênios com instituições e empresas para parceria e 

concessão de descontos. Para a obtenção de tais descontos os alunos deverão, no 

ato da matrícula, efetuar requerimento à Van Gogh, anexando ao mesmo documento 

comprobatório de sua ligação com a instituição/empresa conveniada.  
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Para manutenção do desconto, o aluno ainda com ligações com a empresa ou 

instituição conveniada deverá efetuar, impreterivelmente em sua rematrícula, o 

mesmo procedimento descrito anteriormente, isto é, requerimento e documento 

comprobatório. Sendo deferido o requerimento, o desconto será concedido na 

mensalidade seguinte. Os descontos provenientes dos convênios acima descritos não 

são cumulativos entre si, sendo, neste caso, considerado o maior desconto. Não 

incidem também sobre mensalidades de alunos beneficiados com o FIES bem como 

na matrícula e rematrícula.  

 

4.33.6.5. Bolsas Acadêmicas Fornecidas pela Mantenedora 

 

A Van Gogh instituiu uma Comissão Especial para analisar a conveniência, os 

objetivos e a viabilidade em consolidar um Fundo de apoio e incentivo aos alunos, 

visando possibilitar a captação de recursos alternativos e o desenvolvimento de um 

programa de bolsas acadêmicas.  

A concessão de bolsas visa ainda oferecer oportunidade de complementação 

acadêmica a alunos de graduação, bem como o desenvolvimento de outras atividades 

acadêmicas, estimulando a integração ensino-pesquisa-extensão e a 

interdisciplinaridade. O número de bolsas depende da disponibilidade orçamentária 

da Van Gogh, bem como dos recursos captados. Fica a cargo da comissão a 

determinação de valores, prazos de vigência e demais critérios e especificidades.  

 

4.33.6.6. Financiamento ao Estudo do Ensino Superior – FIES 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001. Podem 

recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que 

tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato: a taxa de juros do 

financiamento passou a ser de 3,4% a.a., o período de carência passou para 18 meses 

e o período de amortização para 3 (três) vezes o período de duração regular do curso 



 

204 
 

+ 12 meses. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a 

ser o Agente Operador do Programa para contratos formalizados a partir de 2010. 

Além disso, o percentual de financiamento subiu para até 100% e as inscrições 

passaram a ser feitas em fluxo contínuo, permitindo ao estudante o solicitar do 

financiamento em qualquer período do ano. 

A partir do segundo semestre de 2015, os financiamentos concedidos com 

recursos do Fies passaram a ter taxa de juros de 6,5% ao ano com vistas a contribuir 

para a sustentabilidade do programa, possibilitando sua continuidade enquanto 

política pública perene de inclusão social e de democratização do ensino superior. O 

intuito é de também realizar um realinhamento da taxa de juros às condições 

existentes no ao cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal. 

 

4.33.6.7. Bolsa do Programa Escola da Família 

 

O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto de 2003 pela 

Secretaria de Estado da Educação. Ele proporciona a abertura de escolas da Rede 

Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar uma cultura de paz, 

despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes. 

Reunindo profissionais da Educação, voluntários e universitários, o Programa oferece 

às comunidades paulistas atividades que possam contribuir para a inclusão social 

tendo como foco o respeito à pluralidade e a uma política de prevenção que concorra 

para uma qualidade de vida, cada vez melhor. Cada escola organiza as atividades 

dentro de 4 eixos: Esporte, Cultura, Saúde e Trabalho. 

Em diversas regiões do Estado, as escolas públicas constituem o principal – 

ou, muitas vezes, o único – equipamento público, especialmente nas localidades em 

que há pouca ou nenhuma opção de lazer e cultura. Os espaços escolares, que, antes 

ociosos aos finais de semana, passam a ser ocupados com atividades planejadas 

para a comunidade participante, favorecendo a essa o direito de conquistar e 

fortalecer a sua identidade. Assim, essa comunidade com responsabilidade, apropria-

se desses espaços, agregando no seu cotidiano valores essenciais para a edificação 

de uma cultura participativa.   

Milhares de universitários, de todo o Estado de São Paulo, dedicam hoje, seus 

finais de semana ao Programa Escola da Família e, em contrapartida, têm seus 
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estudos custeados por um dos maiores programas de concessão de bolsas de estudo 

do País, realizado em convênio com instituições particulares de Ensino Superior - o 

Programa Bolsa Universidade. 

Esses convênios garantem aos universitários 100% de gratuidade nos seus 

cursos, sendo 50% da mensalidade paga pelo Estado (limitada a um teto de R$ 

500,00/mês renovável anualmente) e o restante financiado pela própria faculdade. Os 

universitários contemplados com a bolsa contribuem com seu empenho e dedicação 

para o crescimento da comunidade local e, quando formados, acrescentarão ao 

currículo uma preciosa experiência, enriquecida por valores como a responsabilidade 

social e a participação comunitária. 

 

4.33.6.8. Programa Universidade para Todos - Prouni 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação, 

criado pelo governo federal em 2004, e ratificado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro 

de 2005, que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições 

privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Podem participar 

do Prouni os estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e que 

atendam a pelo menos uma das condições abaixo: 

− ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 

− ter cursado o ensino médio completo em escola da rede privada, na condição 

de bolsista integral da própria escola; 

− ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e 

parcialmente em escola da rede privada, na condição de bolsista integral da 

própria escola privada; 

− ser pessoa com deficiência; 

− ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério 

da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da 

instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de 

licenciatura. Nesses casos não há requisitos de renda. 

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter renda familiar bruta 

mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais de 50%, 
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a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O 

processo seletivo do Prouni é composto por duas fases: processo regular e processo 

de ocupação das bolsas remanescentes. No processo regular pode se inscrever o 

candidato que tenha participado da edição do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) do ano imediatamente anterior e que tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na 

média das notas das provas do Exame e nota acima de zero na redação. 

4.34. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

A Van Gogh manterá um cadastro para registro da atuação profissional dos 

egressos do curso de Educação Fisica, sempre que possível atualizado e com dados 

que lhe permita traçar o perfil da inserção de seus ex-alunos no mercado de 

trabalho.Esses dados serão valiosos também para que o curso possa repensar e rever 

seus objetivos, de acordo com a efetiva demanda verificada pelo mercado de trabalho, 

adequando-o à vocação regional verificada. 

Contudo, não é somente esta modalidade de acompanhamento de egressos 

que se pretende implantar. Como forma de dar continuidade à consolidação e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação, a Faculdade implantará um 

programa de acompanhamento de recém-graduados. Este acompanhamento se dará 

nasáreas descritas a seguir. 

a) Apoio ao Egresso  

O Profissinal de Educação Física, recém-formado, que pretenda exercer a 

profissão, até um ano após a colação de grau, poderá se utilizar de toda a estrutura 

da Faculdade (orientação técnica pelo professores, utilização da biblioteca e dos 

recursos de informática disponíveis etc.), como suporte para o início de suas 

atividades profissionais. 

b) Incentivo à Pesquisa e à Docência 

O Profissinal de Educação Física, recém-formado, que pretenda se dedicar à 

docência e à pesquisa, terá todo o suporte acadêmico para desenvolver suas 

atividades ou dar continuidade às atividades que já vinha desenvolvendo na 

graduação, até um ano após a colação de grau. Estarão disponíveis a biblioteca, os 

recursos de informática e orientação pelos professores da área de pesquisa de opção 

do aluno, para elaboração de monografias, artigos ou qualquer outro tipo de trabalho 

acadêmico. Haverá até mesmo possibilidade de alguns desses bacharéis virem a 
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compor, futuramente, o quadro de docentes da VAN GOGH, se prosseguirem na 

capacitação e qualificação acadêmicas, realizando cursos de pós-graduação em nível 

de mestrado e doutorado, contando até mesmo, em alguns casos, com o fomento da 

entidade mantenedora. 

c) Preparação para Concursos Públicos  

O objetivo aqui é dar continuidade às atividades desenvolvidas durante toda a 

graduação, voltadas para informação e orientação dos alunos sobre as funções 

desempenhadas nas carreiras públicas e sobre a natureza do processo seletivo para 

ingresso nos quadros de cada uma delas.Para preparar os alunos para os concursos 

públicos (ingresso na carreira), a Faculdade estimulará seus alunos, particularmente 

com apoio da disciplina "Metodologia da Pesquisa", a buscar métodos eficientes de 

organização de estudo, que lhes facilite a aprendizagem. O aluno será orientado a 

"aprender a aprender", aproveitando melhor seu tempo de estudo, organizando seus 

horários, criando hábito de estudo constante e disciplinado.Será trabalhada a idéia de 

que a otimização da aprendizagem é resultado de esforço, disciplina e constância. 

Esta atividade deverá ajudar a formar no aluno a consciência da necessidade do 

estudo constante durante toda a graduação e do estudo contínuo e autônomo após 

se tornar bacharel. A experiência vem demonstrando que os alunos que conquistam 

as vagas nos vestibulares das universidades mais concorridas não são aqueles que 

depois de concluírem o ensino médio, se debruçam sobre os livros dez ou doze horas 

por dia, estudando a exaustão, para recuperar o tempo perdido. Os aprovados que 

obtêm as melhores classificações são aqueles que têm uma história de 

escolarização.Proporcionando e disponibilizando estes recursos, a Van Gogh estará 

não apenas cumprindo sua missão de formar novos e competentes profissionais, 

como também lhes oferecendo meios para viabilizar o início da carreira e sua 

integração ao mercado de trabalho.  

d) Bolsas de trabalho 

A Instituição instalará uma coordenadoria de estágio que encaminhará os 

alunos para o desenvolvimento de atividades práticas em outras instituições externas 

à escola e oferecerá bolsa de ajuda de custo para os alunos que participarem de 

estágios de extensão dentro da Van Gogh. 

e) Serviço de integração escola x empresa (encaminhamento profissional) 

Dentro da Van Gogh há setores responsáveis por contatos e convênios com 
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empresas, escolas, órgãos públicos e privados para o encaminhamento de estagiários 

ou contratos de trabalho. Existem também atividades de preparação para o trabalho 

que possibilita ao aluno vivenciar em laboratório situações corriqueiras da vida real de 

uma empresa. 

 

4.34.1. Meios de divulgação de trabalhos e produções de alunos 

 

Como meio de estimular e divulgar os trabalhos de pesquisa e demais 

atividades acadêmicas. A revista destina-se à divulgação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Faculdade, bem como ao intercâmbio com outros cursos do 

Brasil e do exterior, pela colaboração de professores e alunos. O seu conselho 

editorial é integrado pelos docentes mais titulados da própria instituição, e de 

professores de conceito notório, especialmente convidados. 

Na revista, que tem periodicidade semestral, a Faculdade promove a também 

a editoração dos trabalhos científicos, de reconhecido valor, resultante de 

monografias, dissertações ou teses de seus professores, apresentados em eventos 

científicos ou aprovados em programas de pós-graduação ou resultantes de 

pesquisas realizadas. 

 
 
4.4. CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
 

 

4.1.Startup 

 

A Startup, é um projeto de inovação e renovação mercadológica com as 

devidas características: são definidas pelo SEBRAE como sendo um grupo de 

pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em 

condições de extrema incerteza. Despertando a vocação para liderança, habilidade 

para desenvolver projetos, visão empreendedora, solução de problemas e 

desenvolver talentos para a inovação mercadológica e mundo do trabalho. 

Contribuindo para a formação profissional de estudantes de graduação no campo de 

desenvolvimento de novos modelos de negócio, adaptação e melhoramento de 

práticas mercadológicas já existentes. Implementar práticas empreendedoras e 

formação de perfil de empreendedor (a) nos cursos de graduação da Van Gogh, com 
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vistas ao qualificado acesso de estudante (s) ao mundo mercadológico, e promovendo 

a inserção no mercado de trabalho. Estimular docentes a mobilizar os estudantes de 

graduação para a participação em atividades voltadas para projetos, integrando-os 

em grupos de pesquisa, tendo em vista criar e/ou desenvolver novas práticas 

mercadológicas ou modelos de negócio. 

 

4.2.PROJETO INTEGRADOR 

 

O Projeto Integrador é um projeto inovador que integra os conhecimentos nas 

áreas específicas dos cursos e a prática organizacional, promovendo o 

desenvolvimento de competências, ou seja, a capacidade pessoal de mobilizar, 

articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. 

O estreitamento do relacionamento entre o ambiente profissional e os alunos 

do curso de Educação Fisica, será efetivamente realizado por meio destes projetos, 

ou seja, as experiências providas por estas atividades facilitarão a articulação das 

competências desenvolvidas ao longo do curso com o mercado de trabalho. O projeto 

integrador reforça esta prática pedagógica, os objetivos gerais deste projeto, são: 

✓ Ambientação com o mercado de trabalho; 

✓ Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais; 

✓ Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

✓ Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e 

informações; 

✓ Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício 

profissional; 

✓ Promover integração e cooperação tecnológica entre a universidade e o 

mercado de trabalho; 

✓ Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

✓ Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão 

empresarial; 

✓ Interação com os conhecimentos acadêmicos e a aplicação no trabalho. 
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5. CORPO DOCENTE  

       

 

5.1. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

 

Sendo o professor de Educação Fisica, também um educador, tem diante de si 

uma sociedade cheia de desafios e desigualdades acentuadas. O trabalho do docente 

de Educação Fisica, diante do contexto em que vive a sociedade mundial é desafiador, 

já que os problemas são extremamente complexos e o entendimento deles tem uma 

relação direta com as ciências gerenciais. Que perfil deve ter um professor, de forma 

a auxiliar o aluno a constituir-se como cidadão, dando oportunidade para que ele 

conheça melhor as relações que se estabelecem no interior das organizações e da 

sociedade. 

Com estas reflexões e, ainda outras pertinentes ao ensino, o Curso de 

Educação Fisica estabelece um perfil desejado para o professor da graduação ao 

entender que o conhecimento produzido na Van Gogh, fundamentado em pesquisa 

de campo, de laboratório, levantamento bibliográfico e, dominado pelo professor, deve 

ser o instrumental teórico a ser elaborado e recriado, para se transformar em saber 

escolar, ou seja, um saber a ser trabalhado pelo egresso do curso. 

Nesse perfil traçado pelo curso, há uma relação direta entre o professor e os 

novos paradigmas da Educação. Isso se registra da seguinte forma: 

− A aprendizagem é considerada como processo; 

− É dada prioridade à autoimagem como geradora de desempenho; 

− Valorização da igualdade no relacionamento, entre os sujeitos do processo 

educativo; 

− A relação é entre pessoas e não em funções; 

− A autonomia é encorajada; 

− A Experiência interior e os sentimentos são encarados como fatores 

importantes para potencializar a aprendizagem; 

− Enfatiza-se a busca do todo, complementando teoria com prática; 

− A aprendizagem vista como processo para a vida toda; 

− A interdisciplinaridade é fundamental para o processo de aprendizagem; 
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− O professor também é um aprendiz; 

− Há preocupação com o ambiente favorável à  aprendizagem. 

Sob essa ótica, o professor precisa ter uma formação continuada. Propõe-se, 

dessa forma, juntamente com o professor, desvendar e utilizar os conhecimentos, 

tendo como embasamento metodológico a dialética. Além disso, pretende-se 

desenvolver atividades orientadas de leitura e discussões, reflexão constante da 

prática pedagógica, bem como uma postura investigativa de forma a entender a 

estrutura e organização do espaço. 

Na medida em que o professor se assume como sujeito do seu próprio 

trabalho na sala de aula, em que propicia condições para o aluno tornar-se coprodutor 

de conhecimentos, o pedagógico e o político saem fortalecidos. Para ser professor do 

Curso de Educação Fisica não é necessário apenas dominar o conhecimento a ser 

repassado, mas ter uma visão holística. “Esse perfil envolve um professor que tem 

conhecimentos na área da psicologia de ensino e aprendizagem; didática; de 

linguagem e métodos a serem utilizados em sala de aula”.  

Nessa perspectiva, o perfil adequado dos professores de Educação Fisica da 

VAN GOGH deve atender as qualidades ou condições para o magistério superior 

consubstanciam-se em duas direções: a vocação pedagógica e as condições 

profissionais. 

1. Vocação pedagógica: o professor deve pertencer ao tipo de criatura 

humana social, isto é, aquele que é dominado pela tendência de servir aos seus 

semelhantes. A vocação pedagógica desdobra-se em amor pedagógico, 

sentido de valores e consciência de responsabilidade. 

2. Condições profissionais: é necessário estar reforçado por certas 

qualidades profissionais, como erudição crítica e atitude inquisitiva, probidade 

magisterial, alegria e bom humor e tato pedagógico. 

 

5.2. CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A formação do quadro de docentes do curso de Educação Fisica é feita 

mediante contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de 

trabalho da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas. Os professores serão 

contratados em tempo integral, parcial ou horista – atendendo plenamente as 
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exigências legais. 

 

5.3. POLÍTICA E PLANO DE CARREIRA 

 

O Plano de Carreira Docente – PCD regula as condições de admissão, 

dispensa, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do 

magistério da Van Gogh, mantida pela IERT - Instituições de Ensino Reunidas Tietê. 

 

5.3.1. Critérios de admissão e de progressão na carreira 
 

O pessoal docente da Van Gogh será contratado pela Mantenedora, de acordo 

com o processo seletivo, após indicação da Direção Acadêmica e aprovação pelo 

Diretor Geral. Em sua indicação, deve a Direção Acadêmica comprovar a necessidade 

da contratação do professor. Após aprovação do Diretor Geral, cabe ao Departamento 

de Recursos Humanos promoverem o recrutamento e seleção do professor, nos 

termos das normas vigentes. O professor, contratado ou aqueles que já fazem parte 

do corpo docente da Instituição serão enquadrados, de acordo com sua titulação, em 

uma das categorias, classes e níveis do Plano de Carreira Docente da Van Gogh. 

 

5.3.2. Ações de Capacitação 
 

A VAN GOGH valoriza seus docentes e, promove constantemente a 

capacitação dos mesmos. A política de capacitação dos docentes está claramente 

definida no Plano de Capacitação Docente. 

 

5.3.3. Plano de Cargos e Salários 
 

O plano de cargos e salários da instituição contempla tanto o corpo docente 

quanto o corpo técnico-administrativo. O corpo de funcionários é fundamental para o 

bom andamento das atividades da Instituição. Assim, a Van Gogh desenvolve uma 

política de valorização de seus funcionários, enquadrando-os em um Plano de Cargos 

e Salários que visa contemplar o desempenho e formação dos mesmos, oferecendo 

também oportunidades de qualificação/capacitação profissional. 

Dentro desta política são destacadas as seguintes diretrizes: 

− incentivo à formação continuada; 
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− oferta de cursos voltados à atuação específica; 

− oferta de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; 

− estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela Instituição e outras entidades; 

− atualização de conhecimentos na área da informática; 

− implementação do Plano de Cargos e Salários adequando-o à realidade de 

mercado e de gestão; 

− elaboração da matriz de capacitação e treinamento do pessoal 

administrativo do nível técnico e operacional, revisando-a a cada ano; 

− seleção de profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada por edital, concurso ou outro expediente; 

− implementação da oferta de programas de qualificação próprios; 

− atração, desenvolvimento e retenção de talentos; 

− aumento do nível de valorização das pessoas; 

− criação de sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; 

− criação de agentes integradores do ambiente interno, que aumentem a 

sinergia entre todos os funcionários da instituição. 

 

5.4. ESTÍMULOS PROFISSIONAIS 

 

A seguir estão descritos os estímulos proporcionados pela Van Gogh aos seus 

docentes. 

 

5.4.1. Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural 
 

Visando à contínua qualificação do seu corpo docente, a Van Gogh incentiva, 

de várias formas, o progresso intelectual dos professores. Uma delas é a publicação 

de trabalhos de seus docentes na Revista Científica da Faculdade e outros periódicos, 

bem cmomo livro e/ou outros materiais acadêmicos.  

Outra forma de contribuir para o aperfeiçoamento dos seus docentes é 

assegurar apoio ao professor que se afastar de suas funções para: 
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− aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; 

− prestar colaboração a outras instituições de ensino superior ou de pesquisa; 

− participar de cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionados com as suas atividades acadêmicas 

na Van Gogh. 

Especificamente, a política de recursos humanos, para o período do seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional, contempla várias iniciativas e diretrizes, a saber: 

− estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo 

percentual aos salários, mediante progressões horizontais, por merecimento, 

para a produção científica e tecnológica dos docentes, expressa em livros e 

artigos publicados, patentes obtidas e comunicações apresentadas em 

congressos e outros eventos assemelhados; 

− permissão e encorajamento a um número crescente de professores, para 

que façam cursos de pós-graduação, especialmente os de stricto sensu; 

− ampliação do leque de ofertas de cursos de especialização e atualização 

destinados a docentes; 

− estabelecimento de convênios, com entidades públicas e particulares, do 

país e do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e treinamentos 

aos professores; 

− aumento e diversificação dos cursos que visem à capacitação e ao 

aprimoramento didático-pedagógico do docente; 

− oferta de cursos e de estágios que permitam o aumento do número de 

professores engajados, como coordenadores ou simples pesquisadores, nos 

projetos de pesquisa e extensão da Van Gogh. 

 

5.4.2. Apoio à participação em eventos 
 

A Van Gogh estimula a participação dos seus professores em eventos de 

natureza cultural, técnica e científica, especialmente pela apresentação de trabalhos 

produzidos individualmente ou em grupo. Com o intuito de aprimorar a atividade 

docente a Van Gogh contempla em sua política de capacitação o apoio à participação 

dos docentes em eventos. 
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5.4.3. Incentivo à formação/atualização pedagógica dos docentes 
 

A Van Gogh, preocupada com a formação pedagógica de seus docentes, tem 

como política promover o desenvolvimento, aprimoramento e qualificação do ser 

humano como agente de transformação social, contribuindo com uma alternativa de 

atendimento educacional flexível e que elimina barreiras, facilitando o acesso ao 

conhecimento por meio da educação à distância e presencial. Uma de suas principais 

diretrizes está em facilitar o acesso à formação pedagógica de profissionais 

graduados, habilitando-os, assim, para o exercício da docência. 

Na Política de Capacitação Docente estão descritas todas as ações 

institucionalizadas de incentivo à formação/atualização pedagógica dos docentes. A 

Van Gogh acredita que o grande diferencial de uma Instituição de ensino é o seu 

quadro de docentes, visto que as mudanças ocorrem com velocidade ímpar, tornando 

necessário a atualização constante, quer no aspecto específico das disciplinas, quer 

no aspecto didático pedagógico. 

 

5.5. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um conjunto de professores, de 

elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e parcial, que respondem 

mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso. Dessa forma, o Núcleo é o órgão consultivo responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, revitalização do 

mesmo.  

As atribuições do Núcleo Docente Estruturante consistem em: 

I. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 
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estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao 

Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando 

necessário. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do respectivo curso segue a Resolução 

n.º 01, de 17 de JUNHO de 2010, conforme os parâmetros a seguir: 

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. 

 

5.6. INTERDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA DOCENTE 

 

Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 

destaca-se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas resultam de recortes e 

seleções, historicamente constituídos.  

A forma de inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em 

si mesma indicadora de uma opção pedagógica de propiciar ao aluno a construção de 

um conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto à compreensão dos 

fenômenos naturais, sociais e culturais. É importante deixar claro que a prática 

docente, ao adotar a interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do 

currículo escolar, não significa o abandono das disciplinas nem supõe para o professor 

uma “pluri-especialização” bem difícil de imaginar, com o risco do sincretismo e da 

superficialidade.  

Para maior consciência da realidade, para que os fenômenos complexos sejam 

observados, vistos, entendidos e descritos torna-se cada vez mais importante a 

confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem. Daí a 
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necessidade de um trabalho de equipe realmente pluridisciplinar e que impossibilite a 

fragmentação do conhecimento.  

O projeto pedagógico em seus conteúdos programáticos busca a 

interdisciplinaridade e a instituição coloca à disposição dos professores e 

coordenadores o coordenador pedagógico, que possui como objetivo principal o eixo 

articulador do curso e suas nuances.  

 

5.7. COORDENADAÇÃO ACADÊMICA 

 

A Coordenação acadêmica do curso de Educação Fisica  é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em tempo integral. A Faculdade tem 

como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior titulação, em regime de 

tempo integral, portadores de experiência profissional e acadêmica e não-acadêmica 

adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos docentes dando preferência 

àqueles de maior adequação neste quesito para ocuparem a função de coordenação.  

 

5.7.1. Atuação do coordenador 
 

As competências da Coordenadoria de Curso estão dispostas no Art. 21 do 

Regimento da Faculdade, desta forma:  

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades;  

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe 

forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE);  

IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  

V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;  

VI. opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 

Acadêmico; e  

VII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento.  
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São atribuições do Coordenador de Curso (Art. 22 do Regimento):  

I. superintender todas as atividades da Coordenadoria;  

II. representar a coordenação junto às autoridades e aos órgãos da Van Gogh; 

III. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas no âmbito 

do seu campo, bem como a assiduidade dos professores e alunos;  

IV. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  

V. apresentar, anualmente, à Diretoria Acadêmica, relatório de suas atividades 

e das de sua Coordenadoria;  

VI. sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores;  

VII. encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pelo Diretor 

Acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos;  

VIII. promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e técnico-administrativo 

nele lotado;  

IX. propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação 

de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou 

desportivos;  

X. delegar competência; e  

XI. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 
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6. INSTALAÇÕES PARA O CURSO  

       

 

6.1. ESPAÇO FÍSICO DO CURSO 

- 

O espaço físico disponibilizado pela Van Gogh aos seus alunos, professores e 

funcionários foi projetado de tal maneira que atenda, da maneira mais satisfatória 

possível, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC, aos seguintes requisitos: 

a) Dimensão – espaço físico adequado para o número de usuários e para o 

tipo de atividade; 

b) Acústica – isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 

equipamentos, se necessário; 

c) Iluminação – luminosidade natural e/ou artificial; 

d) Ventilação – adequada às necessidades climáticas locais ou com 

equipamentos, se necessário; 

e) Mobiliário e aparelhagem específica – adequado e suficiente; 

f) Limpeza – áreas livres são varridas e sem lixo, os pisos são lavados 

regularmente, mantendo-os sem sujeira, poeira e lixo. O depósito e as cestas 

de coleta de lixo estão disponibilizados em lugares estratégicos, como próximos 

às salas de aulas na cantina, na biblioteca, nas salas de estudo etc. A Van 

Gogh mantem, também, suas instalações sanitárias com pisos, paredes e 

aparelhos lavados e desinfetados, contando para isso com pessoal adequado 

e material de limpeza disponível. 

 

6.1.1. Descrição da Estrutura Física da Van Gogh 
 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas geral da Van 

Gogh, incluindo salas de aula, instalações para docentes, área de alimentação, 

laboratórios, biblioteca, auditório e instalações sanitárias. 
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Quadro 16 - Distribuição das instalações físicas geral da Van Gogh 

Setor A Dimensão (m²) 
 

Hall de Entrada  30,00 
Recepção  10,00 
Secretaria  34,00 
Tesouraria  6,00 
Xerografia  5,00 
Sala de Aula 1 50,00 
Sala de Aula 2  52,00 
Sala de Aula 3  50,00 
Sala de Aula 4  50,00 
Biblioteca 100,00 
Sala de Estudo em Grupo 50,00 
Laboratório de Informática  50,00 
Laboratório Multidisciplinar 55,00 
Sala do Apoio Psicopedagógico  12,00 
Sanitário Masculino 6,00 
Sanitário Feminino/Fraudário 6,00 
Auditório 400,00 
                                             Setor B 
Diretoria 40,00 
Sala de Aula 7 50,00 
Sala de Aula 8 50,00 
Sala de Aula 9 50,00 
Sala de Aula 10 64,00 
Sala de Aula 11 32,00 
Sala de Aula 12 32,00 
Sala de Aula 13 50,00 
Sala de Aula 14 50,00 
Sala de Aula 15 50,00 
Sala de Aula 16 50,00 
Sala de Aula 17 50,00 
Sala dos professores 55,00 
Sanitário Masculino (Sala dos professores) 5,00 
Sanitário Feminino (Sala dos professores) 5,00 
Sanitário Masculino / Portadores de Necessidades Especiais 10,00 
Sanitário Feminino / Portadores de Necessidades Especiais  10,00 
Sanitário Masculino 5,00 
Sanitário Feminino 5,00 
Sala Multimídia 50,00 
Coordenação de Administração 5,00 
Coordenação de Arquitetura e Urbanismo 5,00 
Coordenação de Ciências Contábeis 5,00 
Coordenação de Direito 10,00 
Coordenação de Engenharia Civil 5,00 
Coordenação de Engenharia de Computação 5,00 
Cantina 20,00 
Área de Convivência I 600,00  
Sanitário Masculino / Portadores de Necessidades Especiais 12,00 
Sanitário Feminino / Portadores de Necessidades Especiais  12,00 
Quadra de Esportes 350,00 
Quadra de Treinamento I 100,00 
Quadra de Treinamento II 100,00 
Piscina 100,00 

Setor C  
Sala de aula 18 50,00 
Sala de aula 19 50,00 
Sala de aula 20 50,00 
Sala de aula 21 50,00 
Sala de aula 22 50,00 
Sala de aula 23 50,00 
Sala de aula 24 50,00 
Sala de aula 25 50,00 
Sala de aula 26 50,00 
Sala de aula 27 50,00 
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6.1.2. Salas de Aula 
 

As salas de aula previstas para os dois primeiros anos do curso estão 

equipadas segundo a finalidade e atendem, plenamente, aos requisitos de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta. Apresentam manutenção periódica, conforto, disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a 

serem desenvolvidas. O espaço para as aulas ainda contempla uma flexibilidade 

relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-

aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente 

exitosa. 

 

6.1.3. Sala coletiva de Professores 
 

A instituição possui sala coletiva de professores implantada para os docentes 

do curso. A sala é adequada à finalidade e atende aos requisitos de dimensão, 

disponibilidade de equipamentos de informática, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade necessária à atividade 

proposta. Possui ainda recursos de tecnologias da informação e comunicação 

apropriados para o quantitativo de docentes, permite o descanso e atividades de lazer 

e integração e dispõe de apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a guarda 

de equipamentos e materiais. 

 

6.1.4. Instalações administrativas 
 

Na Van Gogh, em suas instalações, existem salas destinadas especificamente 

para as funções administrativas da Instituição e dos cursos oferecidos (secretaria, 

tesouraria, almoxarifado, patrimônio etc). A Van Gogh considera que o espaço físico 

reservado para esses setores é adequado para o número de usuários e para o tipo de 

atividade desenvolvida. Tais espaços atendem satisfatoriamente as condições de 

iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 
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6.1.5. Espaço de trabalho para o coordenador 
 

A Van Gogh possui espaço de trabalho implantado para o coordenador de 

curso. O mesmo está adequado à finalidade e atendem aos requisitos de dimensão, 

disponibilidade de equipamentos de informática, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação, funcionários, atendimento aos alunos e 

comodidade necessária à atividade proposta. O mesmo ainda permite o atendimento 

de indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de infraestrutura tecnológica 

diferenciada que possibilita formas distintas de trabalho. 

 

6.1.6. Auditórios e Salas de Conferência 
 

A Van Gogh dispõe de um (1) auditório,  onde a Instituição realiza vários eventos 

relacionados aos seus cursos, servindo também como sala de conferência. O auditório 

apresenta um espaço físico adequado para o número de usuários e para o tipo de 

atividade que se destina e atende, adequadamente, aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

6.1.7. Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral 
 

O curso de Educação Fisica da Van Gogh tem a previsão de 3 professores em 

regime de trabalho de tempo integral, sendo que a instituição possui espaço de 

trabalho implantados para tais professores. Estão adequados à finalidade e atendem 

aos requisitos de dimensão, disponibilidade de equipamentos de informática, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade 

necessária à atividade proposta. Esse espaço conta com acesso à internet de alta 

velocidade para utilização dos professores no acompanhamento das disciplinas, 

atividade e demais necessidade em suas atividades de cunho pedagógico, na 

extensão ou ainda para pesquisa. O espaço viabiliza as ações acadêmicas no 

planejamento didático, atende às necessidades institucionais, possui recursos de 

tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade para 

uso desses recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda 

de material e equipamentos pessoais, com segurança. 
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6.1.8. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
 

A Van Gogh se preocupa em garantir os requisitos mínimos de acessibilidade 

para pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou venham a 

estudar na Instituição, tendo como referência a norma ABNT 9050, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. A IES 

atendetais normas e também à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 (que 

dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para 

instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 

credenciamento de instituições). A instituição adota os seguintes procedimentos: 

 

6.1.8.1. Para alunos com deficiência física: 

 

Para alunos com deficiência física, a IES proporciona: 

− eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

− reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

− construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

− adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

− colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

− instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

 

6.1.8.2. Para alunos com deficiência visual: 

 

Há o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

− máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; 
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− gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

− plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

− software de ampliação de tela; 

− equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

− lupas, réguas de leitura; 

− scanner acoplado a computador; 

− plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille. 

 

6.1.8.3. Para alunos com deficiência auditiva: 

 

Existe o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso: 

− quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

− flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

− aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 

(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante 

estiver matriculado); 

− materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

 

6.1.9. Infraestrutura de segurança 
 

O Sistema de Segurança atua no sentido de garantir a prevalência das normas 

de segurança no que se refere às suas atribuições de prevenção e segurança às 

pessoas. Quanto à segurança patrimonial, a Faculdade dispõe de corpo próprio de 

vigilantes que garante este serviço e assegura a guarda da estrutura patrimonial 

(prédios, móveis, equipamentos). 
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6.2. EQUIPAMENTOS 
 

A seguir estão descritas as considerações sobre os equipamentos 

disponibilizados para o curso. 

 

6.2.1. Acesso dos Docentes, Técnicos e Alunos aos Equipamentos de 
Informática e aos Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 

Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a Van Gogh estabeleceu o conjunto de orientações 

abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de 

haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as 

aplica. Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão e ajuda 

mútua.  

A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de 

ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por funcionários 

dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas 

funções. A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo 

dos coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Há supervisores para cada 

laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela administração.  

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de:  

− Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil;  

− As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho;  

− As reformas necessárias à implementação de novas atividades;  

− As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades;  

− Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes;  
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− Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade  

 

6.2.2. Recursos audiovisuais e multimídia 
 

A Van Gogh disponibiliza equipamentos audiovisuais (retroprojetor, multimídia, 

TV, etc.), que podem ser utilizados pelos professores e alunos do curso. Tais recursos 

existem em quantidade adequada às necessidades de professores e alunos, 

disponíveis mediante agendamento, para os cursos atualmente oferecidos, com vistas 

a facilitar a rotina acadêmica. 

 

 

TIPO DE EQUIPAMENTO  QUANTIDADE 

Projetor multimídia  6 

Caixas de som amplificadora  2 

Sistema de Amplificação c/ 2 caixas  1 

DVD  2 

 
Quadro 17 - Descrição dos equipamentos - multimídia. 

 
 

6.3. SERVIÇOS 
 

As considerações sobre os serviços estão descritas a seguir. 

 

6.3.1. Manutenção das instalações físicas 
 

Todas as instalações físicas são bem conservadas. A Instituição possui setores 

destinados à limpeza, conservação e manutenção dos espaços físicos e das 

instalações diversas. Os espaços externos são limpos e ajardinados. 

 

6.3.2. Manutenção, Conservação e Expansão dos Equipamentos 
 

Os equipamentos da Van Gogh foram adquiridos recentemente, e por este 

motivo a instituição está voltada para a otimização do uso e atualização dos mesmos. 

Os responsáveis providenciam a manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que os 
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laboratórios se tornem obsoletos.  

Faz parte do plano de expansão e atualização:  

− Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar 

os itens de consumo e produtos periodicamente;  

− Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos;  

− Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na unidade;  

− Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados;  

− Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios 

específicos;  

− Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das 

redes de comunicação de dados;  

− Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso 

dos equipamentos;  

− Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos.  

Para a manutenção e conservação dos equipamentos, a instituição terceiriza 

tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida competência em sua área, 

para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva é realizada pela 

equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. A atualização tecnológica é 

promovida periodicamente, mediante levantamento das necessidades de cada 

laboratório, pelos professores e técnicos responsáveis, com a assessoria de 

especialistas de cada área. 

 

6.4. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) PREVISTAS 
PARA O CURSO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são definidas como os 

recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e 

assíncronas. 
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Isto envolve ambientes virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas 

ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, 

teleconferências, videoconferências, TV convencional, TV digital e interativa, rádio, 

programas específicos de computadores (softwares), objetos de aprendizagem, 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes 

eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros. 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem constituir um 

elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescentam, em termos de 

acesso à informação, flexibilidade, diversidade de suportes no seu tratamento e 

apresentação. As TIC valorizam, ainda, os processos de  compreensão de conceitos 

e fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. 

Contudo, o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias, não podem 

ser tomados, por si só, como o elixir para todos os males de que a educação padece.  

A tecnologia deve ser usada não porque está disponível ou porque se mostrou 

efetiva em alguns casos. Deve ser usada para possibilitar o processo de ensino e 

aumentar a aprendizagem. O uso desapropriado de tecnologia pode ter efeitos 

negativos.  

Os professores devem escolher bem a tecnologia e  justificar: 

− porque é necessária para o tema;  

− qual a mais-valia do seu uso; e  

− como a tecnologia pode apoiar o processo de ensino.  

Alguns autores sugerem o seguinte para o uso racional da tecnologia: 

a) aumentar a motivação; 

b) capacidades de ensino únicas, tais como ajudar os alunos a visualizar os 

dados e/ou o problema ou a seguir o seu progresso na aprendizagem;  

c) apoiar abordagens de ensino inovadoras tais como a aprendizagem 

colaborativa e a aprendizagem baseada em problemas; 

d) aumentar a produtividade do professor e a construção de conhecimento pelo 

aluno. 
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6.5. BIBLIOTECA 
 

A Van Gogh entende que a biblioteca deve ser dotada de acesso especial aos 

portadores de deficiência física e a estes disponibilizar, também, todos os 

equipamentos necessários, computadores, e sanitários apropriados. Para a 

atualização do acervo, são levadas em consideração as solicitações de professores, 

sugestões dos profissionais da área e consulta frequente de catálogos de editores. 

A Van Gogh prioriza a incorporação de materiais novos e inovadores, que 

indiquem ter a capacidade de fornecer uma nova dinâmica ao processo de ensino-

aprendizagem, e que auxiliem os estudantes e professores em suas atividades 

curriculares e extracurriculares.  

Os seguintes critérios são observados na seleção dos materiais do acervo 

incluindo os sites, vídeos, e CD-ROM recomendados:  

− Adequação aos propósitos e ao público-alvo da Biblioteca;  

− Boa apresentação e atratividade visual;  

− Indicações de usuários da Biblioteca, docentes e/ou de pesquisadores da 

Faculdade;  

− Interatividade com o usuário;  

− Liberdade de direitos autorais, ou autorização de uso do material pelo 

detentor dos direitos;  

− Pesquisas na rede Internet;  

− Presença de conteúdo significativo, de fácil compreensão e utilização;  

− Reconsideração, descarte e avaliação do acervo;  

− Qualidade, atualidade e confiabilidade da informação;  

− Relevância e utilidade para o usuário.  

A princípio, todo material incorporado ao acervo torna-se permanente. A 

reconsideração da seleção poderá ocorrer nos casos em que o material apresente 

baixo índice de utilização, que não justifique sua permanência no acervo ou seja 

constatados problemas relativos aos direitos autorais.  

Em casos de dúvidas ou desentendimento quanto à adequação de algum 

material, este é submetido à avaliação de bibliotecários, professores, educadores, e 

pesquisadores da Faculdade, cujo parecer final decidirá sobre a permanência ou não 

do mesmo. Os links externos recomendados passam por uma reavaliação periódica, 
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e sua inclusão é reconsiderada nos casos em que o site não mais atenda aos critérios 

de seleção acima, ou quando constatada a falência do link.  

Quanto aos métodos de acesso à informação a Biblioteca se utiliza de todas as 

formas disponíveis para manter informados os seus usuários sobre os produtos e 

serviços colocados à sua disposição e quais as principais fontes de informação 

especializada. Disponibilizada a informação contida no seu acervo documental, 

através de leitura “in loco” e empréstimo domiciliar, com exclusão dos periódicos, os 

quais não podem sair da biblioteca. 

 O Serviço de Empréstimo destina-se somente a docentes, discentes, ex-

alunos e entre bibliotecas. Faculta igualmente um Serviço de Fotocópias, quer de 

artigos de publicações periódicas, quer de capítulos de monografias. Além do acesso 

direto aos documentos, o usuário tem a sua disposição de um serviço de pesquisa 

bibliográfica automática, através de consulta à Base de Dados. 

 

6.5.1. Espaço Físico 
 

A Biblioteca apresenta condições adequadas quanto a espaços, mobiliários, 

equipamentos, infraestrutura e condições ambientais (luminosidade, umidade e 

sistema de prevenção contra fungos, insetos e qualquer tipo de microorganismo). 

Dispõe de sistema de proteção contra incêndio e sistema antifurto para a 

armazenagem, preservação e funcionamento do acervo bibliográfico disponível. 

A Biblioteca não apresenta qualquer tipo de barreira arquitetônica, permitindo 

que todos tenham condições de acesso a suas edificações, espaços, mobiliário e 

equipamentos. O espaço físico abaixo discriminado indica as instalações do acervo 

para estudos individuais e em grupo, leitura, consulta, processamento técnico, 

atividades administrativas e demais áreas necessárias na Biblioteca para o melhor 

atendimento ao seu usuário. 

Espaços da Biblioteca  Quant. Área Capacidade 
  (M²) (Pessoas) 

Espaço para o Acervo  1 60,00 30 
Espaço para Leitura  1 50,00 40 
Box - Leitura Individual  5 5,00 10 
Sala de estudo em grupo  2 8,00 6 
Espaço para recepção e atendimento  1 10,00 4 
Terminais para Acesso à Internet/Acervo 5 5 5 
TOTAL  153,00 103 

 

Quadro 18 - Descrição dos espaços da biblioteca. 
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6.5.2. Instalações para o acervo 
 

A área para acomodar o acervo da Biblioteca da Van Gogh é ampla e oferece 

condições adequadas quanto à área física, acervo de livros, periódicos 

especializados, softwares, fitas de vídeo e CD-ROMs, nas áreas dos cursos 

oferecidos, bem como moderna gestão e informatização para o acesso não somente 

ao acervo interno, mas também às redes de informação. O mobiliário é adequado e 

moderno, atendendo os princípios recomendados para as bibliotecas universitárias. O 

acervo está acomodado em estantes, devidamente distribuído de acordo com a 

especificidade de cada material bibliográfico e bem sinalizado. 

 

6.5.3. Instalações para estudos individuais 
 

Na Biblioteca da VAN GOGH existem áreas reservadas para estudos 

individuais com espaço e mobiliário adequados, oferecendo boxes para os usuários, 

proporcionando comodidade e facilidade para o acesso. Os espaços para estudo são 

bem iluminados, com refrigeração adequada, sem interferências sonoras, além de 

permanentemente conservados e limpos. 

 

6.5.4. Instalações para estudos em grupos 
 

As salas para estudo em grupo estão devidamente instaladas e climatizadas, 

tendo cada uma delas mesa circular com seis cadeiras. Os espaços proporcionam a 

reserva necessária para o tipo de atividades que neles são desenvolvidas. Por 

estarem inseridos no corpo da Biblioteca, estão atendidos os aspectos de iluminação, 

refrigeração, acústica e limpeza. 

 

6.5.5. Acervo Geral 
 

O acervo geral da Biblioteca possui os mais diversos suportes de informação 

como livros, periódicos, fitas de vídeos, CD-ROMs,  bases de dados, DVDs, folhetos, 

informativos, mapas, jornais e revistas não científicos, entre outros. Todo este material 

está devidamente distribuído nas estantes, tendo sido etiquetado e preparado de 

acordo com os padrões bibliográficos de catalogação (Código de Catalogação Anglo 

Americano - AACR2) e classificação (Classificação Decimal de Dewey - CDD), para 
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que sua recuperação no acervo seja imediata. 

Este acervo bibliográfico é atualizado constantemente, com verba 

especialmente destinada pela Instituição para as aquisições, por indicação de alunos 

e professores, por solicitação das coordenadorias de cursos, da direção ou da 

bibliotecária, em razão de novas edições, de deteriorização ou perda, para atualização 

dos temas objeto de estudos, além da necessidade de aquisição de novas publicações 

para subsidiarem projetos de pesquisa e extensão. 

A Biblioteca da Van Gogh também pratica a Política de Desenvolvimento de 

Coleções tendo como finalidade atender apropriadamente as funções de ensino, 

pesquisa e extensão, acompanhando o desenvolvimento e crescimento da Instituição.  

 

6.5.6. Informatização do acervo 
 

A informatização da Biblioteca merece especial destaque no projeto global da 

Van Gogh, dando origem a uma política voltada para a aquisição de equipamentos 

(computadores e periféricos) e contratação de pessoal técnico e operadores 

qualificados, em benefício dos padrões de desempenho institucional e do público 

usuário, o qual recebe treinamento para a utilização de tais equipamentos.  

Os usuários têm à disposição serviços informatizados para busca e localização 

de material informacional como:  

− Conexão com outras instituições, via Internet, para facilitar pesquisas 

bibliográficas;  

− Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT;  

− Serviço de consulta às bases de dados;  

− Programa de automação dos catálogos para localização da informação no 

acervo por autor, título e assunto.  

A Biblioteca também tem todos os seus serviços internos informatizados 

(registro, catalogação, indexação etc.), bem como os serviços diretamente ligados aos 

usuários (identificação, empréstimo/devolução, reserva etc.). 

 

6.5.7. Periódicos Específicos do Curso de Educação Fisica 
 

A instituição possui acesso aos periódicos especializados, indexados e 

correntes, sob a forma virtual, maior que 20 títulos distribuídos entre as principais 
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áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 

anos. 

___________________________________________________________________ 

 
PERIÓDICOS EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

1 – REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE   

A Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE) é uma publicação trimestral da Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e tem por objetivo publicar pesquisas que 

contribuam para o avanço do conhecimento nas áreas de Educação Física,  

Esporte e afins.  

ISSN XXXX-XXXX QUALIS – C2   

https://www.revistas.usp.br/rbefe/about  
  

2 – JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION   

O “Journal of Physical Education” é um periódico de publicação continua que objetiva divulgar a 
produção do conhecimento relacionado à área da Educação Física. Está aberta aos professores de 
educação física e aos profissionais de áreas afins que desejam veicular as suas produções nas 
seguintes seções:  
artigo original; artigo de revisão e artigo de opinião.  
ISSN 2448-2455 QUALIS – B2   

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/index  
  

3 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE   

A Educação Física/Ciências do Esporte é uma área de conhecimento ainda incipiente em que os 
periódicos científicos têm um importante papel a desempenhar: contribuir para a definição e legitimação 
da área de conhecimento e estabelecer critérios de qualidade para a realização e divulgação de 
pesquisas. O presente ensaio tem como objetivo identificar e discutir algumas dificuldades e desafios 
na editoração de periódicos para cumprir esse papel e apresentar sugestões no tocante a tipos de 
publicação para atender às necessidades não apenas acadêmicas, mas também profissionais da área.  
ISSN 0101-3289 QUALIS – B1   

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010132892014000400715&script=sci_abstract&tlng=pt  
  

4 – FISIOTERAPIA &PESQUISA   

Todo manuscrito enviado para FISIOTERAPIA E PESQUISA é examinado pelo Conselho Editorial, para 
consideração de sua adequação às normas e à política editorial da Revista.  
ISSN 1413-7879 QUALIS – B2   

http://www.revistas.usp.br/fpusp/about  
  
  

5 – REVISTA BRASILEIRA DE PRESCRIÇÃO E FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO   

A Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX) é  

uma publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia  

do Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de  

artigos científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores,  

estudantes e profissionais que lidam com a Prescrição do Exercício Físico com  

parâmetros na fisiologia do exercício, do esforço e humana no âmbito da saúde,  

do esporte, da educação, e do lazer .  

ISSN 1981-9900 QUALIS – C2   

http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex  
  

https://www.revistas.usp.br/rbefe/about
https://www.revistas.usp.br/rbefe/about
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/index
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis/index
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32892014000400715&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32892014000400715&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32892014000400715&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.revistas.usp.br/fpusp/about
http://www.revistas.usp.br/fpusp/about
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex
http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex
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6 – REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA   

Ação Ergonômica é um periódico científico e tecnológico que visa propiciar aos pesquisadores e 
agentes de mudanças nas organizações que atuam no Brasil, as bases conceituais, metodológicas e 
instrumentais para ações e projetos que visem melhorar de forma integrada e não dissociada a 
segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas mediante o estudo das 
interações das pessoas com a atualidade e o futuro das tecnologias, da organização e dos ambientes 
que as acolhem.  
ISSN 1519-7859 QUALIS – B1   

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae  
  

7 – REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE   

Disseminar a produção cientifica nas áreas de ciências do exercício e do esporte, através da publicação 
de resultados de pesquisas originais e de outras formas de documentos que contribuam para o 
conhecimento fundamental e aplicado em atividade física, exercício e esporte no âmbito das ciências 
biológicas e da medicina.  
ISSN 1906-9940 QUALIS – C2   

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso  
  

8 – REVISTA BRASILEIRA DE ATIVIDADEFÍSICA E SAÚDE   

Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde (RBAFS) é o periódico oficial da Sociedade Brasileira 
de Atividade Física & Saúde, de acesso aberto (open access), de caráter multidisciplinar, com fins de 
disseminação de conteúdo científico e educacional, e aceita manuscritos nos seguintes idiomas: 
português, espanhol e inglês.  
ISSN 2317-1634 QUALIS – C1   

http://rbafs.org.br/RBAFS/about  
  

9 – JOURNAL OF HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT   

O Journal of Human Growth and Development está destinada a servir de espaço para apresentação e 
troca de saberes entre profissionais das universidades e dos serviços que lidam com a problemática do 
crescimento e desenvolvimento humano. O periódico divulga, desde 1994, trabalhos de pesquisa, 
revisões, estudos de caso e experiências inovadoras voltadas à promoção do crescimento e do 
desenvolvimento humano, com ênfase na criança e adolescente.  
ISSN 2175-3598 QUALIS – C2   

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso  
  

10 – FITNESS & PERFORMANCE   

O Fitness & Performance Journal é o órgão informativo oficial do Insituto Crescer com Meta, publica 
trimestralmente dezenove artigos originais provenientes de pesquisas, além de seções informativas.  
ISSN 1676-5133 QUALIS – C2  

http://www.fpjournal.org.br/revistas.php  
  

11 – REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRGS   

A revista Movimento é uma publicação científica da escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, que conta com avaliação peer-review e permite 
acesso livre. Fundada em 1994, aborda temas relacionados ao campo da Educação Física em interface 
com as Ciências Humanas e Sociais, mais especificamente em seus aspectos pedagógicos, históricos, 
políticos e culturais.  
ISSN 1982-8918 QUALIS – A2  

https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/index  
  

12 – REVISTA MOTRICIDADE   

Journal Motricidade (ISSN 1646-107X, e ISSN 2182-2972) is a scientific quarterly journal published by 
Desafio Singular Editions. Its mission is to help developing and disseminating theoretical and empirical 
research in sports science, human movement, human development and health. Journal Motricidade 
follows an open access policy.  
ISSN 2182-2972 QUALIS – C2  

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae
http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
http://rbafs.org.br/RBAFS/about
http://rbafs.org.br/RBAFS/about
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://www.fpjournal.org.br/revistas.php
http://www.fpjournal.org.br/revistas.php
https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/index
https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/index
http://www.desafiosingular.com/
http://www.desafiosingular.com/
http://www.desafiosingular.com/
http://www.desafiosingular.com/
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https://revistas.rcaap.pt/motricidade/about  
  

13 – RSP REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA  

Iniciada em 1967, pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a Revista de 

Saúde Pública comemora, em 2016, cinquenta anos de publicação ininterrupta dedicados ao campo 

da saúde pública. Nesse tempo, a Revista cresceu, aprimorou-se e modernizou-se, reafirmando seu 

compromisso com a saúde da população brasileira. Tornou-se referência para a saúde pública, 

alcançando projeção nacional e internacional.  

ISSN 1518-8787 QUALIS – XX  

http://www.rsp.fsp.usp.br/revista/  
  

14 – DIÁLOGO E CIÊNCIA  

O Corpo Editorial da D&C é formado por pesquisador doutores de diversas instituições do Brasil e do 
exterior. Submeta seu Manuscrito Original para publicação na D&C.  

ISSN 1678-0493 QUALIS – C3  

http://dialogos.ftc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=13  
  

15 – REVISTA MINEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Adilson Osés, Alberto Carlos Amadio, Alberto Reinaldo Reppold Filho, Antonio José Natali, Carlos 

Fernando Ferreira Cunha Júnior, Carlos Nazareno Borges Ferreira, Celi Nelza Zuke Taffarel, Eliana 

Lucia Ferreira, Emerson Silami Garcia, Emmi Myotin, Estélio H. Martin Dantas, Eveline Torres Pereira, 

Gisele Maria Schwartz, João Carlos Bouza Marins, Jorge Roberto Perrout de Lima, José De Fátima 

Juvêncio, José Fernandes Filho, José Geraldo do Carmo Salles, José Jairo Vieira, José Marques Novo 

Júnior, kleber do Sacramento Adão, Leonice Aparecida Doimo, Lamartine Pereira da Costa, Luiz 

Fernando Martins Kruel, Marizabel Kowalski, Markus Vinicius Nahas, Maria Elisa Caputo Ferreira, 

Maristela de Moura Silva Lima, Maurício Gattás Bara Filho, Murilo Leal Rocha, Olavo Guimarães Feijó, 

Pablo Juan Greco, Paulo Roberto dos Santos Amorim, Ricardo Demetrio de Souza Petersen, Roberto 

Fares Simão Júnior, Silvana Vilodre Goellner, Sidney Carvalho Rosadas.  

ISSN 0104-8031 QUALIS – C2  

https://www.periodicosdeminas.ufmg.br/periodicos/revista-mineira-de-educacao-fisica/  
  

16 – REVISTA CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

A Revista Cadernos de Estudos e Pesquisa na Educação Básica – é uma publicação do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (CAp UFPE) que se propõe a divulgar à Educação 
Básica, abarcando cinco áreas principais: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Letras e Artes, 
Educação Física e Matemática.  
ISSN 2447-6943 QUALIS – C1  

https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernoscap  
  

17 – REVISTA EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉCITO BRASILEIRO  

Ao entregar mais um número da Revista de Educação Física mais antiga do Brasil, temos a consciência 
que a tradição não garante a permanência de uma instituição, por isso, apesar dos oitenta e sete anos 
de existência da nossa Revista de Educação Física / Journal of Physical.  
ISSN 2447-8946 QUALIS – C2  

https://www.revistadeeducacaofisica.com  
  

18 – EDUCAÇÃO FÍSICA EM REVISTA  

O curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília disponibiliza para a comunidade 

acadêmica-científica o periódico eletrônico “Educação Física em Revista”, publicação digital cujo 

objetivo é divulgar, incentivar, estimular e difundir temáticas e assuntos deste campo de 

conhecimento. A revista possui o propósito e o compromisso de assegurar e incentivar, de forma 

sistemática e permanente, a produção e divulgação do saber para as áreas de Graduação, Mestrado 

e Doutorado desta área e afins.  

ISSN 1983-6643 QUALIS – B2  

https://revistas.rcaap.pt/motricidade/about
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https://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr  
  

19 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL   

A Nutrição Funcional no Brasil, foi introduzida em 1999, com objetivo de abordar, prevenir e tratar 

desordens crônicas complexas por meio da detecção e correção dos desequilíbrios orgânicos. Com 

esta ótica cada vez mais crescem o numero de cursos com formação de profissionais dedicados e 

conscientes, de atualização continuada, na busca de caminhos para restauração da vitalidade 

positiva...  

ISSN 2176-4522 QUALIS – B1  

http://www.ibnfuncional.com.br/_site/2017/04/02/revista-brasileira-de-nutricaofuncional-2017-edicao-
69/  
  

20 – REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO  

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar 

gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do 

conhecimento.  

ISSN 2357-7894 QUALIS – C2  

https://www.rasbran.com.br/rasbran  
  

21 – REVISTA DE NUTRIÇÃO  

Revista de Nutrição é continuação do título Revista de Nutrição da Puccamp, fundada em 1988. É uma 
publicação bimestral, editada pelo Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde do Centro de 
Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Publica trabalhos que contribuem 
para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e interfaces; está aberta a contribuições da 
comunidade científica nacional e internacional.  
ISSN XXXX-XXXX QUALIS – C1  

https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/nutricao  
  

22 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA  

A Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) é uma publicação do Instituto Brasileiro de 

Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com 

publicação de artigos científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes 

e profissionais que lidam com a Nutrição e a Suplementação com fundamentação na fisiologia 

humana no âmbito do esporte, da estética, da educação e da saúde. ISSN 1981-9927  

QUALIS – B1  

http://www.rbne.com.br/index.php/rbne  
  

23 – REVISTA DE NUTRIÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

Periódico eletrônico da Universidade Estadual do Ceará. Publica artigos acadêmicos e científicos 
originais na área de Alimentos, Nutrição e Vigilância em Saúde.  
ISSN 2357-9617 QUALIS – B3  

http://www.revistanutrivisa.com.br  
  

24 – DEMETRA – ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE  

Periódico científico interdisciplinar de acesso aberto que tem por missão publicar debates, análises e 
resultados de investigações relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde publicado pelo 
Instituto de Nutrição da UERJ. Recebemos originais em português, espanhol ou inglês provenientes 
dos campos da Saúde, Humanidades e outros que abordem temas relativos à comida, alimento ou 
nutriente. Após avaliação por pares, divulgamos textos completos em duas versões: português e inglês 
ou espanhol e inglês.  
ISSN 2338-913X QUALIS – B2  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index  
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25 – REVISTA BRASILEIRA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE  

A Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS) foi fundada em 1984 e baseia-se na Promoção 
da Saúde, contemplando políticas públicas, ambientes saudáveis, capacitação comunitária, 
desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de saúde. Tem como 
missão fomentar o desenvolvimento da Promoção da Saúde/Saúde Coletiva por meio da publicação 
cientifica advinda de ações e pesquisas de relevância e correlação com estas áreas. Publica artigos 
com abordagens quantitativa e qualitativa, pesquisas de natureza descritiva, analítica, estudos clínicos, 
epidemiológicos e ambientais, que tenham como objetivo final a divulgação do conhecimento científico 
em Promoção da Saúde e em Saúde Pública/Coletiva. A RBPS publica editoriais, artigos originais, 
artigos de revisão e descrição ou avaliação de experiências. A publicação é trimestral e bilíngue com 
ACESSO ABERTO pelo Portal de Periódicos da UNIFOR (http://periodicos.unifor.br/). A revista verifica 
existência de similaridade em todos os manuscritos submetidos, antes de enviar para a revisão por 
pares.  
ISSN 1806-1230 QUALIS – XX  

http://periodicos.unifor.br/rbps  
 

___________________________________________________________________ 

 

 
6.5.8. Política de aquisição, expansão e atualização 
 

A Van Gogh pratica uma Política de Aquisição, Expansão e Atualização em sua 

Biblioteca com o objetivo principal de mantê-la sintonizada com a proposta 

pedagógica dos seus cursos. A Instituição adota, para aplicação dessa Política, 

critérios definidos para aquisição de seu acervo (livros, periódicos, bases de dados, 

multimeios etc.). Um dos principais critérios aplicados leva em consideração a 

proposta pedagógica dos cursos e as prioridades para a bibliografia básica e 

complementar para tomada de decisão. A Biblioteca identifica a existência ou não, em 

seu acervo, da bibliografia básica e complementar das disciplinas oferecidas pelos 

cursos da Van Gogh, por meio de um inventário. 

Uma vez constatada a inexistência de algum título ou, mesmo fazendo parte do 

acervo esteja em quantidade inadequada em relação ao número de alunos 

matriculados na disciplina que o indicou ou sem condições de uso por qualquer tipo 

de deteriorização, é solicitado aos órgãos administrativos da Van Gogh sua aquisição 

imediata. Em relação aos periódicos, a Biblioteca da Van Gogh sempre renova as 

assinaturas de títulos correntes que são de interesse para os cursos e, ainda, promove 

a aquisição de novos títulos por meio de contatos frequentes com empresas 

especializadas em periódicos nacionais e estrangeiros ou por indicação de usuários.  

Por diversas razões, muitos periódicos podem se tornar ultrapassados, não 

sendo mais de utilidade para cursos das áreas que abrangem. Nestes casos, a 

Biblioteca, em parceria com os coordenadores de curso, deve selecionar novos títulos, 

http://periodicos.unifor.br/rbps
http://periodicos.unifor.br/rbps
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para que seja feita a aquisição. A Biblioteca da Van Gogh sempre toma o cuidado de 

verificar nestes novos títulos a serem adquiridos, se não houve interrupção em seus 

fascículos ou se sua edição não está em vias de encerramento. 

Os multimeios são, geralmente, indicados pelas coordenações de curso. Muitas 

vezes uma informação contida em um determinado suporte de informação pode servir 

para diversas disciplinas em vários cursos; assim, a Biblioteca, na medida do possível, 

adquire mais de um conjunto de exemplares para atingir o maior número de usuários. 

As bases de dados, on-line ou não, compreendem, em sua maioria, quase 

todas as disciplinas de um mesmo curso e, muitas vezes, podem abranger vários 

cursos pertencentes a uma mesma área. São grandes depósitos de informação 

atualizada e por esta razão são fundamentais no acervo da Biblioteca. Para o 

cumprimento da Política de Aquisição, Expansão e Atualização a mantenedora prevê 

em seu orçamento a destinação um percentual de sua receita anual – conforme prevê 

o PDI. 

 

6.5.9. Horário de funcionamento 
 

A Biblioteca da Van Gogh tem um horário de funcionamento que dá 

oportunidade ao aluno de utilizá-la no turno de funcionamento do seu curso e em 

outros horários, inclusive aos sábados, com a preocupação de que permaneça pelo 

menos um bibliotecário durante todo o período de seu funcionamento. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
SEMANAS MANHÃ TARDE NOITE 

 INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 
Segunda à Sexta-feira  8:00  12:00  12:00  18:00  18:00  22:40  
Sábados  8:00  12:00  -  -  -  -  

Quadro 19 - Horário de Funcionamento da Biblioteca. 
 

6.5.10. Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 
 

A Biblioteca atende ao público interno: alunos, professores e funcionários da 

Van Gogh; e também o público externo, mas, este último, apenas para consultas em 

suas dependências. A Biblioteca possui acesso restrito, porém, está nos planos da 

Van Gogh a sua ampliação física, bem como, o acesso livre. A leitura na Biblioteca é 

franqueada aos usuários, devendo as obras consultadas serem deixadas sobre o 
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balcão de atendimento para que um funcionário da Biblioteca as devolva às estantes. 

Estas consultas também são computadas para fins estatísticos. 

O acesso ao acervo pode se dar também por meio da página que a Van Gogh 

tem na Internet. Nela, existe um espaço para a Biblioteca no qual os títulos do acervo 

estão discriminados e podem ser pesquisados. O sistema de informação da Biblioteca 

possibilita o acesso remoto ao acervo na própria Faculdade e fora dela, tanto para 

consulta como para seus serviços. 

 

6.5.10.1. Empréstimo Domiciliar 

 

Permitido a docentes, discentes, técnico-administrativos e usuários visitantes, 

desde que cadastrados. O tempo de empréstimo varia de três a quinze dias, 

dependendo do tipo de material emprestado e do usuário. O limite de material 

emprestado também é variável, de acordo com o usuário. Existe a possibilidade de 

renovação de empréstimo e reserva, por telefone e via Internet. 

 

6.5.10.2. Empréstimos Entre Bibliotecas 

 

O objetivo é fornecer aos usuários da Biblioteca da Van Gogh originais ou 

reproduções de periódicos, teses, dissertações, monografias ou trabalhos que não 

estejam disponíveis no acervo. Igualmente, proporciona a outras instituições que 

solicitem os documentos existentes no acervo e requeridos. 

 

6.5.10.3. Serviço de Comutação Bibliográfica 

 

O Serviço de Comutação Bibliografia recupera documentos não localizados no 

Sistema de Biblioteca da Van Gogh. Realiza também empréstimo de livros artigos, 

teses e dissertações entre Bibliotecas nacionais por meio do COMUT. 

O serviço e voltado para alunos, professores e funcionários da instituição. A 

solicitação e feita diretamente à biblioteca. 
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6.5.10.4. Treinamento de usuários 

 

É oferecido ao usuário um treinamento para melhor utilização do acervo e dos 

serviços oferecidos pela Biblioteca. Auxílio na busca da informação. O usuário pode 

agendar um horário para que um bibliotecário o ajude a localizar informações via 

Internet ou em bases de dados. Este tipo de atendimento mais personalizado é muito 

utilizado na Biblioteca da Van Gogh. 

 

6.5.10.5. Alerta bibliográfico 

 

Este serviço mantém informado e atualizado o usuário da Biblioteca da VAN 

GOGH sobre conteúdos das publicações periódicas especializadas de seu interesse. 

Periodicamente, a Biblioteca expõe em seu quadro de avisos listas de editoras, 

sumários correntes, eventos, cursos e novas aquisições. 

 

6.5.10.6. Reprografia: 

 

O serviço de fotocópia funciona nas dependências da Faculdade e obedece a 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais e proíbe a 

reprodução total de livros e outros materiais. 

 

6.5.10.7. Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 

A Biblioteca, por meio de seus recursos técnicos e talentos humanos, auxilia 

e oferece treinamento aos seus usuários quanto à normalização técnica e 

bibliográfica, baseando-se nas normas da ABNT, quanto à elaboração de fichas 

catalográficas segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano AACR2, bem 

como orientação quanto à recuperação de informação.Está disponibilizado, para 

auxilioaos usuários, o Manual para Elaboração e Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos, elaborado pela Coordenadoria de Pesquisa e Monografia. Este Manual 

tem por base as normas da ABNT, as quais estão também disponíveis no acervo. 
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6.5.11. Pessoal técnico-administrativo 
 

A Biblioteca está sob a responsabilidade de profissionais devidamente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares 

contratados pela entidade mantenedora. 

 

6.6. LABORATÓRIOS 
 

Na sequência estão apresentadas as informações detalhadas sobre os 

laboaratórios do Curso de Educação Fisica da Van Gogh. 

 
6.6.1. Espaço  Físico 
 

O curso de Educação Fisica da Faculdade  VAN GOGH utiliza laboratórios com 

espaço físico adequado para o número de alunos por laboratório, boa acústica, 

iluminação adequada, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, 

mobiliário ergonômico, limpeza rigorosa e constante de todos os espaços e 

equipamentos específicos para o uso de cada laboratório. Os laboratórios são 

utilizados nas aulas teóricas e práticas e também nos horários livres para que os 

alunos possam realizar seus estudos e pesquisas. Para tanto, cada laboratório possui 

para o seu gerenciamento uma equipe de pessoal técnico especializado.  

O quadro a seguir demonstra os laboratórios existentes e os que estão 

previstos para construção pela Instituição. 

 

LABORATÓRS 

LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS UTILIZAÇÃO 

Área (m2) Capacidade Existente A Construir M T N 

Informática  50,00 25 x  x x x 

Multidisciplinar I 50,00 25 x  x x x 

Multidisciplinar II 
 

50,00 25 x  x x x 

Consultório Nutrição 50 25  x x x x 

Avaliação Física e 
Nutricional 

50 25  x x x x 

Anatomia 50,00 25 x  x x x 
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Ginasio de Esporte  
 

100,00 25 x  x x x 

Quadra Poliesportiva 
 

50,00 25 x  x x x 

Pista de atlestimo 
 

50,00 25 x  x x x 

Academia 
 

100,00 25 x  x x x 

Sala de dança 
 

30,00 25 x  x x x 

Piscina  
 

100,00 25 x  x x x 

Quadro 20 – Laboratórios existentes e previstos. 

 

 

6.6.2. Laboratório de Informática 
 

Os laboratórios são espaços destinados ao suporte técnico das funções 

universitárias. Embora centrados nas atividades práticas de ensino, os laboratórios 

também devem operacionalizar outras necessidades advindas da prática de 

investigação e da extensão.Os laboratórios são planejados segundo as necessidades 

didático-científicas dos projetos pedagógicos de cada curso de graduação, no que se 

refere à área física, às instalações específicas, às condições de Biossegurança e aos 

equipamentos e aparelhos identificados pelos professores responsáveis pelas 

práticas e pelos projetos de pesquisa e programas de extensão. 

Cada laboratório tem um professor responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnicos e instrutores ligados às disciplinas e atividades que 

o utilizam. Para a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, a 

instituição terceiriza tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida 

competência em sua área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e 

corretiva é realizada pela equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. 

A atualização tecnológica é promovida, periodicamente, mediante 

levantamento das necessidades de cada laboratório, pelos professores e técnicos 

responsáveis, com a assessoria de especialistas de cada área. 

 

6.7. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 
 

O entendimento dos processos físico-químicos tipicamente associados a essa 

transformação dos recursos naturais deve ser facultado pelas atividades curriculares 
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no curso de Educação Fisica. Essa compreensão é essencial para apropriação de 

conhecimentos a ser obtida através das atividades curriculares vinculadas aos 

estudos dos processos produtivos, em especial, processos de fabricação, 

transformação e construção, a par da capacidade de projetar bens utilizando-os.   

As atividades de laboratórios devem se apoiar em problemas bem delineados, 

permitindo que o aluno desenvolva competências para a modelagem e o 

desenvolvimento de projetos de engenharia. A confecção de relatórios deve ser uma 

prática contínua das disciplinas de caráter experimental, tendo por objetivo o 

desenvolvimento da habilidade de comunicação escrita, além de consolidar os 

conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. 

É fundamental que os programas das atividades curriculares especifiquem de 

que modo será efetuado o desenvolvimento dos conteúdos previstos  para as 

atividades laboratoriais de forma inequívoca. As atividades de natureza prática 

deverão ser compostas por conjuntos de tarefas que permitam ao estudante o 

desenvolvimento de competências e habilidades nos domínios dos fenômenos 

visados pelas atividades curriculares de modo a permitir a sólida construção de 

conceitos inerentes à formação do egresso, desse modo, viabilizando a assimilação 

dos conhecimentos necessários ao futuro exercício profissional.   

Nesse sentido, é necessário que a realização das atividades de laboratório 

sejam orientadas por um Roteiro, que contemple informações como: título, objetivos, 

conhecimentos necessários, materiais e métodos, e ainda, as competências e 

habilidades que serão desenvolvidas. Recomenda-se a obrigatoriedade da 

elaboração de relatórios para as atividades práticas, a fim de desenvolver a habilidade 

de comunicação escrita e utilização de recursos de informática, assim como 

consolidar os conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados.  

O planejamento das atividades de ensino-aprendizado deve ser efetuado com 

base numa visão pragmática de assimilação dos fundamentos subjacentes aos 

fenômenos de interesse, de modo a que a construção de conceitos inicie-se sobre 

uma base observacional crítica, orientada pelo docente, mas construída, passo-a-

passo, pelo discente. 
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6.7.1. Laboratórios – descrição 
 

 

A seguir estão descritos cada um dos laboratórios existentes para o curso. 

DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
EXISTENTES 

 

Laboratório Informática  
Área Total 50 m² 

Objetivos 
✓ Práticas relacionadas à editoração de texto, planilhas, banco dados, gráficos, softwares específicos e 

apresentações. 
✓ Práticas relacionadas com  desenho, desenho geométrico, geometria descritiva e desenho técnico com a 

utilização de instrumentos de uso computacional. 

Descrição 
✓ 25 computadores dispostos em bancadas  
✓ Lousa – com pincel 

Softwares 

1. AUTO CAD - software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por 
computador. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em 
duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D). 

2. GP1 (DEPS/UFSC) - O objetivo do jogo GP-1 é possibilitar aos participantes a elaboração de 
um plano estratégico de produção bianual e sua avaliação através da simulação das 
decisões. A empresa do jogo é uma fábrica de móveis, que focaliza a sua produção na 
fabricação de camas, sendo que sua estrutura produtiva pode ser planejada estrategicamente 
segundo um grupo de alternativas para se adequar a demanda simulada. Clique na figura ao 
lado para baixar o jogo GP-1. 

3. GP-2(DEPS/UFSC) - simula as atividades de planejamento e controle de produção a nível 
tático e operacional, em um sistema de produção “empurrado” em períodos semanais. A 
empresa do jogo GP-2 é a mesma fábrica de móveis, chamada Cia Industrial de Móveis, 
apresentada no GP-1. No GP-1 os produtos foram tratados como uma família (camas) e as 
decisões eram de nível estratégico (trimestrais, totalizando dois anos). Agora, no GP-2 tem-
se dois produtos distintos: as camas simples (ST) e luxo (LX), com decisões de nível tático-
operacional (doze semanas de simulação, totalizando um trimestre).  

4. GP-3 (DEPS/UFSC) - simula as suas atividades de planejamento e controle de produção a 
nível tático e operacional, em um sistema de produção “puxado”. Essa empresa é a mesma 
do jogo GP-2 que sofreu algumas modificações em sua estrutura produtiva de forma a permitir 
a implantação do sistema Kanban. Em função da formação de células de manufatura, a 
programação da produção deixa de ser via MRP (empurrada) e passa a ser via Kanban 
(puxada).  

5. Mecânica Básica - Utilidade educativa para aprender como funcionam diversos sistemas 
mecânicos. 

6. VLabQ: Laboratório Virtual de Química- Simulador interativo de Química que imita o efeito 
de cada experiência. 

7. Cabri 3D - Aplicação educativa destinada ao estudo da geometria. 

8. Kicad - Ferramenta para criar esquemas eletrônicos e circuitos impressos. 

9. Winplot  - Ferramenta matemática para gerar gráficos a partir de qualquer equação. 

10. Herramientas para Matemáticas - ferramenta para automatizar e facilitar o cálculo de 
inúmeros exercícios matemáticos. 

11. CaR Régua e Compasso - Ferramentas de desenho técnico com régua e compasso, ideal 
para praticar geometria. 

12. Logisim - Ferramenta para desenhar e simular circuitos lógicos digitais. 

13. Linear Álgebra - Programa capaz de realizar todo tipo de operações de álgebra com 

http://vlabq-laboratorio-virtual-quimica.programasejogos.com/
http://winplot.programasejogos.com/
http://herramientas-para-matematicas.programasejogos.com/
http://car-regla-y-compas.programasejogos.com/
http://logisim.programasejogos.com/
http://linear-algebra.programasejogos.com/
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matrizes. 

14. Resistor Colour Code Solver - Calcula os valores dos resistores através do seu código de 
cores e vice-versa. 

15. Function Analyzer - Gera gráficos a partir de funções matemáticas. 

16. Data Paint - Gera gráficos de dados estatísticos. 

17. GeoGebra - Aplicação educativa destinada ao estudo da geometria e da álgebra. 

18. MathGraph- Representa graficamente o resultado de qualquer função matemática. 

19. Graph- Representação gráfica de funções matemáticas. 

20. Pacote Estatístico Simfit - Pacote de programas destinados a profissionais e usuários 
especializados na área científica. 

21. Virtual Physics - Uma excelente coletânea de programas que simulam fenômenos físicos. 

22. Aproximações Eulers - Ferramenta para resolver equações diferenciais. 

23. Limix Suite - Uma ferramenta para realizar qualquer tipo de cálculos. 

24. Graphmatica- Utilidade matemática que representa graficamente operações ordinárias, 
paramétricas e diferenciais. 

25. UD Pendulum- Simulador gráfico do comportamento de um pêndulo. 

26. Programação Linear- Utilidade para resolver problemas de programação linear com até 
duas variáveis. 

27. Formulator Express- Um editor matemático de caráter avançado, que lhe permite criar e 
modificar expressões . 

28. Gnumeric- Um completíssimo programa de cálculo que serve para gerenciar, processar e 
analisar dados numéricos. 

29. CaRMetal - Traça retas, semi-retas, paralelas, polígonos, ângulos, etc., omitindo os passos 
intermediários. 

30. FNGraph- Ferramenta grátis de representação gráfica e análise de funções matemáticas. 

31. Lei de Ohm - Aplica Científicamente todas as fórmulas possíveis para a lei de Ohm. 

32. OmniGlyph- Uma completa utilidade desenvolvida em Ensamblador para o design de 
circuitos eletrônicos. 

33. Math-o-mir - Um editor matemático para escrever e resolver equações. 

34. Grapes- Programa para criar gráficos de funções matemáticas. 

35. Derivador- Matemática em estado puro. Calcula a derivada de qualquer função. 

36. Geometry Calculator- Calcula o volume, área, circunferência e superfície de todo tipo de 
figuras geométricas. 

37. Gestran - é um sistema de administração de empresas de transportes, compreendendo todas 
as funções de uma transportadora com controle de estoque para logística.  

38. LSSP PCP1 (DEPS/UFSC) - O jogo de empresas LSSP_PCP1trabalha a dinâmica de PCP 
da malharia no horizonte de longo prazo, com 12 períodos mensais simulados. Ao se iniciar 
o jogo deve-se escolher a estrutura fabril da malharia (pequena, média ou grande) e o 
tamanho do mercado consumidor (de massa, repetitivo em lotes ou sob encomenda) para as 
três famílias de malhas. Como o horizonte do jogo é de longo prazo, o objetivo do mesmo é 
montar um plano estratégico de produção, a partir da previsão da demanda de longo prazo, 
estruturando os recursos físicos da empresa, de maneira que a mesma trabalhe no mercado 
escolhido da forma mais eficaz possível. 

39. LSSP_PCP2 (DEPS/UFSC) - tem por objetivo estudar e discutir as características de um 
sistema de PCP que atenda uma empresa com produção repetitiva em lotes voltado para a 
programação da produção empurrada. Nesse jogo é necessário aplicar os conceitos de 
previsão de demanda, planejamento-mestre (PMP), planejamento das necessidades de 
materiais (MRP), programação avançada com capacidade finita (APS), ponto de pedido, 
emissão e liberação de ordens e acompanhamento da produção. 

40. LSSP_PCP3(DEPS/UFSC) - tem por objetivo estudar e discutir as características de um 
sistema de PCP que atenda uma empresa com produção repetitiva em lotes voltado para a 
programação da produção puxada e empurrada simultaneamente. Nesse jogo é necessário 
aplicar os conceitos de previsão de demanda, planejamento-mestre (PMP), planejamento das 
necessidades de materiais (MRP), sistema kanban, ponto de pedido, emissão e liberação de 
ordens e acompanhamento da produção.  

41. FLUIDSIM  -   simulador de circuitos pneumáticos e hidráulicos. 
42. PROENGINEER  (PROe)- Software dedicado à execução de desenhos em três dimensões – 

3D 

http://resistor-colour-code-solver.programasejogos.com/
http://function-analyzer.programasejogos.com/
http://data-paint.programasejogos.com/
http://geogebra.programasejogos.com/
http://mathgraph.programasejogos.com/
http://graph.programasejogos.com/
http://pacote-estatistico-simfit.programasejogos.com/
http://virtual-physics.programasejogos.com/
http://aproximacoes-eulers.programasejogos.com/
http://limix-suite.programasejogos.com/
http://graphmatica.programasejogos.com/
http://ud-pendulum.programasejogos.com/
http://programacao-linear.programasejogos.com/
http://formulator-express.programasejogos.com/
http://gnumeric.programasejogos.com/
http://carmetal.programasejogos.com/
http://fngraph.programasejogos.com/
http://lei-de-ohm.programasejogos.com/
http://omniglyph.programasejogos.com/
http://math-o-mir.programasejogos.com/
http://grapes.programasejogos.com/
http://derivador.programasejogos.com/
http://geometry-calculator.programasejogos.com/
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43. Lab VIEW – Software para programação gráfica que torna simples visualizar, criar e codificar 
sistemas de engenharia. 

Quadro 10. Descrição do Laboratório de Informática. 
 

 

Laboratório Multidisciplinar I 
Área Total 50 m² 

Objetivos 

✓ Práticas relacionadas aos conteúdos de propriedades da matéria, soluções, ligações químicas, físico-
química, reações químicas, eletroquímica, equilíbrio químico, estequiometria. 

✓ Processos de Natureza Químicos: Sistemas térmicos; Agitação e mistura de fluidos e sólidos; 
Separação e redução de tamanho de sólidos; Separação de sistemas particulados; Troca térmica entre 
fluídos. 

Descrição 
✓ Dispostas em bancadas (3,00 x 0,85), revestidas de granito, com pia, com 6 tomadas elétricas e 

pontos de gás em cada bancada.  
✓ Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 
Balança 1 

Capela de exaustão de gases 1 

Destilador de água bancada cap. 4L/4h 1 

Destilador de água  1 

Estabilizador  1 

Lava-olhos  1 

Microscópio  2 

Refrigerador  1 

Viscosímetro  1 

Vidraria 

Aclopador para microfones 1 

Argola de ferro para funil grande 5 

Argola de ferro para funil média 5 

Argola de ferro para funil pequena 5 

Bacias de plástico pequena de 2,5L 5 

Balança 1 

Balança BK 3000 (3000 g x 0,01 g ) 1 

Balança BK 3000 (3000 g x 0,01 g ) - Gehaka 1 

Balança digital 9094 (0 a 3 K Divisão 1g) - (3 a 6 K - Divisão 2g) - 
Toledo 

1 

Balão de destilação 3 

Balão de fundo chato de 250 mL 5 

Balão de fundo redondo 100 mL 3 

Balão de fundo redondo 250 mL 3 

Balão de fundo redondo 50 mL 1 

Balão volumétrico c/ rolha poli 100 ml 1 

Balão volumétrico R/Poli 1000 ml 5 

Balão volumétrico R/Poli 500 ml 10 

Balão volumétrico R/Poli 250 ml 10 

Balão volumétrico R/Poli 100 ml 15 

Balão volumétrico R/Poli 50 ml 50 

Balão volumétrico R/Poli 10 ml 30 

Balão volumétrico c/ rolha poli 250 ml 1 

Balão volumétrico de fundo chato -  250 ml 1 

Balão volumétrico de fundo chato – 100 ml 2 

Balão volumétrico de fundo chato – 200 ml 5 

Balão volumétrico de fundo chato – 500 ml 1 

Balão volumétrico de fundo chato 50 mL 10 

Banco óptico Plano Catelli 1 

Bandeja de plástico grande 3 

Bandejas de plástico pequena 5 

Banho-maria 1 

Barrilete de PVC p/ água 10L 2 
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Barrilete PVC 20 litros 1 

Barrilhete de 20 L 1 

Bastão de vidro 25 

Bastão de vidro DM 8 x 300 mm 1 

Bastão de vidro fino de 30x0.5 10 

Bastão de vidro médio 31x1.0 10 

Becker – 100 ml 10 

Becker – 150 ml 1 

Becker – 250 ml 20 

Becker – 200 ml 2 

Becker – 50 ml 15 

Beckar – 10 ml 50 

Becker – 5 ml 15 

Bico de bunsen 12 

Bico de Bunsen 15 

Bico de bunsen c/ registro 1 

Bico de merck 10 

Borrifador de 350 mL 1 

Bureta – 25 ml 1 

Bureta – 50 ml  1 

Bureta de 25 mL 10 

Bureta de 50 mL 10 

Bureta graduada c/ torneira teflon 25 ml - 1/10 1 

Bureta graduada c/ torneira teflon 50 ml - 1/10 1 

Cadinho pequeno 06 

Cadinho porcelana 50 ml - 6B 36 1 

Calorímetro H2O 1 

Capela  1 

Capela Exaustão de  Gases (A80xP80xL60) Motor 1/6HP - 
CQU800 (220V) 

1 

Cápsula de porcelana 5-70 5 

Chapa aquecedora redonda DM 20 x 12 Alumínio 350º C - 
Q310/22B  (220V) 

1 

Chuveiro e lava olhos Mod. CL 001 90º DM 3/4" 1 

Condensador 1 

Conjunto Emília com manômetro 1 

Copo Becker FB vidro 100 ml - Cap-lab 1 

Copo Becker FB vidro 1000 ml - Cap-lab 1 

Copo Becker FB vidro 2000 ml - Cap-lab 1 

Copo Becker FB vidro 50 ml - Cap-lab 1 

Copo Becker FB vidro 600 ml - Cap-lab 1 

Cronômetro digital 1 

Cronometro digital MOD CD-2800 1 

Dessecador a vácuo 250mm, em polipropileno - Ref 553/554 (c/ 
placa) 

1 

Destilador 1 

Destilador de água 1,2 L/H (220V) 1 

Destilador de água bancada cap. 4L/4h 1 

Destilador de água 5 L/H - Q341/25 (220V) 1 

Digital multimeter 2 

Dilatômetro linear 1 

Erlenmeyer BE vidro 1000ml - Cap-lab 1 

Erlenmeyer BE vidro 125 ml - Cap-lab 1 

Erlenmeyer BE vidro 2000 ml - Cap-lab 1 

Erlenmeyer BE vidro 250 ml - Cap-lab 1 

Erlenmeyer BE vidro 500 ml - Cap-lab 1 

Erlenmeyer – 100 ml 2 

Erlenmeyer – 1000 ml 3 

Erlenmeyer – 125 ml 9 

Erlenmeyer – 2000 ml 3 

Erlenmeyer – 250 ml 10 

Erlenmeyer – 500 ml 2 

Espátula 6 
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Espátula c/ colher de inox 15 cm 10 

Espátula grande com cabo de madeira 2 

Espátula inox c/ cabo de madeira 12 cm 1 

Espátula metálica dupla de 15mm tipo chapa 20 

Espátula metálica dupla de 30mm 10 

Estante PVC p/ 24 tubos de ensaio DM 16 20 

Estufa Esteril/Secagem Analógica 200ºC A35xL34xP35 - SX1.2A 
Bivolt (40L) 

1 

Estufa Esteril/Secagem Analógica 200ºC A46xL45xP43 - SX1.3A 
Bivolt (85L) 

1 

Frasco de borel com tampa 5 

Frasco kitazato c/ saída superior de vidro 250 ml 2 

Frasco kitazato c/ saída superior de vidro 500 ml 6 

Funil de decantação 4 

Funil de placa porosa no 02 1 

Funil de vidro DM 100 mm (Cap. 230 ml) 1 

Funil de vidro DM 50 mm (Cap. 40 ml) 1 

Funil de vidro grande 5 

Funil de vidro pequeno 5 

Funil simples grande de haste longa 10 

Funil simples médio de haste longa 5 

Funil simples pequeno de haste curta 15 

Garra com mufa para bureta 20 

Garra com mufa para condensador 3 

Garra de aste longa 5 

Garra de madeira 30 

Garra metálica para objetos aquecidos tipo tesoura 15 

Garras metálica para bureta 20 

Garras para suporte universal 19 

Kit de primeiros socorros 1 

Kitassato – 250 ml 4 

Kitassato – 500 ml 3 

Lamina 200 

Laminolas 450  

Lancetas 70 

Microscópio 2 

Modelo cinemático dos gases 1 

Óculos de proteção 5 

Óculos de proteção incolor (Mod Rio de Janeiro) 3 

Painel para associação eletro-eletrônicas projetáveis e 
assessórios 

1 

Painel para hidrostática 2 

Painel para queda de corpos 1 

Paquímetro 1 

Pêra 10 

Pêras de sucção de borracha com três esferas 20 

Phmetro de bancada PG 1800 c/ eletrodo, sensor e soluções - 
Cap-lab 

1 

Phmetro de bancada PG 1800 c/ eletrodo, sensor e soluções - 
Cap-lab 

1 

Phmetro de mão  1 

Phmetro de mesa 1 

Phmetro portátil PG 1400 saída Din. c/ eletrodo, sensor e 
soluções - Cap-lab 

1 

Piceta 24 

Piceta de 250 mL 15 

Pinça de madeira 18 

Pinça de madeira p/ tubo de ensaio 1 

Pinça de metal 3 

Pinça metálica 5 

Pinça p/ bureta c/ mufa - Abertura 35 mm 1 

Pipeta graduada 1 ml - 1/100 10 

Pipeta graduada 10 ml - 1/10 25 
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Pipeta graduada 2 ml - 1/100 5 

Pipeta graduada 20 ml - 1/10 5 

Pipeta graduada 25 ml - 1/10 5 

Pipeta graduada 5 ml - 1/10 25 

Pipeta métrica de 1 ml 10 

Pipeta métrica de 10 ml 35 

Pipeta métrica de 2 ml 04 

Pipeta métrica de 20 ml 05 

Pipeta métrica de 5 ml 34 

Pipeta volumétrica 1 ml 5 

Pipeta volumétrica 10 ml 5 

Pipeta volumétrica 2 ml 5 

Pipeta volumétrica 25 ml 5 

Pipeta volumétrica 5 ml 5 

Pipeta volumétrica de 1 ml 4 

Pipeta volumétrica de 10 ml 5 

Pipeta volumétrica de 20 ml 5 

Pipeta volumétrica de 2 ml 4 

Pipeta volumétrica de 25 ml 5 

Pipeta volumétrica de 5 ml 5 

Pipetador automático de 10 ml 5 

Pipetador automático de 25 ml 5 

Pipetador Automático em PVC 3 vias (verde) 20 

Pipetador manual pipump 10 ml verde 5 

Pipetador manual pipump 25 ml vermelho 5 

Pisseta s/ grad. Cap. 500 ml 10 

Pisseta plástica graduada 250 ml - Cap-lab 15 

Placa de petri 100x15mm 40 

Placa aqu. c/1 boca 180mm 1 

Placa de petri DM 100 x 20 mm 5 

Proveta - 10 ml 4 

Proveta - 100 ml 5 

Proveta - 1000 ml 3 

Proveta - 250 ml 3 

Proveta vidro graduada 100 ml c/ base poli - LBG 5 

Proveta vidro graduada 1000 ml c/ base poli - LBG 2 

Proveta vidro graduada 250 ml c/ base poli - LBG 3 

Proveta vidro graduada 50 ml c/ base poli - LBG 25 

Proveta vidro graduada 500 ml c/ base poli - LBG 3 

Quadro eletrônico 1 

Refratometro manual 0-32% 1 

Relógio despertador 1/60 minutos 5 

Sensor acústico 2 

Suporte de arame ver.pvc p/ 12 tubos 20 

Suporte bureta c/ base ferro, haste alumínio 70 cm 25 

Suporte universal 9 

Suporte escor. Vidr. De PP 35PC 68x50cm 1 

Tela de arame c/ refratário 16 x 16 cm 20 

Term p/ estufa mercúrio -10+260:2C - Incoterm 5111.0 5 

Term quim esc int álcool -10+110:1C - Incoterm 5021.0 5 

Term quim esc int mercúrio -10+110:1C - Incoterm 5003.9 5 

Termohidrometro dig. 2 

Termômetro 100ºC 4 

Termômetro 260ºC 1 

Termômetro de álcool 5 

Termômetro de mercúrio 5 

Tubo de centrifugação – 15 ml 3 

Tubo de latex 8 x 11,5 5 

Tubo de ensaio 10x1 20 

Tubo de ensaio 13 x 100 - 09 ml 20 

Tubo de ensaio 15x1,5 100 

Tubo de ensaio 16 x 150 - 20 ml 100 

Tubo de ensaio 7x1 50 
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Quadro 11. Descrição do Laboratório Multidisciplinar I. 

 

Quadro 12. Descrição do Laboratório Multidisciplinar II. 

 

Laboratório de Anatomia 

Área Total: 50 m² 
Objetivos 

✓ Práticas relacionadas aos conteúdos da Anatomia e fisiologia 

Sala de Técnicas Especiais (Preparo/Dissecação) 

Estrutura Física 

Descrição Qtde. 

Banheiro com vaso sanitário e chuveiro 01 unid. 

- Chuveiro 01 unid. 

- Bacia Sanitária 01 unid. 

- Lavatório 01 cuba 01 unid. 

Forro em Placas de Isopor   

Piso em cerâmica esmaltada  

Revestimento parede em azulejo  

Mobília (Preparo / Dissecação) 

Descrição Qtde. 

Maca para transporte de cadáver 01 unid. 

Mesa de Necropsia com cuba 01 unid. 

Armários - 

Mesa de estudo e anatomia 10 unid. 

Pia com 01 cuba 01 unid. 

Escaninho (guarda-volumes) 01 unid. 

Lousa branca com rodízio 01 unid. 

Câmera de Vídeo 01 unid. 

Negatoscópio pequeno 01 unid. 

Televisores 02 unid. 

Banquetas 50 unid. 

Chuveiro lava olhos 01 unid. 

Ambiente (Preparo / Dissecação) 

Descrição Qtde. 

Sistema de exaustão e ventilação 02 unid. 

Ar condicionado 03 unid. 

Sala de Conservação 

Mobília (Preparo / Dissecação) 

Descrição Qtde. 

Tanque em inox medindo 2,20m x 1,00m x 0,80m 01 unid. 

Tubo de ensaio grande 53 

Tubo de ensaio grande 20x2,5 20 

Tubo de ensaio pequeno 50 

Tubos para centrífuga de plástico de 15 mL 5 

Tubos para centrífuga de vidro de 15 mL 10 

Vasos comunicantes 1 

Vidro de relógio grande 10 

Vidro de relógio médio 5 

Vidro de relógio pequeno 30 

Viscosímetro rotativo analógico faixa 1 a 100.000 - Q860A21 1 

Laboratório Multidisciplinar II 
Área Total 50 m² 

Objetivos 
✓ Práticas relacionadas com  a utilização de microscópios 

Descrição 

✓ Dispostas em bancadas (3,00 x 0,85) de vidro com 6 tomadas elétricas em cada bancada.  
✓ Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 

Microscópios binocular 1600x - BIOFOCUS 26 

Microscópios binocular 1600x 25 

Microscópio biológico trinocular 1600x 1 

Conjunto com 100 lâminas preparadas 2 
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Pia com 01 cuba 01 unid. 

Ambiente (Preparo / Dissecação) 

Descrição Qtde. 

Sistema de exaustão e ventilação  

Ar condicionado  

Sala de Técnicos / Museu (Área Seca) / Ossário / Oficina 

Estrutura Física 

Descrição Qtde. 

Cadeira giratória com braço 01 unid. 

Arquivos de aço 01 unid. 

Acessório 

Descrição Qtde. 

Esqueleto 01 unid. 

Ambiente 

Descrição Qtde. 

Ar condicionado 02 unid. 

Equipamentos Cirúrgicos 

Descrição Qtde. 

Cabo de bisturi N 03 3 unid. 

Cabo de bisturi N 04 3 unid. 

Pinça anatômica de serrilha 16 cm 3 unid. 

Pinça Kelly reta 14cm 3unid. 

Pinça Kelly curva 14cm 3 unid. 

Pinça Kelly reta 16cm 3 unid. 

Pinça Kelly curva 16cm 3 unid. 

Pinça Kelly reta 18cm 3 unid. 

Pinça Kelly curva 18cm 3unid. 

Tesoura R/R reta 16 cm 3 unid. 

Tesoura R/R curva 16 cm 3unid. 

Tesoura F/F reta 16cm 3 unid. 

Tesoura F/F curva 16 cm 3 unid. 

Tesoura F/R reta 18 cm 3 unid. 

Tesoura F/R curva 18 cm 3 unid. 

Afastador  1 unid. 

Serrote de arco 1 unid. 

Serrote pequeno 1 unid. 

Jogo de facas 1 unid. 

Modelos Anatômicos 

Descrição Qtde. 

Articulação da Mão  03 unid. 

Clavícula  03 unid. 

Clavícula – Articulação do ombro 01 unid. 

Coluna Vertebral 01 unid. 

Coluna vertebral lombar 01 unid. 

Coração 01 unid. 

Costela 15 unid. 

Crânio 01 unid. 

Crânio – 3 partes 01 unid. 

Escápula 02 unid. 

Fêmur 03 unid. 

Fíbula 03 unid. 

Globo ocular 01 unid. 

Modelo – Cérebro (8 Partes) 01 unid. 

Modelo - Joelho 01 unid. 

Ouvido 01 unid. 

Patela 02 unid. 

Pé com ossos do tornozelo 03 unid. 

Pelves com articulação 01 unid. 

Pelves com Fêmur 01 unid. 

Pelves feminina 01 unid. 

Pelves masculina 01 unid. 

Rádio 02 unid. 

Sacro + Cóccix 01 unid. 

Tíbia 02 unid. 

Torso c/ 24 partes 01 unid. 

Ulna  02 unid. 

Úmero  02 unid. 

Vértebra – Demonstrativa da movimentação 1 unid. 

Quadro 13. Descrição do Laboratório de Anatomia. 
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DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
A CONSTRUIR 

 

Laboratório Consultório Nutrição 
Área Total 50 m² 

Descrição 
  

✓ Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 
Monitor 1 

Adipometro clinico 10 

Adipometro cientifico 10 

Alturexata 1 

Balança carduro 1 

Balança de bebê baby scale 1 

CPU 1 

Mesa 1 

Cadeira fixa 3 

Mesa pequena 1 

Ar condicionado 1 

Impressora 1 

Mesa para computador 1 

Armarios com 2 portas 2 

Paquímetro médio sanny 10 

Paquímetro grande sanny 10 

Hemocue 01 

Cuveta 100 

Pedômetro 8 

Monitor  accutrend para  Glicose, triglicérides e colesterol total 4 

Tira de teste para glicose 100 

Tira de teste para triglicérides 100 

Tira de teste para colesterol total 100 

Boneca tipo bebezinho 5 

Seio cobaia 10 

Fantoches de alimentos 15 

Divã de madeira 1 

Esfigmomanômetro 5 

Estetoscópio 5 

Bioimpedância biodynamics 450 2 

Bobina para bioimpedância 3 

Eletrodo para bioimpedância 10 

Tripé 1 

Fita métrica inextensível 15 

Bloco aferidor para compasso 3 

Estadiômetro infantil plataforma sanny 2 

Software de Nutricao 25 

Compasso de dobras cutâneas Lange 10 

Mesa de plástico para criança 1 

Cadeira para criança 4 

Term quim esc int álcool -10+110:1C - Incoterm 5021.0 5 

Term quim esc int mercúrio -10+110:1C - Incoterm 5003.9 5 

Termômetro 100ºC 4 

Termômetro 260ºC 1 

Termômetro de álcool 5 

Termômetro de mercúrio 5 

Tubo de centrifugação – 15 ml 3 

Tubo de ensaio 10x1 20 

Tubo de ensaio 13 x 100 - 09 ml 20 
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Tubo de ensaio 15x1,5 100 

Tubo de ensaio 16 x 150 - 20 ml 100 

Tubo de ensaio 7x1 50 

Tubo de ensaio grande 53 

Tubo de ensaio grande 20x2,5 20 

Tubo de ensaio pequeno 50 

Tubos para centrífuga de plástico de 15 mL 5 

Tubos para centrífuga de vidro de 15 mL 10 

Vasos comunicantes 1 

Vidro de relógio grande 10 

Vidro de relógio médio 5 

Vidro de relógio pequeno 30 

Viscosímetro rotativo analógico faixa 1 a 100.000 - Q860A21 1 

Quadro 14. Descrição do Laboratório Consultório Nutrição. 
 

Laboratório Avaliação Fisica e Nutricional 
Área Total 50 m² 

Objetivos 

✓  

Descrição 
  

✓ Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 
Monitor 1 

Adipometro clinico 10 

Adipometro cientifico 10 

Alturexata 1 

Balança carduro 1 

Balança de bebê baby scale 1 

CPU 1 

Mesa 1 

Cadeira fixa 3 

Mesa pequena 1 

Ar condicionado 1 

Impressora 1 

Mesa para computador 1 

Armarios com 2 portas 2 

Paquímetro médio sanny 10 

Paquímetro grande sanny 10 

Hemocue 01 

Cuveta 100 

Pedômetro 8 

Monitor  accutrend para  Glicose, triglicérides e colesterol total 4 

Tira de teste para glicose 100 

Tira de teste para triglicérides 100 

Tira de teste para colesterol total 100 

Boneca tipo bebezinho 5 

Seio cobaia 10 

Fantoches de alimentos 15 

Divã de madeira 1 

Esfigmomanômetro 5 

Estetoscópio 5 

Bioimpedância biodynamics 450 2 

Bobina para bioimpedância 3 

Eletrodo para bioimpedância 10 

Tripé 1 

Fita métrica inextensível 15 

Bloco aferidor para compasso 3 

Estadiômetro infantil plataforma sanny 2 

Software de Nutricao 25 

Compasso de dobras cutâneas Lange 10 
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Mesa de plástico para criança 1 

Cadeira para criança 4 

Term quim esc int álcool -10+110:1C - Incoterm 5021.0 5 

Term quim esc int mercúrio -10+110:1C - Incoterm 5003.9 5 

Termômetro 100ºC 4 

Termômetro 260ºC 1 

Termômetro de álcool 5 

Termômetro de mercúrio 5 

Tubo de centrifugação – 15 ml 3 

Tubo de ensaio 10x1 20 

Tubo de ensaio 13 x 100 - 09 ml 20 

Tubo de ensaio 15x1,5 100 

Tubo de ensaio 16 x 150 - 20 ml 100 

Tubo de ensaio 7x1 50 

Tubo de ensaio grande 53 

Tubo de ensaio grande 20x2,5 20 

Tubo de ensaio pequeno 50 

Tubos para centrífuga de plástico de 15 mL 5 

Tubos para centrífuga de vidro de 15 mL 10 

Vasos comunicantes 1 

Vidro de relógio grande 10 

Vidro de relógio médio 5 

Vidro de relógio pequeno 30 

Viscosímetro rotativo analógico faixa 1 a 100.000 - Q860A21 1 

 
Quadro 15. Descrição do Laboratório Avaliação Fisica e Nutricional. 

 

6.8. ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

 

Os laboratórios e instalações especiais da Van Gogh atendem às necessidades 

de atividades práticas do ensino, práticas de investigação e extensão desenvolvidas 

na Instituição.  

De uma maneira geral, todos os cursos oferecidos contam com laboratórios e 

equipamentos que permitem o pleno desenvolvimento das atividades práticas 

propostas nas disciplinas que exigem atividades laboratoriais.À medida que novos 

cursos venham a ser implantados, novas instalações serão construídas para atender 

ao alunado e professorado de cada um dos cursos. 

 

6.8.1. Normas de Segurança 
 

A Van Gogh tem como uma das suas principais preocupações, oferecer aos 

seus alunos, professores e demais funcionários, todas as condições de segurança 

para o perfeito e tranquilo andamento das atividades acadêmicas.  

A instituição passa, periodicamente, por uma avaliação/auditoria do corpo de 

bombeiros da cidade, para a correta manutenção de seus dispositivos contra incêndio 

(extintores) e de suas instalações em geral. Nessas avaliações/auditorias, os 
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pareceres sempre foram de aprovação aos dispositivos existentes. 

Seus laboratórios, embora não tenham equipamentos de risco, possuem 

afixados em lugar visível, os procedimentos básicos de conduta no caso de ocorrência 

de algum sinistro. 

Além disso, a Van Gogh conta um grupo de funcionários (vigias) que são 

responsáveis pela segurança do patrimônio da instituição e de seus clientes internos. 

 

6.8.2. Pessoal Técnico 
 

Os Laboratórios existentes contam com funcionários capacitados responsáveis 

pela sua utilização. O pessoal técnico-administrativo para os demais laboratórios 

específicos (dos futuros cursos previstos no PDI) serão contratados na medida em 

que os mesmos entrarem em funcionamento. 
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