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1. Apresentação
Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

34-3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38770-000

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

(34) 3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38706-002

Dados de Identificação do Curso:
Curso:

Educação Física Bacharelado

Coordenador:

Rosana Mendes Maciel

Município de Funcionamento

Patos de Minas / MG

Diploma Conferido:

Licenciatura

Modalidade:

Presencial

Prazo para integralização:

Mínimo 08 Semestres

Carga horária do curso:

3500 horas

Regime Letivo:

Semestral

Turnos de Oferta:

Noturno

Vagas Ofertadas:

100
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MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além
de promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região
A falta de profissionais capacitados em Educação Física Bacharelado, área muito
defasada na região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse como uma
das prioridades de ofertas educacionais dentro da proposta de educação superior
para o futuro de nossa Instituição. O curso será mantido partindo dos princípios
legais, institucionais, filosóficos e socioculturais, obedecendo perfeitamente os
identificadores das necessidades da comunidade onde está inserido.
Outra necessidade que este curso consegue suprir é a deficiência existente, na
região de cursos voltados para a área das Educação Física Bacharelado. Uma das
consequências da implantação deste curso é o aumento no nível da qualidade de
vida da população da cidade de Patos de Minas e sua região, pois, através de
trabalhos realizados pelos discentes, supervisionados pelos seus professores os
mesmos trazem um maior acesso a avançadas formas de se entender a aplicação
das Educação Física Bacharelado e como moldá-la para uma melhor qualidade de
vida da comunidade que nos cerca.
O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o crescimento e
aprimoramento do conhecimento aprofundado das Educação Física Bacharelado e
do desenvolvimento da área da informação e comunicação para a otimização e
perfeito funcionamento das instituições ligadas ao bem estar da comunidade de
forma direta ou indireta.
Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições
regulamentadas fornecedoras do Curso de Educação Física Bacharelado
instaladas próximo à região de Patos de Minas, o que demonstra uma necessidade
atual, visto que o nosso município é um dos que mais cresce na região indicando
uma demanda substancial para novas tecnologias e suas aplicações na sociedade
moderna.
7

Instituições da Região que Ofertam o Curso de Educação Física
Bacharelado
Patos de Minas
Faculdade Cidade de Patos de Minas - FPM
Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM
Patrocínio
Centro Universitário do Cerrado - UNICERP

O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens
para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus
estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que
cursam o ensino superior em outra região um número bastante considerável não
voltam a sua cidade de origem diminuindo consideravelmente a população
economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta região. Muitas
vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, bem como, uma
ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas
por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Densidade
Município
Patos de Minas

População 2010
138.710

Área da unidade

demográfica

territorial (km²)

(hab/km²)

3.189,77

43,5

Fonte:IBGE/Cidades
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de
planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. É
formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada
na região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma
área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do
estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com
o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São
José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de
Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste
de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos
de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior
município do interior mineiro.
Evolução Populacional
Ano

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991

102.946

15.743.152

146.825.475

1996

112.384

16.567.989

156.032.944

2000

123.881

17.891.494

169.799.170

2007

133.054

19.273.506

183.987.291
9

2010

138.710

19.597.330

190.755.799

Fonte:IBGE/Cidades

Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
Número de Docentes por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil
10

Pré-escolar
Fundamental
Médio

472

311,52

3.079,06

1.114

1.649,95

15.495,21

276

642,20

5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Número de Escolas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Fundamental

49

108,44

1.340,77

Médio

26

30,69

279,93

Fonte: IBGE/Cidades

Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

3.054

4.515,81

49.165,25

Fundamental

17.191

26.571,85

278.253,38

Médio

5.560

7.873,59

80.748,81
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Fonte: IBGE/Cidades

PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas
Home
ns

Minas Gerais

Brasil

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

4.077

3.931

649.660

627.206

7.016.614

6.778.795

5 a 9 anos

4.664

4.497

726.034

702.961

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860
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80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Mais

de

100

anos

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Receitas

320.935

42.111.468

461.146.647

Despesas

288.573

37.742.140

412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades
PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Agropecuária

224.420

15.568.048

105.163.000

Indústria

575.250

54.306.183

539.315.998

Serviços

1.600.670

97.398.820

1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a
do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O
Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com
1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de
Minas Gerais).
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis

45.719

5.441.609

49.822.708

Caminhões

3.375

318.436

2.645.992

Caminhões-trator

1.460

63.067

593.892

Caminhonetes

9.081

783.208

6.588.813

Caminhonetas

1.566

273.991

2.908.233

Micro-ônibus

188

43.346

375.274

Motocicletas

25.047

2.308.174

20.216.193

Motonetas

7.009

257.972

3.833.159

396

71.950

590.657

Ônibus

15

Tratores
Utilitários

7

2.052

30.371

543

51.271

637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a
Educação Superior só se desenvolvesse em meados do Séc. XX. A região,
porém, viveu o “boom” educacional do final dos anos sessenta, com a
implantação de diversas instituições privadas de Educação Superior. Nos anos
setenta foram implantadas duas instituições de Educação Superior públicas na
região, a de Odontologia, em Uberaba e a Universidade Federal de Uberlândia,
em Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência
de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação
Superior integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km,
para onde convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus
conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de
contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.
3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
3.1. Trajetória da Mantenedora
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em
1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de
Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo estes
16

ser presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores são
profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com o
propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade, eficiência
e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta instituição
durante a sua existência.
3.2. Trajetória da Faculdade
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005
com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em
Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes
cursos tiveram total aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005
foram aprovados os cursos de Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no
primeiro semestre, foram autorizados os cursos de Graduação em Odontologia,
Administração, Educação Física Bacharelado e Matemática. Atualmente a
instituição oferta, além destes cursos supracitados, os cursos de Bacharelado em
Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia,
Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia e CST em Gastronomia. No ano de
2007, no primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação, onde os
cursos de Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia de
Alimentos, Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão
Estratégica de Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e
Planejamento Tributário e Docência do Ensino Superior formaram as turmas iniciais
do referido programa e ainda os cursos de graduação em Odontologia, Psicologia e
Nutrição. Para o funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios
nas

áreas de

Microbiologia,

Citologia, Histologia,

Embriologia,

Fisiologia,

Bioquímica, Anatomia e Informática (seus laboratórios de informática estão
equipados com computadores ligados em rede com total acesso via banda larga à
internet divididos em suas 3 unidades e 7 laboratórios). Os demais laboratórios dos
diversos cursos estão totalmente equipados para as aulas práticas. As bibliotecas
da Instituição contam com o acervo completo para o funcionamento destes cursos,
bem como computadores para acesso ao acervo e pesquisa e o acesso total dos
17

professores

e

alunos

à

Minha

Biblioteca

(acervo

online

disponibilizado

gratuitamente para a comunidade acadêmica).
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408,
Centro, Unidade II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro,
Unidade II, Shopping - Pós Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901,
Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278,
bem como sua POLICLÍNICA situada à Rua Major Gote, nº 1409.
4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA
4.1. Contexto Educacional
A IES é uma Instituição Educacional que tem como premissa na sua missão
"Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além
de promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País".
Os princípios que fundam a práxis da IES são:
- Valorizar a vida em todas as suas formas;
- Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;
- A busca da verdade;
- Contribuir com o crescimento da comunidade;
- Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.
O ensino, a pesquisa e a extensão representam o tripé que sustenta a Educação
Superior voltada para a geração de conhecimento. Este tripé da teoria do
conhecimento acadêmico, na IES, prende-se ao “solo” firme de uma quarta
atividade-fim, a qual irá privilegiar a inclusão dos valores humanos na formação
superior de seus acadêmicos.
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Os princípios fundantes permitem que a geração de conhecimentos científicotecnológicos aconteça articula com conhecimentos científico-sociais, privilegiando
os valores humanos e éticos. O conhecimento científico/tecnológico parte de
disciplinas específicas desta área do saber, mas enriquecido de disciplinas próprias
de uma formação humanística.
4.2. Ato Autorizativo Anterior ou Ato de Criação

PORTARIA N° 286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de
março de 2012, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a
Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, do Ministério da Educação, e considerando a Nota Técnica n°
932/2012 - DIREG/SERES/MEC, constante do Expediente MEC n° 078731.2012-11
resolve:
Art. 1º Fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores de graduação,
constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação
Superior citadas, nos termos do disposto no artigo 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.
Art. 2° A Instituição de Educação Superior poderá, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da presente publicação, embargar as informações referentes ao número de vagas,
endereço de oferta, denominação e grau do curso.
§ 1° O embargo citado no caput deverá ser realizado pela Instituição no ambiente do
sistema e-MEC, momento em que deverá ser apresentada justificativa que respalde a
atualização cadastral solicitada.
§ 2° A Instituição poderá fazer uso da funcionalidade mencionada no caput para
confirmar as informações referentes aos cursos cujo reconhecimento se renova por meio
desta Portaria.
§3º A não manifestação da Instituição no prazo mencionado no caput implica a
validação automática dos dados cadastrais dos cursos cujo reconhecimento se renova por
meio desta Portaria.
§4º O embargo citado no caput tem por finalidade promover atualização dos dados
do Cadastro e-MEC de Cursos e Instituições de Educação Superior, não se confundindo com
recurso administrativo eventualmente interposto contra as decisões exaradas pela presente
Portaria.
Art. 3° A renovação de reconhecimento dos cursos constantes do Anexo desta
Portaria é válida para todos os fins de direito.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registro
e-MEC nº

201212325

Curso
EDUCAÇÃO FÍSICA
BACHARELADO
(Licenciatura)

Nº de
vagas
totais
anuais

Mantida

Mantenedora

Endereço de
funcionament
o do curso

200
(duzentas)

FACULDAD
E CIDADE
DE PATOS
DE MINAS

ASSOCIACAO
EDUCACIONA
L DE PATOS
DE MINAS AEPM

RUA MAJOR
GOTE, 1408,
CENTRO,
PATOS DE
MINAS/MG

5. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Licenciatura em Educação Física Bacharelado
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas
Endereço de Funcionamento do Curso: Rua Major Gote, 1901- Patos de Minas MG.
Número de Vagas Autorizadas: 100
Turnos: Noturno
Carga Horária Total do Curso: 3500 horas
Tempos para Integralização: Mínimo 08 Semestres
Coordenação do Curso: Rosana Mendes Maciel

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

ROSANA MENDES MACIEL

MESTRE

INTEGRAL

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO

DOUTOR

INTEGRAL

FERNANDO LEONARDO DINIZ SOUZA

DOUTOR

INTEGRAL

DANIELA CRISTINA SILVA BORGES

MESTRE

PARCIAL

ESPECIALISTA

PARCIAL

DOCENTE

JOSÉ VALDO DE DEUS
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5.1. Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o oferecimento de
um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que
visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos
segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos
diferentes setores da área de saúde.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas não pretende formar apenas o Profissional
Educador físico, mas também o profissional preparado para tratar com o público
em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no âmbito de sua
profissão e ciente do progresso relativo às recentes pesquisas da área, buscando
sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às matérias
epistemológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, tecnológicas, de iniciação
científica e extensão, buscará habilitar profissionais preocupados com o seu próprio
aprimoramento, tornando-os capazes de enfrentarem um mercado de trabalho
cada vez mais agressivo e globalizado.
O Curso de Educação Física Bacharelado propõe formar profissionais conscientes
da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação
voltada tanto para os aspectos formativos, como a para os aspectos informativos.
Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de
investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o cultivo
de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão produtivo e
despertar no educando a capacidade do conhecimento de si próprio, de suas
potencialidades e de seus semelhantes.
Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel
social

com

dignidade

e

competência,

objetivo

este

que

será

buscado

constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
relevante papel social.
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5.2. Formas de Acesso ao Curso:
O acesso ao Curso será através de processo seletivo aberto através de Edital, no
qual constarão as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os
critérios de classificação, desempate e demais informações úteis. Por ser um curso
de formação superior, será estritamente necessário para matrícula, comprovante
de conclusão do ensino médio.
Por ser curso de formação Superior será estritamente necessário para matrícula no
curso comprovante de conclusão do ensino médio. As matrículas serão efetuadas
nos meses que antecedem o início das aulas podendo prolongar-se, caso haja
vagas até o início do período letivo. Os períodos de matrículas serão divulgados
com antecedência aos interessados, através de comunicados.
Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição poderá
emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino
superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados na
legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de cursos superiores.
As matrículas serão recebidas pelos funcionários da secretaria da instituição, os
quais verificarão se os requisitos e a documentação estão de acordo com as
normas regimentais. As matrículas serão registradas em livro próprio do
estabelecimento.
5.3. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam
todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de
Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por
portaria e através da realização de reuniões que ocorrem de forma sistemática
conforme regimento e demais normas.
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A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com
os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e
metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das
decisões institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permitir
uma

postura

que

contemple

essa

nova

realidade

político-educacional,

caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à
mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento
estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem
realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se.
A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico,
pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a
crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução
da sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida.
Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam
a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações,
para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de
interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a
sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e
de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do
seu PDI promovendo a participação e transferência de sua gestão.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e
regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes
dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde
através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço para
a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem caminhos e
objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e da formação
dos discentes da instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos
anos.
5.3.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES,
elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de
qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de
junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo
atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de
manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a
partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do
pleno exercício da cidadania.
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A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem
sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional.
Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de
Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental
pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo
MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em
todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de educação
Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica,
sociedade e as questões ambientais.
5.3.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e
para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de
vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais,
nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em
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sua missão e em todos regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações
práticas educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos
de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais,
coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a
finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social,
independente da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na
educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012.
Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos
e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como
da reparação das diferentes formas de violação de direitos.
Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
26

atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e
responsável, junto a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos
meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando
na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de
propostas de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente
indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e
demais atividades que possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de
outros projetos.
Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com
a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a
mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente
escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de
políticas em prol dos direitos humanos.
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos
de violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social
junto ás esferas publicas de cidadania, com participação da IES em conselhos,
comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da participação em projetos
sociais principalmente relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que
muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de
colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como
parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será
possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e
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Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e
política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos,
salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias
(bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a
manutenção destes direitos.
5.3.3 Politica Afrodescendente e Indígena
A instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através
de seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir
a temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade
como um todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de
conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto
indígena quanto africana.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais,
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e
implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação
indígena.
5.3.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia,
onde se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação
social, e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do
quadro do autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas,
tornando mais ou menos severa a situação do portador desta síndrome. Dentre os
graus de severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro
intermediário e o terceiro com comprometimento mais discreto.
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em
sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à
participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da
mediação e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o
professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista,
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente
palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade
acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma
transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a
pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
Neste

contexto

a

FPM

está

propondo

desenvolver

uma

política

de

acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de
conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em
questão.
5.4. Objetivos do Curso
O curso de licenciatura plena em Educação Física Bacharelado pretende formar
licenciados investidores no autoconhecimento. Um profissional com uma formação
pedagógica dirigida ao trabalho do professor e uma formação geral complementar,
envolvendo conhecimentos necessários ao exercício do magistério.
O licenciado em Educação Física Bacharelado deverá atender as demandas
contemporâneas da sociedade, tornando um profissional consciente de seu novo
papel de professor, da própria escola onde será inserida em que irá atuar, assim
como, a experimentação de novas propostas que considere a evolução e a
desmistificação dos estudos da educação e dos problemas das Educação Física
Bacharelado.
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Para que o egresso do curso de licenciatura plena em Educação Física
Bacharelado, da Faculdade, possa ser um profissional consciente, a Instituição
garantirá que seus alunos vivenciem e conheçam as diferentes situações de sala
de aula, permitindo-lhes a vivência prática nas escolas de ensino fundamental
(últimas séries) e de nível médio da região, através de convênios entre a Faculdade
e as Secretárias Municipais de Educação, bem como as principais escolas
particulares de ensino médio e fundamental.
A FPM preza por uma formação pautada na atuação ética e profissional de seus
acadêmicos conforme as DCN’s e com os seguintes objetivos:
 Ensino visando à aprendizagem do aluno;
 Acolhimento e o trato da diversidade;
 Exercício de atividades de enriquecimento cultural;
 Aprimoramento em práticas investigativas;
 A elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos
curriculares;
 Uso de tecnologias da informação, comunicação, metodologias, estratégias
e materiais de apoio inovadores;
 Desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.
Formar Licenciados em Biologia capazes de apreender; entender, criticar, analisar,
transmitir e avaliar a realidade e, sob o primado da prática, desempenhar,
criativamente, suas atividades docentes; de forma contextualizada frente a cada
realidade social e institucional que se apresenta e atuar como agente de
mudanças.
De acordo com o §5º do Art. 3º da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1 DE JULHO DE 2015,
que Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, são princípios da
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica:
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I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica
como compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças,
jovens e adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e
técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica;
II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como
compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação
de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a
emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à
valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação;
III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos
da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições
formadoras e os sistemas e redes de ensino e suas instituições;
IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes
ofertados pelas instituições formadoras;
V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços
necessários à formação dos profissionais do magistério;
VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base teórica
e interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, assegurando
organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa
formação;
VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a
redução das desigualdades sociais, regionais e locais;
IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os
diferentes níveis e modalidades de educação;
X - a compreensão da formação continuada como componente essencial da
profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente,
integrando- a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto
pedagógico da instituição de educação básica;
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XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de
cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e
atualização culturais.
5.5. Perfil Profissional do Egresso
A Faculdade Cidade de Patos de Minas, instituição integrada com as novas
diretrizes da Educação criou um projeto pedagógico, que garante a formação de
um profissional com um perfil generalista, garantindo a formação de profissionais
com Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para as seguintes referências:
 Periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados,
incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do
quadro de formadores e qualidade da vinculação com escolas de ensino
fundamental e ensino médio, conforme o caso;
 Feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação
das diferentes dimensões daquilo que for avaliado;
 Incidentes sobre processos e resultados.
O aluno formado em Biologia pela FPM deve ter um interesse não só no conteúdo
programático, mas também pelas atividades extracampo proporcionadas ao longo
do curso. Deve também, saber trilhar com o perfil multidisciplinar inerente às
práticas de um bom professor, através de trabalhos de pesquisa e extensão do
próprio curso ou em conjunto com outros cursos da IES, construindo assim uma
formação básica, ampla e sólida, com adequada fundamentação teórico-prática
que inclua um conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como
sua organização em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas,
suas respectivas distribuições e relações com o ambiente em que vivem,
procurando assim, formar o Docente em Biologia capaz de conscientizar seus
futuros alunos, bem como a sociedade como um todo, da importância da proteção
e recuperação do meio ambiente.
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O egresso também deve ser um profissional capaz de atuar em equipes
multidisciplinares de saúde pública, utilizando os conhecimentos adquiridos, em
saúde coletiva para melhorar a qualidade de vida da população mais carente da
região. Para tanto nossa instituição pretende implantar atividades de atendimento
em saúde pública envolvendo o curso de biologia, juntamente com demais cursos
de graduação da instituição. Ele estará apto para exercer a profissão de professor
de Ciência, no ensino Fundamental, e de Biologia no Ensino Médio, além de poder
atuar em atividades técnicas e científicas junto à empresas, indústrias, institutos de
pesquisa ou como prestador de serviços. Para isso, a preocupação dos novos
professores da área começa desde o primeiro semestre do curso.
5.6. Estrutura Curricular
A matriz curricular é estruturada e baseada no desenvolvimento de competências,
articulados por meio de projetos, deste modo o alunado vivencia diferentes
atividades, que alinhadas à base conceitual, propiciam a reflexão sobre questões
teórico práticas. O aprendizado é construído pelo aluno, com o apoio e a facilitação
do Professor, tendo como resultado o conhecimento adquirido através de leituras,
pesquisas e experimentação prática.
A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o
empreendedorismo como pilares estratégicos para o desenvolvimento do mundo
organizacional, bem como da qualidade de vida de todos os atores envolvidos.
Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano da
instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.
A estrutura curricular do curso de Educação Física Bacharelado foi elaborada para
atender às competências e habilidades descritas nas Diretrizes Curriculares
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Nacionais da RESOLUÇÃO CNE/CES 7, DE 11 DE MARÇO DE 2002 e
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015.
Competências e Habilidades Específicas:
a) Pautar - se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e
ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação,
responsabilidade, diálogo e solidariedade;
b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se
fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando - se diante
delas de forma crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e
na bibliografia de referência;
c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Educação Física
Bacharelado, comprometendo - se com a divulgação dos resultados das pesquisas
em veículos adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) Portar - se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos,
inclusive na perspectiva sócio - ambiental;
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa
e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das Educação
Física Bacharelado referente a conceitos/princípios/teorias;
g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução
de processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias,
consultorias, emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) Utilizar os conhecimentos das Educação Física Bacharelado para compreender e
transformar o contexto sócio - político e as relações nas quais está inserida a
prática profissional, conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de
atuação profissional, preparando - se para a inserção no mercado de trabalho em
contínua transformação;
k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos
alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às
culturas autóctones e à biodiversidade;
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l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e
diversos profissionais, de modo a estar preparado a contínua mudança do mundo
produtivo;
m)

avaliar

o

impacto

conhecimentos/tecnologias/serviços

potencial
e

produtos

ou

real

resultantes

de
da

novos
atividade

profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos;
n) comprometer - se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo
uma postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas,
esclarecido quanto às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício
profissional.
O curso de Educação Física Bacharelado da FPM, nas figuras dos membros do
Núcleo Docente Estruturante e de sua Coordenação compreende que o processo
de elaboração de uma matriz curricular é dinâmico e plástico, desta forma, no seu
desenvolvimento dialoga com o mercado de trabalho, com o alunado e com as
instâncias superiores, sejam elas as da própria Faculdade ou das agências
reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular aqui apresentada traz em seu bojo o
que se apreendeu nos processos de avaliação formais aos quais o curso se
submeteu e as orientações institucionais da FPM.
O Curso de Educação Física Bacharelado da FPM é integralizado em no mínimo 4
(quatro) anos, ou seja, 8 semestres com tempo máximo para integralização de 12
(doze) semestres.
O Curso tem a carga horária de 3.406 horas relógio, incluindo 200 (duzentas) horas
de Atividades Curriculares Complementares e 440 (quatrocentas) horas de estágio
curricular supervisionado.
A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular,
encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as instruções
contidas na Resolução nº 2, de 01 de Julho de 2015. As ações programadas e que
fazem com que seja atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no
âmbito da FPM, pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico
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compreende atividades docentes e discentes para além da sala de aula que,
expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da
disciplina e, quando identificados como atividades complementares, a elas se
agregam. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias
letivos, computará duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e
compreende:
I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino,
exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com
cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática
profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de
extensão e ensino a distância.
A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga
horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A
valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária
total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em
diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam a
perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na busca
de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o exercício pleno
da cidadania.
Desde o início do curso, a multidisciplinaridade mescla da formação básica,
quantitativa e profissional são disponibilizadas, construindo a maturidade e o perfil
do aluno, esperados quando da conclusão do curso.
Esse movimento ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que,
necessariamente interagem na construção e na resolução dos problemas.
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5.7. Conteúdos Curriculares
O curso de graduação em licenciatura em Educação Física Bacharelado da
Faculdade Cidade de Patos de Minas apresenta um projeto pedagógico, construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no
professor como facilitador do processo ensino/aprendizagem. Este projeto
pedagógico deve garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão. Porém, deve ter a pesquisa como eixo integrador da formação
acadêmica do aluno formado em Educação Física Bacharelado.
Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em licenciatura em Educação
Física Bacharelado estão relacionados com todo o processo de construção do
cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade profissional,
proporcionando a integralidade das ações do profissional de Educação Física
Bacharelado. Os conteúdos contemplam as seguintes áreas temáticas, a saber:
I - Núcleo de Formação Específica: Reúne as disciplinas específicas da área de
Ciências, com ênfase nos conteúdos biológicos, bem como as disciplinas voltadas
para a formação em humanidades.
Língua Portuguesa - 40 h
CHE I - 80 h
Química Geral e Experimental - 40 h
Matemática Básica - 40 h
Zoologia I - 80 h
CHE II - 80 h
Zoologia II - 80 h
Física Geral e Experimental - 40 h
Filosofia e Sociologia da Educação - 80 h
Estatística Aplicada - 40 h
Botânica I - 80 h
Ecologia I - 80 h
Imunologia e Microbiologia - 80 h
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Fundamentos de Anatomia Humana - 80 h
Fisiologia Geral - 80 h
Botânica II - 80 h
Ecologia II - 80 h
Parasitologia - 80 h
Bioquímica - 80 h
Entomologia - 80 h
Genética - 80 h
Biofísica - 80 h
Evolução - 80 h
Paleontologia e Geologia - 80 h
Optativa I - 40 h
Direitos Humanos - 40 h
Ética e Cidadania - 40 h
Botânica III - 80 h
Zoologia III - 80 h
Total - 2000 h
Percentual da Carga Horária = 50.5%
II - Núcleo de Formação Pedagógica: Compreende, além das Disciplinas de
Natureza Pedagógica, os Projetos Integrados de Prática Educativa – PIPE e o
Estágio Supervisionado.
Métodos de Estudos, Pesquisas e Tecnologia em Educação - 80 h
PIPE I - 80 h
PIPE II - 80 h
Psicologia da Educação - 40 h
Didática Geral - 40 h
PIPE III - 80 h
Iniciação Científica – PIPE IV - 120 h
Metodologia Ensino de Cien. Biol. - 40 h
Optativa II - 40 h
Estagio Supervisionado I - 120 h
38

Legislação da Educação Básica e Políticas Educacionais - 80 h
PIPE V – Elaboração de material didático - 120 h
Optativa III - 40 h
Estagio Supervisionado II - 160 h
TCC I - 40 h
Educação Ambiental - 40 h
LIBRAS - 40 h
Estágio Supervisionado III - 160 h
TCC II - 40 h
Educação, Saúde e Sexualidade - 40 h
Antropologia - 40 h
Historia da Educação - 40 h
Braile - 40 h
Gestão Ambiental e Responsabilidade Social - 40 h
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena - 40 h
Saúde e Políticas Públicas - 40 h
Educação Inclusiva - 40 h
Total - 1760 h
Percentual da Carga Horária = 44,4%
Núcleo de Formação Acadêmico-Científico-Cultural
Atividades de Extensão – 200 h
Percentual da Carga Horária = 6%
Total do Curso: 3500
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Representação Gráfica de Um Perfil de
Formação - Carga Horária
200h
Núcleo de Formação Específica
2.000h

1.760h

Núcleo de Formação
Pedagógica
Núcleo de Formação
Acadêmico-Científico-Cultural

Representação Gráfica de Um Perfil de
Formação - Percentual
6%

Núcleo de Formação Específica
44%

50%

Núcleo de Formação Pedagógica
Núcleo de Formação AcadêmicoCientífico-Cultural

5.8. Metodologia
Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil
desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS,
busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no
entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si
soluções inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também
para a comunidade em que vive a sociedade de um modo geral.
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A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um
tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos
exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas
características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é
um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento;
que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das
informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis
ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da
Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do
processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com
a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico.
Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por
professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e
controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos,
algum nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo
com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos
podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido,
dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros.
Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a
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criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para
os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação
crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural.
Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE
CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática, com acesso à
Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, laboratórios
diversos específicos para os cursos entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo,
nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.
5.9. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é o elo de
ligação da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por docentes das
instituições onde os estágios serão realizados.
O Estágio Supervisionado I, II e III serão desenvolvidos em Escolas públicas e
particulares da região que venham a celebrar convênios junto à Faculdade, bem
como em escolas municipais de ensino básico, sendo que os referidos estágios
serão cumpridos pelos alunos, fora do horário normal das aulas.
O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático Profissionalizante,
possui um professor responsável, que acompanha um grupo de alunos orientandoos, ensinando-os e supervisionando-os no exercício e prática da Docência. A estes
professores daremos a denominação de Supervisores de Estágio. As atividades
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desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação teórica de forma
sistematizada, em atividades teórico-práticas, de ensino e pesquisa culminando
com o exercício da Docência supervisionada pelo Docente da instituição, o
preceptor, que avalia o formando em Biologia em todas as etapas do estágio.
Reuniões periódicas entre os professores supervisores e estagiários deverão ser
realizadas conforme princípios do núcleo acadêmico que consta em regimento.
O Estágio Supervisionado será organizado e desenvolvido de modo a dar
continuidade aos Projetos de Prática Educativa e a eles integrar-se. Nesse sentido,
o Estágio Supervisionado no Curso de Educação Física Bacharelado da FPM deve
ser compreendido, como mais um espaço de aproximação e integração do aluno
com a realidade educacional, com o objeto de conhecimento e o campo de trabalho
do professor de Ciências do 6º ao 9º ano e do Ensino Fundamental e do professor
de Biologia no Ensino Médio. Ao mesmo tempo, constituir-se-á num momento
privilegiado de iniciação profissional.
REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DISPÕE SOBRE NORMAS REGULAMENTARES DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO DA FACULDADE PATOS DE MINAS – FPM
O Diretor Geral da Faculdade de Patos de Minas, em Patos de Minas, MG, no uso
das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as normas
regimentais relativas ao estágio curricular supervisionado, adequando-as aos
princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa, Extensão e Estágio – NIP; de
promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e cultural, nos campos
privilegiados e propícios do estágio e da extensão associados ao ensino; e como
forma de elevar a qualidade da educação ministrada nesta Faculdade, resolve:
NORMAS REGULAMENTARES
CAPÍTULO I
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DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional
realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos
elaborados para aprendizagem social, profissional e cultural.
Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio
como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos,
distribuídas por atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e pelo
Núcleo Integrado de Pesquisa Extensão e Estágio (NIP), bem como a
comprovação de aproveitamento pelo aluno.
CAPÍTULO II
DOS PLANOS E RELATÓRIOS DE ESTÁGIO
Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com a
missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado
pelo curso.
Art. 3º - O Projeto de Estágio, a ser elaborado pelo Coordenador do Curso em
conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIP, deve conter pelo
menos:
I.

Introdução;

II.

Justificativa;

III.

Objetivos;

IV.

Procedimentos e estratégias;.

V.

Público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc);

VI.

Campos de estágio;

VII.

Formas de acompanhamento das atividades;

VIII.

Formas de avaliação.

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

Capa de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso, nome
do aluno, série, professor-supervisor, local e data;

II.

Especificação das atividades e carga horária;
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III.

Projeto contendo: introdução (fundamentação teórica), justificativa, objetivos,
procedimentos, material utilizado, público alvo, bibliografia, processo de
avaliação da ação e dos participantes e conclusão.

Parágrafo único - Após analisado e implementado pelo Professor-supervisor de
Estágio e Coordenador de Curso, o relatório de estágio deve ser encaminhado ao
NIP para conhecimento e avaliação.
Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os
campos de realização do estágio.
Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor de
Estágio, Coordenador de Curso e elementos responsáveis do NIP.
CAPÍTULO III
DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO
Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio e Coordenador de Curso:
I.

Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los
ao NIPE para aprovação;

II.

Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e pesquisa
da Instituição;

III.

Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;

IV.

Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação
dos projetos;

V.

Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de
conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes
necessárias ao futuro profissional.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários
obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas
habilitações, desde que aprovados pelo NIP.
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Art. 9º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-se
em projetos especiais de Pesquisa e Extensão propostos pelo NIP, tendo direito às
horas de estágio correspondentes, desde que estas contemplem atividades
relativas à sua área de formação profissional e estejam ligadas a projetos de ação
comunitária.
Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
5.10. Estágio curricular supervisionado - relação com a rede de escolas da
Educação Básica
O estágio curricular supervisionado do curso de Educação Física Bacharelado esta
implantado, regulamentado e institucionalizado promovendo de maneira excelente
a relação com a rede de escolas da Educação Básica através dos convênios.
Durante a realização do estágio o aluno é acompanhado pelo docente da IES
intitulado de professor Orientador em todas as atividades desenvolvidas ao longo
do ano letivo.
O professor orientador possui experiência no âmbito escolar com vivência da
realidade escolar, o que inclui além da docência a participação em conselhos de
classe/reunião de professores, uma vez que o mesmo necessita orientar o
estagiário a desenvolver demais ações pedagógicas junto a pessoas ou grupos, em
situação de ensino podendo assumir as seguintes formas:
Regência

em

classe;

Minicursos

e

palestras

ministradas;

atendimento

especializado ao aluno portador de necessidades especiais, coordenação de
estudos pedagógicos bem como a participação em reuniões e conselhos de
classes.
Cabe ao orientador ainda orientar ao estagiário e apoia-lo na definição tanto no
campo de estágio como na elaboração, execução e avaliação do estágio; O mesmo
deve orientar o estagiário no planejamento e execução das atividades previstas,
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tanto preparatórias como ação propriamente dita; Durante o estágio devem ser
desenvolvidas ações que possibilitem a integração do estagiário nas atividades
realizadas no âmbito escolar.
O curso de Educação Física Bacharelado possui convênios e parcerias com
diversas instituições de ensino tanto da rede pública quanto privada de ensino o
que permite a realização de diversas ações entre os estagiários e as instituições de
ensino.
5.11. Estágio Curricular Supervisionado - Relação Entre Licenciandos,
Docentes e Supervisores da Rede de Escolas da Educação Básica.
A IES juntamente com o curso de Educação Física Bacharelado apresenta de
maneira institucionalizada através de seus regulamentos de estágios articulação
entre a IES, licenciandos e docentes da educação básica, uma vez que na
organização concedente, o aluno-estagiário será acompanhado em suas atividades
pelos pelo professor orientador da IES e pelos docentes da educação básica
regentes das respectivas séries que acontecerão o Estágio. Todas as atividades
realizadas durante o decorrer do estágio devem ser comunicadas ao professor
regente da disciplina bem como ao professor orientador do estágio.
O aluno estagiário acompanhado pelo professor orientador da IES e pelo professor
regente da disciplina deve participar das atividades de planejamento e
desenvolvimento de avaliações realizadas pelo professor regente da disciplina da
educação básica no decorrer do estágio.
Sendo assim os docentes da educação básica participam do processo de
orientação e formação do licenciado através do acompanhamento em sala de aula,
no desenvolvimento das diversas atividades realizadas pelo estagiário bem como
da avaliação final do estágio. Uma vez que o aluno deverá apresentar relatório das
atividades aos responsáveis pelo seu acompanhamento de acordo com o
regulamento de estágio. O aluno será avaliado pela organização concedente
através do docente da educação básica e pelo professor orientador da IES.
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5.12. Estágio Curricular Supervisionado - Relação Teoria e Prática
No decorrer do curso de Licenciatura em Educação Física Bacharelado da FPM, o
acadêmico mantém contato direto e constante com atividades práticas as quais tem
por objetivo a intensificação da teoria aplicada em sala de aula. Os estágios do
curso estão articulados com o currículo do curso onde as disciplinas distribuídas na
matriz curricular do curso apresentam sua carga horária definida em horas aula
práticas e teóricas e os docentes, juntamente com a coordenação e seu colegiado
de curso, acompanham o pleno cumprimento destas propostas. O estágio curricular
supervisionado permite que aluno exerça na prática escolar a teoria adquirida na
sala de aula durante o decorrer do curso.
Ressalta-se que o estágio em conjunto com os PIP’s (prática como componentes
curriculares) devidamente regulamentados e institucionalizados em nossa IES, em
seu pleno funcionamento, demonstram a preocupação da instituição em
proporcionar aos seus discentes as mais diversas oportunidades e modalidades de
vivência prática profissional de Educação Física Bacharelado.
Os acadêmicos são constantemente sensibilizados sobre a importância de sua
participação nas mais diversas formas de atividades desenvolvidas durante o curso
como orientações individuais; orientações conjuntas; construção e apresentação de
relatórios de estágio; mostras, oficinas, ou debates a partir de temas vivenciados
pelos estagiários na Educação Básica, TCC’s desenvolvidos a partir de problemas
reais vivenciados ao longo dos estágios. Os alunos são incentivados através do
NIPE (núcleo de incentivo a pesquisa) a participarem de eventos e a publicarem
trabalhos oriundos da articulação que ocorre entre a teoria e prática.
A FPM mantém, como um de seus objetivos, a manutenção constante da
aproximação entre a teoria e prática, sabendo que desta forma, estará formando
um profissional mais preparado, pois, além de um vasto conhecimento das mais
diversas questões teóricas que envolvem a Ciência e Biologia também será
detentor de grande conhecimento prático e pedagógico para melhor lidar com os
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erros e acertos inerentes à vida profissional. O estágio supervisionado e as práticas
como componente curricular apresentam-se regulamentadas e institucionalizadas.
5.13. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga horária
computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo aluno
durante seu período de vínculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam o
desenvolvimento

das

práticas

e

estudos

transversais

e

independentes

preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar vocações
para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou
nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos de áreas
temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o
desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os cursos
no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual,
preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e
referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para cada modalidade
objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades e ampliar as
possibilidades de sua atuação junto ao curso.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é
livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que
oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual
será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de atividades
complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase do curso, num
total de 200 horas, para integralização curricular; desde que aprovadas pelo
Colegiado de Curso.
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Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação do
profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista pelo
mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade de
aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá matricularse na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir a disciplina, o
mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento, para que o mesmo
aprove e encaminhe às respectivas coordenações de cursos da Graduação o
estudo de aproveitamento da referida disciplina para constar no histórico escolar. A
carga horária será contabilizada integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele
não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o aluno
deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao Colegiado de
Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao
colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será
contabilizado como atividade complementar 50% da carga horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga
horária total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade
complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que
deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
 Participação

em

Seminários,

Congressos,

Fóruns,

Encontros,

Palestras, Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades
poderão ser contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas
com o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação
e relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
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 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do
Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários:
cada apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações:
corresponderá

a

15

cada

trabalho

horas e

o

publicado

publicado

em

em

periódicos

periódicos

nacionais

internacionais

corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo ao
Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s) de
idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornar-se
fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do nível
intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio com
nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.
5.14. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES.
Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica,
participação

de programas de

extensão,

eventos

diversos,

de natureza

educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensinoaprendizagem, e fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação
acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo, pedagogo, setor
financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e
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governamentais como FIES. Dessa forma, as monitorias, os programas de
extensão e a iniciação científica têm como objetivo o estreitamento da relação
professor-aluno e a complementação do atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico é realizado pela Coordenação do Curso,
pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial,
pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada
semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado
ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores
auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades
complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam
os discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham os mesmos a
buscar bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de
bolsas com recursos próprios. Alguns discentes também são atendidos e
beneficiados com estágios remunerados em suas áreas de atuação dentro da
própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio
dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na
elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos
estágios curriculares e extracurriculares.
5.14.1. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades
nas

disciplinas

propostas

pelo

curso

quando

ingressam

na

Faculdade,

independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os
conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a adaptação do
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ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também para os discentes de
outros períodos do curso, a fim de recuperar os aprendizados adquiridos em anos
acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que por
sua fez formam o alicerce para seu desenvolvimento não deixando também a
conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de nivelamento
proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em que
tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e
fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco
caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para com
relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.
5.14.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo educativo ampliado,
onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma global.
Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da
faculdade – oferecer ensino de qualidade – o NAPD atua como facilitador para
reflexões

por

parte

da

comunidade

acadêmica

acerca

das

relações

psicopedagógicas e de como estas interferem no processo em questão.
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Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a
suprir

as

demandas

psicopedagógicas

do

discente.

No

atendimento

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma
individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à
vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões
subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos
angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a
experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades
profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de
demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais
eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que
envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a
um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal se mostre
eficaz.
O

aluno

pode

procurar

o

NAPD

espontaneamente

ou

por

meio

de

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba
que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno.
É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo
oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no
reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura
prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento
psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas
especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma
formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho
profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou seja,
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sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento
e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e responsável, bem como,
confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se que a partir da atuação
desse espaço facilitador do processo de formação seja possível minimizar as crises
presentes no processo educativo; formar de um profissional com competências
emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da universidade e,
consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida
pela FPM.
5.14.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio
aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares,
além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os
mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as
mudanças referentes à chegada e permanência na universidade como: adaptação
a cidade, ao curso escolhido, ao ensino superior, dentre outras. O Setor atua junto
às Coordenações de Curso e conta com duas profissionais especializados nas
áreas de pedagógica, psicológica, financeira e jurídica.
Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos
currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de
atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e
com as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do
suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na
aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes, articulando
informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem,
confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e
realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar
(desistência, transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e
repassar todas estas informações aos coordenadores e docentes dos cursos;
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5.14.4. Ouvidoria
A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e respeitar as
necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna
e externa da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas
da Ouvidoria espalhadas por todos os campi, ou eletronicamente através do site
institucional. O atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade
encontrada na Ouvidoria da FPM.
5.14.5. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores e
do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores
financeiro e de administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos,
professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com
indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no
processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas
interações e a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail
para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias
no seu dia-a-dia.

56

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da
internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de
notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre
professores e alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados
a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos
são parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (alunoprofessor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma
e também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale
Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se de
um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade
na forma de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgações de notícias
diversas de interesse específico de alunos e professores.
5.14.6. Monitoria
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de
Educação Física Bacharelado da FPM serão incentivados a participar ativamente
da construção do conhecimento desde o início do curso.
A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação
acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Educação Física Bacharelado serão consideradas estimuladoras e fundamentais
para despertar a vocação docente no estudante. Os monitores serão selecionados
a partir da publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a
Regulamentação do Setor de Laboratórios e Monitorias.
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O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que
consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para
disciplinas específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o
professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando
exigido pela disciplina).
Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de
exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga
horária cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com descontos
diretamente incididos sobre o valor da mensalidade.
5.14.7. Iniciação Científica e Extensão
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num
tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta
Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de
maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com
competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante processo de
atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a
serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das
necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear
o ensino de todo corpo docente.
Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos
os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o
processo de ensino.
Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes
de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar
essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico e ao
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desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas respectivas áreas de
atuação, por mais que a IES não possua características de Universidade, procurase incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no próprio desenvolvimento de
suas ações.
Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e
pesquisa.
A instituição colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como:
cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca (física e virtual); eventos
culturais e artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.
À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A
realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber
instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser
uma preocupação constante da instituição no atendimento da comunidade.
5.14.8. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que
tem

por

objetivo

a

publicação

de

trabalhos

realizados

no

âmbito

da

Multidisciplinaridade com ênfase na integração dos cuidados em saúde. A
classificação atual de acordo com o QUALIS/CAPES alocou a revista no estrato B3
a

B5.

A

revista

pode

ser

acessada

por

meio

do

link

www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem,
contudo deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim
embasamentos teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em
campo, no interior dos cenários de prática – Clínicas de Saúde da Família e
Centros Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais e faculdades sob a forma
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de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e produtos do
enfrentamento dos problemas vivenciados em campo aqui denominados de “Ação
e Reação” poderão ser publicados.
Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM BEBATE (ISSN-2446922X), que é uma publicação científica periódica semestral, que publica resultados
de pesquisa básica ou aplicada, relacionados à grande área de Biociência, com
uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde e do meio ambiente.
A revista pode ser acessada pelo link https://psicodebate.wordpress.com/
A Escola Superior de Negócios da FPM divulga chamada contínua para submissão
de artigos e papers para a Virtua34, com ISSN 2526-5075.
A Virtua 34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios da Faculdade
Patos de Minas (FPM) foi criada em 2016 e tem como missão publicar,
semestralmente,

artigos

técnico-científicos

escritos

por

pesquisadores

de

graduação e pós-graduação da FPM e de outros centros de pesquisa, estimulando
a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas de Ciências
Administrativas, Ciências Contábeis e Engenharias.
A

publicação

online

pode

ser

acessada

pelo

seguinte

link: http://www.esunfpm.net/virtua34.
Em ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.
5.14.9. Acompanhamento de Egressos
A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de
Minas está fundamentada na possibilidade de discussão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo
em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar
as competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos
egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.
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Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso
sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações
obtidas, construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade
dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de
trabalho e na sociedade.
Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores
para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo
de oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a
inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES
acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado
possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos
cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.
A política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da
relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o
entendimento que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo
após a colação de grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito
acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a necessidade
de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir mais seguro e
preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte
de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de Patos de
Minas.
5.15. Processo de Autoavaliação
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O processo de avaliação e de autoavaliação do Curso de Educação Física
Bacharelado está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas
ao longo da sua trajetória.
A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna
da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de
infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta
forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os
alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às
disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação
são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado
para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das
fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários
específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os
docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram
aulas, completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações
como as estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores
e estudantes.
Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação

discente.

São

realizadas

reuniões

com

os

estudantes

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos
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em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só aproximar os alunos da
coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação no curso, mas
também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
5.15.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FPM sempre
se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos
processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento,
autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de
melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e
corpo docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à
excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando
para

as

principais

necessidades

e

anseios

dos

acadêmicos,

técnicos

administrativos e docentes.
O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a
FPM sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as
fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de
conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de ferramenta
para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as características
solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais.
A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes
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de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo
e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES.
5.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FPM
busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de
multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas
diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo
docente e discente terá a sua disposição laboratórios de informática, para atender
às demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.
A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma contínua,
obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos
equipamentos.
Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em
seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos professores. Estes
laboratórios também serão cenários propícios para a projeção em tempo real de
aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas pelos alunos
concomitantemente.
5.17. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do desempenho
escolar em seus cursos deve:
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 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se

de

procedimentos,

estratégias

e

instrumentos

diferenciados,

articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho
da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa
em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso e
a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade
da formação do profissional e do cidadão.
A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-aprendizagem
como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento do aluno
nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina. São atividades
curriculares de ensino as preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos
práticos, seminários, excursões, estágio curricular supervisionado, provas escritas
e orais, monografia, previstas nos planos de ensino, aprovados pelos Colegiados
de Curso.
O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota de
verificação final e nota final expressando-se o resultado de cada avaliação em
notas de zero (0) a dez (10), sem arredondamento.
A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada disciplina,
considerando os seguintes aspectos:
I.
II.

Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas;
Assimilação progressiva de conhecimento;
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III.

Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e de
aplicação de conhecimento.

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano letivo
correspondem as notas:
I. Nota de Verificação Bimestral (NVB);
II. Nota de Verificação Final (NVF);
III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.
A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como
resultado da verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por
bimestre, de acordo com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.
A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples das
notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos alunos em
Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará como nota
atribuída à disciplina com média sete (7) descartando a NVF conforme resolução
do CONSUAD (Conselho de Administração Superior).
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
O diretor geral da Faculdade Cidade de Patos de Minas, no uso de suas atribuições
legais, considerando as necessidades de adendo no regimento da Faculdade
Cidade de Patos de Minas, resolve:
Artigo 1º- Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado aprovado
na disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a 7,0.
Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas
durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final, na qual ele
deverá também alcançar a nota 7,0.
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§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova final,
não será realizada nenhuma média, ou seja, as notas conseguidas no decorrer do
período serão desconsideradas e somente prevalecerá a nota alcançada na prova
final.
§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a prova
final.
§ 3º. Para ter direito à prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota 3,0 no
período cursado.
§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas
disciplinas, e somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às mesmas
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste regimento.
§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no período
em que se reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém, necessário
cursar as disciplinas em que foi aprovado.
Artigo 3º- Os casos omissos nesta legislação serão resolvidos pela Coordenação
Acadêmica e Direção Geral.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação e revogam as
disposições anteriores.
REGIMENTO FPM
Artigo 1º- Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado aprovado
na disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a 7,0.
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Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas
durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final presencial
(Exame Final), na qual ele deverá também alcançar a nota 7,0.
§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova final
(Exame Final) que será realizado presencialmente, não será realizada nenhuma
média,

ou

seja,

as

notas conseguidas no

decorrer

do período serão

desconsideradas e somente prevalecerá a nota alcançada na prova final.
§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a prova final.
§ 3º. Para ter direito a realização da prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota
4,0 no período cursado (média final).
§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima
exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas disciplinas, e
somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às mesmas exigências de
frequência e de aproveitamento estabelecidas neste regimento.
§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima
exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no período em que
se reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém, necessário cursar as
disciplinas em que foi aprovado.
5.18. Número de Vagas
O Curso de Educação Física Bacharelado da FPM oferta 100 (cem) vagas anuais a
serem disponibilizadas no período noturno.
5.19. Integração com as Redes Públicas de Ensino
A IES possui convênios com os governos municipal e estadual, nestes convênios
são desenvolvidas ações de extensões, além dos estágios curriculares obrigatórios
aos cursos de licenciatura. Existe ainda uma parceria de cooperação entre as
instituições, onde ocorrem visitas técnicas tantos dos discentes da IES como das
escolas conveniadas na instituição. São desenvolvidas ainda palestras, ações em
datas comemorativas, empréstimo de ambientes e doações de equipamentos.
Temos ainda uma parceria onde alunos da rede pública possuem desconto
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diferenciado além da possibilidade do FIES desde que atenda os quesitos do
Programa.
5.20. Atividades Práticas de Ensino para Licenciaturas
Atendendo à legislação vigente, a equipe de formadores buscou incorporar no
projeto curricular, formas de organização que ultrapassem a exclusividade dos
conhecimentos, tematizados apenas através das unidades curriculares.
Tal proposta não significa renunciar a todo ensino estruturado e nem relevar a
importância das unidades curriculares na formação, mas considerá-las como
recursos que ganham sentido em relação aos âmbitos profissionais visados. Os
cursos com tempos e programas definidos para alcançar seus objetivos são
fundamentais para a apropriação e organização de conhecimentos. No entanto,
para contemplar a complexidade dessa formação, é preciso instituir tempos e
espaços curriculares diversificados capazes de promover e, ao mesmo tempo,
exigir dos futuros professores atuações diferenciadas, percursos de aprendizagens
variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício
das diferentes competências a serem desenvolvidas.
Assim, a Prática como Componente Curricular (PCC) se constitui como um
importante espaço de formação do futuro professor. Nessa perspectiva, o
planejamento deve prever situações didáticas em que os futuros professores
coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que
possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes
experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares.
No curso de Licenciatura em Educação Física Bacharelado, a PCC, enquanto
modalidade de trabalho pedagógico é distribuída ao longo de todo o curso num
total de 480 horas distribuídas nas disciplinas de PIP.
Esse contato com a prática profissional em diferentes ambientes deve
problematizar processos educacionais, não dependendo apenas da observação
direta: a prática contextualizada pode “vir” até a Faculdade por meio das
69

tecnologias de informação – como computador e vídeo –, de narrativas orais e
escritas de professores, de produções dos alunos, de situações simuladas, estudo
de casos, projetos interdisciplinares, elaboração de material didático, etc.
A PCC inclui o modo e o momento no qual se busca fazer ou produzir atividades e
conhecimentos no âmbito da formação do futuro docente e deve-se levar em conta
a correlação teoria e prática, as vivências da educação como um todo em
diferentes contextos.
Cabe aos professores das disciplinas em que haverá o entrelaçamento com a PCC,
observar os preceitos aqui contidos, pois serão responsáveis pelo planejamento,
acompanhamento e supervisão da prática de formação sendo, portanto,
professores das disciplinas e do direcionamento da PCC. Deverão ser destinadas
aos docentes cargas horárias específicas para o desenvolvimento da prática de
formação.
5.21. Responsabilidade Social
A Faculdade Cidade de Patos de Minas está diretamente engajada no processo de
desenvolvimento da sociedade.
No seu compromisso social, a FPM pretende se caracterizar pela oferta de um
ensino de excelência, pela criação de um ambiente para discussão de temas
relevantes para a sociedade, pela edificação de um espaço para a investigação dos
temas vinculados às tecnologias atuais, pela busca de soluções criativas para a
melhora na qualidade do ensino e do trabalho, pela formação de agentes
qualificados para atuação no mercado, pela formação de profissionais competentes
e aptos para atuar como Educador físicos a fim de contribuir para a concepção,
planejamento

e execução

das

atividades inerentes às Educação

Física

Bacharelado.
O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FPM, espelha
sua responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu compromisso com
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a promoção do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na
formação profissional, a excelência, a ética e o desenvolvimento de competências,
habilidades e atitudes.
5.22. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do PPC
A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização
didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação
institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua
representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente
possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as reformulações e
alterações do PPC são analisadas e estão regulamentados/institucionalizados.
A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para
acompanhamento e avaliação do PPC.
6. Corpo Docente
6.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Educação Física Bacharelado da FPM conta com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como
órgão consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que
tem por finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso foi
estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e de acordo com o
regulamento aprovado pela Direção da FPM, tendo como principais atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu
alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPI,
prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
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III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a
CPA, processo de autoavaliação e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino
dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de
ensino, pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso.
O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente
do curso, respeitando a legislação que prevê pelo menos 60% dos membros com
titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu e a todos em
regime de trabalho em tempo integral (RTI) ou parcial (RTP).
O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a
sua implantação, irá impactar positivamente no acompanhamento dos processos
acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do
curso, através de reuniões periódicas, cujas deliberações estão registradas nas
atas de reunião.
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6.2. Atuação do Coordenador do Curso
A administração acadêmica do Curso de Educação Física Bacharelado da FPM é
realizada por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de
seu coordenador, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do
curso, os quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do
organograma institucional, auxiliam os diversos setores na condução de suas
decisões.
São competências do Coordenador do Curso de Educação Física Bacharelado:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates
e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Coordenação Acadêmica subsídios para organização do
calendário acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;



Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;



Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores.

6.2.1. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a)
Coordenador(a)
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O Coordenador do Curso possui experiência profissional, de magistério superior e
de gestão acadêmica, somadas, maior ou igual a 10 anos, possuindo um período
superior a 5 anos de atuação no magistério superior.
O mesmo domina a legislação e as tecnologias educacionais coerentes com o
desenvolvimento científico na área de educação e gestão de processos de
mudança curricular.
6.3. Corpo Docente do Curso de Educação Física Bacharelado
6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os
60% de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com
aderência passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a
desenvolver a implantação do projeto de curso.
6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 e
Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes
com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência fazem
parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a implantação do projeto
de curso.
6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são contratados em tempo parcial ou integral
sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e
possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal
dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o
reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da importância
desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do engajamento
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dos mesmos com a política pedagógica institucional e as mudanças que as novas
tecnologias e a globalização proporcionam.
6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A titulação do coordenador do curso é stricto sensu, e o mesmo possui mais de 5
anos de experiência docente e experiência profissional na área, que contribui muito
para o engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas juntamente com o
NDE.
6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso é integral de 40h e o mesmo tem,
em média, 12 alunos para atendimento por hora.
6.3.6. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do
curso;

III.

Por dois representantes de turma do corpo discente; e

IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES.

6.3.7. Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em
seu quadro de docentes professores doutores, mestres e especialistas.
Docentes

Nº

%

Total

27

100

Doutores

07

26%
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Mestres

15

55,5%

Especialista

05

18,5%

Stricto Sensu

22

81,5%

6.3.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente
O regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 60% em regime de
tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses,
monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta perspectiva, buscando a
interdisciplinaridade, os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e
do específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado no regime de
trabalho de, no mínimo, 60% em regime integral e parcial.
Docentes

Nº

%

Total

27

100

Horistas

06

22,2%

Parciais

14

51,8%

Integrais

07

26%

Integrais e Parciais

21

77,8%

6.3.9. Tempo de Experiência Profissional em Sua Área de Atuação Docente
O corpo docente do Curso de Educação Física Bacharelado da FPM, apresenta-se
com mais de 80% de seus componentes possuindo experiência profissional, em
sua área de atuação docente, de mais de 3 (três) anos, o que indica uma grande
proximidade de nossos docentes com o mercado de trabalho possibilitando a
ampliação do conhecimento técnico disponibilizado aos discentes do curso.
6.3.10. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
Mais de 80% dos professores vinculados ao curso possuem experiência de
magistério superior de, no mínimo, 03 (dois) anos.
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6.3.11. Experiência no Exercício da Docência na Educação Básica
Mais de 50% do corpo docente do curso de Educação Física Bacharelado da FPM
possui experiência na Educação Básica, seja no nível estadual ou municipal, além
de redes públicas e privadas de no mínimo 3 anos.
6.3.12. Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros,
devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
Atribuições
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares
emanadas do Poder Público;
III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no
mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;
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VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas
ações conforme as competências do mesmo.
6.3.13. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
Pelo menos 50% dos docentes do Curso de Educação Física Bacharelado da FPM
têm mais de 4 produções nos últimos 3 anos.
7. Infraestrutura
7.1.

Condições

de

Acessibilidade

para

Pessoas

com

Necessidades

Educacionais Especiais
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes
a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de
desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
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Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos
de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a
fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz
humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede
o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como
de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de LIBRAS.
A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de
recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensinoaprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o
diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia
comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos
compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se
efetive a FPM buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de
palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que
abordem o tema.
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7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em
consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más
formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia,

monoplegia,

monoparesia,

tetraplegia,

tetraparesia,

triplegia,

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
# Conta com elevador para livre acesso à todos os andares do campus.
# Conta com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
# Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.
# O laboratório de informática possui máquinas adaptadas para o aluno.
7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
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Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho
após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior
meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque
educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que
leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além
de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção
máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao
educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e
equipamentos especiais.
• A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser
percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado
para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibiliza softwares instalados em máquinas específicas
com fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático
impresso em tamanho diferenciado.
• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI
A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado em uma sala para a
realização das atividades dos professores, que funciona numa área equipada com
armários, computador interligado à Internet para a utilização dos mesmos, com
disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus
notebooks, quadro branco, impressora, sofás e demais materiais necessários,
servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas condições de
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iluminação, acústica, ventilação por ar condicionado, acessibilidade, conservação e
comodidade. Há o serviço de secretaria para o atendimento destes professores.
Dessa forma, esse espaço está excelente para o desenvolvimento dos
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
O Curso de Educação Física Bacharelado conta com uma sala ampla para os
serviços acadêmicos do curso. Há ambientes propícios para a atuação da
coordenação do curso. Este espaço encontra-se em condições adequadas de
limpeza, iluminação, acústica, ventilação por ar condicionado, acessibilidade,
conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de
ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado
e há acesso à internet.
7.4. Sala de Professores
O Curso de Educação Física Bacharelado da Faculdade Cidade de Patos de Minas
contará com uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que
possibilitam a preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico.
Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado,
iluminado e há acesso à internet.
7.5. Salas de Aula
O Campus possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e
também apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de
conservação e são bem arejadas. Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa
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e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de equipamentos como:
Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que necessários.
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferece aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades
dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contam com a ajuda de
monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta com uma rede de WiFi que abrange toda a área educacional.
7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
A FPM possui uma Biblioteca Central localizada na região central do campus.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção,
salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo com possibilidades de
acesso físico e/ou virtual.
7.7.2. Bibliografia Básica
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela
Coordenação do Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas
do Sistema Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais.
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As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual. O
acervo físico é disponibilizado na proporção média de um exemplar para a faixa de
10 a menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto
no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.
7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade
curricular, sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no
mínimo 2 exemplares disponíveis.
7.7.4. Periódicos Especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full text.
7.7.5. Bases de Dados Assinadas
A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado entre
as principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações constantes, mais
de 9.000 (nove mil) títulos que são disponibilizados aos acadêmicos, docentes e
usuários da biblioteca através de qualquer aparelho eletrônico que possibilite
acesso à internet. Esta assinatura visa suprir o acervo impresso, bem como facilitar
o acesso à informação aos docentes e discentes.
7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.
BVS
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A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a
fontes de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet
7.7.7. Informatização
O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.
7.7.8. Sistema LS Educação
A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de
forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar
a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:
Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules –
AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
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Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades
diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do
Sistema

Integrado

de

Bibliotecas

da

FPM.

Disponível

em:

http://FPM.edu.br/pdf/20150309141114biblio_regulamento.pdf
7.7.9. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e
utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on
line.
7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de
Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com
necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante
utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
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O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é realizado
por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período de 8h às
17h.
Visual
Aos

portadores

de

necessidades

educacionais

visuais,

as

Bibliotecas

disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz,
que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
7.7.11. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico
7.7.12. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de
apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo
em constante atualização e crescimento. Os livros da bibliografia básica são
apresentados em 3 (três) por unidade curricular sendo que 1 (um) destes é
disponibilizado através da biblioteca virtual.
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7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares
atendendo as necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade
dentro do curso e com outras áreas. Estes livros são apresentados em 5 (cinco)
títulos por unidade curricular sendo todos disponibilizados através da biblioteca
virtual.
7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos
últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.
7.8. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade
A Faculdade Cidade de Patos de Minas oferece espaço físico específico para cada
necessidade laboratorial do curso de Educação Física Bacharelado, que dispõe de
laboratórios especializados para as atividades práticas de várias disciplinas
oferecidas no curso. São eles:
Laboratórios de Utilização Geral
02 Laboratórios de Informática
Laboratórios específicos:
01 Laboratório de Anatomia e Fisiologia Humana
01 Laboratório Multidisciplinar
01 Laboratório de Química/Bioquímica
01 Laboratório de Imunologia/Microbiologia
01 Laboratório de Zoologia/Entomologia
01 Laboratório de Evolução/Geologia
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A regulamentação do laboratório de informática se encontra anexado à este
PPC (ANEXO 4).
7.9. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade
O curso conta com laboratórios básicos e especializados que se destinam à
realização

das

atividades

práticas

necessárias

ao

desenvolvimento

de

competências e habilidades essenciais à formação do profissional de Educação
Física Bacharelado. Tais laboratórios possuem regulamentação e medidas de
segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com
regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com
perspectiva de pleno atendimento das demandas de formação estabelecidas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, como prevê o instrumento de avaliação.
Laboratórios de Informática
A Instituição dispõe 03 (três) laboratórios de Informática, instalados em condições
adequadas para o processo de ensino-aprendizagem no campus de oferta do
curso.
Os referidos laboratórios atendem às necessidades do curso de Educação Física
Bacharelado e ficam disponíveis para os alunos tanto no horário de aula quanto
fora deste horário. Além disso, a IES conta com uma rede de wi-fi em todas as
áreas de acesso comum ao campus.
Laboratório de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia Humana
O laboratório de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia Humana possuí os
regulamentos necessários para que possa atender as necessidades dos discentes,
assim como as normas e medidas de segurança. As aulas práticas acontecem em
conformidade com dos padrões de segurança, de acordo com o que está previsto
nas normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
A sala, destinada às aulas práticas, possui bancadas, banquetas, armários,
prateleiras e as peças anatômicas, sendo distribuídas entre sintéticas e orgânicas,
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possuindo esqueletos, crânios, membros e órgãos que o compõe os sistemas do
corpo humano. O laboratório possui sistema de ventilação e iluminação adequados
ao desenvolvimento das aulas práticas.
Este laboratório é exclusivamente usado para as aulas práticas das disciplinas de
Anatomia Humana e Fisiologia Humana. As aulas de monitoria que acontecem fora
do horário das aulas, assim como as aulas práticas curriculares, são sempre
acompanhados pelo(a) monitor(a)/docente das disciplinas.
Laboratório Multidisciplinar
O laboratório de CHE apresenta os regulamentos necessários para o atendimento
discente, assim como as normas e medidas de segurança. As aulas práticas
acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está previsto nas
normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
O mesmo apresenta um armário de aço para armazenamento de vidrarias diversas
e lâminas preparadas de citologia, histologia, embriologia, parasitologia, patologia,
zoologia e botânica além de prateleiras de madeira que armazenam vidrarias
como: béqueres, erlenmayers, pipetas e tubos de ensaio, bem como microscópios.
Este laboratório é usado para as aulas práticas das disciplinas de Citologia,
Histologia e Embriologia, parasitologia e genética. As aulas de monitoria que
acontecem fora do horário das aulas, assim como as aulas práticas curriculares,
sempre acompanhados da monitora/docente das disciplinas. O laboratório recebe
aulas de outros cursos da IES mediante marcação prévia com o técnico
responsável.
Laboratório de Química/Bioquímica
O laboratório de Química/Bioquímica apresenta os regulamentos necessários para
o atendimento discente, assim como as normas e medidas de segurança. As aulas
práticas acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está previsto nas
normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
O mesmo apresenta armários para armazenamento de vidrarias e diversos
reagentes para as aulas práticas. O mesmo também apresenta os equipamentos
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necessários para o desenvolvimento das aulas, tais como balanças, estufas, capela
de exaustão etc.
Laboratório de Imunologia/Microbiologia
O laboratório de Imunologia/Microbiologia apresenta os regulamentos necessários
para o atendimento discente, assim como as normas e medidas de segurança. As
aulas práticas acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está
previsto nas normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
Apresenta sala de lavagem e esterilização com estufa de secagem e autoclave.
Sala separada abrigando capela de fluxo laminar, estufa e geladeira para
armazenar os reagentes e kits. O mesmo apresenta armários para armazenamento
de vidrarias e diversos reagentes para as aulas práticas. Apresenta também
bancadas de alumino nas laterais contendo diversos equipamentos para o
desenvolvimento das aulas, tais como balanças, estufas, espectrofotômetro e
microscópios, etc.
Laboratório de Zoologia/Entomologia
O laboratório de Zoologia/Entomologia apresenta os regulamentos necessários
para o atendimento discente, assim como as normas e medidas de segurança. As
aulas práticas acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está
previsto nas normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
O mesmo apresenta armários para armazenamento de vidrarias e diversos
reagentes para as aulas práticas. O laboratório esta equipado com todo material
necessário para as aulas práticas tais como: Material cirúrgico, animais fixados em
álcool/formol, caixas entomologias, modelos sintéticos e lupas.
Laboratório de Paleontologia/Geologia
O laboratório de Paleontologia/Geologia apresenta os regulamentos necessários
para o atendimento discente, assim como as normas e medidas de segurança. As
aulas práticas acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está
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previsto nas normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
O mesmo apresenta armários para armazenamento de vidrarias. O laboratório esta
equipado com todo material necessário para as aulas práticas tais como: Amostras
dos mais diversos tipos de rochas e solos, réplicas de crânios, réplicas de fosseis
dentre outros.
Laboratório de Práticas Pedagógicas
O laboratório de Práticas Pedagógicas apresenta os regulamentos necessários
para o atendimento discente, assim como as normas e medidas de segurança. As
aulas práticas acontecem dentro dos padrões de segurança, conforme está
previsto nas normativas da IES. Também possui o manual de Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), avaliado, implementado e revisado anualmente.
O mesmo apresenta armários para armazenamento de materiais. O laboratório
está equipado com todo material necessário para as aulas práticas. Os matérias
presentes no laboratório são oriundos das práticas e oficinas desenvolvidas pelos
alunos nas disciplinas de PIPE, Tecnologia Assistiva e Braile.
7.10. Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços
O Curso de Educação Física Bacharelado da FPM possui infraestrutura,
equipamentos, materiais e serviços suficientes e adequados ao funcionamento das
atividades práticas das disciplinas no decorrer do curso. As aulas práticas que são
ministradas nos laboratórios/espaços de atividades práticas têm como missão
apresentar ao acadêmico um contato prático e ativo com as futuras atividades que
deverá desenvolver em sua prática profissional ao mesmo tempo em que consolida
os conteúdos teóricos estudados pelos alunos, promovendo a interdisciplinaridade.
7.11. Comitê de Ética em Pesquisa
Colegiado multi e transdisciplinar, com munus publico, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados
deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em
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sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas
legais e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEP-FPM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão
desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por

se

tratar

de

um

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

registrado

(nº25000.090014/2016-11 de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS),
ele está devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa
envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e, também, em casos
especiais, projetos de pesquisa oriundos outras instituições, desde que haja
aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a Resolução
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a
vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacamse:


Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade
nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de
prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo
parecer, devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo
princípio

da

impessoalidade,

transparência,

razoabilidade,

evitando

redundâncias que resultem em morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466,
VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e
dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;
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Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa
desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na
ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do
Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas
envolvendo seres humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa
humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e, através
da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem cadastrados no
Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências
previstas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro
de 2012 e a Norma Operacional de Organização e Funcionamento do Sistema
CEP-CONEP aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de
2013.
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ANEXO 2
MATRIZ CURRICULAR
CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
1º Período
Disciplina
Anatomia Humana

Teoria Prática Total Aulas
40
40
80
4

Antropologia

40

0

40

2

Língua Brasileira de Sinais

40

0

40

2

Métodos de Estudos e Pesquisa

60

20

80

4

Língua Portuguesa

40

0

40

2

Ética e Cidadania

40

0

40

2

Diversidade Étnica-cultural

40

0

40

2

Total:

300

60

360

18

2º Período
Disciplina

Teoria

Gestão Ambiental e Responsabilidade

40

0

40

2

Atividade Física Inclusiva

20

20

40

2

Fisiologia

40

40

80

4

Neuroanatomia

40

40

80

4

Citologia, Histologia e Embriologia

40

40

80

4

Atletismo

40

40

80

4

Total:

220

180

400

20

Prática Total Aulas

Social

3º Período
Disciplina

Teoria Prática Total Aulas

Bioquímica

40

40

80

4

Natação

20

20

40

2

Cinesiologia

40

40

80

4

Educação Psicomotora

40

40

80

4

Dança

40

40

80

4
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Handebol

30

30

60

3

Total:

210

210

420

21

4º Período
Disciplina

Teoria Prática Total Aulas

Fisiologia do Exercício

40

40

80

4

Biomecânica

40

40

80

4

Basquetebol

30

30

60

3

Futebol e Futsal

30

30

60

3

Didática Específica

40

0

40

2

Voleibol

30

30

60

3

Total:

210

170

380

19

5º Período
Disciplina

Teoria Prática Total Aulas

Aprendizagem e Desenvolvimento Motor

40

40

80

4

Cineantropometria

40

40

80

4

40

40

80

4

Optativa I

40

0

40

2

Primeiros Socorros

20

20

40

2

Ginástica

40

40

80

4

Total:

220

180

400

20

Administração

e

Organização

da

Educação Física

6º Período
Disciplina

Teoria

Prática Total

Aulas

História da Educação Física

40

0

40

2

Políticas Públicas de Saúde

80

0

80

4

Tópicos de Atuação Profissional

40

40

80

4

Lutas

40

40

80

4

Natação II

20

20

40

2

Hidroginástica

20

20

40

2
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Optativa II

40

0

40

2

Total:

280

120

400

20

7º Período
Disciplina

Teoria Prática Total Aulas

Ginástica Olímpica

20

20

40

2

Ginástica Rítmica

20

20

40

2

Psicologia do Esporte

20

20

40

2

Nutrição

20

20

40

2

Recreação e Lazer

40

40

80

4

Trabalho de Conclusão de Curso

40

0

40

2

Estágio Supervisionado I

40

210

250

12

Total:

200

330

530

26

8º Período
Disciplina

Teoria

Prática Total

Aulas

Musculação e Personal Trainer

40

40

80

4

Seminário de Conclusão de Curso

40

0

40

2

Ginástica de Academia

20

20

40

2

Treinamento Desportivo

20

20

40

2

Atividade Física na Terceira Idade

40

40

80

4

Atividade Física e Esportes Adaptados
Estágio Supervisionado II

40
40

40
210

80
250

4
16

Total:

240

370

610

34

Total Geral:

1880

1620

3500

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Carga
Horária

Optativa I
Iniciação Científica
Pedagogia do Movimento
Educação Ambiental

40
40
40
Optativa II

Folclore Brasileiro

40
97

Ludicidade na Educação Física
Direitos Humanos

40
40

Atividades Complementares

200

Estágio Supervisionado

500

Fundamentação Teórico-prática

3.500

Estágio Supervisionado

500

Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais

200

Carga Horária Total

3.700

Carga Horária Total em Horas Curriculares (hora-relógio)

3.200
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ANEXO 3

Ementário e Bibliografias
Anatomia Humana
Ementa:
A disciplina de Anatomia Humana estuda a organização estrutural do corpo
humano do ponto de vista da morfologia, disposição e relações dos órgãos e
sistemas. Estudo dos sistemas que constituem a unidade de movimento (sistemas
esquelético, sistema articular e sistema muscular), unidade de manutenção do
indivíduo (sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário e sistema
circulatório) e unidade de comando.
Bibliografia Básica:
FREITAS, V. de. Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Porto Alegre: Grupo A,
2004.
GRAY, H. Anatomia. 29.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
ROHEN, J.W. et al. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica
e regional. 6.ed. São Paulo: Manole, 2007.
Bibliografia Complementar:
HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana, 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2006.
HIATT, J. L.; GARTNER, L. P. Anatomia Cabeça & Pescoço.4. ed.

Rio de

Janeiro: Grupo GEN, 2011.
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia Humana:
Coleção Martini. Porto Alegre: Grupo A, 2009.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M.R. Anatomia Orientada para a
Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.
TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana. 12. ed. .
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.
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Antropologia
Ementa:
Antropologia fomenta a indagação cientifica sobre o Universo da Antropologia
Cultural; além disso, discute a cultura, sua natureza, conceito e desenvolvimento,
bem como o etnocentrismo, o relativismo cultural e a forma como o homem
realizam a produção da existência. Estudo dos direitos humanos.
Bibliografia Básica:
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São
Paulo: Grupo GEN, 2012.
MOURA, M.M. Nascimento da antropologia cultural: a obra de Franz Boas. São
Paulo: Hucitec, 2004.
Bibliografia Complementar:
ASSIS, O. Q.; KÜMPEL, V. F. Manual de Antropologia Jurídica. São Paulo:
Ciências Jurídicas, 2010.
IAMUNDO, E. Sociologia e antropologia do direito. São Paulo: Saraiva, 2012.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 7. ed.
São Paulo: Grupo GEN, 2012.
ROCHA, J. M. de S. Antropologia Jurídica. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015.
KOTTAK, C. P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à
Antropologia Cultural. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Ementa:
Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de
Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de
léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções de
variação. Prática deLibras: desenvolver a expressão visual-espacial.
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Bibliografia Básica:
ALMEIDA, E.C. et al. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004.
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. Libras em contexto: curso básico; livro do
professor. Rio de Janeiro: Libras, 2001.
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
Bibliografia Complementar:
ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais.
Porto Alegre, Grupo A, 2015.
QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de Sinais: Instrumento de Avaliação.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2011.
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto Alegre:
Grupo A, 2009.
Métodos e Estudos de Pesquisa
EMENTA:
Busca-se apresentar as múltiplas dimensões do conhecimento e as características
da produção do conhecimento científico. Aprofundar os critérios de produção de
conhecimento enfatizando o seu aspecto lógico formal. Orientação no uso das
técnicas de pesquisa necessárias para a elaboração do trabalho de conclusão de
curso. Analisar os contextos de produção e apropriação do saber e a construção
das teorias. Introduzir os critérios na investigação científica em seus aspectos,
dialéticos, epistemológicos e técnicos, bem como, a elaboração de projetos de
pesquisa, artigos, seminários e monografias.
Bibliografia Básica:
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DEMO, P. Praticar ciência: Metodologias do conhecimento científico - 1ª
edição. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica, 6ª edição, São
Paulo: Grupo GEN, 2007.
NETO, J. A. M. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo:
Saraiva, 2008.
Bibliografia Complementar:
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015.
WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015.
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de
preparação de suas etapas. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. São
Paulo: Atlas, 2007.
SANTOS, P. A. dos; KIENEN, N.; CASTIÑEIRA, M. I. Metodologia da Pesquisa
Social: Da Proposição de um Problema à Redação e Apresentação do
Relatório. São Paulo: Atlas, 2015.
Língua Portuguesa
Ementa:
Estudo da linguagem, língua e fala, tratando dos níveis desta última. Abordar a
leitura e a escrita, fazendo análise crítica de textos, revistas, livros e jornais com
consequente produção e reestruturação dos textos narrativos, descritivos e
dissertativos, numa linha de coesão e coerência, delineando as técnicas da
redação e a revisão gramatical.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, N.M. Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva,
2005.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed. São
Paulo: Ática, 2002.
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MAGRI, W. Coleção resposta certa: CESPE/UnB Português. v. 16, 1ª Edição.
São Paulo: Saraiva, 2013.

Bibliografia Complementar:
ALVES, A. Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Textos Concursos Enem Vestibulares. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.
MOYSÉS,C. A. Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2016.
NADÓLSKIS, H. Normas de comunicação em Língua portuguesa. 27. Ed. São
Paulo, Grupo GEN, 2009.
NASCIMENTO, E. D. Linguagem forense: redação forense e a língua
portuguesa aplicada à linguagem do foro. 13. ed. São Paulo. 2013.
PERISSÉ, G. A Arte da Palavra: Como Criar um Estilo Pessoal na
Comunicação Escrita. São Paulo: Manole, 2003.
Ética e Cidadania
Ementa:
Discussão da Educação Física na perspectiva da formação e da prática
profissional, incluindo os aspectos éticos e o campo de conhecimento.
Bibliografia Básica:
BARSANO, P.R.; SOARES, S. P. da S. Ética profissional. São Paulo: Saraiva,
2015.
RIOS, T. A. Ética e competência.15.ed. São Paulo: Cortez, 2005.
TAILLE, Y. de L. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Grupo
A, 2011.
Bibliografia Complementar:
ADEODATO, J.M. Ética e retórica, 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
ADEODATO, J.M. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na
ciência - em contraposição à ontologia de Nicolai Hartmann. 5. Ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
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CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo:
Saraiva, 2011.
GONZAGA, A. de A.; NEVES, K. P.; BEIJATO JUNIOR, R. Estatuto da Advocacia
e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB: Comentados. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2016.
PAGAN, M. Ética Profissional. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010.
Diversidade Étnico-Cultural
Ementa:
Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença.
Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e pós
colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas
específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação
e perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. Currículo e política
curriculares. História e cultura étnica na escola e itinerários pedagógicos.
Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura e
hibridismo culturais. As etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e
educação não formal. Pesquisas em educação no campo da educação e relações
étnico-raciais.
Bibliografia Básica:
GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça - Perspectivas políticas,
pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
ALMEIDA, A.J.M. Esporte e cultura: esportivização de práticas corporais nos
jogos dos povos indígenas. Brasília: Ideal, 2011.
CASTRO JR., L.V. Campos de visibilidade da capoeira baiana: as festas
populares, as escolas de capoeira, o cinema e a arte (1955-1985). Brasília:
Ministério do Esporte, 2010.
Bibliografia Complementar:
CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: Cenários do Amanhã.
São Paulo: Saraiva, 2011.
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FERRAZ, C. V.; LEITE, G. S. (Coord.) Direito à Diversidade. São Paulo: Grupo
GEN, 2015.
MARTINS, E. C. de R. Cultura e poder. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
SILVA, R. M. D. da; SILVA, R. R. D. da; BENINCÁ, D. (Org.). Educação, Cultura e
Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São Paulo: Atlas,
2015.
WALSH, F. Processos Normativos da Família: Diversidade e Complexidade.
Porto Alegre: ArtMed, 2016.
2º Semestre
Gestão Ambiental e Responsabilidade Social
Ementa:
Desenvolvimento histórico do conceito de sustentabilidade; Desenvolvimento
Sustentável; Aspectos essenciais da sustentabilidade; Educação Ambiental.
Conceitos de responsabilidade social e ambiental. Atribuições que as escolas
devem assumir para serem reconhecidas como socialmente e ambientalmente
responsáveis. Compreensão e valorização do conceito de responsabilidade social e
ambiental no meio escolar. Reflexão sobre responsabilidade social e ambiental no
Brasil e no mundo.
Bibliografia Básica:
BARSANO, P.R.; BARBOSA, R. P. Gestão Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014.
PEREIRA, A. Sustentabilidade, Responsabilidade Social E Meio Ambiente.1ed.
São Paulo: Saraiva, 2008.
KOHN, R. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio de
Janeiro: LTC, 2015.
Bibliografia Complementar:
JABBOUR, A. B. L. de S.; JABBOUR, C. J. C. Gestão ambiental nas
organizações: fundamentos e tendências. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
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DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed.
São Paulo: Grupo GEN, 2011.
FENKER, E. A. et al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
LINS, L. dos S. Introdução à Gestão Ambiental Empresarial: Abordando
Economia, Direito, Contabilidade e Auditoria. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa:
Estratégias de Negócios Focadas na Realidade Brasileira. 8. ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2014.
Atividade Física Inclusiva
Ementa:
Inclusão. Características gerais dos Portadores de Necessidades Especiais:
Deficiência Visual, Auditiva, Mental e Física. Atividades físicas e esportivas para
PNEs. Formas de atuação profissional – Prática de Ensino.
Bibliografia Básica:
GENTILI, P. Pedagogia da exclusão. 16.ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
SOLER, R. Brincando e aprendendo na educação física especial. Rio de
Janeiro: Zamboni, 2002.
PACHECO, J. ;EGGERTSDÓTTIR, R. ; MARINÓSSON, G. L. Caminhos para a
Inclusão. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
Bibliografia Complementar:
BARRETO, M. A. de O. C.; BARRETO, F. de O. C. Educação Inclusiva: Contexto
Social e Histórico, Análise das Deficiências e Uso das Tecnologias no
Processo de Ensino-Aprendizagem. São Paulo: Saraiva, 2014.
CAVALCANTI, A. E. L. W.; Leite, ALMEIDA,F. P.; LISBOA, R. S. (Coord.). Direitos
da infância, juventude, idoso e pessoas com deficiência. São Paulo: Grupo
GEN: 2014.
DO VALLE, L.E.L. R.; MATTOS, M. J.V. M. de; COSTA, J. W. Educação Digital: A
Tecnologia a favor da Inclusão. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
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SMITH, D. D. Introdução à Educação Especial. . Porto Alegre: Grupo A, 2008.
Fisiologia
Ementa:
Organização funcional do corpo humano. Controle do meio interno. Princípios de
eletrofisiologia.

Fisiologia

cardiocirculatória,

respiratória,

digestiva,

renal

e

endócrina. Mecanismos neurais de controle. Mecânica das contrações musculares.
Postura e controle do movimento corporal. Metabolismo energético durante
repouso e exercício.
Bibliografia Básica:
GUYTON, A.C. Fisiologia humana. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
JACOB, S.; FRANCONE, C.; LOSSOW, W. Anatomia e fisiologia humana. 5.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Saraiva, 2014.
Bibliografia Complementar:
AIRES, M. de M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
COSTANZO, L. S. Fisiologia. 6. ed.. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015.
DOUGLAS, C. R. Tratado de Fisiologia Aplicada às Ciências Médicas. 6. Ed.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009.
WARD, J. P. T.; LINDEN, R. W. A. Fisiologia Básica: Guia Ilustrado de
Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole, 2014.
WARD, J. P. T.; WARD, J.; LEACH, R. M. Fisiologia Básica do Sistema
Respiratório. São Paulo: Manole, 2012.
Neuroanatomia
Ementa:
Anatomia topográfica relacionada às estruturas do SNC, com ênfase nos aspectos
clínicos e funcionais direcionados a Educação Física.
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Bibliografia Básica:
MACHADO, A. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu, 2004.
ROHEN, J.W. et al. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica
e regional. 6.ed. São Paulo: Manole, 2007.
MENESES, M. S. Neuroanatomia Aplicada. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011. .
Bibliografia Complementar:
COSENZA. Fundamentos de Neuroanatomia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2012. .
MARTIN, J. H. Neuroanatomia: Texto e Atlas. Porto Alegre: Grupo A, 2013. .
MARTINEZ, A.; ALLODI, S.; UZIEL, D. Neuroanatomia Essencial. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2014. .
SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de Neuroanatomia Humana: Guia
Prático. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014.
SNELL, R. S. Neuroanatomia Clínica. 7. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010. .
Citologia, Histologia e Embriologia
Ementa:
Estudos introdutórios a biologia, e aos aspectos biológicos aplicados a pratica do
ensino de educação física, como citologia, embriologia, histologia. Componentes
estruturais e químicos da célula. Conceitos gerais: célula, células diplóides, genes,
cromossomo. Princípios básicos da genética.
Bibliografia Básica:
DI FIORI, M.S.H. Atlas de histologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2001.
MEDRADO,

L.

Citologia

e

Histologia

Humana:

Fundamentos

de

Morfofisiologia Celular e Tecidual. São Paulo: Saraiva, 2014.
KÜHNEL, W. Citologia, histologia e anatomia microscópica. 11.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
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Bibliografia Complementar:
ABRAHAMSOHN, P. Histologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
MEDRADO,

L.

Citologia

e

Histologia

Humana:

Fundamentos

de

Morfofisiologia Celular e Tecidual. São Paulo: Saraiva, 2014.
PIRES, C. E. De B. M.; ALMEIDA, L. M. de. Biologia Celular: Estrutura e
Organização Molecular. São Paulo: Saraiva, 2014.
ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: Texto e Atlas - Correlações com
Biologia Celular e Molecular. 7. Ed. Rio de Janeiro, Grupo GEN, 2016.
SADLER, T. W. Embriologia Médica. 13. Ed. Rio de Janeiro, Grupo GEN
Atletismo
Ementa:
Estudo dos processos de iniciação e técnica das corridas, saltos e lançamentos Progressão Pedagógica. Regras. Competições.

Tratam da história, evolução e

classificação das provas atléticas de corridas de fundo, meio fundo, velocidade
prolongada e intensa, escalonamento, corridas em curvas, com barreiras e
revezamento. Além disso, trabalha os saltos e suas modalidades, processos
educativos para aprendizagem dos diferentes estilos e, cada salto, como também
os implementos e materiais necessários á organização de prova de saltos,
arremesso, lançamentos e corridas.
Bibliografia Básica:
MATTHIESEN, S.Q. Atletismo se aprende na escola. Jundiaí: Fontoura, 2005.
______. Atletismo: teoria e pratica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
PULEO, J.; MILROY, P. Anatomia da Corrida: Guia Ilustrado de Força,
Velocidade e Resistência para Corrida. São Paulo: Manole, 2011.
Bibliografia Complementar:
DAWES, J.; ROOZEN, M. (eds.) Desenvolvendo Agilidade e Velocidade. São
Paulo: Manole, 2015.
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HOFFMAN, J. R. (ed.) Guia de Condicionamento Físico: Diretrizes para
Elaboração de Programas. São Paulo: Manole, 2015.
MANOCCHIA, P. Anatomia do Exercício. São Paulo: Manole, 2009.
MILLER, T. (ed.). Guia para Avaliações do Condicionamento Físico. São Paulo:
Manole, 2015.
PROSDÓCIMI, F. C.; NOGUEIRA, M. I. Anatomia: caderno ilustrado de
exercícios. São Paulo: Manole, 2014.
3º semestre
Bioquímica
Ementa:
Química de biomoléculas: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos.
Enzimas, bioenergia e metabolismo oxidativo, vitaminas, fosforilação oxidativa,
metabolismo dos carboidratos, lipídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos de
purina e pirimida, inter-relações metabólicas, bioquímica dos hormônios e a
bioquímica da contração muscular. Identificação experimental dos: carboidratos,
lipídios, aminoácidos e proteínas e estudo das propriedades gerais das enzimas.
Bibliografia Básica:
HOUSTON, M.E. Bioquímica básica da ciência do exercício. São Paulo: Roca,
2001.
MAUGHAN, M. Bioquímica do exercício e do treinamento. São Paulo: Manole,
2000.
MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 4. Ed. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2015.
Bibliografia Complementar:
BELLÉ,

L.

P.;

SANDRI,

S.

Bioquímica

Aplicada:

Reconhecimento

e

Caracterização de Biomoléculas. Sâo Paulo: Saraiva, 2014.
BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 7. Ed. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2015.
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MURRAY, R. K. et al. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). Porto Alegre:
Grupo A, 2015.
NARDY, M. B. C.; SANCHES, J. A. G.; STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e
Tópicos de Biofísica: Um Marco Inicial. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
Natação
Ementa:
A história da evolução da natação no contexto mundial, segurança na piscina,
iniciação da técnica dos quatro nados, técnicas de salvamento, natação utilitária.
Bibliografia Básica:
BRITO, C.A.F. Natação: teoria gestáltica - uma nova concepção pedagógica.
São Paulo: Phorte, 2008.
COSTA, P. H. L. da (coord.) Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios para o
Ensino. São Paulo: Manole, 2010.
DURAN, M. Aprendendo a nadar em ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005.
Bibliografia Complementar:
GREGUOL, M. Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com Autonomia.
São Paulo: Manole, 2010.
HINES, E. Natação para Condicionamento Físico: 60 Sessões de Treinamento
para Velocidade, Resistência e Técnica. São Paulo: Manole, 2009.
MCLEOD, I. Anatomia da Natação. São Paulo: Manole, 2010.
PARREIRA, P.; BARATELLA, T. V. (coords.) Fisioterapia Aquática. São Paulo:
Manole, 2011.
SALO, D.; RIEWALD, S. A. Condicionamento Físico para Natação. São Paulo:
Manole, 2011.
Cinesiologia
Ementa:
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Estudos dos fatores estruturais, funcionais e cinesiológicos e biomecânicos que
determinam as características do gesto humano, para vencer a ação da gravidade
e efetuar a posição e deslocamento do corpo no espaço.
Bibliografia Básica:
CARNAVAL, P.E. Cinesiologia aplicada aos esportes. Rio de Janeiro: Sprint,
2002.
FORNASARI, C.A. Manual para estudo da cinesiologia. São Paulo: Manole,
2001.
LIPPERT, L. S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5. Ed. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2013.
Bibliografia Complementar:
FLOYD, R. T. Manual de Cinesiologia Estrutural. São Paulo: Manole, 2011.
CALAIS-GERMAIN, B.; LAMOTTE, A. Anatomia para o Movimento: Bases de
Exercícios. São Paulo: Manole, 2010.
DIMON JR., T. Anatomia do Corpo em Movimento: Ossos, Músculos e
Articulações. São Paulo: Manole, 2010.
HOUGLUM, P. A.; BERTOTI, D. B. (eds.). Cinesiologia Clínica de Brunnstrom.
São Paulo: Manole, 2014.
OATIS, C. A. Cinesiologia: A Mecânica e a Patomecânica do Movimento
Humano. São Paulo: Manole, 2014.
Educação Psicomotora
Ementa:
Abordagem da prática psicomotriz educativa: formação teórica e pedagógica do
professor de Educação Física. Aprendizagem e desenvolvimento infantil, enfoque
psicomotor, psicopedagógico e psicanalítico da relação professor/aluno em
atividades lúdico-educativas.
Bibliografia Básica:
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FERNANDES, J. M. G. de A.; GUTIERRES FILHO, P. J. B. Psicomotricidade:
Abordagens Emergentes. São Paulo: Manole, 2012.
FONSECA, V. da. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre:
Artmed, 2008
TANI, G. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Guanabara, 2005.
Bibliografia Complementar:
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o
Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. Porto
Alegre: Grupo A, 2013.
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida.
Porto Alegre: Grupo A, 2016.
LEVITT, S. Tratamento da Paralisia Cerebral e do Atraso Motor. São Paulo:
Manole, 2014.
SCHMIDT, R.; LEE, T.Aprendizagem e Performance Motora. Porto Alegre: Grupo
A, 2016.
SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. Controle Motor: Teoria e Aplicações
Práticas. São Paulo: Manole, 2010.
Dança
Ementa:
Conhecer a história da Dança e sua utilização na formação de um ser
transformador;

Ampliar

a

capacidade

de

perceber o

corpo

com novas

possibilidades de expressão a partir de análises, experiências e inovações;
Perceber o corpo como linguagem, veículo de manifestações, expressão e
comunicação; Reconhecer a importância da dança/educação como elemento
facilitador de liberdade e autonomia do ser em relação a sua vida pessoal e
profissional; Utilizar a dança como um veículo mediador do desenvolvimento da
criança nas suas habilidades físicas, mentais, verbais, sociais e emocionais;
Trabalhar a interdisciplinaridade a partir da dança.
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Bibliografia Básica:
BREGOLATO, R.A. Cultura corporal da dança. São Paulo: Ícone, 2000.
CONE, T. P.; CONE, S. L. Ensinando Dança para Crianças. São Paulo: Manole,
2012.
FERREIRA, V. Dança escolar: um novo ritmo para a educação física. Rio de
Janeiro: Sprint, 2005.
Bibliografia Complementar:
FRANKLIN, E. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a
Otimização do Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012.
GIGUERE, M. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole,
2016.
HAAS, J. G. Anatomia da Dança. São Paulo: Manole, 2011.
STAUGAARD-JONES, J. A. Exercício e Movimento: Abordagem Anatômica –
Guia para o Estudo de Dança, Pilates, Esportes e Yoga. São Paulo: Manole,
2015.
KASSING, G. Ballet: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole, 2016.
Handebol
Ementa:
Introdução. Histórico, evolução e objetivos do handebol. Iniciação às técnicas
individuais. Características do jogo. Gestos básicos do handebol. Exercícios
específicos do handebol. Função defensiva e ofensiva. Regras.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, A. G. de; DECHECHI, C. J. Handebol: Conceitos e Aplicações. São
Paulo: Manole, 2012.
MELHEM, A. Brincando e aprendendo handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.
SANTOS, R. Handebol: 1000 exercícios. 4.ed. São Paulo: Sprint, 2004.
TENVOLLER, C. Handebol: teoria de prática. 2.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.
Bibliografia Complementar:
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ACKLAND, T. R.; ELLIOTT, B. C.; BLOOMFIELD; J. (eds.). Anatomia e
Biomecânica Aplicadas no Esporte. São Paulo: Manole, 2011.
GOLDENBERG, L.; TWIST, P. Treinamento de Força com Bola: Estabilidade
Total e Exercícios com Medicine Ball. São Paulo: Manole, 2010.
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MALLEN, C.; ADAMS, L. J. Gestão de Eventos Esportivos, Recreativos e
Turísticos: Dimensões Teóricas e Práticas. São Paulo: Manole, 2013.
WALKER, B. Lesões no Esporte: uma Abordagem Anatômica. São Paulo:
Manole, 2011.

4ºsemestre
Fisiologia do Exercício
Ementa:
Funções e adaptações dos sistemas fisiológicos, neuromuscular e Cardiovascular
ao Treinamento. Anatomia, músculo e esqueleto. Bioquímica, biomecânica,
bioenergética e bioestatística do treinamento. Prescrição e organização do
treinamento de força aplicado ao rendimento.
Bibliografia Básica:
McARDLE, W.D. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho
humano. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
FOSS, M. L. F. Bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
POWERS, S. K.; HOWLEY, E. T. Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao
Condicionamento e ao Desempenho. São Paulo: Manole, 2014.
Bibliografia Complementar:
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KENNEY, W. L.; WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Pollock: Fisiologia Clínica do
Exercício. São Paulo: Manole,2013.
KRAEMER, W. J.; FLECK, S. J.; DESCHENES, M. R. Fisiologia do Exercício :
Teoria e Prática. 2. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
McARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: Nutrição,
Energia e Desempenho Humano. 8. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
RASO, V.; GREVE, J. M. D'A.; POLITO, M. D. Fisiologia do Esporte e do
Exercício. São Paulo: Manole,2013.
TAYLOR, A. W.; JOHNSON, M. J. Fisiologia do Exercício na Terceira Idade. São
Paulo: Manole, 2015.
Biomecânica
Ementa:
Estudo dos fatores estruturais, funcionais e biomecânicos enquanto princípios
básicos para análise quantitativa do movimento humano. Análise metodológica dos
fatores mecânicos que determinam as características do gesto humano. Análise
biomecânica de movimentos desportivos. Métodos e técnicas de avaliação
biomecânica no esporte.
Bibliografia Básica:
HALL, S. Biomecânica básica. 3.ed. Barueri: Manole, 2005.
HAMILL, K. M. Bases biomecânicas do movimento humano. 2.ed. Barueri:
Manole, 2008.
KAPANDJI, A. I. O que é Biomecânica. São Paulo: Manole, 2013.
Bibliografia Complementar:
ACKLAND, T. R.; ELLIOTT, B. C.; BLOOMFIELD; J. (eds.). Anatomia e
Biomecânica Aplicadas no Esporte. São Paulo: Manole, 2011.
HALL, S. J. Biomecânica Básica.7. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
HAMILL, J.; KNUTZEN, K. M. Bases Biomecânicas do Movimento Humano. São
Paulo: Manole, 2012.
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HAMILL, J.; KNUTZEN, K. M.; DERRICK, T. R. Bases Biomecânicas do
Movimento Humano. São Paulo: Manole, 2016.
MCGINNIS, P. M. Biomecânica do Esporte e do Exercício. Porto Alegre: Grupo
A, 2015.
Basquetebol
Ementa:
Conhecimentos Teóricos e práticos do basquetebol. Fundamentos básicos, jogos
adaptados, jogos pré–desportivos, técnica, tática e regras básicas de arbitragem.
Fundamentos ofensivos e defensivos, aplicação de teorias e recursos técnicos,
jogos adaptados, jogos pré–desportivos no universo escolar, técnica, tática por
meio

de

sistemas

organizados

defensivos

e

ofensivos,

possibilitando

a

compreensão do jogo e regras de arbitragem de basquetebol.
Bibliografia Básica:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL. Regras oficiais de
basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2007
MELHEM, A. Brincando e aprendendo basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint,
2004.
WILLIAMS, L.; GROVES, D.; THURGOOD, G. Treinamento de Força: Guia
Completo Passo a Passo para um Corpo Mais Forte e Definido. São Paulo:
Manole, 2010.
Bibliografia Complementar:
ACKLAND, T. R.; ELLIOTT, B. C.; BLOOMFIELD; J. (eds.). Anatomia e
Biomecânica Aplicadas no Esporte. São Paulo: Manole, 2011.
GOLDENBERG, L.; TWIST, P. Treinamento de Força com Bola: Estabilidade
Total e Exercícios com Medicine Ball. São Paulo: Manole, 2010.
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MALLEN, C.; ADAMS, L. J. Gestão de Eventos Esportivos, Recreativos e
Turísticos: Dimensões Teóricas e Práticas. São Paulo: Manole, 2013.
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WALKER, B. Lesões no Esporte: uma Abordagem Anatômica. São Paulo:
Manole, 2011.
Futebol e Futsal
Ementa:
Vivência orientada e estudo reflexivo das metodologias para a prática educativa do
futebol. Histórico, evolução e organização do futebol mundial e brasileiro.
Metodologia do ensino do futebol. Processo de seleção e iniciação. Organização
das equipes de futebol. Ensino, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
fundamentos. Técnica, tática e estratégias. Regras e arbitragem.
Bibliografia Básica:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Regras oficiais. Rio de Janeiro:
Sprint, 2006.
CUNHA, S. A.; MOURA, F. A.; CASTELLANI, R. M.; BARBIERI, F. A. Educação
Física no Ensino Superior - Futebol: Aspectos Multidisciplinares Ensino e
Treinamento. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009.
VOSER, R.C. O futsal e a escola: uma perspectiva pedagógica. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
Bibliografia Complementar:
GOMES, A. C.; SOUZA, J. de. Futebol: Treinamento desportivo de alto
rendimento. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MACHADO, C. Barcelona: O Melhor Futebol do Mundo e o Superado Futebol
Brasileiro. São Paulo: Manole, 2013.
KIRKENDALL, D. T. Anatomia do Futebol: Guia Ilustrado para o Aumento de
Força, Velocidade e Agilidade no Futebol. São Paulo: Manole, 2014.
ZENONE, L. C. Marketing futebol clube. São Paulo: Grupo GEN, 2014.
VOSER, R. da C.; GIUSTI, J. G. M. O Futsal e a Escola: Uma Perspectiva
Pedagógica. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
Didática Específica
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Ementa:
Análise e avaliação crítica dos elementos teórico-metodológicos do processo de
reconstrução do saber didático e do processo de ensino. Análise do processo de
planejamento e avaliação do rendimento. A questão do método dialético na prática
do profissional de Educação Física.
Bibliografia Básica:
GALHARDO, J.S.P. Didática de Educação física: a criança em movimento. São
Paulo: FTD, 1998.
GIL, A. C. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Grupo GEN, 2006.
KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7.ed. Ijuí: Unijuí,
2006.
Bibliografia Complementar:
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: Uma metodologia Ativa de
Aprendizagem. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
JENSEN, E. Enriqueça o Cérebro: Como Maximizar o Potencial de
Aprendizagem de Todos os Alunos. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
POZO, J. I. Aprendizes e Mestres: A Nova Cultura da Aprendizagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2015.
ROTTA, N. T.; BRIDI FILHO, C. A.; BRIDI, F. de S. Neurologia e Aprendizagem.
Porto Alegre: Grupo A, 2016.
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003.
Voleibol
Ementa:
A disciplina estuda o voleibol nas várias possibilidades de sua utilização como
instrumento da Educação Física; ou seja, para a promoção da saúde, da qualidade
de vida e na formação do cidadão consciente dos seus deveres e direitos. As
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diferentes habilidades motoras específicas do voleibol, e formas metodológicas
para o ensino e aplicação das mesmas são estudadas.
Bibliografia Básica:
BIZZOCCHI, C. O Voleibol de Alto Nível: da Iniciação à Competição. São Paulo:
Manole, 2013.
CARVALHO, O.M. Voleibol: 1000 exercícios. 7.ed. São Paulo: Sprint, 2005.
MELO, L. B. S. 1000 exercícios e jogos com bola. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.
Bibliografia Complementar:
DANTE JUNIOR, D.E. Esporte e atividade física na infância e na adolescência:
Uma abordagem multidisciplinar. 2. Ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
KEIL, A. Bandagem Terapêutica no Esporte e na Reabilitação. São Paulo:
Manole, 2014.
KNIGHT, R. D. Atividade Física: Uma Abordagem Estratégica - Vol 2. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2009.
KOMI, P. V. Força e potência no esporte. 2. Ed. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: Uma abordagem psicofísica do
esporte. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
5º semestre
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor
Ementa:
Estudo da relação corporal, do conhecimento do corpo e do desenvolvimento motor
no processo de aprendizagem escolar. Filogênese e Ontogênese da Motricidade na
estruturação do esquema corporal da criança e de sua inter-relação com a
descoberta do EU e do domínio do tempo e do espaço. Análise das principais
escolas teóricas sobre o desenvolvimento, crescimento e aprendizagem motora e
sua influência no desenvolvimento da capacidade cognitiva. Atividades práticas
sobre o desenvolvimento infantil e a aplicação metodológica do ensino da
educação motora.
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Bibliografia Básica:
SILVA JUNIOR, A.G. Aprendizagem por meio da ludicidade. Rio de Janeiro:
Sprint, 2005.
TANI, G. (edit). Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
FONSECA, V. da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, M. C. S. Por Amor e por Força: Rotinas na Educação Infantil. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando Visível a Aprendizagem das Crianças:
Educação Infantil em Reggio Emilia. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.
SALLES, J. F. de; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do
Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Porto Alegre: Grupo A, 2016.
TAMEZ, R. N. Intervenções no Cuidado Neuropsicomotor do Prematuro. Rio
de Janeiro: Grupo GEN, 2009.
Cineantropometria
Ementa:
Estudo dos princípios básicos de testes, medidas e avaliações de indivíduos atletas
ou não, contextualizando nos vários ambientes de atuação do bacharel em
Educação Física.
Bibliografia Básica:
ABBAD,

G.

da

S.

et

al.

Medidas

de

Avaliação

em

Treinamento,

Desenvolvimento e Educação. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
GARRET JR, W.E.A. A ciência dos exercícios e dos esportes. Porto Alegre:
Artmed, 2003.
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TRITSCHLER, K. Medida e avaliação em educação física e esportes. São
Paulo: Manole: 2003.
Bibliografia Complementar:
ACSM. Manual do ACSM para Avaliação da Aptidão Física Relacionada à
Saúde. 3. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2011.
ALMEIDA FLECK, M. P.de A avaliação de qualidade de vida: Guia para
profissionais da saúde. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
HEYWARD, V. H. Avaliação Física e Prescrição de Exercício: Técnicas
Avançadas. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
LANCHA JR., A. H.; LANCHA, L. O. P. (orgs.) Avaliação e Prescrição de
Exercícios Físicos: Normas e Diretrizes. São Paulo: Manole, 2016.
MAGEE, D.J. Avaliação Musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2016.
Administração e Organização da Educação Física
Ementa:
Conhecimento geral da organização e da administração da educação física e dos
desportos, em seu âmbito internacional e nacional. Estrutura, funcionamento e o
sistema de poder em desenvolvimento no Brasil. Noções gerais sobre a
organização esportiva em países socialistas. Organização prática de eventos e
calendários esportivos.
Bibliografia Básica:
DRUCKER, P.F. Administrando para obter resultados. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2002.
MENDONÇA, M.J. A.; PEROZIN, J. G. P. A. Planejamento e Organização de
Eventos. São Paulo: Saraiva, 2014.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Administração estratégica na prática. 7.ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar:
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DORTA, L. O. Fundamentos em Técnicas de Eventos. Porto Alegre: Grupo A,
2015.
MALLEN, C. ADAMS, L. J. Gestão de Eventos Esportivos, Recreativos e
Turísticos: Dimensões Teóricas e Práticas. São Paulo: Manole, 2013.
MATIAS, M. A Arte de Receber em Eventos. São Paulo: Manole, 2014.
______. Organização de Eventos: Procedimentos e Técnicas. São Paulo:
Manole, 2013.
MATIAS, M. (org.) Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Eventos:
Culturais, Sociais e Esportivos. São Paulo: Manole, 2011.
Primeiros Socorros
Ementa:
Noções de traumatologia: acidentes mais frequentes nas diversas modalidades
desportivas, primeiros socorros e prevenção.
Bibliografia Básica:
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada
em evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
FLEGEL, M.J. Primeiros socorros no esporte. 3.ed. Barueri: Manole, 2015.
FRADSEN, K. Guias de primeiros socorros para estudantes. 7.ed. São Paulo:
Manole, 2002
Bibliografia Complementar:
HEBERT, S.; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, R.; PARDINI JUNIOR, A. G.
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4. Ed. Porto Alegre: Grupo A,
2011.
LEITE; N. M.; FALOPPA, F. Propedêutica Ortopédica e Traumatológica. Porto
Alegre: Grupo A, 2013.
NAYDUCH, D. Nurse to Nurse: Cuidados no Trauma em Enfermagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
SBOT. Manual de Trauma Ortopédico. 2. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2011.
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WHITAKER, I. Y.; GATTO, M. A. F. (orgs.). Pronto-socorro: Atenção Hospitalar
às Emergências. São Paulo: Manole, 2015.
Ginástica
Ementa:
Estudo dos vários métodos de Ginástica construídos historicamente no campo da
Educação Física, em especial os introduzidos no Brasil. Atividades práticas
utilizadas pela ginástica e a sua inter-relação com o lazer e a própria alegria no
processo de escolarização.
Bibliografia Básica:
AYOUB, E. Ginástica geral e educação física escolar. 2.ed. Campinas: Unicamp,
2007.
CONCEIÇÃO, R.B. Ginástica escolar. 3.ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.
WERNER, P. H.; WILLIAMS, L. H.; HALL, T. J. Ensinando Ginástica para
Crianças. São Paulo: Manole, 2015.
Bibliografia Complementar:
BROCHADO, F. A.; BROCHADO, M. M. V. Educação Física no Ensino Superior:
Fundamentos da Ginástica Artística e de Trampolins. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2016.
CALAIS-GERMAIN, B. Exercícios Abdominais sem Riscos. São Paulo: Manole,
2013.
GEIS, P. P. Atividade Física e Saúde na Terceira Idade: Teoria e Prática. Porto
Alegre: Grupo A, 2015.
GREGUOL, M.; COSTA, R. F. da (orgs.). Atividade Física Adaptada: Qualidade
de Vida para Pessoas com Necessidades Especiais. São Paulo: Manole, 2013.
MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações Práticas.
São Paulo: Manole, 2012.
6º semestre
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História da Educação Física
Ementa:
Aspectos da historiografia e da nova história frente aos períodos históricos da
Educação Física no Brasil. Aspectos do estudo desenvolvimentismo, higienismo e
eugenismo, e das teorias da cultura corporal. Delimitação epistemológica do campo
do conhecimento da Educação Física.
Bibliografia Básica:
GHIRALDELLI JR., P. Filosofia e História da Educação Brasileira: da Colônia ao
Governo Lula. São Paulo, Manole, 2009.
CASTELLANI FILHO, L. Educação física no Brasil: a história que não se conta.
10.ed. São Paulo: Papirus, 2004
MELO, V. A. História da Educação física e do esporte no Brasil. 3.ed. São
Paulo: IBRASA, 1999.
Bibliografia Complementar:
BUFFA, E. Educação e cidadania: quem educa o cidadão. 11.ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
GEBARA, A. Ensaio sobre história e sociologia nos esportes. Jundiaí:
Fontoura, 2006.
ARANHA, M.L.A. História da educação. 2.ed. São Paulo: Moderna, 1996
GILES, T.R. História da educação. São Paulo: EPU, 1987.
SHIGUNOV NETO, A. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao
Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2015.
Políticas Públicas de Saúde
Ementa:
O processo de construção das políticas públicas de saúde no Brasil com ênfase na
segurança alimentar e nutricional. Modelos de atenção à saúde. Pacto pela saúde

125

nas esferas de gestão municipal, estadual e federal. Vigilância em saúde e
vigilância alimentar e nutricional.
Bibliografia Básica:
SILVA, M. G. C. Saúde pública: autoavaliação e revisão. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2004
TOY, E. C.; BRISCOE, D.; BRITTON, B. Casos Clínicos em Medicina de Família
e Comunidade. Porto Alegre: AMGH.
COHN, A. & ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços.
São Paulo: Cortez, 1996.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA-MURADIAN, L. B. de. Ciências Farmacêuticas: Vigilância Sanitária.
2ª edição. Rio de janeiro: Guanabara Koogan.
SOLHA, R. K. de T. Saúde Coletiva para Iniciantes: Políticas e Práticas
Profissionais. São Paulo: Érica
PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde - Teoria e
Prática. Rio de janeiro: Santos.
BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. G. B. Saúde do Adulto e do Idoso. São Paulo:
Érica.
PEREIRA, M. G.; GALVÃO, T. F.; SILVA, M. T. Saúde Baseada em Evidências.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
Tópicos de Atuação Profissional
Ementa:
A formação e ação do profissional de Educação Física, suas características e
possíveis locais de atuação, tendo em vista a busca de competência técnica
específica e o compromisso político-pedagógico do profissional, bem como o
caráter interdisciplinar da profissão.
Bibliografia Básica:
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BARBANTI, V.J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole,
2011.
GOMES, A. R; RESENDE, R.; ALBUQUERQUE, A. Formação e saberes em
desporto, educação física e lazer. Petrópolis: Vozes, 2016.
MESQUITA, I.; BENTO, J.. Professor de educação física: fundar e dignificar a
profissão. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2012.
Bibliografia Complementar:
CARDELLA,H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São Paulo:
Saraiva, 2011.
OLIVEIRA, J.F. Profissão líder: desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva,
2006.
MIRANDA, R. Construindo um atleta vencedor: uma abordagem psicofísica do
esporte. Porto Alegre: Grupo S, 2011.
MORAIS, R. S. de. O profissional do futuro: uma visão empreendedora. São
Paulo: Manole, 2013.
TAJRA, S. F. SANTOS, W. dos. Planejando a Carreira: Guia Prático para o
Desenvolvimento Pessoal e Profissional. São Paulo: Saraiva, 2015.
Lutas
Ementa:
Artes marciais, equilíbrio físico e espiritual, autoconhecimento. Fundamentos
teórico-metodológicos das lutas (Judô, Karatê, Capoeira). Ataque e defesa.
Características específicas das lutas. Capoeira enquanto luta. Fundamentos da
capoeira.
Bibliografia Básica:
BREDA, M. Pedagogia do esporte aplicada às lutas. São Paulo: Phorte, 2010.
FRANCHINI, E. (Org.). Judô: desempenho competitivo. 2. ed. Barueri: Manole,
2010
SILVA, J. A. B. da. A capoeira: na formação da pessoa com deficiência visual.
Cruz das Almas, BA: UFRB, 2013.
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Bibliografia Complementar:
BERTAZZO, I. Cérebro Ativo: Reeducação do Movimento. São Paulo: Manole,
2012.
CALAIS-GERMAIN, B. Anatomia para o Movimento: Introdução à Análise das
Técnicas Corporais. São Paulo: Manole, 2010.
DIMON JR., T. Anatomia do Corpo em Movimento: Ossos, Músculos e
Articulações. São Paulo: Manole, 2010.
LANCHA JR., A. H.; LANCHA, L. O. P. (orgs.) Avaliação e Prescrição de
Exercícios Físicos: Normas e Diretrizes. São Paulo: Manole, 2016.
MANOCCHIA, P. Anatomia do Exercício. São Paulo: Manole, 2009.
Natação II
Ementa:
Técnicas de natação nos quatro estilos. Organização de uma sessão de
treinamento de natação. A preparação do atleta para competições. Diferenciais
para o alto rendimento. Natação terapêutica.
Bibliografia Básica:
DURAN, M. Aprendendo a nadar em ludicidade. São Paulo: Phorte, 2005.
LIMA, W. U. de. Ensinando natação. 4.ed. São Paulo: Phorte, 2013.
HINES, E. Natação para Condicionamento Físico: 60 Sessões de Treinamento
para Velocidade, Resistência e Técnica. São Paulo: Manole, 2009.
Bibliografia Complementar:
COSTA, P. H. L. da (coord.) Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios para o
Ensino. São Paulo: Manole, 2010.
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MCLEOD, I. Anatomia da Natação. São Paulo: Manole, 2010.
SALO, D.; RIEWALD, S. A. Condicionamento Físico para Natação. São Paulo:
Manole, 2011.
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WARD, J. P. T.; WARD, J.; LEACH, R. M. Fisiologia Básica do Sistema
Respiratório. São Paulo: Manole, 2012.
Hidroginástica
Ementa:
Esta disciplina visa aprofundar conhecimentos sobre Hidroginástica suas noções
do trabalho físico, fisiológico, cinesiológico e biomecânico da hidroginástica e
materiais utilizados.
Bibliografia Básica:
AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION. Fitness Aquático: Um Guia Completo
para Profissionais. São Paulo: Manole, 2014.
LUCCHESI, G. A. Hidroginástica Aprendendo a Ensinar. São Paulo: Ícone,
2013.
SIMÕES, R.; CERRI, A. et al. Hidroginástica: proposta de exercícios para
idosos. São Paulo: Phorte, 2008.
Bibliografia Complementar:
COSTA, P. H. L. da (coord.) Natação e Atividades Aquáticas: Subsídios para o
Ensino. São Paulo: Manole, 2016.
HAMILL, J.; KNUTZEN, K. M.; DERRICK, T. R. Bases Biomecânicas do
Movimento Humano. São Paulo: Manole, 2016.
HOUGLUM, P. A. Exercícios Terapêuticos para Lesões Musculoesqueléticas.
São Paulo: Manole, 2016.
KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos: Fundamentos e Técnicas.
São Paulo: Manole, 2014.
MAGEE, D. J. Avaliação musculoesquelética. São Paulo: Manole, 2010.
7º semestre
Ginástica Olímpica
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Ementa:
Introdução ao estudo: características, valores, histórico e aplicação da Ginástica
Olímpica nos diversos setores. Aspectos metodológicos para familiarização e
iniciação: solo, trave de equilíbrio, paralelas assimétricas e salto sobre o cavalo.
Técnicas de segurança. Aparelhos oficiais e auxiliares: medidas, construção e
improvisação para o trabalho em escolas. Planejamento e organização de
campeonatos e festivais. Noções de arbitragem.
Bibliografia Básica:
BROCHADO, F. A.; BROCHADO, M. M. V. Educação Física no Ensino Superior:
Fundamentos da Ginástica Artística e de Trampolins. 2. ed. Rio de Janeiro:
Grupo Gen, 2016.
GAIO, R.; BATISTA, J. C. de F. A ginástica em questão. Ribeirão Preto:
Tecmedd, 2006.
PUBLIO, N. S. Evolução histórica da ginástica olímpica. São Paulo: Phorte,
2002.
Bibliografia Complementar:
MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: Princípios e Aplicações Práticas.
São Paulo: Manole, 2012.
STAUGAARD-JONES, J.A. Exercício e Movimento: Abordagem Anatômica –
Guia para o Estudo de Dança, Pilates, Esportes e Yoga. São Paulo: Manole,
2015.
WERNER, P. H.; WILLIAMS, L. H.; HALL, T. J. Ensinando Ginástica para
Crianças. São Paulo: Manole, 2015.
WILLIAMS, L.; GROVES, D.; THURGOOD, G. Treinamento de Força: Guia
Completo Passo a Passo para um Corpo Mais Forte e Definido. São Paulo:
Manole, 2010.
Ginástica Rítmica
Ementa:
A disciplina ginástica rítmica desportiva tem como características básicas,
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fundamentar os principais movimentos orgânicos, globais, amplos, dinâmicos,
rítmicos, fluentes, estéticos e expressivos qualidades estas que são interligadas
entre si e com as qualidades físicas.
Bibliografia Básica:
ARAUJO, C.; LEBRE, E. Manual de ginástica rítmica. Ed. Porto, 2006.
GAIO, R. Ginástica Rítmica: da iniciação ao alto nível. 2.ed. São Paulo:
Fontoura, 2013.
GAIO, R. Ginástica Rítmica "Popular": uma proposta educacional. 2.ed.
Jundiaí, Fontoura, 2013.
Bibliografia Complementar:
AYOUB, E. Ginástica geral e educação física escolar. 2.ed. Campinas: Unicamp,
2007.
FRANKLIN, E. Condicionamento Físico para Dança: Técnicas para a
Otimização do Desempenho em Todos os Estilos. São Paulo: Manole, 2012.
GIGUERE, M. Dança Moderna: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Manole,
2016.
HAAS, J. G. Anatomia da Dança. São Paulo: Manole, 2011.
STAUGAARD-JONES, J. A. Exercício e Movimento: Abordagem Anatômica –
Guia para o Estudo de Dança, Pilates, Esportes e Yoga. São Paulo: Manole,
2015.
Psicologia do Esporte:
Ementa:
Conhecimento geral sobre a Psicologia do/no esporte. Neurociências aplicada a
psicologia do esporte e Exercício Físico. Últimos avanços em Psicologia do Esporte
e Exercício Físico como Ciência do Esporte.
Bibliografia Básica:
COZAC, J. R. L. Psicologia do Esporte: Atleta e ser Humano em Ação. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2013.
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HIDEBRANDT-STRAMANN, R. Textos pedagógicos sobre o ensaio da
educação física. 2.ed. Ijuí: Unijuí, 2003.
SHAFFER, D. R. Psicologia do desenvolvimento; infância e adolescência.
6.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
Bibliografia Complementar:
BARBANTI, V. J. Dicionário de Educação Física e Esporte. São Paulo: Manole,
2011.
KOMI, P. V. Força e potência no esporte. 2.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
McARDLE, W. D.; KATCH. F.; KATCH, V. L. Nutrição para o Esporte e o
Exercício. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
SAMULSKI, D. Psicologia do Esporte: Conceitos e Novas Perspectivas. São
Paulo: Manole, 2009.
THOMAS, J. R.; NELSON, J. K.; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em
atividade física. 6.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
Nutrição
Ementa:
Macronutrientes: definição e importância dos carboidratos, gorduras e proteínas
durante rotinas de atividades físicas. Micronutrientes: os minerais e as vitaminas na
obtenção da saúde e na preparação do atleta. Tópicos de suplementação
esportiva.
Bibliografia Básica:
McARDLE, W. D.; KATCH. F.; KATCH, V. L. Nutrição para o Esporte e o
Exercício. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
PASCHOAL, V.; NAVES, A.. Tratado de nutrição esportiva funcional. São Paulo:
Roca, 2016.
SALINAS, R. D. Alimentos e nutrição: Introdução à bromatologia. 3.ed. Porto
Alegre: Lucerna, 2002.
Bibliografia Complementar:
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DUNFORD, M. Fundamentos de Nutrição no Esporte e no Exercício. São
Paulo: Manole, 2012. .
HIRSCHBRUCH, M. D. (org.) Nutrição Esportiva: Uma Visão Prática. São Paulo:
Manole, 2014.
GOMES, C. E. T.; SANTOS, E. C. dos. Nutrição e dietética. São Paulo: Saraiva,
2015.
KLEINER, S. M.; GREENWOOD-ROBINSON, M. Nutrição para o Treinamento de
Força. São Paulo: Manole, 2016.
McARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: Nutrição,
Energia e Desempenho Humano. 8. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
Recreação e Lazer
Ementa:
Estudos da recreação e lazer - tempo livre. Jogos: classificação e teorias.
Organização, planejamento e desenvolvimento de atividades recreativas. Seleção
de atividades para clubes, acampamentos e locais abertos.
Bibliografia Básica:
DIAS, C.; ISAYAMA, H. F. Organização de Atividades de Lazer e Recreação.
São Paulo: Saraiva, 2014.
MIANO. Monitor de recreação; formação profissional. São Paulo: Texto Novo,
2004.
ROLIM, L.C. Educação e lazer. São Paulo: Ática, 1999.
Bibliografia Complementar:
BRUSTOLIN, G. M.; LOPES C. G. Técnicas e Práticas de Lazer. São Paulo:
Saraiva, 2014.
MACEDO, L. de.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Os Jogos e o Lúdico na
Aprendizagem Escolar. Porto Alegre: Grupo A, 011.
MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. (orgs.). Viagens, Lazer e Esporte: O Espaço da
Natureza. São Paulo: Manole, 2006.
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MELO, V. A. de; ALVES JR., E. de D. Introdução ao Lazer. . São Paulo: Manole,
2012.
RIBEIRO, O. C. F. Lazer e Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014.
Trabalho de Conclusão de Curso
Ementa:
Desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área específica, com o uso de
conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso, a fim de definir as etapas de
elaboração da pesquisa e oferecer subsídio para que o aluno possa escolher o
tema que irá desenvolver, bem como elabore, apresente seu projeto de pesquisa e
inicie o seu desenvolvimento.
Bibliografia Básica:
MATTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo:
Saraiva, 2008.
MARTINS JR., J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso; instruções
para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos
monográficos e artigos. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
ZABALZA, M. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento
profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Bibliografia Complementar:
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica, 6ª edição, São
Paulo: Grupo GEN, 2007.
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São
Paulo: Saraiva, 2015.
WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015.
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de
preparação de suas etapas. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. São
Paulo: Atlas, 2007.
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Estágio Supervisionado I
Ementa:
Este módulo caracterizar-se-á por atividades de cunho prático, a serem
desenvolvidas em sistemas educativos e deverá gerar um caso para estudo na
área de conhecimento.
Bibliografia Básica:
Regulamento de Prática de Monitoria & Estágio Curriculares para os Cursos de
Graduação da FPM – 2016
BIANCHI, A.C.M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: estágio
supervisionado. 4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012
OLIVEIRA, A. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo Parcial. São
Paulo: Grupo GEN, 2011.
Bibliografia Complementar:
FLECK, A. M. P. de. A avaliação de qualidade de vida: Guia para profissionais
da saúde. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
FOLLAND, S.; GOODMAN, A. C.; STANO, M. A Economia da Saúde. 5. Ed. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
ROLLNICK, S.; MILLER, W. R.; BUTLER, C. C. Entrevista Motivacional no
Cuidado da Saúde. Porto Alegre: Grupo A, 2009.
VAISBERG, M.; MELLO, M. T. de (coords.). Exercícios na Saúde e na Doença.
São Paulo: Manole, 2010.
VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2016.
8º semestre
Atividade Física e Esportes Adaptados
Ementa: Aborda os esportes paralímpicos oficiais e formas de treinamento
desportivo para pessoas com deficiência.
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Bibliografia Básica:
DUARTE, E.; LIMA, S. M. T. Atividades físicas para pessoas com necessidades
especiais: experimentos e intervenções pedagógicas. São Paulo: Guanabara
Koogan, 2003.
GREGUOL, M.; COSTA, R. F. da (orgs.). Atividade Física Adaptada: Qualidade
de Vida para Pessoas com Necessidades Especiais. São Paulo: Manole, 2013.
WINNICK, J. P. Educação física e esportes adaptados. Barueri: Manole, 2004.
Bibliografia Complementar:
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
CANALES, L. K.; LYTLE, R. K. Atividades Físicas para Jovens com
Deficiências Graves. São Paulo: Manole, 2013.
FARRELL, M. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas.

Porto Alegre:

Grupo A, 2008.
GREGUOL, M. Natação Adaptada: Em Busca do Movimento com Autonomia.
São Paulo: Manole, 2013.
VALLE, J. W.; CONNOR, D. J. Ressignificando a Deficiência: Da Abordagem
Social às Práticas Inclusivas na Escola. Porto Alegre: Grupo A, 2008.
Musculação e Personal Trainer
Ementa:
Metodologia e objetivos da musculação. Manuseio de equipamentos. Fundamentos
fisiológicos da musculação. Treinamento de exercícios resistidos: volume,
intensidade e duração na aquisição de resistência, força, potência e hipertrofia
muscular. Finalidades da musculação: promoção de saúde, aptidão física e
estética. Musculação para diferentes faixas etárias. Musculação para populações
especiais. Individualização da avaliação e da prescrição do treinamento.
Bibliografia Básica:
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DOMINGUES FILHO, L.A – Manual do personal trainer brasileiro – 3º edição,
Ícone, São Paulo, 2006.
BOMPA, T.O. Periodização: teoria e metodologia do treinamento. São Paulo:
Manole, 2002.
SANTAREM, J. M. Musculação em Todas as Idades: Comece a Praticar Antes
que o seu Médico Recomende. São Paulo: Manole, 2012.
Bibliografia Complementar:
BOMPA, T. O.; DI PASQUALE, M.; CORNACCHIA, L. J. BOMPA, T. O.; DI
PASQUALE. Treinamento de força levado a sério. São Paulo: Manole, 2015.
EVANS, N. Anatomia da Musculação. São Paulo: Manole, 2007.
LIMA,C. S. ; PINTO, R. S. Cinesiologia e Musculação. Porto Alegre: Grupo A,
2011.
PRESTES, J.; FOSCHINI, D.; MARCHETTI, P.; CHARRO, M.; TIBANA, R.
Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias. São
Paulo: Manole, 2016.
RAMSAY, C. Musculação: Anatomia Ilustrada – Guia Completo para Aumento
da Massa Muscular. São Paulo: Manole, 2016.
Seminário de Conclusão de Curso
Ementa:
Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de artigo.
Prática profissional assistida. Elaboração e apresentação do artigo final
Bibliografia Básica:
BARROS,

A.J.P.;

LEHFELD,

N.A.S.

Projeto

de

pesquisa:

propostas

metodológicas. 21.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Bibliografia Complementar:
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GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. Ed. São Paulo: Grupo GEN,
2008.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. de. Pesquisa em Educação: Abordagens
Qualitativas. 2. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa. 2. Ed. São
Paulo: Grupo GEN, 2008.
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. Ed.
São Paulo: Grupo GEN, 2012.
Ginástica de Academia
Ementa:
Diferentes abordagens da ginástica oferecida em academias, seus conceitos e
implicações em diversos Aspectos; vivências através de laboratórios coreográficos
e elaboração de programas adequados às respectivas modalidades de ginástica de
academia.
Bibliografia Básica:
CRAIG, C. Pilates com a bola. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2005.
EVANGELISTA,

A.

L.;

MACEDO,

J. Treinamento

funcional

e

core

training: exercícios práticos aplicados. São Paulo: Phorte, 2011.
PRESTES, J.; FOSCHINI, D.; MARCHETTI, P.; CHARRO, M.; TIBANA, R.
Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias. São
Paulo: Manole, 2016.
Bibliografia Complementar:
CALAIS-GERMAIN, B.; LAMOTTE, A. Anatomia para o Movimento: Bases de
Exercícios. São Paulo: Manole, 2010.
DIMON JR., T. Anatomia do Corpo em Movimento: Ossos, Músculos e
Articulações. São Paulo: Manole, 2010.
ROHEN, J.W. et al. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica
e regional. 6.ed. São Paulo: Manole, 2007.
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ROSSI, L. Nutrição em Academias: Do Fitness ao Wellness. Rio de Janeiro,
Grupo GEN, 2013.
SABA, F. Gestão em atendimento: manual prático para academias e centros
esportivos. São Paulo: Manole, 2015.
Treinamento Desportivo
Ementa:
Introdução aos diversos conceitos sobre o treinamento e seus objetivos, meios,
tarefas básicas e o próprio conteúdo. Estrutura geral dos processos de treinamento
e sua interdependência com as capacidades físicas (força, velocidade, flexibilidade,
resistência cardiorespiratórias dentre outras). Princípios gerais da preparação do
atleta: intelectual, técnico, tático e psicológico, planejamento e avaliação do
treinamento.
Bibliografia Básica:
ALTER, M.J. Ciência da flexibilidade. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MCARDLE, W. D. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho
humano. 5.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
Bibliografia Complementar:
GOLDENBERG, L.; TWIST, P. Treinamento de Força com Bola: Estabilidade
Total e Exercícios com Medicine Ball. São Paulo: Manole, 2010.
GOMES, A. C.; SOUZA, J. de. Futebol: Treinamento desportivo de alto
rendimento. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
HINES, E. Natação para Condicionamento Físico: 60 Sessões de Treinamento
para Velocidade, Resistência e Técnica. São Paulo: Manole, 2009.
PULEO, J.; MILROY, P. Anatomia da Corrida: Guia Ilustrado de Força,
Velocidade e Resistência para Corrida. São Paulo: Manole, 2011.
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WILLIAMS, L.; GROVES, D.; THURGOOD, G. Treinamento de Força: Guia
Completo Passo a Passo para um Corpo Mais Forte e Definido. São Paulo:
Manole, 2010.
Atividade Física na Terceira Idade
Ementa:
Noção de envelhecimento pelo estudo biológico, psicológico e sociológico dos
seres humanos, transcendendo os subsídios científicos e técnicos de outras
especialidades afins, numa perspectiva multidimensional e interdisciplinar. Aborda
a visão de conhecimento e preparação para o envelhecimento bem como a
importância das relações intergeracionais. A importância do estilo e da qualidade
de vida proporcionado pela prática do exercício físico.
Bibliografia Básica:
GEIS, P. P. Atividade Física e Saúde na Terceira Idade: Teoria e Prática. Porto
Alegre: Grupo A, 2015.
MEIRELLES, M. A. E. Atividade física na terceira idade. Rio de Janeiro: Sprint,
2000.
OKUMA,S.S. O Idoso e a Atividade Física: fundamentos e pesquisa. Campinas:
Papirus, 1998.
Bibliografia Complementar:
BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. G. B. Saúde do Adulto e do Idoso. São Paulo:
Saraiva, 2014.
BAECHLE, T. R.; WESTCOTT, W. L. Treinamento de Força para a Terceira
Idade. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
PARREIRA, P.; BARATELLA, T. V. (coords.) Fisioterapia Aquática. São Paulo:
Manole, 2011.
SALO, D.; RIEWALD, S. A. Condicionamento Físico para Natação. São Paulo:
Manole, 2011.
TAYLOR, A. W.; JOHNSON, M. J. Fisiologia do Exercício na Terceira Idade. São
Paulo: Manole, 2015.
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Estágio Supervisionado II
Ementa:
Conhecimento teórico-prático da realidade da Educação Física nas Academias e
clubes recreativos ou esportivos. Integração do aluno com a realidade social,
econômica e profissional da sua área de intervenção. Desenvolvimento,
aperfeiçoamento e avaliação de atividades profissionais nas academias de
ginástica e clubes recreativos ou esportivos.
Bibliografia Básica:
LIMA, M. C.; OLIVO, S. (orgs.) Estágio Supervisionado e Trabalho de
Conclusão de Curso. Rio de Janeiro: Thomson, 2007.
OLIVEIRA, A. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo Parcial. São
Paulo: Grupo GEN, 2011.
ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia
para estágios, trabalho de conclusão dissertações e estudos de caso. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 1999.
Bibliografia Complementar:
BOMPA, T. O.; DI PASQUALE, M.; CORNACCHIA, L. J. BOMPA, T. O.; DI
PASQUALE. Treinamento de força levado a sério. São Paulo: Manole, 2015.
GOMES, A. C. Treinamento Desportivo: Estruturação e Periodização. 2. Ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida.
Porto Alegre: Grupo A, 2016.
SCHMIDT, R.; LEE, T. Aprendizagem e Performance Motora. Porto Alegre:
Grupo A, 2016.
SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M. Controle Motor: Teoria e Aplicações
Práticas. São Paulo: Manole, 2010.
Disciplinas Optativas
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Iniciação Científica
Ementa:
Estudo e Método; Níveis de Conhecimento. Iniciação Científica e Formação do
Pesquisador. Projeto. Pesquisa. Trabalho Científico da era da Informática.
Diretrizes para Estruturação e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.
Bibliografia Básica:
CASTRO, A. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo Gen.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Bibliografia Complementar:
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos,
Resenhas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e
Misto. Porto Alegre: Bookman.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
FERNANDEZ, B. P. M. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: Saraiva
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica, 6ª edição. São
Paulo Atlas.
Pedagogia do Movimento
Ementa:
O homem visto como ser biopsicossocial. A corporeidade como experiência.
Atividades práticas que possibilitem vivenciar o corpo em todos os seus
movimentos ou dimensões.
Bibliografia Básica:
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DANTAS, E. H.M. Pensando o corpo e o movimento. 2.ed. Rio de Janeiro:
Shape, 2005.
GONÇALVES, M. A. S. Sentir, pensar, agir: Corporeidade e educação. 9.ed.
Campinas: Papirus, 2006.
SALLES, J. F. de; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do
Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Porto Alegre: Grupo A, 2016.
Bibliografia Complementar:
GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o
Desenvolvimento Motor: Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. Porto
Alegre: Grupo A, 2013.
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida.
Porto Alegre: Grupo A, 2016.
ROSA NETO, F. Manual de avaliação motora para terceira idade. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Saraiva, 2014.
TAMEZ, R. N. Intervenções no Cuidado Neuropsicomotor do Prematuro. Rio
de Janeiro: Grupo GEN, 2009.

Educação Ambiental
Ementa:
Educação Ambiental: evolução, conceitos, objetivos, princípios básicos, política
Nacional de Educação Ambiental, legislação, órgãos ambientais, e as modalidades
de educação ambiental. A Educação ambiental e seu tratamento no currículo
escolar: transversalidade e as diretrizes nacionais e estaduais. Fundamentos
filosóficos, éticos e morais relacionados à Educação Ambiental, eco cidadania e da
eco educação. Questões ambientais urgentes: resíduos, água, poluição, energia
elétrica, desmatamentos e queimadas. Educação Ambiental e atitudes efetivas
centradas na sustentabilidade dos recursos naturais. As formas de atuação na
educação ambiental em suas diferentes modalidades (formal, não formal e
informal) bem como análise e elaboração de projetos aplicáveis à educação
ambiental. O meio ambiente e a interdisciplinaridade na prática por meio de eixos
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norteadores e execução de práticas de ensino. Prática ecológica: os hábitos gerais
a serem mantidos e alterados no dia-a-dia com vistas à sustentabilidade.
Bibliografia Básica:
BERNA, V. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. rev. e ampl. São
Paulo: Gaia, 2004.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade.
São Paulo: Manole, 2014.
Bibliografia Complementar:
SATO, M.; CARVALHO, I. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. Ed.
Artmed. Porto Alegre, 2011.
GHILARDI-LOPES, N. P.; HADEL, V. F.; BERCHEZ, F. Guia para Educação
ambiental em Costões Rochosos. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
NASCIMENTO, L. F.; LEMOS,

Â. D. da C. ; MELLO,

M. C. A. de. Gestão

Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2011.
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
FÉLIX,

J.

D.

B.;

responsabilidade

BORDA,

G.

socioambiental:

Z.

(org.).
uma

Gestão

nova

da

visão

comunicação
de

marketing

e
e

comunicação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Grupo GEN,
2009.

Folclore Brasileiro
Ementa:
Conceito e Historicidade. Folclore, Arte e Ciência. Educação e Folclore. Folclore no
Brasil. Análise da situação do folclore no Brasil.
Bibliografia Básica:
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CARRASCO, W. Lendas e Fábulas do Folclore Brasileiro. V, 1. São Paulo:
Manole, 2009.
CASCUDO, L. da C. Dicionário do folclore brasileiro. 11.ed. São Paulo: Global,
2001.
FERNANDES, F. O folclore em questão. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Bibliografia Complementar:
CARRASCO, W. Lendas e Fábulas do Folclore Brasileiro. V, 2. São Paulo:
Manole, 2009.
CARRASCO, W. Lendas e Fábulas do Folclore Brasileiro. V, 3. São Paulo:
Manole, 2009.
METCALF. P. Cultura e Sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014.
WINNICOTT, D.W. A Criança e o seu Mundo. 6. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2008.
PELLEGRINI, A. Foemina: contos. . São Paulo: Manole, 2006.
Ludicidade na Educação Física
Ementa:
Discussão da educação física na perspectiva da formação e da prática profissional
em Bacharelado. Análise contextualizada do desenvolvimento humano e da cultura
corporal, numa perspectiva emancipatória. Estudo e vivência de práticas corporais
nas suas diferentes manifestações e dimensões. Dinâmicas de jogos e atividades
lúdicas, como elemento de solidificação do processo de conhecimento corporal
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, P. N. de. Educação Lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. São
Paulo: Loyola, 1995.
BROCK, A.; DODDS, S.; JARVIS, P.; OLUSOGA, Y. Brincar: Aprendizagem para
a Vida. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MARCONDES, M. M.. Brinquedo-sucata e a criança: a importância do brincar:
atividades e materiais. Publicado por Edições Loyola, 2001.
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Bibliografia Complementar:
DIAS, C.; ISAYAMA, HÉLDER, F. Organização de Atividades de Lazer e
Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARINHO, A.; BRUHNS, H. T. (orgs.) Viagens, Lazer e Esporte: O Espaço da
Natureza. São Paulo: Manole, 2006.
MELO, V. A. de; ALVES JR., E. de D. Introdução ao Lazer. São Paulo: Manole,
2012.
RIBEIRO, O. C. F. Lazer e Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014.
SANTOS, S. M.P. dos. Brinquedoteca: Sucata Vira Brinquedo. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.

Direitos Humanos
Ementa:
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos
humanos e suas implicações para o campo educacional. Despertando nos alunos
o interesse no debate e na participação em questões relacionadas à cidadania e à
vivência plena dos direitos e deveres.
Bibliografia Básica:
PACHECO, E. M.; MORIGI, V. Ensino Técnico, Formação Profissional e
Cidadania: A Revolução da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil.
Porto Alegre: Tekne, 2012.
SILVEIRA, R. M. G. et al. Educação em direitos humanos: fundamentos
teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.
MATTOS NETO, A. J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos
humanos e democracia inclusiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
Bibliografia Complementar:
CAZETTA, U. Direitos humanos e federalismo: o incidente de deslocamento
de competência. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
MONTEIRO, M. A. C. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito
Interno. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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CASTILHO, R. Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
MATTOS N, A, J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos humanos e
democracia inclusiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SIQUEIRA JUNIOR, P. H. Direitos Humanos - Liberdades públicas e cidadania.
4. edição. São Paulo: Saraiva, 2016.
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Instrução Normativa Institucional Nº.01/2016, de 01 de agosto
de 2016.

Normatiza o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) previsto na
Reforma Didático-Pedagógica do Núcleo Científico para os Cursos
de Graduação, ofertados pela Faculdade Patos de Minas e
mantidos pela Associação Educacional de Patos de Minas.

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FPM

CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS

Art. 1º O presente regulamento tem o propósito de normatizar as Atividades de
Elaboração e Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) para os
Cursos de Graduação ofertados pela Faculdade Patos de Minas (FPM).
Parágrafo Único: é uma atividade obrigatória, constituída por disciplinas e / ou
unidades curriculares dos currículos dos cursos de Graduação da FPM e possuem
como objetivos:
I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias
adquiridas durante o curso de forma integrada, por meio da
execução de um plano de atividade de pesquisa.
II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para
resolver problemas dentro das diversas áreas de formação.
III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução
de problemas.
IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de
projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais
possam ser patenteados, bem como comercializados.
V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de
problemas existentes nos diversos setores da sociedade.
VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo, visando à
interdisciplinaridade, à inovação tecnológica, ao espírito crítico e
reflexivo no meio social no qual o acadêmico está inserido a fim de
promover a formação continuada do futuro egresso.

Art. 2º As atividades referentes à elaboração e apresentação do TCC são de
caráter obrigatório e integram a formação nos Cursos de Graduação ofertados pela
FPM.
Parágrafo Primeiro: O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em equipe,
podendo esse ser multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos,
de acordo com normas complementares estabelecidas pelas normativas de cada
curso.
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§ 1º. O TCC será caracterizado por uma pesquisa científica e /ou tecnológica
aplicada.
§ 2º. É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.
Parágrafo Segundo: Caberá aos Colegiados de Cursos estabelecer os critérios de
desenvolvimento do TCC, sendo fiel cumpridor das disposições gerais, que
compõem as Resoluções CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares
Nacionais para cada Curso de Graduação ofertado na FPM.

Art. 3º O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em, no mínimo, duas
etapas, correspondente no ano letivo dividido nos dois semestres que os
compõem.
Parágrafo Primeiro: As disciplinas que contemplam o TCC estabelecer-se-ão por
meio da disposição curricular para cada curso de graduação, conforme sua oferta
na FPM.
§ 1º. Serão denominadas as disciplinas que contemplam o TCC: Iniciação
Científica, TCC I e TCC II e / ou Seminário de TCC.
Parágrafo Segundo: Os cursos ficam liberados para definirem a estrutura de oferta
do

TCC mediante a

organização

didático-pedagógica correspondente às

particularidades de oferta, uma vez que venha a atender as Resoluções CNE/CES
ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada Curso de Graduação
ofertado na FPM.

Art. 4º O TCC deverá ser enquadrado nas seguintes modalidades previstas:
§ 1º. Quanto ao tipo de Estudo/ e Pesquisa:
I. Qualitativa.
II. Quantitativa.
§ 2º. Quanto à Natureza do Estudo/ e Pesquisa:
I. Básica.
II. Aplicada.
§ 3º. Quanto aos Objetivos do Estudo/ e Pesquisa:
I. Exploratória.
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II. Descritiva.
III. Explicativa.
§ 4º. Quanto aos Procedimentos do Estudo e / ou Pesquisa:
I. Experimental.
II. Bibliográfica.
III. Documental.
IV. Pesquisa de Campo.
V. Ex-Post-Facto.
VI. Levantamento.
VII. Com Survey.
VIII. Estudo de Caso.
IX. Participante.
X. Pesquisa-Ação.
XI. Etnográfica.
XII. Etnometodológica.

CAPÍTULO II
DA

ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL

E

ADMINISTRATIVA

E

SUAS

ATRIBUIÇÕES

Art. 5º A Estrutura Organizacional Administrativa do TCC para os Cursos de
Graduação da FPM é representada por:
I. Coordenador do Curso e Comissão de TCC.
II. Professor de TCC.
III. Professores Orientadores.
IV. Acadêmicos Orientados.

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO E COMISSÃO DE TCC
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Art. 6º Compete ao Coordenador de Curso responsável pelo acompanhamento dos
TCC´s do Curso de Graduação ao qual é responsável, conforme:
I. Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado
Professor Responsável, que se encarregará pelas ações do
processo ensino-aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso.
II. Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a
homologação dos Professores Orientadores do TCC.
III. Homologar as decisões referentes ao TCC.
IV. Estabelecer, em consonância com o Professor Responsável, normas
e instruções complementares no âmbito do seu curso.
V. Constitui Comissão de TCC, quando necessário, para discutir
particularidades.
Parágrafo Único: As Comissões de TCC serão constituídas mediante a
necessidade de discutir os casos omissos, bem como demais procedências
conforme particularidades de cada curso da FPM que se julgar necessário à
consulta ou decisão.
§ 1º. As Comissões de TCC serão compostas por:
I. Coordenador do Curso.
II. Professor do TCC no Curso.
III. Dois professores do Colegiado que não o Professor Orientador.
IV. Um acadêmico do Curso correspondente ao período do curso.
§ 2º. A estas comissões caberá decidir e verificar os protocolos que correspondem
ao desenvolvimento do TCC, decidir em relação ao motivo exposto à sua
constituição.
§ 3º. A comissão deverá lavrar Ata e encaminhar decisão ao respectivo Colegiado
de Curso.
§ 4º. Estará assegurado o período de 30 dias a contar a constituição da Comissão,
para que se manifeste ao Colegiado, posição mediante o motivo de constituição.

Seção II - DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC

Art. 7º Compete ao Professor Responsável pelo TCC:
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I. Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades
relativas ao TCC, bem como atender as orientações.
II. Garantir que os trabalhos que envolvam seres humanos cumpram os
princípios éticos, segundo Resolução do CNS 196/96 para pesquisa
com seres humanos, a fim de serem submetidos, através de
documentação necessária, à análise ética e acompanhamento do
Comitê de Ética e Pesquisa da FPM.
III. Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao
TCC, bem como organizar e informar a Coordenação de Curso e
Secretaria Geral dos documentos finais.
IV. Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as atividades de
acompanhamento

e

de

avaliação

do

TCC,

bem

como

a

sistematização do processo estabelecendo a relação direta junto aos
acadêmicos na orientação dos protocolos institucionais, garantindo o
fiel cumprimento deste Regulamento, bem como as normatizações
particulares de cada curso da FPM.
V. Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração
com a Pós-Graduação, empresas e organizações, de forma a
levantar possíveis temas de trabalhos e fontes de financiamento.
VI. Organizar e gerir todas as atividades acadêmicas e administrativas
necessárias ao bom andamento dos trabalhos de orientandos e
orientadores de TCC.
VII. Registrar em documentos próprios o nome dos discentes, seus
orientadores e trabalhos em andamento, prestar esclarecimentos e
informações junto às Coordenações de Curso.
VIII. Verificar se todos os alunos habilitados às atividades de TCC estão
em dia com os documentos e registros necessários à oficialização
de seu trabalho, bem como com a Secretaria Geral.
IX. Estabelecer

junto

à

Coordenação

de

Curso

os

prazos

correspondentes, entrega de documentos, limites para definição de
bancas e datas reservadas à defesa pública dos trabalhos.
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X. Elaborar os documentos de bancas de avaliação dos TCC, conforme
deferimento do Colegiado de Curso, verificando documentos de
protocolos de pedido de defesa emitindo parecer.
XI. Após defesa, encaminhar todos os protocolos correspondentes à
Secretaria Geral.
XII. Auxiliar o discente e o docente na solução de possíveis problemas
relativos

às

atividades

de

desenvolvimento

do

trabalho

correspondente ao Plano, Projeto e Organização da Escrita.
XIII. NÃO

compete

ao

professor

de

TCC

definir

caminhos

correspondentes à execução do trabalho; ao professor de TCC
competem apenas as orientações metodológicas correspondentes
ao Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FPM.

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR DO TCC

Art. 8º As orientações do TCC serão atribuições dos professores que integram o
quadro funcional permanente, com atividades docentes nos Cursos de Graduação
ofertados pela FPM e designados por seus respectivos Coordenadores de Curso e
Departamentos, podendo figurar como orientadores os professores tanto do ciclo
básico como do profissionalizante dos Cursos e aqueles que estão ou não em
atividade efetiva no Curso.
§ 1º. O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento do
trabalho, podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e
reconhecido no assunto em questão.
§ 2º. Orientador e Co-orientador deverão assinar Carta de Aceite (Anexo 1).

Art. 9º As designações dos orientadores deverão ser observadas seguindo sempre
a vinculação entre a área de conhecimento na qual serão desenvolvidos o projeto e
a área de atuação do Professor Orientador.
Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Professor
Responsável, organizar as áreas de atuação e pesquisa dos professores
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correspondentes ao Curso de Graduação ofertado pela FPM, para serem
apresentadas aos alunos no início do núcleo científico de desenvolvimento do TCC.

Art. 10º Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada por
escrito, com justificativa(s), e entregue ao Professor Responsável de TCC, até 60
(sessenta) dias após as designações de indicação de orientação.
Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir
sobre a substituição do Professor Orientador, encaminhando a decisão direta ao
Colegiado de Curso ou constituir Comissão de TCC para análise.
§ 2º. Será garantido ao Professor Orientador o pedido de desvínculo de orientação
indicando a substituição de Professor Orientador, solicitado por escrito com
justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável de TCC, até 60 (sessenta)
dias após as designações de indicação de orientação.
§ 3º. Após os 60 (sessenta) dias, e/ou decorrer do desenvolvimento do TCC é
garantido a solicitação de desvinculo por ambas as partes (orientador e
orientando). A solicitação deverá ser feita por escrito seguido de justificativa,
entregue ao Professor Responsável de TCC, que encaminhará a solicitação à
Coordenação do Curso. Neste caso, obrigatoriamente, a Coordenação de Curso
deverá constituir Comissão de TCC.

Art. 11º Os professores orientadores deverão ofertar no mínimo 2 (duas) vagas de
orientação por ano / semestre por curso que reside em núcleo básico, e 3 (três)
vagas de orientação por ano / semestre por curso que reside em núcleo
profissionalizante e origem de formação.
§ 1º. O número máximo de orientações simultâneas será de 6 (seis) alunos,
compreendidos entre o 6º (sexto) ao 10º (décimo) período por curso de graduação
que reside ofertado na FPM.
§ 2º. Em situações excepcionais e por solicitação do professor orientador, esse
poderá assumir um número maior de orientandos, desde que submeta pedido à
análise da Coordenação junto ao Colegiado de Curso com justificativa que esteja
de acordo com os limites do seu plano individual de trabalho.
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§ 3º. As orientações dos trabalhos estarão vinculadas ao número de e aula do
docente no curso em que reside, daqueles Cursos de Graduação ofertados pela
IES.

Art. 12º Compete ao Professor Orientador:
I. Apresentar área de pesquisa junto ao Professor Responsável de
TCC e Coordenação do Curso.
II. Decidir a estratégia do Plano de Trabalho do TCC junto ao
acadêmico, uma vez que se deve prevalecer o interesse do
Professor Orientador junto à iniciativa de pesquisa do Orientando.
III. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas
fases, do plano de trabalho, projeto de pesquisa até a defesa e
entrega da versão final.
IV. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos mesmo
que essas ocorram por e-mail, e emitir relatório de acompanhamento
e avaliações ao Professor Responsável.
V. Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor
Responsável, quando necessário.
VI. Participar da banca de avaliação final.
VII. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para
a elaboração do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica.
VIII. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC e
autorizar os alunos a fazerem as apresentações previstas e a
entrega de toda a documentação solicitada.
IX. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou
em organizações quando o estudo envolver.
X. Indicar, se necessário, ao Professor Responsável a nomeação de
co-orientador.
XI. Comunicar ao Professor Responsável do TCC e encaminhar à
Coordenação do Curso as dificuldades e dúvidas relativas ao
processo de orientação.
XII. Inibir a prática de plágio e recusar a orientação de alunos que não
cumpram com os objetivos, normas e regras deste documento
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comunicando imediatamente e por escrito ao Professor Responsável
do TCC e encaminhar à Coordenação do Curso quaisquer
irregularidades.
XIII. Estimular os orientandos a publicar seu TCC, preferencialmente em
periódicos indexados.
XIV. Cumprir

fielmente

o

Cronograma

de

TCC

divulgado

pela

Coordenação do Curso junto ao Professor Responsável do TCC.

Parágrafo Único: Não será aceito nenhum documento pelo Professor Responsável
de TCC que não contemple a assinatura do Professor Orientador.
§ 1º. Caberá ao Professor Orientador assinar documentos com os quais estejam
plenamente de acordo e, se julgar necessário, fazer anotações e observações a fim
de evitar problemas futuros em decorrência de abertura de Comissão de TCC por
conter a assinatura do Professor Orientador que valida a documentação.

Seção IV - DOS ACADÊMICOS ORIENTANDOS

Art. 13º Estarem devidamente matriculados na disciplina que compete à estrutura
didático-pedagógica do respectivo curso de graduação ofertado pela FPM.

Art. 14º São direitos do(s) Aluno(s) Orientado(s):
I. Ser informado quanto às normas constantes nesta Instrução
Normativa.
II. Ter um Professor Orientador e com esse discutir o tema e o
desenvolvimento do trabalho.

Art. 15º São deveres do(s) Aluno(s) Orientado(s):
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I. Ter

cursado

disciplina/unidade

curricular

ou

comprovar

a

participação em oficinas sobre metodologia da pesquisa, bem como
as disciplinas de metodologia científica da pesquisa.
II. Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho, Projeto de Pesquisa e
Trabalho do TCC em conformidade com este Regulamento.
III. Requerer a sua matrícula na Secretaria Geral nos períodos de
matrícula estabelecidos no Calendário Acadêmico.
IV. Apresentar

toda

a

documentação

solicitada

pelo

Professor

Responsável e pelo Professor Orientador.
V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor
Orientador do TCC, seja pessoalmente seja via e-mail, Skype e /
outro meio acordado entre orientador e orientando.
VI. Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao
TCC.
VII. Participar das aulas periódicas com o Professor Responsável pelo
TCC.
VIII. Participar de todos os seminários / e ou aulas referentes ao TCC
(quando houver).
IX. Entregar ao Professor Responsável pelo TCC a monografia corrigida
(de acordo com as recomendações da banca examinadora) nas
versões impressa e eletrônica, incluindo arquivos de resultados
experimentais, tais como: planilhas, gráficos, softwares e outros,
atendendo as exigências especificas.
X. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação
de Curso.
XI. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos
científicos, textos de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando
todas as formas e tipos de plágio acadêmico, garantindo a citação
dos autores.
XII. Cumprir

fielmente

o

Cronograma

de

TCC

divulgado

pela

Coordenação do Curso junto do Professor Responsável do TCC.
XIII. Responsabilizar-se, juntamente com o Professor Orientador, por
todas as informações descritas no TCC.
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XIV. Apresentar o TCC para a banca examinadora, na data estipulada
pelo Colegiado de Curso por meio do deferimento da Coordenação
de Curso divulgada pelo Professor Responsável pelo TCC.

CAPÍTULO III
DA

MATRICULA,

PLANEJAMENTO,

ACOMPANHAMENTO

E

DESENVOLVIMENTO DO TCC

Seção I - DA MATRÍCULA

Art. 16º A matrícula no TCC será operacionalizada pela Secretaria Geral, conforme
o disposto na instrução de matrícula, divulgada pela Lista de Alunos Oficialmente
Matriculados, a cada período letivo.
§ 1º. A matrícula nas disciplinas que compõem o desenvolvimento do TCC seguirá
o disposto no Regulamento Didático-Pedagógico e conforme previsto no Projeto
Pedagógico de cada Curso de Graduação ofertado pela FPM.
§ 2º. O aluno dará sequência didática nas disciplinas que compõem o
desenvolvimento do TCC, estando aprovado nas disciplinas anteriores conforme a
disposição curricular, especificamente de cada Curso de Graduação ofertado pela
FPM.
§ 3º. Somente apresentará seu trabalho em bancas examinadoras constituídas ou
terão os mesmos avaliados, o aluno efetivamente matriculado no TCC II ou
Seminário de TCC correspondente ao período letivo, ofertado no semestre do ano
letivo.

Seção II – DO PLANEJAMENTO

Art. 17º Caberão às Coordenações dos Cursos de Graduação ofertado pela FPM,
definir junto ao Professor Responsável pelo TCC os CRONOGRAMAS DE
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ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE e publicá-lo por meio de EDITAL à comunidade
Docente e Discente do respectivo Curso.
Parágrafo Primeiro: A organização do Cronograma ficará a critério de cada
Coordenação de Curso que é ofertado pela FPM, não havendo obrigatoriedade do
mesmo ser organizado especificamente no semestre que compõe o início das
disciplinas que envolve o desenvolvimento do TCC.
§ 1º. O Cronograma de Atividade e Produtividade deve contemplar no mínimo:
I. Organização de Inicialização (com todos os protocolos específicos).
II. Entrega Oficial do Plano de Trabalho (Anexo 2).
III. Datas de Entregas de Relatórios de Acompanhamento Mensal.
IV. Data da Entrega de Avaliação do Professor Orientador.
V. Data Limite de Pedido de Defesa junto ao Colegiado de Curso.
Parágrafo Segundo: O processo de Inicialização das atividades contemplará os 30
(trinta) primeiros dias do início da disciplina de TCC, conforme organização
didático-pedagógica da estrutura curricular de cada Curso de Graduação ofertado
pela FPM, que deverá contemplar:
I. Apresentação das áreas de pesquisas e os respectivos professores
orientadores.
II. Entrega Prévia do Interesse de Estudo, conforme Plano de Trabalho
(Anexo 2).
III. Organização dos Professores Orientadores e Designações das
Orientações.
IV. Assinatura de Documentos – Carta de Aceite.
Art. 18º O trabalho escrito de TCC deverá enquadrar-se nas modalidades descritas
no artigo 4°.

Seção III – DO ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 19º O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões com
periodicidade mínima mensal, previamente agendadas entre orientador e
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orientando(s). Podendo ser presencial ou e-mail, Skype e / outro meio acordado
entre orientador e orientando.
Parágrafo Primeiro: Após cada reunião de orientação, deverá ser feito um relatório
de acompanhamento (Anexo 3) dos assuntos tratados na reunião, o qual deverá
ser assinado pelo(s) aluno(s) e orientador e entregue mensalmente ao Professor
Responsável pelo TCC, somente nas aulas específicas com o professor.
Parágrafo Segundo: Ao final do semestre, o Professor Orientador deverá entregar a
Ficha de Avaliação de Desenvolvimento do TCC (Anexo 4).
Parágrafo Terceiro: Na entrega de etapas do TCC, conforme organização do
trabalho

definido

entre

Professor

Orientador

e

Orientando,

o

Professor

Responsável somente irá pegar o trabalho mediante Ficha de Aprovação do
Orientador (Anexo 5).

Seção IV – DO DESENVOLVIMENTO DO TCC

Art. 20º O TCC deverá ser elaborado e redigido na forma de artigo científico / e ou
monografia segundo as instruções contidas do Anexo6 e/ou conforme:
I. Norma específica estabelecida pelo Curso de Graduação ofertado
pela FPM.
II. Normas específicas de algum periódico científico indexado em base
de dados científica, selecionada pelo professor orientador.
Parágrafo Único: A utilização das normas de periódico científico para a elaboração
do artigo oriundo do TCC somente será aceita nos casos em que o trabalho já tiver
sido submetido à mesma e, portanto, o artigo deve ser apresentado à banca
avaliadora acompanhado de cópia da carta de submissão, recibo do editor da
revista e as normas do periódico. Nos casos em que o artigo foi aceito para
publicação no periódico, deverá constar a carta de aceite ou a cópia do artigo
publicado.
§ 1º. Para os Cursos de Engenharia prevalecerá a elaboração de Projetos de Ação.
§ 2º. Para os Cursos de Graduação Tecnológicas prevalecerá a elaboração de
Projetos definidos no PPC.
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Art. 21º O projeto de TCC que envolva pesquisa com animais ou seres humanos
deverá ter o parecer favorável do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa da FPM.

Art. 22º A submissão de trabalhos de TCC às revistas indexadas só poderá ser
realizada com a anuência do orientador e com sua inclusão em co-autoria.

Art. 23º A avaliação das disciplinas que correspondem ao desenvolvimento do TCC
será organizada pelo Professor Responsável, de acordo com o estabelecido em
normas complementares de cada curso ofertado pela FPM.
§ 1º. O procedimento avaliativo estabelecer-se-á por meio da apresentação das
informações contidas no parágrafo segundo do Art. 19, Sessão III, do Capítulo III
deste Regulamento. Bem como a participação nas aulas da disciplina do Professor
Responsável do TCC, conforme critérios definidos por este.

Art. 24º Os critérios de aprovação nas disciplinas que contemplam o
desenvolvimento do TCC correspondem aos critérios estabelecidos no Regimento
da FPM.
Art. 25º O TCC deverá ser desenvolvido conforme disposição do Art. 3º, parágrafo
primeiro, inciso 1º e parágrafo segundo descrito no Capítulo 1 deste Regulamento.
Parágrafo Único: Será estabelecido o tempo final de protocolo de pedido de Defesa
de Pública de TCC, sendo o trabalho acompanhado pelo Professor Responsável de
TCC.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DE DEFESA E AVALIAÇÃO FINAL DO TCC

Art. 26º É de total responsabilidade do aluno solicitar, protocolar e proceder o
Pedido de Defesa Pública do TCC junto ao Colegiado de Curso, bem como
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organizar toda a documentação em observância do cumprimento dos artigos
descritos na Seção I deste capítulo.

Seção I – DOS CRITÉRIOS PEDIDO DE DEFESA

Art. 27º A apresentação do trabalho para apreciação da banca examinadora, bem
como a entrega da versão final do trabalho, deve:
§ 1º. Ater-se às Regras Gerais para Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Word,
contidas no item 8, página 27-33 do Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos da FPM.
§ 2º. Apresentar em sua composição gráfica os Elementos Pré-Textuais, modelos
contidas no item 9, página 33-44 do Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos da FPM, contendo:
I. Capa.
II. Folha de Rosto.
III. Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto, somente na versão
final, após defesa).
IV. Folha de Aprovação.
V. Dedicatória.
VI. Agradecimento.
VII. Epígrafe.
VIII. Formato do Trabalho (conforme escolha do orientador, de acordo
com o Art. 20º item I e II, da Seção IV, do Capítulo III deste
Regulamento).
IX. Declaração de Autorização (somente na versão final, após defesa,
contida na última página do trabalho; Anexo 7).
§ 3º. O trabalho, quando elaborado de acordo com o item II do Art. 20º, da Seção
IV, do Capítulo III deste Regulamento, deverá estar com formatação que
corresponde ao § 1º deste artigo.
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§ 4º. Ater-se aos Elementos Textuais e Pós-Textuais contidos nos itens 10 e 11 da
página 44-46 do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FPM.

Art. 28º O pedido de Defesa Pública e Constituição de Banca Examinadora deverá
ser protocolado junto ao Professor Responsável de TCC, que procederá ao
andamento do Deferimento e sistematização da apresentação e composição de
banca junto com a Coordenação do Curso ofertado pela FPM e a aprovação do
Colegiado.
Parágrafo Primeiro: Para os Cursos de Engenharia e de Graduação Tecnológica
será realizada Mostra Técnico Científica de Produção.
§ 1º. A Mostra Técnico Científica de Produção será realizada e organizada
concomitantemente pelo Professor Responsável de TCC e a Coordenação do
Curso ofertado pela FPM.
Parágrafo Segundo: Todos os Acadêmicos da FPM, independente do Curso de
Graduação cursado ofertado pela FPM, deverão cumprir o Art. 28º e apresentar os
documentos listados (Anexo 8):

I. Ofício de Solicitação de Defesa de TCC.
II. Protocolo de Deferimento de Setores Institucionais.
III. Solicitação de Providencias para Defesa Pública de TCC.
IV. Protocolo de Deferimento para Defesa de TCC, quando publicado
em Periódico Científico.
V. Declaração de Participação Voluntária em Banca, para convidados
externos a IES (quando houver).
VI. 4 (quatro) vias da versão do TCC para defesa encadernado.
Parágrafo Terceiro: O Acadêmico deverá entregar uma versão do trabalho salvo
em formato Word, salvo em CD para verificação de plágio pelo Professor
Responsável de TCC, que irá emitir um parecer de autenticidade.
§ 1º. Fica liberado do cumprimento do Parágrafo Terceiro deste artigo, aqueles
acadêmicos que submeterem o trabalho a periodíco, conforme o item II do Art. 20º,
da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento.
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Art. 29º O aluno que apresentar um dos documentos descritos no parágrafo único
do Art. 20º estará dispensando da apresentação do TCC, sendo apenas constituída
banca examinadora simples para apreciação dos documentos apresentados.
Parágrafo Único: A dispensa da apresentação do TCC não descaracteriza a
composição da Banca Examinadora, devendo o aluno cumprir todas as exigências
contidas no Art. 27º e Art. 28º desta sessão do Capítulo IV.

Art. 30º Além do artigo científico o TCC deverá ser apresentado na forma de
exposição oral.

Art. 31º A exposição oral realizar-se-á em sessão pública, perante banca
examinadora constituída:
I. Pelo professor orientador, que a presidirá.
II. Por mais 2 (dois) professores a serem indicados pelo orientador e
homologados pelo Colegiado de Curso.
Parágrafo Primeiro: São concedidos ao aluno 20 (vinte) minutos para a
apresentação do trabalho e 30 (trinta) minutos para a banca examinadora proceder
a sua arguição.
Parágrafo Segundo: Após a arguição e considerações da Banca Examinadora, com
a divulgação prévia do resultado, o Professor Orientador e o Orientando deverão
assinar o Termo de Compromisso de Ajuste de Trabalho (Anexo 9).

Seção II – DOS CRITÉRIOS AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 32º A nota final atribuída ao aluno é resultante da média aritmética das
avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica da escrita e da
exposição oral pelos componentes da banca examinadora do TCC.
Parágrafo Primeiro: Aos trabalhas que forem deferidos a dispensa da Exposição
Oral em função do cumprimento do o item II do Art. 20º, da Seção IV, do Capítulo
III deste Regulamento, o acadêmico será avaliado conforme:
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I. A nota da Exposição Oral será substituída pelo valor integral que a
compõe, ou seja, igual à 10 (dez).
Parágrafo Segundo: Fórmula para atribuição da nota na medida aritmética
conforme Regimento da FPM, que compõe a Ficha de Avaliação de Banca
Examinadora (Anexo 10), respectivamente uma atribuição de nota para cada
membro da banca, em concomitantemente as médias dos membros da Banca
Examinadora, somada e dividido por 3 (três) resultante na Nota Final do TCC.
§ 1º. A formula para cálculo da Nota:
I. Do Examinador: NT EGME + NT EO / 2 = NTE.
II. Da Banca Examinadora Final: NTE + NTE + NTE / 3 = NF.
§ 2º. Onde se lê:
I. NT EGME = Nota da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita.
II. NT EO = Nota da Exposição Oral.
III. NTE = Nota do Examinador.
IV. NF = Nota Final do TCC.
Parágrafo Terceiro: As notas da Avaliação do TCC poderão ser fracionadas sem
arredondamentos, somente com uma casa decimal.

Art.33º No processo de avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica
da escrita, dever-se-ão ser observados os seguintes critérios, seguidos dos valores
que compõem a nota para cada item totalizando 10 pontos:
I. VALOR acadêmico e possível utilidade e /ou aplicação prática do
trabalho, capacidade de problematização, discussão e síntese = 3,0
pontos.
II. QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e
conclusões, originalidade e fidelidade teórica e metodológica = 3,0
pontos.
III. ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do texto
e correção gramatical e apresentação gráfica / e ou formatação = 2,0
pontos.
IV. REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e prospecção
social = 2,0 pontos.
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Art. 34º No processo de avaliações do trabalho na exposição oral deverão ser
observados os seguintes critérios, seguidos dos valores que compõem a nota para
cada item totalizando 10 pontos:

I. CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas = 1,0 ponto.
II. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO utilização do recurso visual,
comunicação, clareza, e expressão = 1,5 pontos.
III. CAPACIDADE

de

síntese

e

clareza

na

exposição

teórica,

metodológica e organização = 4,0 pontos.
IV. DOMÍNIO do conteúdo = 3,0 pontos.
V. Respeito ao tempo estipulado = 0,5 pontos.

Art. 35º A aprovação do trabalho final do TCC compreende a avaliação com nota
de 7,0 (sete) até 10,0 (dez).
Parágrafo Primeiro: O trabalho final de TCC que receber nota inferior a 7,0 (sete)
no mínimo 5,0 (cinco) poderá ser reavaliado uma única vez, com o prazo máximo
para correção e reavaliação de 30 (trinta) dias, protocolado junto ao Professor
Responsável pelo TCC que encaminhará à Coordenação do Curso ofertado pela
FPM.
§ 1º. Caberá ao Coordenador do Curso ofertado pela FPM proceder a Convocação
da Banca Examinadora para a reavaliação composta pelo: Professor Orientador,
Professor Responsável pelo TCC e Coordenador do Curso Ofertado pela FPM.
Parágrafo Segundo: A aprovação final no TCC dar-se-á mediante encaminhamento
do resultado final à Coordenação do Curso, que lavrará a Ata e demais
documentos dando sequência aos protocolos junto à Secretaria Geral da FPM.

Art. 36º A não aceitação do TCC para apresentação respeitará as seguintes
restrições:
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I. Conter plágio comprovado pelo Professor Responsável do TCC ao
examinar.
II. Não cumprimento de todas as etapas e datas previstas no
cronograma de atividades do TCC.
III. Ser elaborado sem o acompanhamento de um Professor Orientador
designado pela Coordenação do Curso ofertado pela FPM, ou
autorizado pela Coordenação do Curso e Colegiado.
IV. Aqueles que não apresentarem todos os documentos exigidos no
Art. 27, Art. 28 da Seção I do Capítulo IV desse Regulamento.
Parágrafo Único: O Acadêmico que se enquadrar no item I deste artigo, será
considerado falta grave sendo REPROVADO diretamente.

CAPÍTULO V
DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

Art. 37º É de total responsabilidade do aluno cumprir a fase final de encerramento
do TCC após defesa e considerações dessa, junto aos departamentos
institucionais, estando atendo às exigências explicitadas neste Regulamento.

Art. 38º Após a Defesa, será estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para que o
Acadêmico providencie:
I. As correções apontadas pela Banca Examinadora.
II. Revisão Geral da Formatação e do Português.
III. Revisão do Abstract.
IV. Uma versão encadernada em Capa ‘Dura’ na cor específica do
Curso ofertado pela FPM (Anexo 11).
V. 2 (duas) versões salvas no formato de Word e PDF em CD.
VI. Cópia da Ata / ou a cópia original da Ata entregue ao aluno após a
folha de aprovação.
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Parágrafo Primeiro: A versão final deverá estar organizada conforme o Art. 27º, §
2º e os itens descritos, na Seção I do Capítulo IV deste Regulamento.
Parágrafo Segundo: O item IV e uma versão do item V deverá ser entregue na
Biblioteca do Campus de funcionamento do Curso de Graduação, e a outra versão
do item V para a Coordenação do Curso ofertado pela FPM.
Parágrafo Terceiro: O não cumprimento do Art. 38 e os parágrafos primeiro e
segundo desse implicará o impedimento da Colação de Grau Oficial, ficando o
aluno apto a proceder a cerimônia de colação de grau somente após o deferimento
do cumprimento do Art. 38, oficializado pela Biblioteca. A autorização para a
Colação de Grau que será deferida pela Secretaria Geral.

Art. 39º À FPM reserva-se o direito de disponibilizar os trabalhos concluídos no
TCC em cópia material ou por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na
Internet.
Parágrafo Único: Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou
resultados do trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via
impressa disponibilizada na biblioteca e na Internet.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40º Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras
organizações deverá ser formatado um termo de compromisso próprio, definindo as
atribuições, direitos e deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da
divulgação do nome da empresa na publicação do trabalho.

Art. 41º Quando o TCC resultar em patente, a propriedade dessa será estabelecida
conforme regulamentação própria, sendo a FPM coautora da produção.
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Art. 42º As Coordenações de Cursos ofertados pela FPM poderão estabelecer
Normas Regimentais complementares para as atividades de TCC, conforme
aprovação dos Colegiados de Cursos.

Art. 43º Os casos omissos serão resolvidos primeiramente com o Professor
Responsável de TCC, que encaminhará as Coordenações de Cursos, os quais
convocarão o Colegiado de Curso para decisão.
§ 1º. As decisões serão encaminhadas à Secretaria Geral, para procedimentos
acadêmicos institucionais.

Art. 44º Este Regulamento será de abrangência a todos os Cursos de Graduação
de formação Tecnológica, Licenciatura e Bacharelados ofertados pela FPM,
garantindo às Coordenações destes Cursos que adotem Normas Regimentais
complementares que garantam o fiel cumprimento deste Regulamento.
Parágrafo Único: Nenhuma Norma Regimental complementar pelos Cursos poderá
ser superior a este Regulamento.

Art. 45º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.
Parágrafo Único: Será garantido o período de 6 (seis) meses da publicação deste
regulamento para que as turmas que estão em fase de conclusão do TCC
cumpram os dispostos no Capítulo III – Seção IV, Capítulo IV e Capítulo V.
§ 1º. As turmas que estiverem iniciando o novo ciclo de desenvolvimento de TCC
deverão tomar ciência imediatamente da publicação deste regulamente e garantir a
sua aplicabilidade.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, 01 de agosto de 2016.

Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios
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