
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS CORPORAIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1o. Este  Regimento  dispõe  sobre  a  estruturação,  organização,  operacionalização  e

regulamentação de acesso,  permanência e uso dos espaços que compõem o Núcleo de Práticas

Corporais  (NPC),  vinculado aos  cursos  de  Educação  Física  (Licenciatura  e  Bacharelado)  da

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Jataí (REJ).

Art. 2o. Este Regimento deve ser cumprido pela comunidade interna e externa à UFG/REJ a fim de

orientar os usuários e minimizar os riscos inerentes às atividades nas dependências do NPC.

Art.  3o. O  Núcleo  de  Práticas  Corporais  destina-se,  prioritariamente,  às  atividades  de  ensino,

pesquisa e extensão dos cursos de Educação Física. Ele localiza-se na unidade Jatobá, no espaço de

36.500m².

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 4o. O Núcleo de Práticas Corporais (NPC) da UFG/Regional Jataí, tem o objetivo geral de

proporcionar  práticas  corporais  e  exercícios  físicos,  aulas  práticas  peculiares  das  matrizes

curriculares  dos  cursos  de  Educação  Física,  em  distintas  áreas  de  atuação:  promoção  da

saúde, incentivo à prática do esporte educacional, participação e de rendimento, bem como

projetos  de  pesquisa  e  extensão.  Estas  práticas  buscam  proporcionar  aos  acadêmicos  o

desenvolvimento de competências necessárias à sua formação e atuação profissional, por meio da

experiência  no  contexto  de  atividades  de  capacitação  e  prática  supervisionada  pelos  docentes

responsáveis pelos projetos desenvolvidos no local. Objetiva-se ainda realizar as intervenções em

um ambiente de discussão acadêmica, promovendo condições de avaliar e analisar o desempenho e

as possibilidades do futuro profissional da área.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

Art. 5o. O Núcleo de Práticas Corporais da UFG dispõe da seguinte estrutura: 

I. Piscina Semiolímpica  (25x12): espaço  com 01 vestiário  com sanitários  feminino  e  01

vestiário  com  sanitários  masculino,  ambos  adaptados.  Possui  ainda  05  duchas  na  área

externa, 01 almoxarifado e 01 sala de máquinas. Neste ambiente são desenvolvidas as aulas



de natação e demais atividades aquáticas oferecidas tanto para a comunidade interna quanto

externa da Regional Jataí/UFG.

II. Quadra poliesportiva com alambrado (40x20): Neste espaço são desenvolvidas as aulas

práticas das disciplinas desportivas (handebol, basquete, futsal e vôlei) e também atividades

ligadas aos projetos de pesquisa e extensão para todos os usuários.

III. Sala de dança (142,33m²): Trata-se de uma sala espelhada, com barras em aço inoxidável

nas  laterais  para  realização  das  aulas  de  dança  e  para  o  desenvolvimento  das  práticas

corporais  como: jump,  step,  zumba,  fit  dance,  dança de salão,  entre  outras.  Essa sala  é

utilizada por todos os usuários do NPC.

IV. Sala  de  musculação  (142,33m²):  Ambiente  com  equipamentos  específicos  para  os

exercícios resistidos e é utilizada por usuários do NPC que buscam a musculação como

atividade física e por alunos dos cursos de Educação Física durante as aulas de disciplinas e

capacitações que são oferecidas.

V. Sala de ginástica/lutas (142,33m²):  Sala destinada às aulas da disciplina de ginástica e

lutas, e local onde é realizado as atividades de lutas aos usuários do NPC. 

VI. Laboratório de Antropometria e Fisiologia do Exercício – LAFEX (36,70m²):  espaço

utilizado para a realização de avaliações físicas na comunidade atendida nos projetos de

extensão desenvolvidos pelos cursos de Educação física.

VII. Vestiários masculino e feminino (50,60m² cada): Esse espaço é adaptado e destinado a

todos os usuários. 

VIII. Almoxarifado/Secretaria (36,70m²):  Local onde ficam guardados todos os  materiais  e

equipamentos destinados as aulas e as atividades desenvolvidas no NPC. 

IX. Corredor  de  circulação  (39,87m²):  Ambiente  que  interliga  vestiários,  laboratório,

almoxarifado e demais salas, para movimentação dos usuários.

X. Campo  de  Futebol  com  pista  de  atletismo  com  medidas  oficiais  (em  fase  de

construção): Este local será destinado tanto para as aulas das disciplinas de desporto como

para a utilização dos usuários nas atividades esportivas passíveis de serem realizadas neste

ambiente.

CAPÍTULO IV

DAS NORMAS GERAIS

Art.  6o. Normas sobre o funcionamento e a utilização dos espaços que compõem o Núcleo de

Práticas Corporais. Para efeito de simplificação, no restante do documento, quando houver o termo

NPC, entenda-se por todo e qualquer espaço que o compõe (conforme descrição no capítulo III).

I. O NPC destina-se, prioritariamente, às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos

de Educação Física da UFG/Regional Jataí, podendo ser utilizado por outros cursos, desde



que haja solicitação prévia formal, disponibilidade e precedida da autorização documental.

(Autorização da coordenação do NPC).

II. O  local  poderá  ser  utilizado  por  docentes,  funcionários(as)  e  discentes  regularmente

matriculados  nos  cursos  da  UFG  (conforme  item  I)  e  demais  pessoas  da  comunidade

externa. 

III. É necessário realizar a reserva antecipada dos espaços do NPC, por meio do formulário de

reserva  de  espaço,  disponível  no  site http://www.npceducacaofisica.jatai.ufg.br/,  com

antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

IV. As reservas serão realizadas pela data de solicitação, sendo que as atividades de ensino terão

prioridade sobre as atividades de pesquisa e extensão. 

V. A cada início de semestre, os(as) docentes dos cursos de Educação Física terão o prazo de 5

(cinco) dias após a semana de planejamento (definida no calendário acadêmico da UFG)

para realizar a reserva dos espaços para ministrar disciplinas durante todo o semestre. Após

esse período, a reserva poderá ser feita pelos(as) coordenadores(as) de projetos de pesquisa e

extensão, sendo que a ordem de prioridade será a seguinte: 

1. projetos que estejam cadastrados junto à instituição;

2. projetos que já estavam em desenvolvimento no semestre anterior;

3. projetos que atendem a uma parcela maior da população interna;

4. projetos que atendem a uma parcela maior da população externa; 

5. novos projetos. 

VI. Para atividades eventuais, o(a) docente deverá realizar sua solicitação com no mínimo de 48

(quarenta e oito) horas de antecedência.  Contudo, antes de realizar esta solicitação,  o(a)

docente deverá verificar no quadro de horário permanente se há disponibilidade, para a data

e horário pretendidos. O quadro de horário permanente ficará disponível no  site do NPC

(http://www.npceducacaofisica.jatai.ufg.br/).

VII. Caso a data e horário pretendidos já estejam reservados para outro(a) docente, sugere-se

contato direto entre as partes interessadas.

VIII. Os materiais disponíveis no NPC deverão ser utilizados no local e somente poderão ser

retirados por docentes e funcionários(as) dos cursos de Educação Física, para as atividades

descritas no Item 1 deste Regimento, mediante reserva realizada por meio do site do NPC

(http://www.npceducacaofisica.jatai.ufg.br/).

CAPÍTULO V

DOS USUÁRIOS

Art. 7o. Todo usuário (comunidade interna e externa) deverá zelar pelo estado de conservação dos

espaços, dos equipamentos e materiais disponíveis e notificar ao responsável técnico, docente ou

http://www.npceducacaofisica.jatai.ufg.br/
http://www.npceducacaofisica.jatai.ufg.br/
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monitor  (a),  sobre qualquer  irregularidade identificada no que diz  respeito  aos  equipamentos  e

materiais utilizados no laboratório.

Art. 8o. É proibido aos usuários do NPC:

I. Desenvolver qualquer atividade que não esteja relacionada ao ensino, pesquisa ou extensão,

salvo sob a autorização do(a) coordenador(a) do NPC ou de um dos(as) coordenadores(as)

dos cursos de Educação Física.

II. Alterar a disposição dos materiais, equipamentos e mobiliário do NPC.

III. Consumir, indicar ou oferecer qualquer tipo de suplemento aos frequentadores da muscula-

ção ou de qualquer outra atividade desenvolvida no NPC.

IV. Consumir alimentos no interior das salas de musculação, sala de lutas e ginástica, sala de

dança, piscina ou Laboratório de Antropometria e Fisiologia do Exercício (LAFEX).

V. Usar trajes inadequados para a prática de atividade física durante a realização de qualquer

uma das modalidades oferecidas.

VI. Deixar ou guardar pertences pessoais (como por exemplo, vestimentas, calçados, mochilas,

entre outros) em qualquer espaço do NPC após o término das atividades.

Art. 9o. Deveres dos(as) usuários do NPC:

I. Zelar pelo bom uso dos espaços, dos materiais e dos equipamentos.

II. Deixar o local, os equipamentos e os materiais limpos e organizados. 

III. Orientar e auxiliar  aos(às) usuários(as)  na correta  utilização dos recursos disponíveis no

NPC. Caso perceba a falta ou dano de qualquer material do NPC, informar imediatamente à

secretaria/almoxarifado do NPC

Art.  10o.  O  LAFEX  será  utilizado  regularmente  para  a  realização  de  avaliações  físicas  na

comunidade atendida nos projetos de extensão desenvolvidos pelos cursos de Educação Física, mas

essas atividades  poderão ser suspensas mediante agendamento do espaço para fins  de ensino e

pesquisa.

Art. 11o. Os materiais disponíveis no LAFEX somente poderão ser utilizados no local e para as

atividades descritas no Artigo 6° item I deste Regimento.

CAPÍTULO VI

DO PÚBLICO ALVO

Art. 12o. A comunidade interna da UFG (alunos, docentes e funcionários) e externa, a população

de Jataí.



CAPÍTULO VII

DO ATENDIMENTO E DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Art. 13o. O atendimento e a realização das atividades acadêmicas são realizados nas centrais de

sala de aula e no Núcleo de Práticas Corporais da UFG - BR 364, KM 195, nº 3800 CEP: 75801-

615 - Campus Cidade Universitária – Fone: (64) 3606-8370.

CAPÍTULO VIII

DA POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Art. 14o.  Serão considerados desatualizados ou depreciados todos os materiais de consumo, bens

permanentes e/ou equipamentos e mobiliário, que não mais atenderem a necessidade principal a que

os mesmos foram destinados. Este fato pode acontecer de acordo com desgaste, efeito tempo ou

sinistro, sendo o coordenador do NPC o encarregado desta avaliação. 

Art. 15o. Os recursos necessários para as atualizações e aquisições deverão ter previsão e provisão

quanto  do  planejamento  e  execução  do orçamento  da  UFG e  consequentemente  da  divisão  do

mesmo nas unidades e cursos. 

parágrafo único: para cada exercício fiscal, um montante de recursos será destinado ao curso, não

permitindo a previsão de valores e sim o percentual definido para o curso que é de 4,5%, com base

no ano de 2016, observadas a previsão de recursos de custeio e recursos de capital  e a prévia

definição de sua utilização pelo Colegiado dos cursos de Educação Física.

CAPÍTULO IX

DO FUNCIONAMENTO 

Art.  16o. O horário de funcionamento do Núcleo  de Práticas  Corporais,  para as  atividades  de

pesquisa e extensão, será atendido de segunda-feira à sábado, nos três turnos: matutino, vespertino e

noturno para fins de ensino, pesquisa e extensão em conformidade com o art. 6º. 

CAPÍTULO X

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS CORPORAIS

Art. 17o São atribuições do(a) Coordenador(a) do NPC:

I. Solicitar, acompanhar e supervisionar serviços gerais de limpeza e manutenção;

II. Monitorar e providenciar, sistematicamente, reparos, manutenção e atualização,

junto com os coordenadores dos cursos de Educação Física e corpo docente, os

equipamentos permanentes e materiais de consumo;

III. Representar o NPC, quando solicitado;



IV. Coordenar as demandas relacionadas ao espaço físico;

V. Responsabilizar-se pelo uso adequado e conservação do patrimônio;

VI. Analisar as solicitações de utilização dos espaços e empréstimo de equipamentos

e/ou materiais;

VII. Buscar melhorias no funcionamento do NPC; 

VIII.  Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IX. Divulgas as atividades realizadas nos espaços do NPC;

X. Divulgar para comunidade acadêmica este Regimento;

XI. Convocar, sempre que necessário, reuniões com os coordenadores e supervisores

de estágio, docentes responsáveis pelas disciplinas e projetos desenvolvidos no

NPC e com monitores que atuem nas atividades ofertadas; 

XII. Coordenar os horários de utilização do NPC, bem como executar a sua divulgação;

XIII. Disponibilizar material gráfico (fichas de matrículas, fichas de avaliação, cadastro de

usuários, dentre outros) necessário para o funcionamento das atividades;

XIV. Encaminhar  e  acompanhar  a  aquisição  das  solicitações  de  compra  de  materiais  de

consumo e equipamentos ao setor de infraestrutura;

XV. Estabelecer parcerias para o fomento do espaço e para captação de recursos;

Parágrafo  Único: O coordenador  do  NPC será  escolhido pelo  Colegiado do Curso  de

Educação Física designado para o período de dois anos;

CAPÍTULO XI

DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) DO NPC

Art. 18o São atribuições:

I. Realizar e supervisionar as matrículas, avaliações físicas e atividades dos usuários;

II. Executar  as  atividades  de  atendimento  à  comunidade  nas  seguintes  circunstâncias:

emergenciais, férias dos discentes estagiários e ausência de estagiários;

III. Auxiliar na supervisão acadêmica das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IV. Desenvolver e promover campanhas educativas que envolvam os usuários (comunidade

interna e externa); 

V. Produzir, revisar e distribuir manuais e folhetos explicativos para usuários (comunidade

interna e externa) com o objetivo de promover a saúde, incentivar à prática do esporte

educacional, participação e de rendimento;

VI. Planejar e promover intervenções com grupos de usuários nos múltiplos espaços do NPC;

VII. Coordenar  ações  de  capacitação  profissional  referentes  às  demandas  solicitadas  por

professores, monitores e coordenador do NPC;



VIII. Promover,  incentivar  e  colaborar  nas  atividades  de  práticas  corporais,  exercícios

físicos, esporte, lazer;

IX. Informar ao coordenador do NPC ou do curso, quando necessário, a necessidade de

compra de novos bens materiais e/ou equipamentos, ou reposição dos mesmos

CAPÍTULO XII

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES

Art. 19o São atribuições dos Docentes:

I. Disponibilizar cronograma de atividades práticas à coordenação do NPC ou do curso, até 5

(cinco) dias após a aprovação dos planos de ensino do período letivo ou até a primeira

semana de aula, a fim de que seja realizada uma adequação de horários e sejam evitados

possíveis conflitos de horários e ocupação. 

II. Propor a aquisição ou manutenção de equipamentos e outros materiais necessários ao

bom funcionamento do NPC.

III. Orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IV. Comunicar irregularidades descritas no art. 8º, à Coordenação do NPC;

V. Manter  os  materiais  e  equipamentos  das  aulas  práticas  nos  devidos  lugares  após

encerramento da atividade;

VI. Zelar pelos espaços internos e externos ao NPC, atentando-se à composição paisagística,

descarte de resíduos (conforme resolução vigente) e uso racional dos recursos hídricos e de

energia elétrica.

CAPÍTULO XIII

DAS COMPETÊNCIAS DOS DISCENTES

Art. 20o São competências dos discentes:

I. Zelar pelo bom uso dos equipamentos, peças e materiais;

II. Realizar atendimento com zelo e probidade ao usuário do serviço;

III. Comunicar irregularidades a um professor, ao técnico responsável ou coordenador do NPC;  

IV.  Devolver aos seus lugares os materiais e equipamentos, bem como a limpeza dos mesmos e

do espaço físico ao término das atividades;

V. Apresentar ao coordenador do NPC uma autorização prévia do professor/técnico/supervisor

para  retirada  de  equipamentos  utilizados  em  atividades  práticas  fora  dos  horários  pré-

estabelecidos ou fora das dependências do NPC; 

VI. Durante as aulas práticas, utilizar os materiais somente sobre a supervisão do docente; 

VII. Apresentar-se com responsabilidade, pontualidade e vestimenta adequada para os 

atendimentos ao público;



VIII. Promover e participar das atividades oferecidas no NPC, primando pelo processo de 

formação profissional e atendimento à comunidade.

CAPÍTULO XIV

DAS NORMAS DISCIPLINARES

Art. 21o As normas disciplinares aplicam-se a todo discente, voluntário ou bolsista, que atue como

monitor(a) em projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em qualquer um dos espaços que integram

o NPC.

Art. 22o Aplica-se ainda às pessoas que, de modo colaborativo, realizam qualquer atividade de

ensino, pesquisa ou extensão no NPC por meio de parcerias ou convênios formalizados com os

cursos de Educação Física. 

 Art. 23o Dos direitos dos monitores: 

I. São direitos dos monitores que atuam no Núcleo de Práticas Corporais:

1. Concorrer  a  bolsa  mediante  processo  seletivo,  quando  disponível,  para  o

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa ou extensão;

2. Receber certificado comprovando sua participação nas atividades desenvolvidas no

NPC, no final do exercício das mesmas;

3. Ser  indicado(a)  pelo(a)  coordenador(a)  do NPC ou outros(as) professores(as)  dos

cursos de Educação Física, para vagas de estágios e vagas de emprego na cidade de

Jataí ou região, caso exerça suas atividades com destaque;

4. Receber orientação específica sobre a área em que irá atuar e ser acompanhado(a)

por um(a) professor(a) supervisor(a).

 Art. 24o Deveres:  

I. São deveres dos monitores que atuam no Núcleo de Práticas Corporais:

1. Conhecer e cumprir as normas regulamentares do NPC;

2. Cumprir as atribuições que lhe forem designadas pelo(a) supervisor(a) ou por outra

autoridade por este(a) designada;

3. Ser  assíduo  e  pontual  no  cumprimento  da  carga  horária  estabelecida  e  registrar

frequência;

4. Auxiliar, orientando com responsabilidade, os(as) frequentadores(as) das atividades

desenvolvidas  no  NPC,  quanto  à  correta  utilização  dos  equipamentos/materiais

disponíveis  e  realização  das  atividades  físicas  que  estiverem  sob  sua

responsabilidade;

5. Executar com competência as atividades/tarefas que lhe foram atribuídas e auxiliar

em outras quando estiverem com tempo ocioso;



6. Dedicar-se  às  atividades  de  estudo  e  pesquisa  relacionadas  às  atividades  que

desenvolve;

7. Produzir relatórios, relatos de experiências ou artigos científicos para divulgação do

trabalho desenvolvido no NPC, citando o nome do projeto ou programa no qual

estiver inserido(a).

Art. 25o Atos passíveis de penalidade:

I. São comportamentos disciplinares passíveis de penalidades:

1. Repassar  a  outra  pessoa qualquer  tarefa que esteja  sob sua responsabilidade sem

autorização de seu(sua) supervisor(a) ou coordenador(a) do NPC;

2. Deixar de cumprir, injustificadamente, ordem de autoridade competente no exercício

de suas atribuições;

3. Retirar, sem prévia autorização, qualquer documento ou material do NPC;

4. Praticar, induzir ou incitar, por quaisquer meios, a discriminação ou preconceito de

qualquer natureza;

5. Ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa;

6. Dispor de recursos humanos ou materiais do NPC em atividades particulares;

7. Utilizar, sem prévia autorização, dados produzidos no NPC ou nas instalações do

mesmo;

8. Facilitar o acesso de indivíduos sem a devida autorização nas instalações do NPC;

9. Ter em sua posse, sem prévia autorização, chaves de acesso às instalações do NPC;

10. Faltar, sem justificativa e sem avisar com antecedência;

11. Faltar, consecutivamente, a duas reuniões de equipe.

Art. 26o Penalidades:

I. A não observância de qualquer uma das regras descritas no artigo 26 deste Regimento,

poderá ser resolvida por meio dos seguintes procedimentos:

Comunidade interna: sanções previstas pelo RGCG

Comunidade externa:

1. Advertência Verbal: aplicada quando da primeira infração cometida pelo indivíduo; 

2. Advertência Formal:  por escrito,  assinada e endereçada ao infrator(a) e se menor

para seu responsável; aplicada em casos recorrentes, ou seja, quando o(a) infrator(a)

já recebeu uma advertência verbal;

3. Remanejamento  ou  desligamento  do(a)  infrator(a):  aplicado  quando  a  infração  é

recorrente e todos os procedimentos anteriores já foram utilizados.

Art. 27o Deveres do(as) Supervisores responsáveis pelos(as) discentes:

I. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos(as) bolsistas sob sua responsabilidade;



II. Realizar reuniões de equipe, com frequência mínima mensal, para avaliação e orientações

sobre a prática dos(as) discentes;

III. Orientar os(as) discentes no momento da elaboração de relatórios;

IV. Participar das reuniões convocadas pelo(a) coordenador(a) do NPC;

V. Incentivar, acompanhar e revisar a produção científica dos bolsistas para divulgação das

ações desenvolvidas no NPC;

VI. Auxiliar na aplicação das penalidades previstas neste Regimento;

VII. Cadastrar projetos de pesquisas e extensão junto à UFG/REJ.

CAPÍTULO XV

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR E SUPERVISOR DE ESTÁGIO

Art. 28o As atribuições do coordenador e supervisor de estágio estarão em concordância com as

normas vigentes estabelecidas pelo Projeto Pedagógico e pelo Regimento de estágio dos Cursos de

Educação Física da UFG/Regional Jataí.

CAPÍTULO XVI

DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO NPC 

Art. 29° - O NPC cobrará taxa de mensalidade a ser fixada semestralmente. 

Art. 30° - O NPC contará com o apoio da FUNAPE para administrar o fluxo de caixa financeiro,

nos termos constituídos em acordo para essa finalidade. 

Art. 31° - Os custos deverão ser liberados pelo Coordenador do NPC. 

Art. 32° -  Será incumbência do Coordenador do NPC, em conjunto com os coordenadores dos

cursos de Educação Física, determinar sobre os recursos financeiros do referido Núcleo, garantindo,

prioritariamente, a manutenção dos equipamentos e atividades desenvolvidas no espaço. 

Art. 33° - Competirá ao Coordenador do NPC deliberar semestralmente, sempre que a receita for

inferior à prevista na dotação orçamentária, a ininterrupção ou não de modalidades cujo número de

alunos matriculados não garantirem recursos suficientes para sua auto sustentação financeira.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  34o  Os computadores  do  NPC são  de  uso  exclusivo  para  organização  de  documentos  da

secretaria, almoxarifado e do laboratório. É vedada a elaboração e/ou impressão de trabalhos, bem

como a utilização dos mesmos para leitura de CD,  pen drivers ou quaisquer outros dispositivos

móveis externos. 

Art. 35o Qualquer caso omisso neste Regimento deverá ser comunicado ao Coordenador do Núcleo

de Práticas Corporais que deverá proceder análises e encaminhar a devida resolução a todos os

usuários, em prol do melhor funcionamento do NPC.


