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São João del-Rei, 18 de dezembro de 2017

Ao
Prof. Dr. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira
Mag. Reitor da UFSJ
Campus Santo Antônio

Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio desta apresentar a V.Ilmo. o memorando de intenções do

Curso de Educação Física, grau acadêmico de Bacharelado para a viabilidade da

construção de um curso de excelência nesta área.

Primeiramente destaco ao Ilmo. a necessidade de contração de dois

funcionários para ocuparem o cargo de Assistente de Laboratório e almofariz com o

principal objetivo de auxiliar nas logística e organização nos Laboratórios já existentes

do Departamento das Ciências da Educação Física e Saúde (DCEFS-UFSJ), assim

como, no almoxarifado da Coordenadoria do Curso de Educação Física e do DCEFS-

UFSJ, respectivamente.

Além disso, destaco que a modernização e compra de equipamentos para

possibilitar o melhor aprendizado dos discentes torna-se necessário. Sendo assim, é

sugerida a revisão, bem como, a compra de peças, materiais de consumo e

permanentes nos laboratórios abaixo citados.

Sabedores do vosso apoio perante tais solicitações, encontro-me a disposição

para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira

Coordenador dos cursos de Educação Física - Licenciatura e Bacharelado

UFSJ
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1. Laboratório de Anatomia
Local: Sala 1.16A Departamento de Ciências Naturais (DCNat)

Muitas peças anatômicas apresentam apenas uma unidade, o que dificulta e

impossibilita que todos os alunos possam estudar tais peças, reduzindo

consideravelmente a qualidade do ensino, bem como o aprendizado. As peças que se

encontram no DCNAT, em sua maioria, são antigas e já se encontram deterioradas

pelo excesso de utilização e tempo. Durante as monitorias da disciplina a dificuldade

dos alunos para estudar as peças anatômicas permanece, visto que as monitorias

sempre apresentam grande número de alunos e poucas peças para estudo.

Sendo assim, tendo em vista o grande número de alunos para as aulas práticas

(20 alunos para cada 50 minutos de aula), o tempo de uso das peças anatômicas e

deterioração das mesmas; temos como solicitação emergencial a aquisição dos itens

relacionados abaixo para que haja qualidade das aulas práticas e ensino dos alunos:

Item Quantidade
Coração com esôfago e traqueia. Duas vezes o tamanho natural, 5
partes. Base removível.

2

Modelo de pulmões com segmentos pulmonares 2
Modelo de cartilagens da Laringe (Aparelho Fonador) 2
Crânio com encéfalo 2
Pélvis feminina 1
Pélvis masculina 1
Modelo de ouvido Humano 2
Modelo de olho humano 2
Sistema urinário c/ sexo 1
Figura muscular masculina em tamanho natural 1
Articulação do joelho 2
Braço c/ músculos destacáveis 2
Perna c/ músculos destacáveis 2
Secção frontal e lateral de cabeça 2
Junta funcional do quadril 2
Junta funcional do cotovelo 2
Articulação do ombro com manga de rotores 2
Modelo de esqueleto Humano 1
Modelo de esqueleto Humano com marcações de inserções
musculares

1

Modelo Humano Parte abdominal, tórax e cabeça 1
Modelo sistema reprodutor feminino 1
Modelo sistema reprodutor masculino 1
Coluna Vertebral Torácica Com 12 vértebras com discos
intervertebrais, nervos torácicos e medula óssea. Montado
flexivelmente em base removível

2
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Item Quantidade
Coluna Vertebral cervical. Em placa cervical, as 7 vértebras cervicais
com discos intervertebrais, nervos cervicais, artérias vertebrais e
medula óssea. Em base removível

2

Coluna Vertebral Lombar. Com 5 vértebras lombares com discos
intervertebrais, sacro com abas, cóccix, nervos espinhais e dura-máter
da medula espinhal. Em base removível

2

Modelo de crânio didático com coluna 2
Modelo de perna com músculos e ligamentos em corte transversal 2

2. Laboratório: Pedagogia do Esporte

O Laboratório de Pedagogia do Esporte ocupa as dependências do Ginásio

Poliesportivo do CTAN, vinculado ao Departamento das Ciências da Educação Física

e Saúde. Este laboratório conta com materiais permanentes e de consumo que tem

como principal objetivo possibilitar a vivência de situações práticas a serem

desenvolvidas nas disciplinas de Esportes Coletivos. Para tal há neste laboratório

instrumentos como: bolas diversas, coletes, redes, raquetes, tabelas, traves,

compressor, fitas, colchões, entre outros. Visando à busca da excelência no ensino do

curso de bacharelado torna-se necessária a aquisição dos equipamentos abaixo

listados. Justifica-se tal aquisição em função do desenvolvimento desta área que é

uma especificidade dentro da área de conhecimento da Educação Física. Além disso,

pelo próprio destaque que o esporte vem assumindo dentro da Universidade e da

cidade, a justificativa é confirmada pelas necessidades que o trabalho impõe:

produção e veiculação de mídias digitais.

Item Quantidade

Filmadora digital 4k
Tripé profissional para filmadora
Capa para filmadora
Placares eletrônicos poliesportivo de parede tamanho grande
Placar eletrônico poliesportivo de mesa
Notebook
Projetor
Tela de projeção
Computador de mesa completo
Mesa para computador
Kit de primeiro socorros
Máquina de lavar roupa
Carrinho de supermercado

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2



Página 4 de 8

3. Laboratório de Cineantropometria e Fisiologia do Exercício (LACFE-DCEFS):

Este espaço presente nas dependências do Departamento das Ciências da

Educação Física e Saúde, conta com materiais permanentes e de consumo que tem

como principal objetivo possibilitar a vivência de situações práticas a serem

desenvolvidas nas disciplinas de Fisiologia do Exercício 1, Fisiologia do Exercício 2,

Medidas e Avaliação, Prática em Medidas e Avaliação,

Para tal há no LACFE-DCEFS instrumentos como: balança digital,

estadiômetro, flexímetro, banco de Wells e Dilon, aparelho de bioimpedância tetrapolar.

esfignomanômetro de coluna de mercúrio e portátil, lactímetro, aparelho para aferição

de colesterol, glicose e triglicérides, esteira ergométrica, cicloergômetro, termômetro

digital de alta precisão de estresse térmico, paquímetros e frequencímetros. Além

disso, tal laboratório conta com um sistema de ergometria PC Elite da Micromed com

sistema eletrocardiográfico para a realização de teste ergométrico.

No entanto, devido ao seu tempo de uso já avançado, uma significativa revisão

na esteira da Micromed é evidente, além da atualização do software adquirido na

mesmo empresa.

Visando à busca da excelência no ensino do curso de bacharelado torna-se

necessária a aquisição de alguns equipamentos:

- analisador de gases: tal instrumento possibilitará o melhor entendimento dos

discentes sobre as variações metabólicas ao longo da prática de um exercício.

- dinamômetro: importante instrumento na mensuração da força máxima tendo

como principal objetivo avaliar o atleta para a prática de um treinamento de força

- compras periódicas de fitas de lactato, glicose, triglicérides e colesterol: tais

materiais de consumo são de importante significado tendo em vista a possiblidade de

utilização tanto na compreensão de parâmetros metabólicos como o limiar anaeróbio

como, a avaliação do metabolismo anaeróbio e aeróbio do atleta.

- paquímetros: atualmente o curso conta com apenas 2 paquímetros adquiridos

à 12 anos sendo que os mesmo encontram-se com problemas de aferição e

estruturais advindos do seu uso. Sendo assim, a aquisição de pelo menos mais 5

equipamentos de cada tamanho é fundamental para a melhor prática dos discentes

principalmente na disciplina de Práticas em Medidas e Avaliação.

- acelerômetros triaxiais: hoje considerado um dos mais importantes

instrumentos para a avaliação do nível de atividade física do indivíduo, e de

características do movimento, sua aquisição poderá agregar mais conhecimento nas
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disciplinas de Medidas e Avaliação, Práticas em Medidas e Avaliação e Epidemiologia

da Atividade Física, Comportamento Motor e Biomecânica.

Além do Laboratório de Cineantropometria e Fisiologia do Exercício outras

instalações e equipamentos se fazem necessários para viabilizarem algumas

disciplinas com solicitação mais específica no curso de Bacharelado e permitir um bom

funcionamento do curso.

4. Laboratório de Treinamento Esportivo:

Este laboratório tem finalidade ampla dentro do curso no atendimento a

diversas disciplinas, sendo as principais: Treinamento Esportivo, Atividades Físicas

para Grupos Especiais, Musculação, Cinesiologia, biomecânica e Medidas e Avaliação.

O laboratório de Treinamento Esportivo permite também a implantação de atividades

de extensão diversas para atendimento da comunidade interna e externa, além de

possibilitar a inserção dos alunos em atividades de pesquisa, contemplando assim o

tripé da universidade.

Equipamentos básicos a serem adquiridos:

Aparelhagem de Treinamento de força/musculação: Equipamentos que

permitam o uso tanto por pessoas com mobilidade normal quanto com restrições

motoras.

Aparelhagem para treinamento de resistência: esteiras e bicicletas

estacionárias, steps, mini trampolins.

Aparelhagem para treinamento de flexibilidade: Espaldares, cordas, elásticos,

colchonetes.

Equipamentos diversos para treinamento de reabilitação e populações

especiais: Bolas grandes, medicine balls, plataformas proprioceptivas, camas elásticas.

A acomodação e uso desses equipamentos requerem espaços próprios e

exclusivos ainda não existentes na UFSJ. Todos são amplamente usados em

treinamento, condicionamento físico geral e reabilitação. Tanto seu funcionamento,

uso e características devem ser devidamente apreendidos pelo graduado em

Educação Física.

6. Laboratório de Análise do Movimento Humano:
Este laboratório tem como finalidade principal atender às disciplinas de

Comportamento Motor, Biomecânica e Cinesiologia, além de dar suporte a outras

disciplinas que possam eventualmente necessitar de análises do movimento humano
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como as disciplinas esportivas e grupos especiais. O laboratório de Análise do

Movimento Humano permite também a implantação de atividades de extensão

avaliativas com parcerias externas, que podem aumentar o intercâmbio entre a

Universidade e Entidades esportivas/reabilitação. Além disso, há possibilidades

amplas de inserção dos alunos em atividades de pesquisa, contemplando assim o

tripé da universidade.

Equipamentos básicos já disponíveis:

Sistema de fotocélulas temporizadoras: Possuímos 1 kit do sistema multisprint

de fotocélulas e tapete de contato que permite realizar uma avaliação completa de

velocidade de deslocamento em corridas de distâncias até 50m, agilidade e saltos

(squat, counter-movement e drop-jump). Parâmetros importantes em análises

biomecânicas.

Sistema de aquisição de sinais biológicos: Possuímos um sistema EMG

systems de 16 canais analógicos-digitais que permite a observação simultânea de dos

sinais e das grandezas físicas envolvidas no movimento como atividade elétrica

muscular, deslocamento articular, velocidade articular e forças produzidas.

Eletrodos de eletromiografia (EMG): possuímos 8 sondas cabeadas para

medição de atividade elétrica na musculatura em situações mais estacionárias ou

deslocamentos em baixas velocidades.

Células de carga de tração/compressão: As células de cargas são utilizadas

em situações onde é importante relacionar força x atividade muscular. Possuímos uma

com capacidade de 500kgf e outra de 50kgf.

Goniômetro eletrônico grandes articulações: permite a medição do

deslocamento/velocidade articular em ângulos bem como a relação dessa angulação

ou velocidade com a produção de força pela musculatura e a atividade elétrica quando

acoplado aos sistemas de EMG e células de carga. Importante no estudo e

compreensão da relação entre essas variáveis nos diversos contextos de movimento

em Educação Física.

Equipamentos básicos a serem adquiridos:

Plataforma de força triaxial: A plataforma permite observação e análises

diversas do movimento humano relacionadas à produção de força como análises do

controle postural, posicionamento do centro de gravidade e centro de pressão em

diversas condições, análise da marcha(caminhada), corridas e saltos.

Sistema de baropodometria: Permite a análise estudo e compreensão da forma

de pisada usada por diferentes indivíduos e em diferentes situações esportivas

estáticas e dinâmicas, através do registro das pressões exercidas pelos pés.
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Sistema de captura de imagem de alta resolução: Sistema composto de

câmeras de alta resolução e frequência de captura que possibilitam análise de

movimentos em alta velocidade e de alta complexidade como os encontrados na

maioria das condições esportivas. É possível o acoplamento com sistemas de

plataforma de força e EMG para uma análise mais global dos movimentos.

Dinamômetro Isocinético Computadorizado de membros inferiores: É um

equipamento para registro e análise de torque articulares e força muscular, para, que

permite avaliar os possíveis desequilíbrios e déficits musculares que levam ao

desgaste prematuro das articulações, fornecendo-nos dados de força, potencia e

resistência muscular proporcionando orientação e direcionamento tanto para

treinamento quanto reabilitação muscular em qualquer população, além de permitir

também a utilização destes dados em produção de pesquisas..

Temporizador de Basin: Permite a investigação de controle de movimento,

aprendizagem motora, e desenvolvimento motor em tarefas de interceptação a alvos

móveis. Tarefas que são difíceis de serem investigadas em campo, devido à alta

complexidade, como as interceptações de bolas nos jogos esportivos, podem ser

compreendidas a partir de simulações de alvos em deslocamento.

Eye tracker: Sistema que permite estudar e compreender as alterações no foco

de atenção e o processamento de informações em diversas condições esportivas,

principalmente nas de interceptação a objetos em deslocamento como bolas, maças e

arcos; entender essas alterações durante o processo de aprendizagem motora e de

desenvolvimento motor.

A acomodação e uso desses equipamentos requer espaços próprios e

exclusivos ainda não existentes na UFSJ.

7. Laboratório de Lutas e Artes Marciais:

As lutas e artes marciais compreendem um amplo escopo de modalidades

esportivas presentes nos mais diversos espaços de intervenção em da Educação

Física, como opção de lazer, condicionamento e alto rendimento esportivo tanto em

população normais quanto com deficiências. O laboratório de lutas permite o bom

desenvolvimento das atividades didáticas das disciplinas de Lutas especificamente,

mas também tem amplo potencial para atividades de extensão que atendam tanto à

comunidade interna quanto externa. Além disso, permite a realização de pesquisas

relacionadas às lutas, principalmente aquelas de cunho ensino-aprendizagem, que são

bastante necessárias para a intervenção profissional, mas pouco realizadas.
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Equipamentos básicos já disponíveis:

Equipamentos de proteção: O DCEFS possui uma grande variedade de

equipamentos de proteção relacionados ao Caratê (luvas, capacetes e afins)

Equipamentos de treinamento: O DCEFS possui uma grande variedade de

equipamentos de treinamento relacionados ao Caratê (luvas foco, raquetes, saco de

pancada e afins)

Tatame de EVA de 3cm: aproximadamente 30m2.

Infraestrutura básica a ser adquirida:

Tatame complementar: Aproximadamente 200m2

Sala específica quadrada com aproximadamente 260m2 (16mx16m), com

janelas altas para segurança e com paredes contornadas por colchões na área de

prática.

__________________________________


