
RESUMO DO REGULAMENTO DO NPC

CAPÍTULO V

DOS USUÁRIOS

Art.  7 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 monitor (a), sobre qualquer irregularidade identificada

no que diz respeito aos equipamentos e materiais utilizados no laboratório.

Art. 8 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 musculação ou de qualquer outra atividade desenvolvida no NPC.

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

ca, sala de dança, piscina ou Laboratório de Antropometria e Fisiologia do Exer-

cício (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 ativida-

des.

Art. 9 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 dispo-

níveis no NPC. Caso perceba a falta ou dano de qualquer material do NPC, in-

formar imediatamente à secretaria/almoxarifado do NPC.

Art. 10 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. 11 Os materiais disponíveis no LAFEX somente poderão ser utilizados no local e

para as atividades descritas no Artigo 6° item I deste Regimento.

CAPÍTULO XIII

DAS COMPETÊNCIAS DOS DISCENTES

Art. 20 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. 21 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.  22 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. 23 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. 24 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. 25 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. 26 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.


