
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 131, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

  
Regimento do Laboratório Pedagógico de
Fisiologia do Exercício Físico -
Departamento de Educação Física

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº 58/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, da conselheira Káchia
Hedeny Techio (documento 0190936);

Despacho Decisório da Câmara de Graduação, em 08-08-2019 (documento 0204108);

Deliberação na 101ª sessão Plenária em 27-08-2019; 

 

R E S O L V E :

Art. 1º  Aprovar o Regimento do Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico vinculado
ao Departamento de Educação Física nos termos do documento de nº 0241632.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
09/10/2019, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0252446 e o código CRC 36E75BA8.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

Referência: Proces s o nº 999551421.000010/2019-16 SEI nº 0252446
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REGIMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO 

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA- LAPEFE. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

 

Art 1º - O presente regimento disciplina os aspectos de organização e funcionamento 

administrativo do Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico. 

 

Art 2º - O Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico é uma unidade de 

ensino e pesquisa vinculado diretamente ao departamento de Educação Física do Núcleo 

de Saúde da   Fundação Universidade Federal de Rondônia.  

 

Art 3º -  O Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico deve ser 

exclusivamente utilizado para fins pedagógicos e científicos, no âmbito das atividades 

acadêmicas. 

 

Art 4º- O Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico poderá ser utilizado 

pelos cursos da área da saúde, com prioridade para o curso de Educação Física. 

 

Art 5º -  O não cumprimento das normas de utilização, ou a utilização indevida dos 

equipamentos podem levar ao cancelamento da permissão de acesso à sala. 

 

Art 6º - Todos os utilizadores devem usar o Laboratório Pedagógico de Fisiologia do 

Exercício Físico com civismo, sentido de organização e disciplina, e devem ajudar a 

preservar os equipamentos, a sala e um bom ambiente de trabalho. 

 

Art 7º - Não é permitido fumar ou utilizar comidas e bebidas no Laboratório Pedagógico de 

Fisiologia do Exercício Físico. 

 

Art 8º- É obrigatório manter a sala limpa e arrumada.  Não deixar lixo em cima das mesas 

ou no chão.  
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Art 9º- Não é permitido alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário.  

 

Art 10º· Sem autorização específica, nenhum utilizador poderá retirar do Laboratório 

Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico qualquer recurso, seja de que tipo for.  

 

Art 11º - Não é permitido alterar ou tentar alterar a configuração de software dos 

equipamentos.  

 

Art 12º- · O utilizador deve ter o cuidado de desligar o equipamento no final de seu uso.  

 

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

Art 13º- Aulas práticas sobre testes físicos, a serem realizados através dos equipamentos do 

Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico, com alunos do curso de Educação 

Física. 

 

Art 14º- Trabalhos de pesquisas que incluam a avaliação de qualidades físicas. 

 

Art 15º- Aulas práticas sobre avaliações físicas, com a participação de alunos dos cursos da 

área da saúde, propiciando nos mesmos o desenvolvimento de habilidades 

multiprofissionais. Tais habilidades servirão de ferramenta no mercado de trabalho no 

atendimento com os indivíduos que realizam atividades físicas com a finalidade de melhorar 

sua saúde. 

 

Art 16º- Só é permitida a permanência no Laboratório Pedagógico de Fisiologia do 

Exercício Físico, com a presença do Docente. 
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CAPÍTULO III 

DAS AVALIAÇÕES 

 

 

Art 17º- O Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico será avaliado 

continuamente, com apresentação anual de relatórios, através de Comissão Própria criada 

para este fim, tendo a participação direta do Núcleo Docente Estruturante/NDE do curso. 

O processo de avaliação levará em conta os seguintes aspectos: 

§ 1º - A percepção dos estudantes sobre a importância do laboratório para a formação 

destes; 

 

§ 2º- Disciplinas do curso que utilizam o laboratório; 

 

§ 3º- Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão vinculados ao laboratório; 

 

§ 4º-- Utilização do laboratório por outros cursos da UNIR;  

 

§ 5º- A necessidade de reformulação do projeto no todo ou em parte. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

 

Art. 18º O Laboratório Pedagógico de Fisiologia do Exercício Físico será de uso 

prioritário para as atividades de ensino dos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Rondônia. 

  

Art 19º - Serão usuários do laboratório docentes, técnicos administrativos, discentes 

e integrantes da comunidade em geral. 
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Art 20º Compete a cada usuário formas específicas de utilização do Laboratório. 

Compete:  

§ 1º Aos docentes:  

 Acompanhar os alunos durante as aulas realizadas no LAPEFEF: 

 Zelar pela organização e disciplina no espaço, colaborando com a 

conservação dos equipamentos e a manutenção do ambiente de trabalho. 

 Orientar aos alunos para o uso correto dos equipamentos. 

 Comunicar ao coordenador qualquer anormalidade ocorrida no interior do 

laboratório, seja ocorrência relativa a segurança ou qualquer situação que 

envolva os demais usuários; seja questões de equipamentos ou instalações 

físicas. 

 

§ 2º Aos técnicos administrativos: 

 Agendar junto aos docentes dia e horário para o uso do LAPEFEF. 

 Abrir as dependências do laboratório para o acesso ao pessoal da limpeza, 

com a responsabilidade de fechar o local após a conclusão dos trabalhos. 

 Solicitar e acompanhar todas as atividades de manutenção do espaço físico e 

seus equipamentos. 

§ 3º Aos discentes: 

 Frequentar as dependência do LAPEFEF e utilizar os equipamentos sempre 

com a orientação e presença de um docente. 

 Zelar pela organização e disciplina no espaço, colaborando com a 

conservação dos equipamentos e a manutenção do ambiente de trabalho. 

 Comunicar ao docente que o estiver acompanhando qualquer anormalidade 

ocorrida no interior do laboratório, seja ocorrência relativa a segurança ou 

qualquer situação que envolva os demais usuários; seja questões de 

equipamentos ou instalações físicas. 

§ 4º integrantes da comunidade em geral    

 Seguir todas as orientações dadas pelos docentes e discentes durante as 

atividades de ensino. 
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CAPÍTULO V 

 

DAS NORMAS DE SEGURANÇA ADEQUADAS ÁS NECESSIDADES DO 

LABORATÓRIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

FÍSICO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA- LAPEFE 

 

Art 21º A sala de avaliação física deverá ser suficientemente ampla para acomodar 

todo o equipamento necessário à realização dos testes. 

 

      Art. 22º Não deverá conter mobiliário ou outros objetos desnecessários. 

         

Art 23º A área livre da sala deverá permitir a circulação de, pelo menos, 3 pessoas, 

caso ocorra necessidade de acesso a situações emergenciais. 

 

Art 24º O laboratório deverá ser bem iluminado, limpo e com controle da temperatura 

ambiente (entre 18 e 22ºC) e umidade relativa do ar (entre 50 e 70%); 

 

Art 25º Durante testes ergoespirométricos é impossível a comunicação verbal do 

avaliado com o examinador, sendo conveniente a utilização de um pôster apresentando a 

escala de Borg. modificada, para a indicação manual da sensação subjetiva de cansaço. 

Essa peculiaridade da ergoespirometria deverá ser explicada ao avaliado antes do início 

do teste. 

 

§ 1º A esteira deverá ser controlada eletronicamente e estar apta para suportar avaliados 

com diferentes pesos corpóreos (pelo menos até 157,5 kg); deve oferecer a possibilidade 

de regulagem da velocidade, elevação (inclinação) e tempo de exame, observando-se a 

velocidade mínima de 1,6 km/h e máxima de, no mínimo, 12,8 km/h, além de inclinação 

variando de zero até, pelo menos, 24%; a área de trabalho deve permitir tanto a caminhada 

quanto a corrida (a plataforma da esteira deve ter, no mínimo, 127 cm de comprimento e 

40,64 cm de largura); recomenda-se a presença de apoios laterais e frontal, uma vez que 

esses dispositivos são importantes na adaptação do avaliado à esteira; recomenda-se que 

o equipamento disponibilize programação automática de velocidade, de inclinação e do 

tempo de exame, com intervalos de, no mínimo, um minuto entre os estágios do exame; 

compensação automática de velocidade em função do peso do avaliado  é outro requisito 

importante. 
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Art 26º Devem ser observados e anotados sinais e sintomas do avaliado, tais como 

palidez, tontura, sudorese e dispneia, relacionando-os à condição hemodinâmica e à 

resposta eletrocardiográfica frente ao esforço. Neste caso será solicitado ao avaliado a 

interrupção da prática. 

 

Art 27º Nas aulas práticas, o aluno deverá levar separadamente vestimenta adequada para 

atividade física (roupas de malha e tênis) e realizar a troca antes da prática. 

 

Art 28º Os utensílios de corte e equipamentos elétricos devem ser utilizados de forma 

adequada a fim de evitar acidentes. 

 

Art 29º Qualquer tipo de alimento ou bebida (exceto água em garrafas plásticas) não 

poderá ser consumido nas dependências do Laboratório, salvo em caso de estudos com 

suplementação nutricional em que o suplemento, obrigatoriamente, necessita ser ingerido 

em ambiente laboratorial. 

 

Art 30º As questões omissas neste Regimento serão discutidas e definidas pela 

Coordenação do Laboratório e, quando necessário, pela Coordenação do Curso de 

Educação Física e Núcleo de Saúde. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA ACECSIBILIDADE  

 

Art 31º   As dependências e instalações físicas do Laboratório Pedagógico de 

Fisiologia do Exercício Físico deverão ser acessíveis a todos os usuários 

independentemente da idade, dificuldade de locomoção e outros aspectos que 

possam indicar limitação. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS EQUIPAMENTOS INSUMOS 

 

 

Art 32º Os equipamentos insumos do LAPEFEF são de uso especificamente desse 

laboratório não podendo ser remanejados para outros locais ou unidades administrativas 

e acadêmicas. 
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Art 33º Os equipamentos e insumos do LAPEFEF serão adquiridos através de: 

 

            § 1º Compras pela UNIR, a partir de solicitação do coordenador do laboratório; 

            § 2º Compras por grupo de pesquisa a partir de aprovação em editais de 

financiamento;  

          § 3º Compras a partir de convênios com instituições diversas 

         Art 34º A atualização dos equipamentos insumos do LAPEFEF serão da seguinte 

formas: 

          § 1º Diagnóstico junto aos fabricantes sobre as inovações tecnológicas com 

relação aos equipamentos insumos; 

        § 2º Levantamento junto as instituições de ensino superior e pesquisa sobre as 

inovações tecnológicas com relação aos equipamentos insumos; 

         § 3º No caso de defasagem dos equipamentos insumos será solicitado à 

administração superior da UNIR a atualização dos mesmos. 
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