cartilha do

C ALOURO

Bem-vindo à Escola
de Educação Física,
Fisioterapia e
Terapia Ocupacional
A EEFFTO foi fundada em
novembro de 1953.
Atualmente, a Escola possui
quatro departamentos: de
Educação Física, de Esportes, de
Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional. Além dos setores
de ensino e de administração, a
Escola conta com 30
laboratórios, biblioteca,
academia, dois auditórios, um
miniauditório, ginásios
esportivos, sala de dança,
quadras esportivas, piscina,
posto de enfermagem, bem
como diversas outras estruturas
físicas para fortalecer a teoria e
a prática educacional.

A Unidade também tem como um
de seus pilares a extensão, que
compreende diversos projetos
como dança, ginástica para
crianças e idosos, musculação,
atividades aquáticas, atividades de
reabilitação, eventos acadêmicos e
cientíﬁcos, dentre outros.
Outro destaque da Unidade é o
Centro de Treinamento Esportivo
da UFMG, um dos maiores e mais
completos complexos esportivos
do estado, que constitui um órgão
complementar vinculado à
EEFFTO.
Além da graduação, a Escola possui
cursos de pós-graduação em
mestrado, doutorado e
especialização, que abrangem, ao
todo, 23 linhas de pesquisa.

DIRETORIA

(31) 3409-2303 / eeffto-dir@ufmg.br

A Diretoria da Unidade Acadêmica, exercida pelo Diretor e
pela Vice-Diretora, é o órgão ao qual compete supervisionar os
programas de ensino, pesquisa e extensão e a execução das
atividades administrativas, na área da Unidade.
Compõem a atual gestão os professores Gustavo Pereira
Côrtes (Diretor) e Lygia Paccini Lustosa (Vice-Diretora).

ASSESSORIA

(31) 3409-2339

A EEFFTO possui seu próprio portal de informações e notícias!
Por lá, você acompanha novidades sobre cursos, eventos,
oportunidades, defesas de mestrado e doutorado, projetos de
ensino, pesquisa e extensão da EEFFTO, entre outros.
Acesse o site e acompanhe também pelas redes sociais:

www.eeffto.ufmg.br
/EEFFTOUFMG

EEFFTO UFMG

@EEFFTO

(31) 97537-0084

@EEFFTO_UFMG

comunicaeeffto@gmail.com

SEÇÃO DE ENSINO

(31) 3409-2309 / sensino@eeffto.ufmg.br

A Seção de Ensino tem como função o atendimento e
orientação de alunos e público externo no que se refere aos
cursos de graduação da Unidade. Além disso, compete ao órgão a
emissão de documentos relativos à vida acadêmica do graduando
e lançamentos de dados acadêmicos dos alunos a cada semestre.

BIBLIOTECAS

(31) 3409-2312 / biblioteca.eeffto@gmail.com

O Sistema de Bibliotecas da UFMG é constituído por 27
bibliotecas vinculadas à Biblioteca Universitária, que são
responsáveis pelo oferecimento à comunidade universitária de
serviços e produtos de informação necessários ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão
na UFMG, bem como de acervos especíﬁcos em suas áreas de
abrangência.
Para ter acesso ao acervo, é necessário que o aluno solicite sua
carteira na biblioteca, munido de documento de identidade e
comprovante de matrícula. A carteira é válida em todo o Sistema
de Bibliotecas da UFMG, enquanto for mantido o vínculo
institucional.
Para informações e novidades sobre o Sistema de Bibliotecas
da UFMG, acesse www.bu.ufmg.br.

COLEGIADOS
São órgãos responsáveis pela edição das normas que
disciplinam questões didáticas relativas ao curso. Reúnem,
regularmente, seus Coordenadores e Sub-Coordenadores,
além de representantes dos Departamentos e três
representantes discentes nomeados. Entre suas inúmeras
funções, destacam-se: coordenar e orientar as atividades do
curso; elaborar pré-requisitos, créditos e disciplinas para o
currículo do curso; avaliar representações e recursos sobre
matéria didática; deliberar sobre questões relativas à matrícula,
reopção, dispensa de disciplina, transferência e obtenção de
novo título, dentre outras atividades.

CTE

(31) 3409-2325 / cte@eeffto.ufmg.br

O Centro de Treinamento Esportivo (CTE) é uma parceria
entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o
Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ), que visa o
estabelecimento de uma política integrada de desenvolvimento
técnico-cientíﬁco de atletas e treinadores de alta performance.
Ademais, o órgão promove um intercâmbio entre pesquisa e
prática cientíﬁca para o desenvolvimento de atletas.
Atualmente, o CTE é constituído de pista de atletismo com
padrões internacionais e um parque aquático capaz de abrigar
atletas de alto nível e oriundos de diversas modalidades
aquáticas.

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

(31) 3409-2323
colgraded-ﬁs@eeffto.ufmg.br

terceiro andar
prédio antigo

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

(31) 3409-4784 ou 3409-4786
colgradﬁsio@eeffto.ufmg.br

terceiro andar
prédio novo

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL

(31) 3409-4785
colgradter-ocup@eeffto.ufmg.br

terceiro andar
prédio novo

DIRETÓRIO ACADÊMICO

(31) 3409-2318
ouvidoriadaef@hotmail.com

O Diretório Acadêmico (DA) é uma entidade estudantil que
visa solucionar problemas, representar os interesses e direitos
dos estudantes nos órgãos colegiados, além de promover ações
culturais. Atualmente os três cursos da EEFFTO possuem DA e
todos os alunos podem participar.

EXTENSÃO

(31) 3409-2314 / cenex@eeffto.ufmg.br

O Cenex (Centro de Extensão) presta assessoria na implantação e
execução das ações de extensão ofertadas pela EEFFTO. A extensão
é processo educativo, artístico, cultural e cientíﬁco, articulado com o
ensino e a pesquisa, de forma indissociável, cujo objetivo é ampliar a
relação da Universidade com a sociedade. Os alunos de graduação
(desde o 1º período) podem participar das atividades de extensão,
que são realizadas sob as formas de programas, projetos, cursos,
eventos (congressos, seminários, ciclos de debates, exposições,
espetáculos, eventos esportivos, festivais), prestação de serviços,
assessorias e consultorias, entre outras. As atividades de extensão
são programadas para serem acessíveis a todos, tendo a coordenação
de professores e técnico-administrativos da Unidade, com orientação
em conjunto aos acadêmicos desta Universidade – estagiários,
bolsistas ou voluntários.

PESQUISA

(31) 3409-2317 / napq@eeffto.ufmg.br

A pesquisa cientíﬁca tem o objetivo de produzir novos
conhecimentos. Os alunos de graduação podem vincular-se aos
projetos de pesquisa como alunos de iniciação cientíﬁca, a ﬁm de
aprenderem e colocarem em prática os fundamentos do
trabalho acadêmico, de produção e divulgação de conhecimento.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CEU: os alunos da UFMG podem desfrutar do
CEU:
os alunos
da UFMG podem
desfrutar do Centro
Centro
Esportivo
Universitário
(CEU), que

Esportivo
Universitário
que conta com piscinas,
conta
com piscinas,
quadras (CEU),
(tênis, vôlei,
quadras parque
(tênis, vôlei,
basquete...),
infantil, cantina e
basquete...),
infantil,
cantina e parque
vestiários.
Maiswww.ufmg.br/ceu
informações: www.ufmg.br/ceu
Maisvestiários.
informações:

FUMP: a Fundação Mendes Pimentel (Fump) é uma
instituição sem ﬁns lucrativos, gerenciada pela UFMG, que
tem como missão prestar assistência estudantil aos alunos de
baixa condição socioeconômica, facilitando o acesso à
alimentação, saúde, moradia, transporte, aquisição de material
escolar, dentre outros. Para informações sobre como obter o
auxílio, acesse: www.fump.ufmg.br

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS: para saber
a localização, o horário de funcionamento, valores, dentre
outras informações, acesse:
www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=137

ÔNIBUS INTERNO: para consulta dos horários e
itinerários das linhas que circulam gratuitamente no Campus
Pampulha, acesse: www.ufmg.br/servicos/onibus.shtml
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