
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – BELA VISTA 
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL 

 
 

PORTARIA Nº 42, DE 23 DE JUNHO DE 2015 

 
 A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – Campus Cuiabá - Bela Vista, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 630, de 18.04.2013, publicada no D.O.U em 

19.04.2013, 

 

 

Ø CONSIDERANDO, a finalização dos trabalhos da comissão designada pela Portaria nº 

07, de 06.02.2015;  

             
   
  RESOLVE: 

 

            I – Aprovar o REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ATIVIDADES 

FÍSICAS E SAÚDE - NATIFISA do IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista. 

 

     II - Cientifiquem-se e cumpram-se. 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ATIVIDADES FÍSICAS E SAÚDE - NATIFISA 

 
 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Este regulamento tem por finalidade disciplinar a utilização dos espaços físicos 

e equipamentos destinados às práticas de atividades físicas e as ações desenvolvidas pelo 

Núcleo de Atividades Físicas e Saúde do Câmpus Cuiabá Bela – Vista (NATIFISA), 

observadas as disposições contidas no Regimento Interno e demais normas e regulamentos 

que regem este câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso. 

 

§ 1º A gerência das atividades que utilizam infraestrutura de que trata o caput são de 

competência do Núcleo de Atividades Físicas e Saúde (NATIFISA), excetuando-se os eventos 

promovidos por outros órgãos da instituição, que deverão solicitar ao referido Núcleo a cessão 

dos espaços necessários. 

 

§ 2º: O NATIFISA contempla os seguintes espaços físicos no Câmpus Cuiabá - Bela 

Vista: 

 

I. Quadra Poliesportiva. 

II. Sala de Musculação.  

III. Sala de Dança e Ginástica. 

IV. Demais estruturas que venham a ser construídas e direcionadas às práticas de ativi-

dades físicas no âmbito da Instituição. 

 
Art. 2° O NATIFISA tem o objetivo de auxiliar toda a comunidade do Câmpus Cuiabá 

Bela – Vista no que diz respeito à gestão e orientação relacionadas ao usufruto dos espaços e 

equipamentos destinados aos eventos e/ou programas extracurriculares de ordem educativa, 

esportiva, cultural, social, bem como nas ações relacionadas à qualidade de vida e prevenção 

da saúde geral de seus participantes.   

 

 
CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO E UTILIZAÇÃO  
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Art. 3º O Complexo de infraestrutura constante do § 2º, art. 1º, será gerenciado pelo 

NATIFISA, sendo os servidores nomeados através de Portaria que os designarão como 

gestores das atividades e que envolverão a utilização desses espaços físicos e equipamentos 

durante o ano letivo. 

 
I - Os espaços e equipamentos gerenciados pelo NATIFISA poderão ser utilizados 

por todos os servidores do Câmpus Cuiabá Bela – Vista; pelos alunos regularmente matricula-
dos e com frequência acadêmica satisfatória; e também, ao público externo, mediante projetos 
específicos a serem firmados e desenvolvidos em parceria com a Coordenação de Extensão 
deste Câmpus. 

 
II - As solicitações para uso de espaços e equipamentos a que se refere o inciso an-

terior deverão ser feitas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante re-
querimento a ser encaminhado via e-mail institucional ao NATIFISA.   

 
III - Fica a cargo do NATIFISA estabelecer a grade de horários e vagas, por período, 

para uso dos espaços e equipamentos obedecendo ao disposto no caput do art. 2°. 
 
IV - O NATIFISA poderá restringir ou suspender o uso de quaisquer espaços e equi-

pamentos, em razão de uso inadequado, desrespeito ao regulamento ou realização de aulas, 
treinamentos ou eventos esportivo-culturais, ou por qualquer outro motivo justificado. 
 

Art. 4º Todos os usuários terão um cadastro individual onde serão armazenados seus 

treinos, avaliações e outros dados dependendo do programa ou projeto desenvolvido.  

 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DOS USUÁRIOS  

   
 

Art. 5º O usuário deverá zelar pelos seus pertences nos ambientes citados no § 2º do 

art. 1º, não sendo responsabilizada a Instituição, seus servidores e demais colaboradores em 

caso de danos, furtos ou extravios. 

 
Art. 6º É dever do usuário realizar exames médicos periódicos, que atestem suas 

condições físicas para iniciar um programa de exercícios nos ambientes que envolvam o 

NATIFISA. 

 

Art. 7º Todo e qualquer usuário da academia de musculação deverá realizar, 
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obrigatoriamente, uma anamnese e uma avaliação física para iniciar um programa de 

treinamentos resistidos. 

 

Art. 8º Aos alunos (as) menores de 18 anos é obrigatória a apresentação de 

Declaração de Autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais, para participação nas 

atividades da academia de musculação. 

 
 

Art. 9º Todos os treinos elaborados pelos (as) professores (as) de Educação Física do 

IFMT – Câmpus Cuiabá - Bela Vista deverão ser respeitados e seguidos integralmente até a 

sua substituição, de acordo com os preceitos do treinamento desportivo.  

 

 

Art. 10 O tempo de duração das aulas e dos treinos será definido pelo responsável por 

cada atividade, sendo os grupos, equipes ou turmas previamente definidos pelo NATIFISA, 

podendo haver variação de carga horária, individuais ou não, conforme orientação única e 

exclusiva do (a) professor (a) de Educação Física, ou membro do NATIFISA responsável pelo 

período. 

 

Parágrafo único – Sugestões de treinos trazidas pelos usuários serão previamente 

analisados pelos professores de Educação Física da Instituição. 

 

Art. 11 Deverão ser utilizados por todos os usuários (as) dos ambientes do NATIFISA, 

calçados e vestimentas apropriados para a prática de atividades corporais conforme a natureza 

de cada vivência e espaço.  

 
Art. 12 Será expressamente proibida a utilização e/ou comercialização de 

suplementos alimentares de qualquer tipo e/ou procedência nos ambientes do Câmpus Cuiabá 

– Bela Vista, sob pena de desligamento imediato do (s) envolvido (s) em atividades destas 

naturezas. 

 
Art. 13 Não é permitido o uso de fogos de artifício ou similares nos ambientes do 

NATIFISA. 

 

Art. 14 Não é permitido adentrar aos espaços citados no § 2º do art. 1°, com animais 

de qualquer espécie, ainda que de pequeno porte ou presos em correntes ou cordas, exceto 
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em atividades previamente aprovadas pelo núcleo. 

 

Parágrafo Único: O previsto no caput deste artigo não se aplica às seguintes 

situações: 

I - Animais destinados à pesquisa científica.  

II - Animais utilizados como guias de Deficientes Visuais. 

 
Art. 15 Os participantes deverão seguir a orientação dos (as) professores (as) de 

Educação Física para a correta utilização dos aparelhos e objetos gerenciados pelo NATIFISA, 

zelando pela manutenção dos mesmos. 

 
Parágrafo Único: No caso de verificação de danos e avarias em qualquer espaço ou 

equipamento, o NATIFISA deverá ser comunicado imediatamente. 

 
Art. 16 Será de responsabilidade do (a) usuário (a) que utilizar o equipamento 

recolocá-lo no lugar após utilização bem como higienizá-lo sempre que necessário; 

 

Art. 17 Os usuários do NATIFISA deverão manter conduta compatível com o ambiente 

e convívio social democrático, respeitando os demais participantes, evitando colocar em risco 

sua segurança, saúde ou tranquilidade. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
 

Art. 18 Os usuários que infringirem ou descumprirem qualquer uma das regras 

estabelecidas neste regulamento estarão sujeitos à perda do direito de frequentar os espaços 

destinados à prática de atividades físicas do câmpus, sendo passíveis também de outras 

sanções previstas no Regulamento Disciplinar e/ou Regimento Interno do Câmpus Cuiabá – 

Bela Vista. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19 Em casos de acidentes envolvendo os usuários nos ambientes citados no 
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parágrafo único do art. 1º, competirá ao servidor ou colaborador presente no momento do fato, 

mesmo não sendo este vinculado ao NATIFISA, executar os seguintes procedimentos: 

 

I - Providenciar o isolamento do local do acidente, resguardando a segurança dos 

usuários envolvidos e demais presentes no ambiente; 

II - Realizar contato imediato com o serviço especializado em socorros de urgência 

caso seja caracterizada a necessidade; 

III - Orientar os usuários discentes e/ou os responsáveis destes, regularmente matri-

culados, quanto aos procedimentos de contato, solicitação e acionamento de apólice de seguro 

estudantil. 

IV - Informar ao Núcleo de Apoio ao Educando (NAE) acerca das ocorrências; e 

V - Informar a Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) quando houver servido-

res envolvidos nas ocorrências. 

 

Art. 20 Não compete aos servidores e/ou demais colaboradores da Instituição 

envolvidos nas situações do artigo anterior, responsabilizar-se com despendidos médico-

hospitalares ou quaisquer outras naturezas de custos. 

 

Art. 22 Os casos omissos serão analisadas e decididos pelo NATIFISA e, quando 

necessários submetidos ao Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e à Direção-Geral. 

 

Art. 23 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 


