
PLANO INSTRUCIONAL 

 

TURMA: 20201.6.875.1D 

CURSO: Licenciatura em Educação Física 

COMPONENTE CURRICULAR: 39214 – LIC 0420 – Planejamento e Organização de Eventos 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Gertrudes Nunes de Melo 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 44 aulas 

 

 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMEST 

RE/SEME 
STRE) 

AULA TEM OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORA 

TIVA/ 
PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1 1 Apresentação do plano 

instrucional para 

atividades não 
presenciais da 

disciplina.  

Iniciar o tema: 
Contextualização 

histórica de eventos na 

Educação Física. 

Dirimir dúvidas dos 

discentes em relação à 

implantação e 
desenvolvimento de 

atividades de ensino 

não presenciais 
 

Entender conceitos; 

Contextualizar a 

relação histórica de 
eventos na Educação 

Física. 

Webaula síncrona; 

 

Envio de material 
sobre o tema da 

próxima aula. 

 
Pasta 

Não se aplica 17/08/2020 

 

a 
 

21/08/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

2 1 2 Conceitos de 
organização e 

administração 

esportiva. 

 
 

Compreender 
informações básicas a 

respeito das técnicas, 

métodos e aspectos 

teórico-práticos da 
organização e 

administração de 

eventos na área de 
Educação Física. 

Envio de material 
didático. 

 

 

Pasta 
Assincrona 

Fórum de 
discussão sobre 

temática abordada 

em aula. 

24/08/2020 
 

a 

 

28/08/2020 

Não se aplica 30 3h/a 

3 1 3 Tipologia dos Eventos 

esportivos e as 

dimensões sociais: 
educacional, 

participativo, 

rendimento 

Conhecer os tipos de 

eventos que podem ser 

planejados e 
executados na 

Educação Física. 

Momento 

síncrono para 

debater produções 
científicas. 

Questão de 

múltipla 

31/08/2020 

 

a 
 

04/09/2020 

20 Não se aplica 3h/a 

4 1 4 Empreendedorismo e 

plano de negócios.  

Conhecer os 

fundamentos gerais da 

administração 

Envio de material 

didático. 

Assincrona 

Proposição de 

tarefa. 

09/09/2020 

 

a 

30 Não se aplica 3h/a 



esportiva. 

Planejar, organizar, 
desenvolver e avaliar 

um evento esportivo 

e/ou acadêmico 
científico. 

 

Pasta 
 

 

 

11/09/2020 

5 1 5 Planejamento 

estratégico. 

Compreender os 

processos de 

planejamento 
estratégico e 

marketing em eventos. 

Momento 

síncrono para 

debater produções 
científicas. 

Não se aplica 14/09/2020 

 

a 
 

18/09/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

6 1 6 Estratégias de 

marketing em 
Educação Física. 

Analisar criticamente 

a função do marketing 
na organização de 

eventos esportivos. 

Webaula síncrona 

 
 

Reforçando o 

conteúdo com 
questionário. 

21/09/2020 

 
a 

 

25/09/2020 

30 Não se aplica 3h/a 

7 1 7 Modelos estratégicos 

de gestão esportiva. 

Discutir modelos que 

podem ser utilizados 

na gestão do desporto. 

Envio de material 

didático. 

Assincrona 

 
Pasta 

Fórum de 

discussão sobre 

temática abordada 

em aula. 

28/09/2020 

 

a 

 
02/10/2020 

Não se aplica 20 3h/a 

8 1 8 Sistemas de disputas 

para competição 

(campeonatos, 
torneios, festivais). 

 

Entender os principais 

tipos de competições 

desportivas. 

Webaula síncrona 

 

 

Questão de 

múltipla 

05/10/2020 

 

a 
 

09/10/2020 

20 Não se aplica 3h/a 

9 1 9 Ranking esportivo. Compreender 
conceitos e 

características 

relacionadas aos 

rankings esportivos. 

Envio de material 
didático. 

 

Pasta 

Assincrona 

Não se aplica 13/10/2020 
 

a 

 

16/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

10 1 10 Comitês Olímpicos e 

sistema esportivo 

mundial. 

Compreender o 

sistema de 

funcionamento dos 
comitês olímpicos e 

sua relação com o 

sistema esportivo. 

Envio de material 

didático. 

Assincrona 
 

Pasta 

Não se aplica 19/10/2020 

 

a 
 

23/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 



11 1 11 Discutindo o 

planejamento e 
organização de 

eventos. 

Construção de projetos 
de eventos em 

educação física. 

Discutir estratégias de 

planejamento e 
organização de 

eventos. 

Momento 

síncrono para 
debater produções 

científicas. 

Não se aplica 26/10/2020 

 
a 

 

30/10/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

12 1 12 Organização de 

eventos científicos. 

Conhecer etapas que 

compõem o processo 
de organização de 

eventos científicos. 

Webaula síncrona 

 
 

Proposição de 

tarefa. 

03/11/2020 

 
a 

 

06/11/2020 

30 Não se aplica 3h/a 

13 1 13 PPCC – realização de 
evento virtual. 

Planejar evento virtual, 
destacando as etapas. 

Envio de material 
didático. 

Assincrona 

 
Pasta 

Não se aplica 09/11/2020 
 

a 

 
13/11/2020 

Não se aplica Não se aplica 3h/a 

14 1 14 PPCC – realização de 

evento virtual. 

Realizar evento virtual 

colocando em prática a 

teoria desenvolvida em 
aula. 

Momento 

síncrono para 

debater produções 
científicas. 

 

Reforçando o 

conteúdo com 

questionário. 

16/11/2020 

 

a 
 

20/11/2020 

50 50 3h/a 

15 1 15 Revisão geral  Revisar conteúdos Webaula síncrona 

 

Reforçando o 

conteúdo com 
questionário. 

23/11/2020 

 
a 

 

27/11/2020 

20 Não se aplica 3h/a 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

OBS: A nota final do discente no período será o total de 300 pontos e dividido por 3, pois será obtido nos blocos avaliações de 100 pontos ao longo do semestre. 

300 pontos 

Carga horária já ministrada: 04aulas 

 

 
Assinatura do Docente: 

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  
 

Local/Data da Aprovação: 


