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PLANO DE CURSO
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Licenciatura em Educação Física
Disciplina: Planejamento e Organização de Eventos
Professor: Gilson Pereira Souza
E-mail: gilson.souza@fasete.edu.br
Código: DIV84
Carga Horária: 40 h
Créditos: 02
Pré-requisito: ---Período: IV
Ano: 2017.2
2. EMENTA:
Estrutura administrativa da Educação Física e do Esporte. Planejamento de eventos esportivos
e recreativos. Competições esportivas: modelos organizacionais e sistemas de disputas.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
 Analisar as teorias clássicas e seus princípios gerais.
 Conhecer os modelos e tipos de gestão de instituições e de eventos em Educação Física,
esporte e lazer: tipos e estrutura organizacional.
 Oferecer conhecimentos sobre os modelos e técnicas de organização de eventos físicoesportivos: como criar, como planejar, como comercializar e como gerir (estudo de
casos).
 Propiciar a participação no planejamento, marketing, organização, gestão e avaliação de
eventos físico-esportivos: diagnóstico, desenvolvimento e avaliação de um projeto de
intervenção.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:
 Conhecer os procedimentos básicos para organização de eventos físico-esportivos;
 Criar, planejar, coordenar e gerenciar eventos físico-esportivos;
 Analisar criticamente os procedimentos administrativos na gestão de eventos em
educação física, com o intuito de detectar erros, apontar melhores linhas de ação e
desenvolver o espírito ético.
 Identificar as características básicas dos modelos e técnicas de organização de eventos
físico-esportivos.
 Dominar os princípios do planejamento e marketing dos eventos físico-esportivos;
 Entender as possíveis formas de captação de recursos para viabilizar a
operacionalização de um projeto de evento físico-esportivo.
 Entender as características básicas para a busca de patrocínio, atentando para a
elaboração de um projeto convidativo, objetivo e exequível.
Conhecer os principais tópicos de desenvolvimento e avaliação de um projeto de intervenção de
eventos físico-esportivos.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1ª Etapa:
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Evento: Estrutura administrativa da Educação Física e do Esporte.
O que é Evento?
Jogos Olímpicos
Eventos esportivos no Brasil
Tipologia dos eventos
Planejamento de eventos esportivos e recreativos
Projeto
Anatomia de um projeto
Tipos de retorno para patrocinador
Formas de captação de recursos
Desenvolvimento de projetos e eventos físico-esportivos
Trabalho em equipe
Regulamentação de eventos
Regulamentos gerais
Regulamentos específicos
Organização, aplicação e avaliação de projetos de acampamentos.
Planejamento, organização e intervenção em projetos.
Gincanas
Organização
Projetos
Diagnósticos de projetos de amparo ao esporte e eventos físico-esportivos
2ª Etapa:
Competições esportivas: modelos organizacionais e sistemas de disputas.
Tipos de disputa
Eliminatória simples
Eliminatória dupla
Eliminatória Bagnall-Wild
Rodízio simples
Rodízio duplo Rodízio lombardo
Rodízio em série
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Rodízio combinado
Play-off
Sistema Suíço
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
O conteúdo programático será assim desenvolvido:
Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e
síntese dos conhecimentos das respectivas Unidades Temáticas.
Leituras recomendadas e elaboração de textos em aula: serão indicadas com a finalidade de
proporcionar ao graduando oportunidades para (a) consulta de uma bibliografia específica
relacionada com a disciplina e (b) desenvolvimento das suas capacidades de análise, síntese e
crítica.
Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular a
participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos para
(a) apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina e (b) desenvolver suas capacidades
crítica e criativa.
Seminários: realizados pelos graduandos para que estes apresentem, embasados pela literatura,
uma síntese e análise dos temas propostos, bem como suas ideias pessoais.
Estudos de caso: para aproximar as discussões conceituais e teóricas da realidade profissional,
serão analisados casos que envolvam o conteúdo da disciplina e acontecimentos reais ou
simulados, analisando situações-problemas e propondo soluções.
Recursos audiovisuais: para viabilizar o aprendizado serão utilizados diapositivos, textos
jornalísticos, filmes, músicas e poesias.
Visitas monitoradas: os graduandos irão a locais determinados, seja para conhecer os espaços
da intervenção profissional, para observar e avaliar a intervenção do profissional e as atividades
sistematizadas da Educação Física e/ou Esporte, assim como as relações interpessoais deste
contexto.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a ETAPA DE AVALIAÇÃO (P1):
a) Avaliação Institucional, com questões dissertativas e objetivas; individual; valor: 10,0
(dez) pontos;
AVALIAÇÕES SECUNDÁRIAS (AS):
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b) Avaliação de participação nas discussões e na construção do conhecimento em sala de
aula; individual; valor: 5,0 (cinco) pontos;
c) Projeto de Intervenção; em grupo; valor: 10,0 (dez) pontos;
d) Atividade Dirigida; em grupo; valor: 5,0 (cinco) pontos;
2a ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) Avaliação Institucional, com questões dissertativas e objetivas; individual; valor: 10,0
(dez) pontos;
AVALIAÇÕES SECUNDÁRIAS (AS):
b) Avaliação de participação nas discussões e na construção do conhecimento em sala de
aula; individual; valor: 5,0 (cinco) pontos;
c) Projeto de Intervenção; em grupo; valor: 10,0 (dez) pontos;
d) Atividade Dirigida; em grupo; valor: 5,0 (cinco) pontos;
2a CHAMADA: A prova será cumulativa de acordo com os conteúdos trabalhados;
individual; valor 10,0 (dez) pontos.
PROVA FINAL: A prova será cumulativa de acordo com os conteúdos trabalhados durante
todo o semestre letivo; individual; valor 10,0 (dez) pontos.
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento semanal, mediante agendamento prévio.
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