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Código: DEF 5810  
Disciplina: Planejamento e Organização de Eventos 
Carga Horária: 04 h/a semanais - 68 horas aula (54 h/s teórico/práticos e 18 h/s PCC)  
Pré-Requisito: Sem Pré-Requisito  
Professor: Nivia Marcia Velho (nivia.velho@ufsc.br) 
Encontros: Segunda-feira/Sexta-feira – 08:20 h às 10:00 h 
 
1 EMENTA 
Estrutura administrativa da Educação Física e do Esporte. Planejamento de eventos esportivos e recreativos. 
Competições esportivas: modelos organizacionais e sistemas de disputas. 
 
2 OBJETIVO GERAL  
- Contribuir na formação de profissionais qualificados para atuarem em instituições públicas e privadas no 
planejamento, organização, coordenação e avaliação de competições esportivas e atividades de lazer, 
vivenciando os conteúdos trabalhados.  
 
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Executar as técnicas (processos) de planejamento e organização de eventos esportivos;  
3.2. Analisar, comparar e propor modelos de estruturas administrativas de eventos esportivos;  
3.3. Elaborar modelos de competições esportivas (experimentação);  
3.4. Propor técnicas alternativas de organização de eventos esportivos e recreativos;  
3.5. Analisar estruturas organizacionais administrativas de entidades relacionadas à Educação Física e aos 
esportes; 
3.6. Compreender o planejamento e a organização de evento no contexto do gestor esportivo; 
3.7. Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa no planejamento e 
organização de eventos e na área da gestão esportiva. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
4.1. UNIDADE I - Processos de organização de eventos esportivos e recreativos.  
4.1.1. Processos de eliminatórias e rodízios. 
4.1.2. Processos combinados e especiais.  
4.1.3. Elaboração das chaves, critérios de distribuição das equipes, designação dos jogos, programação, 
composição dos grupos, quadro de pontos. 
 
4.2. UNIDADE II - Planejamento de eventos esportivos e recreativos.  
4.2.1. Planejamento de eventos esportivos e recreativos.  
4.2.2. Estrutura administrativa de eventos esportivos e recreativos.  
 
4.3. UNIDADE III - Organização de Eventos.  
4.3.1. Comissões de trabalho, responsabilidades e providências.  
4.3.2. Elaboração de programas e avaliação.  
 
4.4. UNIDADE IV - Estrutura administrativa da Educação Física e Esportes.  
4.4.1. Órgãos de gestão pública e privada Educação Física e Esportes. 
4.4.2. Confederações, Federações e Ligas esportivas.  
 
5. MÉTODO 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas e práticas online síncronas e assíncronas, 
sendo o moodle institucional a principal ferramenta de comunicação entre professor/aluno. A prática 
pedagógica será desenvolvida em dois momentos: no primeiro momento através da elaboração do projeto de 
evento; no segundo momento por meio da experiência de execução e gestão de evento online. 



 
6. AVALIAÇÃO 

A nota final será atribuída a partir média aritmética das seguintes avaliações ao longo do semestre*: 
- Possibilidade de atividades online (PESO 2): (vídeos aulas, palestras, lives assistidas; seminários, 

entrevistas, apresentações, relatórios entregues). 
- Entrega do projeto de evento online (PESO 1). 
- Execução do evento online com apresentação de relatório final (PESO 1). 

*Poderão haver alterações conforme necessidade da disciplina. 
 

O acadêmico com frequência suficiente que não tendo alcançado média semestral conforme consta no 
regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC (Resolução 017/CUn/97), poderá realizar uma avaliação de 
recuperação que será composto por uma prova individual compreendendo questões objetivas e dissertativas 
sobre todo o conteúdo desenvolvido na disciplina. 

 
7. CRONOGRAMA 
No Data CH Modalidade Conteúdo Estratégia 

1 14/06 2h/a Síncrona APRESENTAÇÃO: Professor, Plano Ensino Disciplina, 
Cronograma. Diagnóstico inicial. Ver possibilidades, discutir 
metodologia do semestre, dividir grupos, organizar tarefas. 
Introdução contextualização da disciplina. 

Webconferência, 
chat 

2 e 
3 

 4h/a Assíncrona Histórico dos eventos Vídeo aula/leitura 
de texto 

4  2h/a Assíncrona Torneios e campeonatos Vídeo aula/leitura 
de texto 

5 28/06 2h/a Síncrona Documentário 1 Vídeo aula/leitura 
de texto 

6  2h/a Assíncrona Discussão documentário Presença em aula 

7 05/07 2h/a Síncrona Eliminatória Simples Vídeo aula/leitura 
de texto 

8  2h/a Assíncrona Consolação Vídeo aula/leitura 
de texto 

9 12/07 2h/a Síncrona Eliminatória Dupla Vídeo aula/leitura 
de texto 

10  2h/a Assíncrona Rodízio simples Vídeo aula/leitura 
de texto 

11 19/07 2h/a Síncrona Rodízio duplo Vídeo aula/leitura 
de texto 

12  2h/a Assíncrona Rodízio em série Vídeo aula/leitura 
de texto 

13 26/07 2h/a Síncrona Rodízio Lombardo Vídeo aula/leitura 
de texto 

14  2h/a Assíncrona Processos combinados Vídeo aula/leitura 
de texto 

15  2h/a Assíncrona Projeto evento Vídeo aula/leitura 
de texto 

16 02/08 2h/a Síncrona Discussão e definição do projeto de evento Webconferência, 
chat 

17 
18 

 4h/a Assíncrona Artigos: leitura, apresentação e discussão Fórum de 
discussões 

19 16/08 3h/a Síncrona Palestra/live 1 - Eventos Webconferência, 
chat 

20 23/08 3h/a Síncrona Palestra/live 2 - Eventos Webconferência, 
chat 

21 
23 

10,13, 
17/09 

6h/a Síncrona Construção, aplicação, apresentação e discussão de 
Entrevista 

Webconferência, 
chat 

24  
25 

20/09 4h/a Síncrona Entrevistas: apresentação e discussão Webconferência, 
chat 

26 
29 

24/09 8h/a Síncrona Seminário: evento  Webconferência, 
chat 

30 27/09 4h/a Síncrona avaliação  Webconferência, 
chat 

31 30/09 2h/a Síncrona Encerramento da disciplina Webconferência, 
chat 

32  2h/a Assíncrona RECUPERAÇÃO – Avaliação de recuperação  
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Departamento de Educação Física 
 

Plano de Ensino – Matriz Instrucional 

Código:  DEF5811 Nome da disciplina: Gestão Esportiva x obrigatória  optativa 

Nome do professor: Valmir José Oleias, Dr. E-mail do professor: valmir.oleias@gmail.com  

Ofertada ao curso: Educação Física (Bacharelado) Carga horária semestral: 54 h/a (03 créditos) Período: 2021-1 

1 – EMENTA - Teorias 
administrativas aplicadas à gestão 
esportiva. Empreendedorismo e 
mercado de trabalho. Marketing 
esportivo. Planejamento e 
elaboração de projetos. Legislação 
da Educação Física e Esporte.  

2 - OBJETIVO GERAL - 
Proporcionar conhecimentos 
básicos sobre Gestão 
Esportiva com vistas à sua 
aplicação na área da 
Educação Física e dos 
Esportes.  

3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS     3.1 - Interpretar e empregar os princípios gerais da 

Administração relacionando-os com a Adm. Esportiva; 3.2 - Analisar a estrutura 

organizacional/administrativa de entidades públicas e privadas ligadas à 

Educação Física e aos Esportes; 3.3 - Propor soluções para os problemas 

apresentados e alternativas adm. e organizacionais à Ed. Física e aos Esportes. 

 

4 – CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1  → 

Unidade 2  → 

Unidade 3  → 

Unidade 4  → 

4.1 - Noções gerais e evolução da teoria da administração.  (12 h/a) 

4.2 - Estrutura Organizacional e Administração de Entidades Esportivas.  (12 h/a) 

4.3 - Planejamento no setor da Educação física e dos Esportes. (12 h/a) 

4.4 - Horas de PPCC’s: Projetos e Práticas no exercício profissional da Educação Física. (18 h/a) 

mailto:valmir.oleias@gmail.com


5 - Tópico/tema e 
carga horária 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 
Recursos didáticos 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação e 
feedback 

1. Escola 
Clássica de 
Administração 

15/jun - Videoaula e 
Arquivo PPT + Quiz 
Escola Clássica  
17/jun. – 10h10min. 
Aula síncrona 

Conhecer a 
fundamentação 
básica e sua 
aplicação na Ed. 
Física e Esportes. 

15/jun - Arquivo em PPT e 
Video com orientações, 
Videoaula (assíncronas) e 
no dia 17/jun conferência 
para dúvidas (síncrona). 

15/jun - Assistir à 
vídeoaula e Responder 
Quiz (questionário) e 
17/jun - Participar da 
aula/conferência 

Conhecimento da 
dinâmica, Avaliação 
das respostas do 
Quiz e participação 
da aula síncrona. 3 horas/aulas 

2. Escola 
Humanista de 
Administração 

22/jun. - Videoaula e 
Arquivo PPT + Quiz 
Escola Humanista  
24/jun. – 10h10min. 
Aula síncrona 

Conhecer as 
contribuições 
básicas e sua 
aplicação na Ed. 
Física e Esportes 

22/jun - Arquivo em PPT e 
Videoaula, atividade 
remota assíncrona e no dia 
24/jun, aula/conferência 
para dúvidas (síncrona). 

Participação na 
webconferência. 
Entregar, via e-mail, a 
Resposta do Quiz 
(questionário) 

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat e 
da Tarefa realizada 
por e-mail. 3 horas/aulas 

3. Teoria sobre o 
Modelo 
Burocrático  

29/jun. - Videoaula e 
Arquivo PPT sobre o 
Modelo Burocrático 
01/jul. – 10h10min. 
Aula síncrona 

Compreender a 
teoria weberiana 
e suas principais 
definições sobre 
burocracia. 

29/jun - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia 01/jul, 
aula/conferência para 
dúvidas (aula síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
Participar da 
Conferência da 
disciplina e Responder 
oralmente perguntas. 

Obtenção do 
conhecimento e 
participação oral em 
perguntas 
elaboradas do tema. 3 horas/aulas 

4. Estudo do 
Método Sistêmico  

06/jul. - Videoaula e 
Arquivo PPT sobre o 
Método Sistêmico 
08/jul. – 10h10min. 
Aula síncrona 

Conhecer a teoria 
da complexidade, 
que forma a base 
para a visão 
sistêmica.  

06/jul - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia 08/jul, 
aula/conferência para 
dúvidas (aula síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar resposta. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat e 
da Tarefa realizada 
por e-mail. 

3 horas/aulas 

5. Inovação e 
Empreendedoris
mo na Educação 
física 

13/jul. - Videoaula e 
Arquivo PPT sobre 
Inovação e 
Empreendedorismo 

15/jul. – 10h10min. 
Aula síncrona 

Compreender a 
teoria inovadora e 
empreendedoris-
mo na EF e nos 
Esportes. 

13/jul - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
15/jul, aula/conferência 
para aprofundar (aula 
síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar resposta 
por e-mail. Participar 
da WebConferência da 
disciplina 

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat e 
da Tarefa realizada 
por e-mail. 

3 horas/aulas 



6. Plano de 
Negócios nos 
Esportes 

20/jul. - Videoaula e 
Arquivo PPT sobre 
Plano de Negócios no 
meio Esportivo e 
22/jul. – 10h:10min. 
Aula síncrona. 

Conhecer a 
proposta de plano 
de negócios, 
indicando uma 
perspectiva de 
projeto. 

20/jul - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
22/jul, aula/conferência 
para exposição (aula 
síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar proposta 
de PN por e-mail. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina. 

Avaliação sobre a 
participação por e-
mail e 
posteriormente 
sobre a aula síncrona. 3 horas/aulas 

7. Gestão 
Participativa e 
Planejamento 
Estratégico 
 

3 horas/aulas 

27/jul. – Videoaula e 
arquivo PPT sobre a 
Gestão Participativa e 
Planejamento 

Estratégico. 
29/jul – 10h:10min. 
Aula síncrona 

Compreender os 
modelos de 
gestão adm. 
democráticos e 
participativos na 
EF e nos Esportes. 

27/jul - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
29/jul, aula/conferência 
para exposição (aula 
síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar respostas 
do Quiz por e-mail. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Avaliação sobre a 
participação por e-
mail e 
posteriormente 
sobre a aula síncrona. 

8. Teorias sobre 
Marketing 
Esportivo 
 
 

3 horas/aulas 

03/ago – Videoaula e 
arquivo PPT sobre a 
Teorias do Marketing 
Esportivo. 
05/ago.– 10h:10min. 
Aula síncrona 

Compreender os 
principais 
conceitos sobre 
Marketing 
Esportivo. 

03/ago - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
05/ago, aula/conferência 
para discussão em aula 
(modelo síncrono). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar respostas 
por e-mail.  
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Avaliação sobre a 
participação dos 
alunos por e-mail e 
posteriormente 
sobre a aula síncrona. 

9. Gestão em 
Clubes e 
Academias 
 

3 horas/aulas 

10/ago. – Videoaula e 
arquivo PPT sobre a 
Gestão em Clubes e 
Academias 

12/ago. – 10h:10min. 
Aula síncrona 

Compreender os 
principais 
modelos de 
gestão de Gestão 
em Clubes e 
Academias. 

10/ago - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
12/ago, aula/conferência 
para exposição (aula 
síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
responder e-mail. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat e 
na Tarefa realizada 
por e-mail. 

10. Sistema CREF 
e CONFEF na EF 
 
 

3 horas/aulas 

17/ago. – Videoaula e 
arquivo PPT sobre 
Sistema Cref e Confef 
na EF  
19/ago.  – 10h:10min. 
Aula síncrona 

Conhecer o 
funcionamento 
do Sistema do 
CREF e CONFEF e 
desdobramentos 
na EF brasileira 

17/ago. - Arquivo em PPT e 
Videoaula, aula remota 
assíncrona e no dia  
19/ago, aula/conferência 
para debate sobre o tema 
(aula síncrona). 

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar respostas 
do Quiz por e-mail. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat e 
na Tarefa realizada 
por e-mail. 



6 - Estratégias Metodológicas de Interação e feedback: A interação entre professor e estudantes neste semestre 2021-1 ocorrerá por meio do ambiente 

virtual (Remoto) de aprendizagem, conforme preconiza a Resolução 140/Cun/2020 da UFSC, com o envio de mensagens, fóruns, entre outros, como 

também por meio de mensagem de e-mail. Essa organização de conteúdo do tópico 1 ao tópico 10 prevê quatro tipos de situações: 1) sempre nas terças-

feiras será enviado no horário da aula, um arquivo de sobre um determinado tópico; 2) juntamente, será enviada uma videoaula elaborada 

exclusivamente para subsidiar os conteúdos; 3) o professor aguardará uma resposta do acadêmico em forma de e-mail relativo ao tópico; e 4) todas as 

quintas-feiras será montada uma webconferência, conforme descrito anteriormente. Servindo como fórum de dúvidas, no qual tanto o professor pode 

responder quanto os estudantes. Por meio deste modo remoto, o professor e estudantes poderão interagir de forma assíncrona e síncrona estabelecendo 

comunicação direta permanentemente. O feedback sobre o processo de aprendizagem será efetuado por meio do ambiente virtual de aprendizagem e 

por mensagem de e-mail. Será utilizado o Moodle, a plataforma do Google Meet e um grupo de Whatsapp da disciplina. 

7 -Definições Complementares da semana 11 até a semana 16: A interação nesse período poderá ocorrer de maneira semipresencial, caso houver 

autorização institucional, com encontros pré-agendados para definição do trabalho final da disciplina. Caso não ocorra o modelo semipresencial, 

continuaremos no modelo remoto não presencial. Para tanto, independentemente da forma, a proposta de elaboração do trabalho final será mantida, 

com o seguinte cronograma: 

Semana 12: 24 e 26/ago. Semana 13: 31 e 02/set.. Semana 14: 07 e 09/set. Semana 15: 14 e 16/set. Semana 16: 21 e 23/set. Semana 16: 28 e 30/set. 

Definição do trabalho  Elaboração trab. Final Dúvidas na elaboração Apresentações do TF Apresentações do TF Conclusão da Disciplina 
 

8 – Avaliação e Frequência na Disciplina: A nota final obtida pelo estudante será estabelecida por meio de dois critérios: nota de participação e nota do 
trabalho final da disciplina, com peso de 50% para cada um dos critérios. Ou seja, somam-se as duas notas e divide-se por dois. A frequência será 
contabilizada com os retornos das atividades nas aulas assíncronas e pela presença virtual nas aulas síncronas, via webconferência. Importante: Deve 
ser respeitada, por todos, a legislação sobre direitos autorais e os direitos de imagem sobre os conteúdos da disciplina DEF5811. 

9 – Bibliografia Básica  
CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. RJ, Campus, 3ª edição, 2003. Disponível online: 
https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3
a_ed Acesso em 10 de agosto 2020. 
FAYOL, H. Administração Industrial e Geral. São Paulo, Atlas, 1981. 
Lista de editoras universitárias que disponibilizam ebooks https://www.iq.ufrj.br/arquivos/2020/07/Editoras-que-disponibilizam-livros-para-
download-gratuito_atualizado25062020.pdf 

https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3a_ed
https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3a_ed
https://www.iq.ufrj.br/arquivos/2020/07/Editoras-que-disponibilizam-livros-para-download-gratuito_atualizado25062020.pdf
https://www.iq.ufrj.br/arquivos/2020/07/Editoras-que-disponibilizam-livros-para-download-gratuito_atualizado25062020.pdf
https://www.iq.ufrj.br/arquivos/2020/07/Editoras-que-disponibilizam-livros-para-download-gratuito_atualizado25062020.pdf


10 – Bibliografia Complementar  
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COSTA, L. P. Noções de Administração para Profissionais da Educação Física e dos Desportos. Brasília 1979. 

LINDERBERG. N. Os Esportes: traçado e técnica construtiva dos campos esportivos. SP. Cultrix, 1976. 

MARCOVITCH, Jacques; MACCHIONE SAES, Alexandre (Organização); Pioneirismo e Educação Empreendedora: projetos e iniciativas. Fev. 2018, 
disponível on line:   http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192 Acesso em: 10 agosto 2020. 
 
MATOS, Heloiza; GIL, Patrícia (Organização); Comunicação, Políticas Públicas e Discursos em Conflito. São Paulo ECA – USP, 2019. disponível online: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/364 Acesso em: 10 agosto 2020. 

MELO NETO. F.P. Marketing Esportivo. RJ, Record, 4ª edição, 2007. 

MOTTA, F. P. Teoria Geral da Administração. SP, Pioneira, 2010, 3ª edição revista. 

OLIVEIRA, Rogério Paes de. A Educação Física como Elemento Necessário na Formação do Ser Social. Revista Efdeportes, Vol.25, N°264 (2020) Disponível 
Online: https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/efdeportes/article/view/1654/1199 Acesso em: 10 de agosto 2020. 

POZZI, L. F. A Grande Jogada: teoria e prática do marketing esportivo. SP, Ed. Globo, 1998.  

PITTS, B. B.; STOTLAR, D. K. Fundamentos de marketing esportivo. São Paulo: Phorte, 2002. 

RICHERS, Raimar. Marketing: uma visão brasileira. SP. Negócio Editora, 2000. 

ZANATTA, Thaís Camargo; FREITAS, Daiane Miranda de; CARELLI, Filipe Gomide; COSTA, Israel Teoldo da. O Perfil do Gestor Esportivo Brasileiro: revisão 
sistemática da literatura. Revista Movimento (Porto Alegre) 24(1) p. 291-304, jan.-mar. 2018 ILUS disponível online: 
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/73803/47811  

Florianópolis, 14 de junho de 2021. 

Atendimento aos alunos: todas as terças e quintas-feiras, 10h:10 minutos o professor estará on-line pelo celular: 48 99915-7576 e pelo e-mail valmir.oleias@gmail.com 

disponível para conversar, ministrar as aulas remotamente no modo síncrono, via webconferência, e repassando atividades assíncronas, conforme cronograma. 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/364
https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/efdeportes/article/view/1654/1199
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/73803/47811
mailto:valmir.oleias@gmail.com


 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Desportos 

Departamento de Educação Física 
 

Plano de Ensino – Matriz Instrucional 

Código:  DEF5814 Nome da disciplina: Estagio Supervisionado em 

Treinamento e Gestão Esportiva 

x obrigatória  optativa 

Nome do professor:      Valmir José Oleias, Dr. 

                                      Antônio Renato P. Moro, Dr. 

E-mail do professor: valmir.oleias@gmail.com  

E-mail da professora: renato.moro@ufsc.br  

Ofertada ao curso: Educação Física (Bacharelado) Carga horária semestral: 180 h/a (10 créditos) Período: 2021-1 

1 – EMENTA - Estágio de prática 
profissional em Educação Física, 
sob orientação e supervisão 
docente em gestão esportiva. 
Planejamento, desenvolvimento 
de planos e elaboração de 
relatório de estágio. 
 

2 - OBJETIVO GERAL - 
Elaborar, ministrar e executar 
planos ou atividade de gestão 
esportiva, por meio de uma 
prática orientada nos 
diferentes campos de ação do 
estágio. 

3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS      
3.1 – Identificar os objetivos da gestão esportiva no campo de estágio; 
3.2 – Planejar as ações no campo de atuação escolhido; 
3.3 – Elaborar e ministrar os planos de trabalho no campo de atuação; 
3.4 – Avaliar os resultados obtidos no estágio em gestão esportiva; 
3.5 – Elaborar o relatório de estágio. 

4 – CONTEÚDO 

  PROGRAMÁTICO  

Unidade  

Única    

4.1 - Aplicação de conhecimentos e desenvolvimento das habilidades profissionais dos princípios gerais de 

gestão esportiva; fundamentos teóricos da administração da Educação Física e do Esporte. 

mailto:valmir.oleias@gmail.com
mailto:renato.moro@ufsc.br


5 - Tópico/tema e 
carga horária 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 
Recursos didáticos 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação e 
feedback 

1. Apresentação e 
funcionamento 
do Estágio pelo 
Modelo Remoto 

14/out -  Arquivo em 
PPT  as 13h30min. 
 
14/fout, 13h30min 
Aula síncrona 

Conhecer o 
modelo remoto 
do Estágio e os 
Locais para 
realização em 
2020-1. 

14/out - Arquivo em PPT 
com orientações e no 
mesmo dia 01/fev. 
webconferência para 
dúvidas (aula síncrona). 

Ler os documentos da 
disciplina de estágio e 
também no dia  
14/out - Participar da 
aula/conferência 

Conhecimento da 
dinâmica, Avaliação 
da situação e 
participação da aula 
síncrona. 

5 horas/aulas 

2. Escolha dos 
Locais de Estágio 
Remotamente 

16/out –  13h30min 
webconferência para 
tirar dúvidas, com uma  
Aula síncrona 

Definição do local 
de Estágio para 
cada matriculado 

No dia 16/out, 
aula/conferência para 
dúvidas e orientações de 
forma remota (síncrona). 

Participação na 
webconferência.  

Avaliação da 
participação na 
discussão por Chat. 

5 horas/aulas 

3. Consolidação 
dos locais de 
estágio e entrega 
do plano. 

23/out – Entrega do 
Plano de Estágio,  
via  e-mail e as  
13h30min aula 
síncrona 

Consolidação de 
orientação de 
estágio, com 
entrega de e-mail 

23/out – as 13h30min  
aula/conferência para 
solucionar algumas 
possíveis dúvidas (aula 
síncrona). 

Participar da 
Conferência da 
disciplina e Responder 
oralmente perguntas. 

Obtenção de 
conhecimento por 
meio de participação 
virtual, perguntas e 
respostas sobre o 
estágio. 5 horas/aulas 

4. Realização do 
Estágio nos locais 
escolhidos de 
forma remota  

Atividades assíncronas 
no período de 
realização do estágio, 
conforme preconiza a 
Resolução 140/Cun/20 

Desenvolvimento 
de ações 
orientadas, 
relacionadas à 
gestão esportiva  

Neste período o contato 
permanente será com o 
profissional preceptor, 
supervisionado pelos 
professores da disciplina  

Assistir à vídeoaula e 
encaminhar resposta. 
Participar da 
WebConferência da 
disciplina 

Participação, 
envolvimento e 
execução de 
atividades remotas 
realizadas pelos 
estagiários. 120 horas/aulas 

5. Orientações 
sobre relatório e 
as apresentações. 

22/set.- Arquivo PPT 
sobre elaboração do 
relatório final de 
Estágio, modo 
assíncrono, 13h:30. 

Documento de 
orientação dos 
passos necessário 
para elaboração 
do Relatório 

22/set. - Arquivo em PPT, 
atividade remota 
assíncrona, com 
disponibilidade para 
perguntas e dúvidas por e-
mail. 

Seguir o detalhamento 
dos passos indicados e 
encaminhar dúvidas 
por e-mail, se ocorrer. 

Disponibilidade para 
perguntas e 
respostas sobre o 
tema, via e-mail. 

5 horas/aulas 



6. Apresentação e 
Entrega do 
Relatório Final de 
Estágio 

29/set – 13:30 horas 
webconferência para 
apresentação do 
relatório final de 
estágio por meio de 
uma aula síncrona, via 
webconferência. 

Conhecimento da 
trabalho 
desenvolvido por 
cada  estagiário,  
com orientação 
remota. 

12 de maio, as 
13h:30minutos, aula 
síncrona, webconferência, 
para exposição do trabalho 
de estágio supervisionado 
em Gestão Esportiva. 

Assistir todas as 
apresentações e  
Participar da 
WebConferência da 
disciplina, atividade 
síncrona. 

Avaliação sobre a 
participação dos 
estagiários nos 
campos escolhidos 
para a realização das 
atividades de forma 
remota. 

10 horas/aulas 

6 - Estratégias Metodológicas de Interação e feedback: A interação entre professor e estudantes neste semestre 2021-1 ocorrerá por meio do ambiente 

virtual (Remoto) de aprendizagem, conforme preconiza a Resolução 140/Cun/2020 da UFSC, com o envio de mensagens, fóruns, entre outros, como 

também por meio de mensagem de e-mail. Serão montadas webconferências, conforme descrito anteriormente, servindo como fórum de dúvidas, no 

qual tanto o professor pode responder quanto os estudantes. Por meio deste modo remoto, o professor e estudantes poderão interagir de forma 

assíncrona e síncrona estabelecendo comunicação direta permanentemente. O feedback sobre o processo de aprendizagem será efetuado por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem e por mensagem de e-mail. Será utilizado o sistema Moodle, a plataforma do Google Meet e um grupo de Whatsapp 

da disciplina para maior proximidade, tudo dentro do modelo não presencial. O cronograma suplementar com datas dos demais encontros e definição 

das tarefas, será disponibilizado no Moodle, após o diálogo inicial com os alunos matriculados na turma. 

8 – Avaliação e Frequência na Disciplina: A nota final obtida pelo estudante será estabelecida por meio de três critérios: a) Apresentação do Plano de 
Trabalho (peso 1); b) Apresentação das experiências de estágio (peso 1); c) Entrega e apresentação do Relatório Final de Estágio (peso 8) 

A frequência será contabilizada com os retornos das atividades nas aulas e atividades de estágio de forma assíncrona e pela presença virtual nas aulas 
síncronas, via webconferência. Importante: Deve ser respeitado por todos a legislação sobre direitos autorais e os direitos de imagem sobre os conteúdos 
da disciplina DEF5814. 

9 – Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. RJ, Campus, 3ª edição, 2003. Disponível online: 

https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3

a_ed Acesso em 10 de agosto 2020. 

FAYOL, H. Administração Industrial e Geral. São Paulo, Atlas, 1981. 

https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3a_ed
https://www.academia.edu/9591999/CHIAVENATTO_Idalberto_Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_teoria_geral_da_administra%C3%A7%C3%A3o_3a_ed


10 – Bibliografia Complementar  

CAPINUSSU, J. M. Administração Desportiva Moderna. São Paulo. Eldorado. 2002. 

COSTA, L. P. Noções de Administração para Profissionais da Educação Física e dos Desportos. Brasília 1979. 

LINDERBERG. N. Os Esportes: traçado e técnica construtiva dos campos esportivos. SP. Cultrix, 1976. 

MARCOVITCH, Jacques; MACCHIONE SAES, Alexandre (Organização); Pioneirismo e Educação Empreendedora: projetos e iniciativas. Fev. 2018, 
disponível on line:   http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192 Acesso em: 10 agosto 2020. 
 
MATOS, Heloiza; GIL, Patrícia (Organização); Comunicação, Políticas Públicas e Discursos em Conflito. São Paulo ECA – USP, 2019. disponível online: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/364 Acesso em: 10 agosto 2020. 

MELO NETO. F.P. Marketing Esportivo. RJ, Record, 4ª edição, 2007. 

MOTTA, F. P. Teoria Geral da Administração. SP, Pioneira, 2010, 3ª edição revista. 

OLIVEIRA, Rogério Paes de. A Educação Física como Elemento Necessário na Formação do Ser Social. Revista Efdeportes, Vol.25, N°264 (2020) Disponível 
Online: https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/efdeportes/article/view/1654/1199 Acesso em: 10 de agosto 2020. 

POZZI, L. F. A Grande Jogada: teoria e prática do marketing esportivo. SP, Ed. Globo, 1998.  

PITTS, B. B.; STOTLAR, D. K. Fundamentos de marketing esportivo. São Paulo: Phorte, 2002. 

RICHERS, Raimar. Marketing: uma visão brasileira. SP. Negócio Editora, 2000. 

ZANATTA, Thaís Camargo; FREITAS, Daiane Miranda de; CARELLI, Filipe Gomide; COSTA, Israel Teoldo da. O Perfil do Gestor 

Esportivo Brasileiro: revisão sistemática da literatura. Revista Movimento (Porto Alegre) 24(1) p. 291-304, jan.-mar. 2018 ILUS disponível 

online: https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/73803/47811 

Florianópolis, 14 de junho de 2021. 

Atendimento aos alunos: os professores estarão on-line pelo celular: (48) 99915-7576 (Valmir) e (48) 84284544 (Moro) e por e-mail valmir.oleias@gmail.com e 

renato.moro@ufsc.br disponíveis para conversar, ministrar as aulas remotamente no modo síncrono, via webconferência, e repassando atividades assíncronas, conforme 

cronograma estabelecido. 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/364
https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/efdeportes/article/view/1654/1199
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/73803/47811
mailto:valmir.oleias@gmail.com
mailto:renato.moro@ufsc.br
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Curso: Bacharelado em Educação Física 

 
PLANO DE ENSINO 2021-1 

 
Código: DEF 5808 
Disciplina: Princípios de Conduta Profissional A 
Carga Horária: 03 h/a semanais – 54 horas/a semestrais 
Turma: 04444 
Professora: Patricia Luiza Bremer Boaventura Justo da Silva 
E-mail: patricia.boaventura@ufsc.br 
 
1 EMENTA 
Conceitos básicos da Ética filosófica. Noções de teoria dos valores. Noções de Deontologia 
e de bioética. Questões morais selecionadas. Caracterização e problemática das éticas 
profissionais. Conduta profissional em Educação Física. Código de Ética e Deontologia da 
Educação Física.  
 
2 OBJETIVO GERAL 
Dotar o/a bacharel em Educação Física de uma reflexão ética voltada para a 
conscientização profissional.  
 
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Analisar e interrelacionar os conceitos básicos da ética filosófica;  
3.2. Discutir as questões éticas peculiares ao exercício profissional em Educação Física;  
3.3. Estudar o Código de Ética e Deontologia da Educação Física;  
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1. UNIDADE I – Introdução à Ética  
4.1.1. Campo e objeto da Ética.  
4.1.2. Moral e costumes.  
4.1.3. Valores morais e outros.  
4.1.4. Doutrinas éticas hoje mais influentes.  
 
4.2. UNIDADE II – Ética Profissional  
4.2.1. Características e princípios gerais das éticas profissionais.  
4.2.2. Problemática do exercício profissional em Educação Física no Brasil.  
 
4.3. UNIDADE III - Código de Ética  
4.3.1. Código de ética e deontologia da Educação Física a partir da Lei no 9696/98.  
 
5 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida remotamente em função da pandemia COVID-19, com 
atividades síncronas e assíncronas. O Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle 
será a principal ferramenta empregada para gerenciar as atividades. 
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•  Atividades síncronas serão desenvolvidas por meio de ferramentas de webconferência, 
com interação em tempo real entre professora e alunos/as; 
•  As atividades assíncronas serão desenvolvidas a partir da disponibilização de aulas 
gravadas (videoaulas), podcasts, slides, artigos científicos, textos, vídeos, tutoriais de 
avaliação, bem como a realização e apresentação de tarefas e envio de trabalhos pelos/as 
discentes.  
OBS: Os horários da disciplina em que não estivermos em atividades síncronas, estarão 
disponíveis para atendimento, com agendamento prévio do/a aluno/a via e-mail ou 
plataforma Moodle. 
 
6 AVALIAÇÃO 
A avalição será do tipo formativa e somativa, ou seja, ao final de cada tópico haverá uma 
nota atribuída às atividades/tarefas desenvolvidas (tutoriais serão disponibilizados no 
Moodle). A nota final do semestre corresponderá ao somatório das seguintes atividades 
avaliativas: 

ATIVIDADES AVALIATIVAS Nota 
Atividade avaliativa 1: Tarefa vídeo de apresentação e mensagem no fórum 
 

1,0 

Atividade avaliativa 2: Avaliação teórica 
 

3,0 

Atividade avaliativa 3: Seminários temáticos 
 

4,0 

Atividade avaliativa 4: Códigos de Ética em EF 
 

2,0 

Prova de Recuperação 10,0 
 
•  Não serão aceitas tarefas entregues com atraso, desta forma não receberá os pontos 
(ressalva a casos justificados de acordo com a Resolução 017/CUn/97). Se o/a acadêmico/a 
ficar com média entre 3,5 e 5,5, desta forma não tendo alcançado média semestral, 
conforme consta no regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC (Resolução 
017/CUn/97 - art. 70, §2o e art. 71, §3o), poderá realizar uma avaliação de recuperação que 
será composto por uma atividade individual, que compreenderá questões objetivas e/ou 
dissertativas sobre todo o conteúdo desenvolvido na disciplina. 
 
7 FREQUÊNCIA 

 
7.1 Atividades síncronas: 
•  Nos dias dos encontros síncronos, a frequência será registrada a partir da presença do/a 
discente na atividade no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle; 

 
7.2 Atividades assíncronas: 
•  A frequência será atribuída pelo/a próprio/a aluno/a após acessar ao conteúdo 
disponibilizado de acordo com o cronograma. Dessa forma, o aluno/a ficará responsável 
pelo seu registro semanal de frequência no sistema do Moodle. 
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•  Cabe ao/à aluno/a acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às 
aulas síncronas e assíncronas (Resolução 017/CUn/97 - Art. 69 - § 4º). 
 
8 CRONOGRAMA 
 

UNIDADE CONTEÚDO AULAS 
Unidade I Introdução à Ética 24 
Unidade II Ética Profissional 15 
Unidade III Código de Ética 15 

TOTAL  54 
 

SEMANAS AULAS 

16 Síncronas: 18h 
Assíncronas: 36h 

 
•  O cronograma apresenta uma previsão da organização das atividades síncronas e 
assíncronas da disciplina, no entanto, está sujeito a alterações. Nele, serão descritos, de 
modo detalhado (APÊNDICE 1), as datas, cargas horárias, conteúdos, atividades e 
avaliações, para uma visualização geral e clara entre os diversos objetos envolvidos no 
desenvolvimento da disciplina, garantindo uma melhor comunicação das tarefas e dos 
recursos requeridos em cada uma das etapas. 
 
8 BIBLIOGRAFIA 
8.1 Bibliografia Básica (Livros da BU) 
BRANDÃO, C. Bioética na Educação Física. Maceió: Catavento, 2003.  
FORTES, P. A. C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, autonomia e 
direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: EPU, 1998.  
SÁ, A. L. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2001.  
TOJAL, J. B.; DA COSTA, L. P. e BERESFORD, H. Ética profissional na Educação 
Física. Rio de Janeiro: Shape, 2004. 
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
VÁSQUEZ, S. Adolfo. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985.  
 
8.2 Bibliografia Complementar 
BONILLA, Alcira B. Ética: questões e problemas contemporâneos. Dissertatio, Pelotas, n. 
27-28, p. 11-32, jan. 2008. Disponível em: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio/article/view/8845. 
CUNHA, Lilian Suelen de Oliveira. Ética, Bioética e Deontologia no currículo da 
graduação em Educação Física no sul do Brasil. 2021. 119p. Dissertação. (Mestrado em 
Saúde Coletiva), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2021. Disponível em: http://tede.ufsc.br/teses/PGSC0280-
D.pdf. 
ROCHA, J.; BENEDETTI, T. Ética na pesquisa em Educação Física. Revista Brasileira 
de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v. 11 n. 3., p. 358-362, 
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março 2009. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/1980-
0037.2009v11n3p358. 
SANTIN, Silvino. O espaço da ética na Educação Física. Revista Kinesis, Santa Maria, 
v. 1, n. 32, set. 2014. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/15573. 
SILVA, Méri Rosane Santos da Silva. O debate ético e bioético na Educação Física. 
2003. 325p. Tese (Doutorado em Ciências do Movimento Humano), Programa de Pós-
Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2003. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/3285.  
TOJAL, João Batista; BARBOSA, Alberto Puga. A ética e a bioética na preparação e na 
intervenção profissional de educação física. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 
2006. Disponível em: 
https://www.confef.org.br/confef/comunicacao/publicacoes/arquivos/etica/A.Etica.e.a.Bioe
tica.4.pdf. 

 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, em atenção à 
Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020. 

OBS: A bibliografia de acesso remoto será disponibilizada via ambiente virtual Moodle. 
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APÊNDICE 1 

CRONOGRAMA DETALHADO: PREVISÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS 
DATA AULA CH UNIDADE RECURSO/ESTRATÉGIA CONTEÚDO/AVALIAÇÃO/FEEDBACK 

22/06/2021 Síncrona 
Assíncrona 

3h 
3h 

I 
Introdução à Ética 

Apresentação da disciplina e da turma 
Os materiais correspondentes serão disponibilizados no Moodle 

Elaboração de vídeo de apresentação 

- Leitura e visualização do plano de ensino e da 
disciplina organizada no Moodle. 

- Apresentação do conceito de ética. 
- Teorias éticas e o espaço da ética na EF. 

- Cada aluno/a deve gravar um vídeo e escrever 
uma mensagem no fórum disponibilizado no 

Moodle. 
(Atividade Avaliativa 1) 

29/06/2021 Assíncrona 3h I 
Introdução à Ética 

Leitura e visualização de materiais (texto e vídeo) sobre o conceito de 
ética 

- Cada aluno/a deve estudar o texto e o vídeo 
disponibilizados no Moodle. 

06/07/2021 Síncrona 3h I 
Introdução à Ética Os materiais correspondentes serão disponibilizados no Moodle - Discussão das teorias éticas. 

- Divisão dos grupos dos seminários da U2. 

13/07/2021 Assíncrona 3h I 
Introdução à Ética Videoaulas, textos e outros materiais disponibilizados no Moodle - Apresentação do conceito de Bioética. 

- Princípios da Bioética. 

20/07/2021 Assíncrona 3h I 
Introdução à Ética Videoaulas, textos e outros materiais disponibilizados no Moodle - Bioética e Educação Física. 

- Bioética e pesquisa. 

27/07/2021 Síncrona 3h I 
Introdução à Ética Os materiais correspondentes serão disponibilizados no Moodle - Comitês de Ética em Pesquisa. 

03/08/2021 Assíncrona 3h I 
Introdução à Ética Realização da avaliação teórica no Moodle 

- Cada aluno/a deve responder a avaliação teórica 
individual e escrita. 

(Atividade Avaliativa 2) 

10/08/2021 Síncrona 3h II 
Ética Profissional 

Correção e análise das questões da avaliação teórica 
Discussão sobre as dúvidas relacionadas aos seminários temáticos 

- Feedback e Discussão sobre as questões da 
avaliação teórica. 

- Organização dos seminários temáticos. 

17/08/2021 Assíncrona 6h II 
Ética Profissional 

Elaboração dos materiais dos seminários 
Finalização e envio dos materiais dos seminários pelo Moodle 

- Cada grupo deve elaborar e entregar o trabalho do 
seminário sobre Ética Profissional. 

(Atividade Avaliativa 3.1) 
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24/08/2021 Assíncrona 6h II 
Ética Profissional Realização da avaliação dos seminários temáticos 

- Cada grupo deve enviar a avaliação de todos os 
grupos temáticos. 

(Atividade Avaliativa 3.2) 

31/08/2021 Síncrona 3h II 
Ética Profissional Discussão dos temas dos seminários sobre Ética Profissional 

- Discussão sobre as temáticas, dinâmicas e estudos 
de casos abordados nos seminários temáticos. 

(Atividade Avaliativa 3.3) 

07/09/2021 Assíncrona 3h III 
Código de Ética Videoaulas sobre Deontologia e Código de Ética da EF - Apresentação sobre Deontologia e Código de 

Ética da EF. 

14/09/2021 Assíncrona 6h III 
Código de Ética 

Leitura do Código de Ética da EF, de outros textos e documentos 
Elaboração dos Códigos de Ética de EF 

- Cada aluno/a deve estudar o Código de Ética da 
Educação Física e outros documentos relacionados. 

- Cada grupo deve elaborar o Código de Ética 
Profissional em EF. 

21/09/2021 Síncrona 3h III 
Código de Ética Apresentação dos Códigos de Ética de EF 

- Cada grupo deve apresentar e entregar o Código 
de Ética Profissional em EF. 

(Atividade Avaliativa 4) 

28/09/2021 Assíncrona 3h III 
Código de Ética 

Encerramento da disciplina: Avaliação e Feedback 
Disponibilização das avaliações e envio das notas 
Realização da Prova de Recuperação no Moodle 

- Cada aluno/a deve enviar a avaliação do semestre 
e da disciplina. 

- Publicação das notas. 
- Prova de Recuperação 
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Plano de Ensino adaptado em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 
aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus-COVID-19, em atenção à 
Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn de 24 de julho de 2020. 

 
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 
MOR 5219 ANATOMIA APLICADA À 

EUCAÇÃO FÍSICA 
02 02 72 

 
I.1. HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 

 Segunda – Feira: 18:30 ÀS 20:10  1444 A  Segunda-Feira: 20:20 ÀS 22:00  1444 A  

 
II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S): 
CÓDIGO NOME do PROFESSOR NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 

MOR 5219 Juçara Loli de Oliveira 36 36 72 

MOR 5219 Heiliane de Brito Fontana - 08 08 

MOR 5219 Virgínia Meneghini Lazzari - 28 28 

 
III. PRÉ-REQUISITO (S) 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
Não há 

 
IV CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
1. EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
V. EMENTA 
Introdução ao Estudo da Anatomia, Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema 
Urinário, Sistemas Genital Masculino e Feminino, Sistema Circulatório, Sistema Nervoso Central e Periférico. 

 
VI. OBJETIVOS 
 
Objetivos Gerais: 

A disciplina de Anatomia Humana visa possibilitar ao aluno descrever e reconhecer os órgãos e estruturas anatômicas dos 
Sistemas Orgânicos, permitindo correlacionar o conhecimento adquirido com as aplicações profissionais. 

 
Objetivos Específicos:  

Desenvolver através do conhecimento teórico obtido, a capacidade de reconhecer as diversas estruturas dos Sistemas 
Orgânicos em peças humanas e estabelecer seus aspectos funcionais. 

 
 
 

 
 



VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conteúdo Teórico: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Anatomia Sistêmica: 

 
 Introdução ao Estudo da Anatomia (Conceitos padrão morfológico, Planos de secção, delimitação e eixos,Posição 

Anatômica). 
 Introdução ao Estudo da Osteologia(Conceito e constituição dos ossos, classificação, localização e funções). 
 Introdução ao Estudo da Artrologia(Conceito, classificação e grupos de Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais). 
 Introdução ao Estudo da Miologia(Conceito, classificação, funções e componentes estruturais do músculo estriado 

 esquelético). 
 Sistema Circulatório(Sistema linfático e órgãos linfáticos, coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório(Porção condutora, nariz externo, cavidade nasal, laringe, traquéia e brônquios. Porção respi 

ratória, pulmões e pleura). 
 Sistema Digestivo(Tubo digestivo e órgãos anexos, glândulas salivares, fígado e pâncreas). 
 Sistema Urinário(Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra). 
 Sistema Endócrino(Localização das principais glândulas endócrinas e seus hormônios). 
 Sistema Genital Feminino(Órgãos genitais internos e externos). 
 Sistema Genital Masculino(Testículos e vias de condução de gametas). 
 Sistema Nervoso (Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo). 
 
 
Conteúdo Prático : 
 
 Osteologia(Identificação e localização dos ossos do esqueleto axial e apendicular e reconhecer os principais  

acidentes ósseos). 
 Artrologia(Identificação das Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais e os seus elementos constantes e inconstantes). 
 Miologia(Identificação e localização dos principais  músculos estriados esqueléticos, músculos da mastigação, 

Tronco e membros superior e inferior). 
 Sistema Circulatório(Identificar  órgãos linfáticos, coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório(Identificar Porção condutora do nariz externo, cavidade nasal, laringe, traquéia e brônquios. Porção 

respi 
ratória, pulmões e pleura). 

 Sistema Digestivo(Identificar os órgãos do Tubo digestivo e glândulas salivares, fígado e pâncreas). 
 Sistema Urinário(Identificar os Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra feminina e  porções da uretra masculina). 
 Sistema Endócrino(Identificar a localização das principais glândulas endócrinas). 
 Sistema Genital Feminino(Identificar útero, tubas uterinas, ovários, vagina e órgãos genitais externos). 
 Sistema Genital Masculino(Identificar testículos, epidídimo, ducto deferente e  funículo espermático). 
 Sistema Nervoso(Identificar as estruturas do Sistema nervoso central ,  meninges, tronco encefálico, medula  

Espinhal, diencéfalo, telencéfalo, cerebelo. Sistema nervoso periférico, identificar os principais nervos do plexo braquial e 
lombo-sacral). 
 

 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
A disciplina de Anatomia Humana será ministrada através da substituição de aulas teóricas presenciais, por Vídeo-aulas 
teóricas não presenciais, e às aulas teórico-práticas presenciais com demonstrações em peças previamente dissecadas, serão 
substituídas por Vídeo-aulas práticas com representação de imagens das estruturas dos Sistemas do corpo.  
Obs: As Vídeo-aulas teóricas e Vídeo-aulas práticas devem ser utilizadas exclusivamente como ferramenta de ensino 
durante semestre excepcional 2021.1, sendo resguardado os direitos didáticos editados em áudio, ao professor 
responsável. Não será permitida manipulação ou reprodução das informações e imagens editadas. 
 
RECURSOS DIDÁTICOS: 
As Vídeo-aulas teóricas e Vídeo-aulas práticas serão disponibilizadas no Sistema de aprendizagem Moodle de forma 
assíncrona e a discussão das dúvidas 



 referente ao conteúdo de cada aula, ocorrerá de forma síncrona utilizando recursos digitais de webconferência ou fórum via 
moodle. 
 
Ambiente Virtual e Ensino Remoto: 
a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a 
integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de 
informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar 
abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como 
penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). b) 
Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado 
disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) 
professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade 
estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente. c) Todos os 
materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino aprendizagem são exclusivamente para fins 
didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder 
administrativa e judicialmente. d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas 
propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e 
judicialmente. e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, 
devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. f) A liberdade de escolha 
de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 
originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino. g) Os materiais 
disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de 
cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização 
prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.  

 
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
As avaliações constarão de cinco (05) questionários elaborados com 10 a 20 questões práticas e questões teóricas. Os 
questionários serão disponibilizados no moodle de acordo com as datas estabelecidas no cronograma de forma síncrona 
disponível por 1h considerando a possibilidade de uma tentativa permitida, na escolha da alternativa. As questões teóricas serão 
de múltipla escolha, associação e descritivas relacionadas ao conteúdo das vídeos-aulas teóricas. A parte prática será realizada 
utilizando questões pictóricas referentes às vídeo-aulas práticas, para reconhecimento de estruturas, órgãos, regiões e porções 
dos Sistemas.  A Média Final da disciplina será calculada pela média aritmética dos 05 questionários, em que cada um deles 
valerá de 0 a 10,0 pontos. 
 Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 
Obs: Todas as avaliações terão peso 1 (um). 

 
XI. CRONOGRAMA TEÓRICO 

DATA ASSUNTO 
        
SEMANA 1  (14/06) 
       
 
 
SEMANA 2  (21/06) 
 
            

  
SEMANA 3  (28/06) 

 
 
                       

 
Apresentação da Disciplina e Introdução ao Estudo da Anatomia:  
(1h/a) das 18:30h às 22h: síncrona. 
  
 
Introdução ao estudo da Osteologia: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática Esqueleto Axial (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Introdução ao estudo da Osteologia (Principais acidentes ósseos): Vídeo-aula prática Esqueleto 
Apendicular Superior (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática Esqueleto Apendicular Inferior (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a) das 20h às 22h: síncrona. 



 
SEMANA 4  (05/07) 

 
 

 
SEMANA 5  (12/07) 

 
 
 

SEMANA 6 (19/07) 
 
 

 
SEMANA 7 (26/07)   

 
 
 

SEMANA 8 (02/08)  
  
  

 
 
SEMANA 09 (09/08) 

 
 
 
 
SEMANA 10 (16/08)  

 
 
 
 

SEMANA 11 (23/08) 
 
  
 

SEMANA 12 (30/08) 
 

 
 

 
SEMANA 13 (06/09) 

 
 
 

SEMANA 14 (13/09) 
 
 
 
 

SEMANA 15 (20/09) 
 
 
 
 
SEMANA 16 (27/09) 
  

 
Introdução ao estudo da Artrologia : Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática das principais articulações (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 1 das 20h às 22h: síncrona. 
 
Introdução ao estudo da Miologia I : Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática dos principais músculos do tronco (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona.  
 
Introdução ao estudo da Miologia II : Vídeo-aula prática de membros superior e inferior 
 (2 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  das 20h às 22h: síncrona e QUESTIONÁRIO 2 
 
Sistema Cardiovascular : Vídeo-aula teórica Sistema Linfático (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula teórica de coração e Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Cardiovascular: Vídeo-aula prática das principais artérias e veias (1 h/a): assíncrona; 
Revisão do coração (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 3 das 20h às 22h: síncrona 
 
 
Sistema Digestório: Vídeo-aula teórica Tracto gastrointestinal (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula teórica das Glândulas anexas (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Respiratório: Vídeo-aula teórica  (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 4 das 20h às 22h: síncrona 
 
 
Sistema Nervoso Central: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Nervoso Periférico: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
 
Sistema Urinário: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Genital Masculino: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática Genital Masculino (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
 
Sistema Genital Feminino: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 5 das 20h às 22h: síncrona 
 
 
Dúvidas Questionários 
 



XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1 – HAMILTON EMÍDIO DUARTE. ANATOMIA HUMANA BIOLOGIA/EAD/UFSC. Florianópolis. Editora UFSC, 
2009. 

 

2 – VÍDEO AULAS DE ANATOMIA SISTÊMICA: site do Departamento de Ciências Morfológicas: mor.ccb.ufsc.br   
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Chefe de Departamento 
Portaria N.º 2567/2019/GR 

 
Aprovado na Reunião do Colegiado do MOR em 29/04/2021.     
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PLANO DE ENSINO SEMESTRE 2021/1 

 
 

Plano de Ensino adaptado em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por 
aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus-COVID-19, em atenção à 
Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn de 24 de julho de 2020. 

 
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 
MOR 5219 ANATOMIA APLICADA À 

EUCAÇÃO FÍSICA 
02 02 72 

 
I.1. HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 

 Terça- Feira: 18:30 ÀS 20:10  1444 B  Terça-Feira: 20:20 ÀS 22:00  1444 B  

 
II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S): 
CÓDIGO NOME do PROFESSOR NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 

MOR 5219 Juçara Loli de Oliveira 36 36 72 

MOR 5219 Heiliane de Brito Fontana - 08 08 

MOR 5219 Virgínia Meneghini Lazzari - 28 28 

 
 

III. PRÉ-REQUISITO (S) 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 

Não há 

 
IV CURSO (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
1. EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
V. EMENTA 
Introdução ao Estudo da Anatomia, Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Sistema 
Urinário, Sistemas Genital Masculino e Feminino, Sistema Circulatório, Sistema Nervoso Central e Periférico. 

 
VI. OBJETIVOS 
 
Objetivos Gerais: 

A disciplina de Anatomia Humana visa possibilitar ao aluno descrever e reconhecer os órgãos e estruturas anatômicas dos 
Sistemas Orgânicos, permitindo correlacionar o conhecimento adquirido com as aplicações profissionais. 

 
Objetivos Específicos:  

Desenvolver através do conhecimento teórico obtido, a capacidade de reconhecer as diversas estruturas dos Sistemas 
Orgânicos em peças humanas e estabelecer seus aspectos funcionais. 

 
 
 

 



 
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conteúdo Teórico: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Anatomia Sistêmica: 

 
 Introdução ao Estudo da Anatomia (Conceitos padrão morfológico, Planos de secção, delimitação e eixos,Posição 

Anatômica). 
 Introdução ao Estudo da Osteologia(Conceito e constituição dos ossos, classificação, localização e funções). 
 Introdução ao Estudo da Artrologia(Conceito, classificação e grupos de Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais). 
 Introdução ao Estudo da Miologia(Conceito, classificação, funções e componentes estruturais do músculo estriado 

 esquelético). 
 Sistema Circulatório(Sistema linfático e órgãos linfáticos, coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório(Porção condutora, nariz externo, cavidade nasal, laringe, traquéia e brônquios. Porção respi 

ratória, pulmões e pleura). 
 Sistema Digestivo(Tubo digestivo e órgãos anexos, glândulas salivares, fígado e pâncreas). 
 Sistema Urinário(Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra). 
 Sistema Endócrino(Localização das principais glândulas endócrinas e seus hormônios). 
 Sistema Genital Feminino(Órgãos genitais internos e externos). 
 Sistema Genital Masculino(Testículos e vias de condução de gametas). 
 Sistema Nervoso (Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo). 
 
 
Conteúdo Prático : 
 
 Osteologia(Identificação e localização dos ossos do esqueleto axial e apendicular e reconhecer os principais  

acidentes ósseos). 
 Artrologia(Identificação das Junturas Fibrosas, Cartilaginosas, Sinoviais e os seus elementos constantes e inconstantes). 
 Miologia(Identificação e localização dos principais  músculos estriados esqueléticos, músculos da mastigação, 

Tronco e membros superior e inferior). 
 Sistema Circulatório(Identificar  órgãos linfáticos, coração, artérias e veias). 
 Sistema Respiratório(Identificar Porção condutora do nariz externo, cavidade nasal, laringe, traquéia e brônquios. Porção 

respi 
ratória, pulmões e pleura). 

 Sistema Digestivo(Identificar os órgãos do Tubo digestivo e glândulas salivares, fígado e pâncreas). 
 Sistema Urinário(Identificar os Rins, bexiga urinária, ureteres, uretra feminina e  porções da uretra masculina). 
 Sistema Endócrino(Identificar a localização das principais glândulas endócrinas). 
 Sistema Genital Feminino(Identificar útero, tubas uterinas, ovários, vagina e órgãos genitais externos). 
 Sistema Genital Masculino(Identificar testículos, epidídimo, ducto deferente e  funículo espermático). 
 Sistema Nervoso(Identificar as estruturas do Sistema nervoso central ,  meninges, tronco encefálico, medula  

Espinhal, diencéfalo, telencéfalo, cerebelo. Sistema nervoso periférico, identificar os principais nervos do plexo braquial e 
lombo-sacral). 
 

 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
A disciplina de Anatomia Humana será ministrada através da substituição de aulas teóricas presenciais, por Vídeo-aulas 
teóricas não presenciais, e às aulas teórico-práticas presenciais, com demonstrações em peças previamente dissecadas, serão 
substituídas por Vídeo-aulas práticas com representação de imagens das estruturas dos Sistemas do corpo.  
Obs: As Vídeo-aulas teóricas e Vídeo-aulas práticas devem ser utilizadas exclusivamente como ferramenta de ensino 
durante semestre excepcional 2021.1, sendo resguardado os direitos didáticos editados em áudio, ao professor 
responsável. Não será permitida manipulação ou reprodução das informações e imagens editadas. 
 
RECURSOS DIDÁTICOS: 
As Vídeo-aulas teóricas e Vídeo-aulas práticas serão disponibilizadas no Sistema de aprendizagem Moodle de forma 



assíncrona e a discussão das dúvidas referente ao conteúdo de cada aula, ocorrerá de forma síncrona utilizando recursos digitais 
de webconferência ou fórum via moodle. 
 
Ambiente Virtual e Ensino Remoto: 
a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a 
integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de 
informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar 
abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como 
penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). b) 
Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado 
disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) 
professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade 
estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente. c) Todos os 
materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino aprendizagem são exclusivamente para fins 
didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder 
administrativa e judicialmente. d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas 
propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e 
judicialmente. e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, 
devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. f) A liberdade de escolha 
de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 
originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino. g) Os materiais 
disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de 
cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização 
prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.  

 
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
As avaliações constarão de cinco (05) questionários elaborados com 10 a 20 questões práticas e questões teóricas. Os 
questionários serão disponibilizados no moodle de acordo com as datas estabelecidas no cronograma de forma síncrona 
disponível por 1h considerando a possibilidade de uma tentativa permitida, na escolha da alternativa. As questões teóricas serão 
de múltipla escolha, associação e descritivas relacionadas ao conteúdo das vídeos-aulas teóricas. A parte prática será realizada 
utilizando questões pictóricas referentes às vídeo-aulas práticas, para reconhecimento de estruturas, órgãos, regiões e porções 
dos Sistemas.  A Média Final da disciplina será calculada pela média aritmética dos 05 questionários, em que cada um deles 
valerá de 0 a 10,0 pontos. 
 Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 
Obs: Todas as avaliações terão peso 1 (um). 

 
XI. CRONOGRAMA TEÓRICO 

DATA ASSUNTO 
        
SEMANA 1  (15/06) 
       
 
 
SEMANA 2  (22/06) 
 
            

  
SEMANA 3  (29/06) 

 
 
 

 
Apresentação da Disciplina e Introdução ao Estudo da Anatomia:  
(1h/a) das 18:30h às 22h: síncrona. 
  
 
Introdução ao estudo da Osteologia: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática Esqueleto Axial (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Introdução ao estudo da Osteologia (Principais acidentes ósseos): Vídeo-aula prática Esqueleto 
Apendicular Superior (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática Esqueleto Apendicular Inferior (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a) das 20h às 22h: síncrona. 



 
SEMANA 4  (06/07) 

 
 
 

SEMANA 5  (13/07) 
 
 
 

SEMANA 6 (20/07) 
 
 

 
SEMANA 7 (27/07)   

 
 
 

SEMANA 8 (03/08)  
  
  

 
 
SEMANA 09 (10/08) 

 
 
 
 
SEMANA 10 (17/08)  

 
 
 
 

  SEMANA 11 (24/08) 
 
  
 

 
SEMANA 12 (31/08) 

 
 
 

SEMANA 13 (07/09) 
 

SEMANA 14 (14/09) 
 
 
 

SEMANA 15 (21/09) 
 
 
 
SEMANA 15 (28/09) 
 

 

 
Introdução ao estudo da Artrologia : Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática das principais articulações (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 1 das 20h às 22h: síncrona. 
 
Introdução ao estudo da Miologia I : Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática dos principais músculos do tronco (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Introdução ao estudo da Miologia II : 
Vídeo-aula prática de músculos dos membros superior e inferior (2 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 2 das 20h às 22h: síncrona 
 
Sistema Cardiovascular : Vídeo-aula teórica Sistema Linfático (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula teórica de coração e Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Cardiovascular: Vídeo-aula prática das principais artérias e veias (1 h/a): assíncrona; 
Revisão do coração (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 3 das 20h às 22h: síncrona 
 
 
Sistema Digestório: Vídeo-aula teórica Tracto gastrointestinal (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula teórica das Glândulas anexas (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
Sistema Respiratório: Vídeo-aula teórica  (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 4 das 20h às 22h: síncrona 
 
 
Sistema Nervoso Central: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
 
Sistema Nervoso Periférico : Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (1h/a) das 20h às 22h: síncrona. 
 
FERIADO  
 
Sistema Urinário e Sistema Genital Masculino: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  das 20h às 22h: síncrona 
 
Sistema Genital Feminino: Vídeo-aula teórica (1 h/a): assíncrona; 
Vídeo-aula prática (1 h/a): assíncrona; 
Dúvidas (2h/a)  e QUESTIONÁRIO 5 das 20h às 22h: síncrona 
 
Dúvidas Questionários 
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