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ANO:2018/1       PERÍODO: 3º BACHARELADO 
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS  
PROFESSOR RESPONSÁVEI: ME. WISLEY GONTIJO DE MESQUITA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h.  TEÓRICA: 60HS    PRÁTICA:  20 HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

EMENTA: 
Estudo teórico e prático da gestão de eventos esportivos, bem como sua relação com a administração e 
marketing esportivo.  
 
OBJETIVO GERAL: 
Contribuir para a formação deste profissional capaz de dominar conceitos e técnicas administrativas que serão 
utilizadas na direção e elaboração de eventos esportivos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Proporcionar ao acadêmico conhecimentos básicos 

de o de administração de eventos e seus princípios. 
Introdução a Administração 

Apresentar e elaborar planejamento de eventos 
esportivos. 

Planejamento 

Nortear o acadêmico quanto ao: universo do 
esporte; a escolha do evento; a comercialização; o 
marketing; o merchandising; check-list; decoração; 
os detalhes que levam o evento a ser considerado 
um show. 

Administração de Eventos Esportivos * 

Capacitar o acadêmico para que o mesmo seja 
capaz de utilizar os sistemas de: Eliminatória 
Simples; Dupla Eliminatória; Rodízio; Combinado; 
Play-Off;  

Sistemas de Disputa 

Capacitar o acadêmico para que o mesmo seja 
capaz de utilizar os sistemas de: Eliminatória 
Simples; Dupla Eliminatória; Rodízio; Combinado; 
Play-Off;  

Sistemas Informatizados 

Apresentar os principais sistemas informatizados e 
forçar a criação de sistemas simples a partir do 
Excel  

Sistemas Informatizados 

Apresentar as principais formas de elaborar um 
regulamento; cuidados no planejamento que levam 
ao controle do evento; a documentação; o 
congresso técnico; o relatório final; o registro 
fotográfico. 

Elaboração de Regulamento 

 
METODOLOGIA: 
Aulas Expositivas; Aulas práticas; Atividades dirigidas e avaliações periódicas; Recursos audiovisuais; 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
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longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 1ª VA: prova teórica valendo 50 pontos (24/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; apresentação de projeto de evento esportivo valendo 20 pontos(17/02 e 24/02), avaliação de 
participação em eventos práticos 30 pontos.  
 2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; avaliação teórica 30 pontos (Dias:19/05) e 
avaliação de participação em eventos práticos 30 pontos 
 3ª VA: prova teórica valendo 50 pontos (23/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliação de participação em eventos práticos 20 pontos e trabalho de organização de evento 
30 pontos. 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CIVITATE, Héctor. Acampamento: organização e atividades. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 
COBRA, Marcos. Marketing Básico. 4 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1997. 
REZENDE, José Ricardo. Organização e Administração no Esporte. Rio de Janeiro, Sprint, 2000. 
Bibliografia complementar: 
AMARAL, Joaquim Antonio da Silva. Formação administrativa e perspectivas profissionais dos dirigentes 
esportivos. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 1993. 
FISCHMANN, Adalberto Américo. Planejamento Estratégico na Prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 


