Disciplina com várias turmas relacionadas com o Esporte Universitário
A Faculdade de Educação Física tem uma disciplina denominada Projetos de Extensão em Educação Física
(1 - 178934 ou 2 - 175731), com 4 créditos, que tem por objetivo possibilitar o enriquecimento da formação
pessoal e profissional por meio do envolvimento do estudante com uma ação de extensão.
Dentre as diversas turmas que constam da Oferta do 2018/1, existem algumas relacionadas ao Esporte
Universitário, sob a responsabilidade do Prof. Alexandre Rezende, conforme a lista abaixo.
O horário que consta no MatrículaWeb é fictício, apenas para que não haja choque com outras disciplinas.
Veja os detalhes sobre as atividades a serem desenvolvidas na descrição de cada Turma.
A matrícula é vinculada, ou seja, depende de sua participação na reunião inicial, a ser realizada no dia 15 ou
16 de março, das 12h15até as 13h00, no Auditório da FEF. Na ocasião será feito o preenchimento do formulário
específico e a assinatura de autorização do professor. O formulário preenchido deve ser entregue na Secretaria
de Graduação da FEF. Convide outros colegas para participarem.
Turma V – Oficinas de esporte comunitário
Ementa: proporciona aos estudantes de Educação Física ou aos estudantes habilitados para ensinar uma
determinada modalidade esportiva, a oportunidade de ministrar oficinas esportivas para membros da
comunidade acadêmica da UnB:
a) na quadra poliesportiva descoberta José Maurício Honório Filho (localizada próximo à Praça Chico
Mendes e à agência do Banco Santander); ou
b) no Clube de Corrida e Caminhada da UnB
A carga horária de 60h deve ser cumprida por meio da oferta de duas oficinas. Cada oficina terá 1h de duração,
nas segundas e quartas ou nas terças e quintas. O horário pode ser das 12h às 13h, das 13h às 14h, 18h às 19h ou
das 19h às 20h.
Turma Y Arbitragem esportiva
Ementa: proporciona aos estudantes que já possuem experiência na arbitragem de alguma modalidade, ou, aos
que desejam iniciar a preparação para atuar como árbitro esportivo, a oportunidade de participar da equipe de
arbitragem de partidas de torneios realizados pelos Clubes Esportivos da UnB, ou, nos Torneios dos Trabalhadores
da UnB organizados pela DEL no primeiro semestre: Futsal e Vôlei Misto.
A carga horária de 60h deve ser cumprida na arbitragem de 30 partidas, que costumam durar cerca de duas
horas.
Turma W Gestão dos Clubes Universitários
Ementa: orienta os estudantes que se dedicam à gestão dos Clubes Esportivos da UnB sobre a regularização e
formalização de suas entidades, o que envolve: atualização e registro em cartório do Regimento; eleição e
registro em cartório da diretoria; registro da entidade no CNPJ; abertura de conta bancária. Há também a
possibilidade da elaboração de Planos de Trabalhos relacionados com: comunicação, marketing e outras ações de
interesse dos clubes.
A carga horária de 60h deve ser atestada por meio da entrega dos produtos definidos pelo Plano de Trabalho.
Turma X Treinamento Esportivo das equipes representativas da UnB
Ementa: proporciona aos estudantes de Educação Física ou aos estudantes de outras áreas aplicadas ao esporte,
a oportunidade de acompanhar e auxiliar no treino das equipes representativas da UnB, mediante consulta prévia
ao responsável pelo treinamento esportivo da respectiva modalidade.
A carga horária de 60h deve ser cumprida por meio da participação direta nos treinos da modalidade escolhida ou
acompanhado a equipe em competições. Os treinos costumam ocorrer duas vezes por semana, com 2h de
duração.

