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PLANO DE CURSO 

 
 

Disciplina: Administração e Planejamento em Educação e Organização de Eventos.  
Docentes Responsável pela Disciplina: Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer e Prof. Dr. José Roberto de Maio 
Godoi Filho  
Ano e Semestre Letivo: 2020/1   Período: 8º  
Carga Horária: 60 H/A    Dias e Horário: Terças-Feiras das 7:50 as 12:10 
Apresentação: Considerando a Educação Física em relação a sua especificidade no mercado de trabalho, no tocante 
a educação escolarizada, compreende-se que os gestores e profissionais que atuam neste nicho devam estar altamente 
capacitados e atualizados para o exercício profissional. Diante de tais constatações, dentre os desafios que a 
Educação Física Escolar engloba está o planejamento e a organização de eventos esportivos gincanas, apresentações 
de danças entre outros. Portanto a presente disciplina pretende proporcionar noções teórica/prática como administrar, 
planejar e organizar eventos na escola. 
 
Ementa: disciplina de Organização e Administração de Eventos na área da Educação Física deve exigir do 
profissional a arte de conhecer e dominar, de modo geral, os assuntos: administrativos, promocionais, normativo de 
forma geral, relações públicas, medicina esportiva, psicologia do esporte, turismo, cultura e lazer. Tudo deve estar 
esboçado num projeto que permita ao graduando realizar as três etapas de evento (pré-evento – evento – pós-evento). 
 
Objetivos 

 Geral:  
Oportunizar o planejamento, a organização, a execução e a avaliação de eventos 
escolares. 

 
 Específicos: 

Que os acadêmicos ao final da disciplina sejam capazes de: 
 Identificar e especificar situações que, permitam os acadêmicos possam realizar eventos escolares que 

contemplem claramente as três etapas necessárias para sua execução (pré-evento/evento/pós-evento); 
  Identificar a variedade de oportunidades profissionais na Esfera da Administração Esportiva (A.E); 
 Elencar tipos de trabalho realizados pelo Profissionais de Administração Esportiva; 
 Enumerar e exemplificar os requisitos educacionais e experiências necessárias para se tornar um profiss. na 

área da A.E. 
 Identificar qual perfil de professor se adequa habilidades, capacidades e desejos profissionais da A.E  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
UNIDADE I – EVENTOS E MARKETING  
1.1 - Plano de curso/Aula Introdutória e Apresentação conteúdo geral da Disciplina. 
1.2 – Eventos Esportivos, Marketing e Marketing Esportivo. 
1.3 – Conceitos de Administração e Organização. 
UNIDADE II – COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES 
2.1 – Tipos de campeonatos e competições escolares e não escolares 
2.2 - Sistemas de disputas de Competições e Eventos Esportivos 
2.3 – Formas de Organização de tabelas de Competições e Eventos Esportivos 
UNIDADE III – A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 
3.1 - Oportunidades e trabalhos realizados na atualidade pelo profissional da A.E. 
3.2 - Pressupostos educacionais e experiência na formação de um profissional competentes da A.E. 
3.3 – Perfil de profissional da A.E: habilidades, capacidades e interesses.  
 
Procedimentos  Metodológicos e Estratégias de Ensino: As aulas serão ministradas através de diversas técnicas de 
ensino, dentre elas: aulas expositivas dialogada, trabalhos grupo e seminários neste primeiro momento de forma 
remota por meio da plataforma google meet. E por fim para estabelecer uma relação teoria/prática: serão realizadas 
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atividades práticas individuas, em face a pandeiam e os acadêmicos não poderem se encontrar e relacionar, onde cada 
acadêmicos irá apresentar um pequeno vídeo de atividades que se relacionam com o conteúdo e objetivos propostos 
pela disciplina.  
 
Avaliação: Serão utilizadas 02 (duas) formas de avaliação. Na primeira, o estudante a partir das atividades diárias 
dos encontros semanais, por meio de sua participação nas aulas e seminários irá construir seu próprio conhecimento e 
entendimento a respeito dos conteúdos proposto, neste sentindo terá um pontuação com peso de 0 (zero) a 7 (sete 
pontos); Na segunda avaliação, o mesmo deverá compor um pequeno vídeo para realizar uma síntese do aprendido a 
partir das experiências e conteúdos trabalhados durante o semestre, a produção desse vídeo com sua aplicabilidade 
entre a teoria e a pratica irá corresponder uma pontuação de 0 (zero) a 3 (três), que somado com a primeira avaliação 
corresponderá a média final e individual de cada avaliado no semestre na referida disciplina.  

 
CRONOGRAMAS DAS AULAS: MODULO I 

DIAS 
/MÊS 

N° DE AULAS ASSUNTO 

09/02/21 05 AULAS Apresentação do Docente, Discentes, da disciplina, 
discussão dos procedimentos metodológicos, 
estruturação das atividades do Semestre e avaliações 
(ementa e conteúdos); 
Conceito, estratégias, elementos e valor agregado do 
Marketing; 
Marketing Esportivo: História e Conceito. Elementos 
de Marketing no Esporte e Marketing de marca no 
esporte; 
O que é um vento. Evento x Marketing Esportivo, 
Tipos de Eventos Esportivos e Projeto Esportivo; 
Aprofundamento dos conceitos de Organização e 
Administração, assim como reflexões que versão 
sobre o mercado de trabalho e a relação direta com a 
competência profissional; 
Conhecimento esportivo e seus diferentes modos de 
abordagem; 
Conhecimento esportivo e seus diferentes modos de 
abordagem; 
A arte da negociação, do planejamento estratégico e 
da tomada de decisão;  

16/02/21 05 AULAS 

23/02/21 05 AULAS 

02/03/21 05 AULAS 

4 DATAS 20 AULAS TOTAL 
MÓDULO II 

DIAS 
/MÊS 

Nº DE AULAS ASSUNTO 

09/03/21 05 AULAS Apresentação e discussão sobre competições e 
eventos esportivos, tipos campeonatos e competições 
que compreendem esse universo; 
Os vários sistemas de disputa que compreendem os 
eventos e as competições esportivas (rodizio, 
eliminatória simples/dupla/repescagem/mista);  
Como ocorrem e formas mais efetivas de 
Organização de tabela na teoria e na prática das 
competições e eventos esportivos. 

16/03/21 05 AULAS 
23/03/21 05 AULAS 
30/03/21 05 AULAS 

4 DATAS  20 AULAS TOTAL 
MÓDULO III 

06/04/21 5 AULAS Oportunidades de atuação de profissionais na esfera 
da Administração Esportiva; trabalhos realizados hoje 13/04/21 5 AULAS 
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20/04/21 5 AULAS pela profissional da A.E; Reflexão sobre a formação 
do profissional da A.E. nos quesitos ligados aos 
pressupostos educacionais de formação e experiência 
para se tornar um profissional competente e 
referenciar que perfis de profissionais são necessários 
hoje quanto a habilidade, capacidades e desejos que 
devem ser potencializados no profissional da A.E.   

27/04/21 5 AULAS 

4 DATAS 20 AULAS TOTAL 
DIAS N° AULAS TOTAL 
12 60 AULAS  O6 CRÉDITOS 

TOTAL GERAL 
 

Bibliografia utilizada 
 
Bibliografias Básicas 
 
GIACAGLIA, M.C. Organização de Eventos: teoria e prática. São Paulo: Cengage Learning, 2003. 
MATIAS, M. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 5ª Ed. Barueri: Manole, 2010. 
MATIAS, Marlene (Ed.). Planejamento, Organização e sustentabilidade em eventos: Culturais, sociais e esportivos. 
Editora Manole, 2011.  
POIT, D. R. Organização de Eventos Esportivos. 3. Ed. São Paulo: Phorte, 2004. 
 
Bibliografias complementares 
 
Maranho, José Antonio. Manual de Organização de Congressos e Eventos Similares. Qualitymark Editora Ltda, 
2008. 
MELO NETO, F. P. de. Criatividade em eventos. São Paulo: Contexto, 2005. 
MELO NETO, F. P. de. Marketing de eventos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 
MÜLLER, A. & COSTA L. P.(Orgs.): Lazer e Desenvolvimento Regional. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2002. 
PAIVA, H. A. B. de. Planejamento estratégico de eventos: como organizar um plano estratégico para eventos 
turísticos e empresas de eventos. São Paulo: Atlas, 2008. 
POIT, D. R. Cerimonial e protocolo esportivo. São Paulo: Phorte, 2010. 
DAVI RODRIGUES POIT. Organização de eventos esportivos. 4ª edição, Phorte editora, 2006; 
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos: planejamento e operacionalização. Atlas, 2006. 
 
Bibliografias Consultadas e Recomendadas: 
 
BASTOS, F. Administração esportiva: área de estudo, pesquisa e perspectivas no Brasil. São Paulo, 2004. 
__________________ . Gestão do Esporte no Brasil: Reflexões sobre avanços, limites e desafios. Tese (livre docência) 
Escola de Educação Física e Esporte da USP, São Paulo, 2016.  
CHIAVENATO, I. Como transformar RH (de um centro de despesas) em um centro de lucro. São Paulo, Makrom 
Books, 1996. 
FERRAZ. T.M. et al. Gestão Esportiva: Competências e qualificações do profissional de Educação Física. 
Efdesportes.com Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 147, agosto de 2010. 
___________________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1999a. 
FERREIRA, Ademir. A.; REIS, Ana C., PEREIRA, Maria I. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias. São 
Paulo: Pioneira, 1997. 
FEUSTEL, C.R. Gestão de negócios em escolas de natação. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 
Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
FLEURY, M. T. A gestão de competência e a estratégia organizacional. As pessoas na organização. São Paulo: 
Gente, 2002. 
MILLER, L.K.; STOLDT G.K.; COMFORT, G. Profissões Relacionadas a Administração Esportiva. In: HOFFMAN, 
S.I; HARRIS, J.C. (Eds.). Cinesiologia: O Estudo da Atividade Física, 1ª. Ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
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Porto Alegre. p. 233-257. 
OLIVEIRA, R. J. S. A disciplina da gestão esportiva: Um estudo de caso nas instituições de ensino superior dos 
cursos de educação física no estado do espírito santo. Dissertação do mestrado apresentado à Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto, 2008. 
PIRES, G. M. V. F.; LOPES, J. P. R. S. Conceito de gestão do desporto: novos desafios, diferentes soluções. Revista 
Portuguesa de Ciências do Desporto, Lisboa, v. 1, nº 1, p. 88-103, 2001. 
REZENDE, J.R. Organização e administração no esporte. Rio de Janeiro, Sprint, 2000. 
SCHELL, Jim. Guia para gerenciar pequenas empresas: como fazer a transição para uma gestão empreendedora. 
Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
TACHIZAWA, Takeshy; CRUZ JÚNIOR, João Benjamim da; ROCHA, José Antônio de Oliveira. Gestão de 
negócios: visões e dimensões empresariais da organização. São Paulo: Atlas, 2001. 
VIEIRA, T.P. e STUCCHI, S. Relações preliminares entre a gestão esportiva e o profissional de educação física. 
Conexões: Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 5, n. 2, p. 113-128, jul./dez. 
2007. 

Obs: Este instrumento, como o próprio nome diz, é um PLANO e como tal foi preparado como um elemento 
norteador, porém a perspectiva na disciplina é construção do conhecimento objeto de estudo, conjuntamente professor 
e acadêmicos. No entanto, não se encerra o que está aqui delineado. Previamente, o professor titular da disciplina 
preparou o referido material, o que não impede de haver uma flexibilização, sobretudo no que tange a inclusão de 
novos temas e leituras para um maior entendimento do objeto em estudo. 
 
 
 
 

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
Prof. Dr. Fabo Rychecki Hecktheuer e Prof. Dr. José Roberto de Maio Godoi Filho  

 
 

Aprovado pelo Conselho no DEF no dia: ..../...../2021                                   
 

Silvia Pinho 
Chefe do DEF/UNIR 

•  


