PROPOSTA DE

PROJETO

MOVIMENTE-SE
PROJETO PROPOSTO
PELOS ALUNOS DO 8º PERÍODO DO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA- UNIPTAN

O projeto MOVIMENTE-SE foi elaborado
pelos alunos do 8º período do curso de Educação Física do Uniptan, como parte da disciplina Organização e Gestão de Eventos Esportivos.
Na disciplina os alunos foram apresentados a conceitos relacionados a eventos e levados a estruturar uma proposta, em conjunto,
de um evento final.

INCENTIVAR A PRÁTICA
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E
PROMOVER A SAÚDE
Na primeira etapa, foi realizado um
brainstorming com os alunos para levantar
ideias relacionadas ao evento. Todas as ideias
foram devidamente anotadas para posteriormente serem analisadas.

O PROJETO

O critério de seleção de ideias foi amparada pelos conceitos abordados em sala de aula,
ou seja: demanda e competência interna.
Além dos dois fatores mencionados acima
foram analisadas também a viabilidade em
relação ao custo e tempo de organização do
evento.
Depois foi solicitado que os alunos se dividissem em grupos e elaborassem propostas
de eventos.
Todas as propostas foram apresentadas
aos alunos onde os mesmo selecionaram as
melhores ideias (levando em consideração o
momento de pandemia) e copilaram nesse
documento.

O PROPOSTA

DATA DO EVENTO

Dias 27 e 28 de novembro de 2020

TEMA DO EVENTO

Movimente-se: possibilidades para obtenção de
uma vida saudável.

MISSÃO:

Incentivar a prática de exercícios físicos e promover
a saúde.

OBJETIVO

Atingir um número grande de pessoas, fazer com
que se tornem adeptas ao exercício físico e a uma
vida saudável e consequentemente serem nossos
futuros alunos.

PROGRAMAÇÃO
DIA 27 DE NOVEMBRO
19h: Palestra RUNNING WITH HEALTHFormas de treinamentos, Montagens de planilha de
treinos, Tipos de treinos para competição, Como lidar
com uma pessoa que está começando na corrida,
Benefícios da prática de corrida.
Palestrante: Professora Zirlene Adriana dos Santos
Doutora em ciências do desporto pela UTAD – Portugal, Mestre em educação física pela UFSJ, especialista
em treinamento esportivo pela UFJF e licenciada e
bacharel em educação física pela UFV, Professora de fisiologia do exercício e esportes de marca no UNIPTAN,
professora de atletismo na FMG, treinadora de corrida
de fundo desde 2014 árbitra de atletismo pela CBAT.
20h: Recreação Infantil e confecção de Brinquedos
Tatiane Eliza da Silva Santos (Tia Tati)
Pós graduanda em Educação Física escolar, educação
inclusiva e especial na instituição Faveni, Graduada em
Educação física - Licenciatura Universidade Uniderp
Campo Grande MS. Agente Social de esporte e Lazer
pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS e proprietária e Recreadora da empresa Tia Tati Recreações
e Oficinas Lúdicas.

PROGRAMAÇÃO
DIA 27 DE NOVEMBRO
20h30: Nutrição Esportiva
Palestrante: Felipe Moreira
Graduado em nutrição pela Unipac Barbacena 2016. Pós
graduado em nutrição clínica e desportiva pelo IESPE/
UniRedentor - JF/RJ 2019, Atualização em Fitoterapia:
Harmonizando Conceitos pela Fio Cruz - 2020, Curso
avançado em nutrição em oncologia pelo IPGS- 2020,
Curso de extensão de fitoterapia aplicada pela USP 2020.
Nutricionista clínico esportivo desde a formação com
atendimento em consultório Nutricionista do Pnae pela
prefeitura de Santa Cruz de minas 1 ano
Chefe da vigilância sanitária municipal pela prefeitura
municipal de Santa Cruz por 1 ano Nutricionista da
equipe de fórmula 1 da UFSJ - por 1 ano Coordenador de
atenção básica pela prefeitura municipal de Santa Cruz 1
ano. Atualmente nutricionista da santa casa da misericórdia de São João del Rei.

PROGRAMAÇÃO
DIA 27 DE NOVEMBRO
21h: Mesa redonda E-SPORTS
Perspectiva do E-sports do ponto de vista dos educadores
físicos, fisioterapeutas e psicólogos.
Mediador: Aluno Nelson Bruno Laredo
Convidados:
Luis Vinicius do Nascimento é Psicólogo, mestre em psicologia e
doutor em memória social. Trabalha com clínica psicanalítica em
São João del Rei e é professor dos cursos de graduação em Psicologia e Medicina do Uniptan e de alguns cursos de pós graduação.
Entusiasta de jogos eletrônicos desde que ganhou um atari aos seis
meses de idade, é um curioso sobre a história de games e consoles
antigos e seu impacto nas subjetividades do séc. XX e XXI.
Jasiara Carla de Oliveira Coelho é Fisioterapeuta; Mestra e Doutora
em Bioengenharia de Sistemas Neuronais pela UFSJ. Pós doutora
em análise e modelagem/controle de sistemas biológicos pela UFSJ
e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET).
Atualmente é coordenadora do curso de Fisioterapia e professora
dos cursos de Fisioterapia e Educação Física do Centro Universitário
Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN).
Raoni Perrucci Toledo Machado é professor associado do Departamento de Educação Física na Universidade Federal de Lavras (MG)
desde 2010. Possui graduação em bacharelado em esporte pela
Universidade de São Paulo (2001), mestrado (2006) e doutorado
(2010) em Educação Física pela Universidade de São Paulo. É
membro da Academia Olimpica Brasileira. Atualmente é coordenador do curso de Licenciatura em Educação Física. Líder do Grupo
de Estudos em Jogos Eletrônicos e eSports (NEJE) da Universidade
Federal de Lavras.

PROGRAMAÇÃO
DIA 28 DE NOVEMBRO
09h: Treino funcional com o aluno Rhandy Valle e
Souza (ONLINE)

