NORMATIVAS DE PRATICAS EDUCACIONAIS E PROFISSIONAIS
Educação Física
1- DAS ATIVIDADES
O/A Acadêmico(a) deverá realizar no mínimo cinco (05) das atividades sugeridas nas
Orientações, independente da quantidade de horas.
Atividade
1. Palestras na Faculdade
2. Palestras externas
3. Visita ou viagem Técnica pre comunicada ao
prof e agendada
4. Atividades Praticas *
5. Semana da Educação Física
6. Cursos On line
7. Estudo dirigido na Biblioteca
8. Atividades Esportes, Lazer ou Recreação
9.Pesquisa Orientada por Docente
10. Seminários de aulas

*Atividade

Quantidade
01 a 05
01 a 03
01 a 03

Horas
Até 02h
Até 02h
Até 04h

01 a 04

Até 2,5h

01
01 a 03
01 a 05
01 a 05
01
01 a 05

Até 20h
Até 10h
Até 01h
Até 10h
Até 10h
Até 3h

executada pelo grupo na faculdade: 5h no máximo e quem participa

2h30min no máximo de horas. Os grupos deverão agendar com 01 semana de
antecedência sua apresentação.

2- DA CARGA HORARIA

Semestre
2º
4º

Licenciatura
60h
60h

Bacharel
40h
40h

Semestre
6º
8º

Tópicos Avançados
40h

Atividades Complementares
40h
40h

3- DO PRAZO
Fica estabelecido para os(as) Acadêmicos(as) do curso de Educação Física os seguintes dias
e horários para a entrega das atividades:
1ª Entrega: 21 de Setembro – Sexta-Feira (30% do total das horas) para o Todos os
Semestres , ou seja, 18h mínimo (lic) ou para 12h(bac). Horário: 21h às 22h30min
para o professor.
Prof Esp. João Francisco Moreti

NORMATIVAS DE PRATICAS EDUCACIONAIS E PROFISSIONAIS
Educação Física
2ª Entrega: 26 de Outubro – Sexta-Feira (30% do total das horas), para o Todos os
Semestres, ou seja, 18h mínimo (lic) ou para 12h(bac).Horário: 21h às 22h30min
para o professor.
3ª Entrega: 23 de Novembro – Sexta-Feira (40% do total de horas), para o Todos os
Semestres, 24h mínimo (lic) ou para 16h(bac) .Horário: 21h às 22h30min para o
professor.

3.1- O/A acadêmico(a) deverá entregar seu envelope (sem timbre algum) e
obrigatoriamente com folha de identificação na parte externa para identificação,
se não for em envelope apropriado(cor pardo para 2º,4º ; 6º e 8º cor branco), a
atividade não será aceita, acarretando perda da mesma.
3.2- Fica expressamente vedada a hipótese de outra pessoa que não seja o(a)
Acadêmico(a) fazer a entrega das atividades, uma vez que, as datas são divulgadas
antecipadamente, salvo exceções, como: semana de provas ou feriado.

4- DO FORMULÁRIO
4.1- Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos, principalmente com a(s)
assinatura(s) do(s) Docente(s), Palestrante(s) ou Responsável(eis) que desenvolveu(ram)
atividade.
4.2- O formulário que não constar a assinatura do Responsável pela Atividade ou do
Docente, as horas não serão consideradas, o mesmo tornar-se-á sem efeito e as horas
desconsideradas.
4.3- O formulário deverá ser preenchido somente com caneta azul ou preta, estar sem
rasuras, sem uso de corretivo e escrito com a mesma caligrafia. O cabeçalho poderá ser
digitado ou manuscrito.
4.4- O critério aqui estabelecido consta com a aprovação da Equipe Gestora das Faculdades
Integradas de Botucatu – Unifac, em consonância com a Coordenação do Curso de
Educação Física e Direção.
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5- DA AVALIAÇÃO
As notas serão consideradas conforme entrega nos prazos das referidas horas;
1ª Entrega: 21 de Setembro – Sexta-Feira (30% do total das horas) para o Todos os
Semestres , ou seja, 18h mínimo (lic) ou para 12h(bac). Horário: 21h às 22h30min
para o professor , ou seja, 3,0 pontos caso seja realizado o cumprimento nesta fase.
2ª Entrega: 26 de Outubro – Sexta-Feira (30% do total das horas), para o Todos os
Semestres, ou seja, 18h mínimo (lic) ou para 12h(bac).Horário: 21h às 22h30min
para o professor, 3,0 pontos caso seja realizado o cumprimento nesta fase.
3ª Entrega: 30 de Novembro – Sexta-Feira (40% do total de horas), para o Todos os
Semestres, 24h mínimo (lic) ou para 16h(bac) .Horário: 21h às 22h30min para o
professor. 4,0 pontos caso seja realizado o cumprimento nesta fase.
O aluno terá como data final de entrega o dia 30/11, porem sua nota estará
condicionada ao cumprimento das metas estipuladas anteriormente.

6- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Palestras:
Toda
atividade
de
apresentação
oral
que
pretende
apresentar informação ou ensinar pessoas a respeito de um assunto, realizada por um
profissional, sendo desenvolvida nas dependências da faculdade ou fora dela.
Visita ou viagem Técnica pre comunicada ao prof e agendada: são atividades realizadas em
empresas e outras instituições, com o acompanhamento de um ou mais professores, com o
objetivo de proporcionar ao estudante uma visão técnica da futura profissão. A visita pode ser
agendada pelo próprio professor responsável
Atividades praticas: são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e
avaliação de docentes e realizadas por discentes.(desenvolvimento de uma aula na faculdade
ou vivencia numa atividade pratica (participante).
Semana da Educação Física: são atividades acadêmicas desenvolvidas por profissionais e
alunos, sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes. Semana Acadêmica
Cursos: O curso é um evento voltado à formação e/ou profissionalização das pessoas,
costumam detalhar assuntos de determinada área de maneira teórica e prática.
Desenvolvendo conceitos de certo ramo de atuação e fica capacitado por meio dos
conhecimentos adquiridos, a desempenhar alguma função relacionada ao que estudou. O
curso pode ser on line ou presencial.
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Estudo dirigido: É uma atividade com a divisão do conteúdo em etapas, trabalhadas sob a
orientação de um professor e realizadas com autonomia pelo aluno. Pode ser uma leitura e
analise de um texto pedagógico, artigo cientifico, analise de um filme desenvolvido na
biblioteca, auditório, etc.
Atividades de Esportes, Recreação ou Lazer: Atividades que tem o objetivo de criar espaços e
vivencias que possibilite o ato de jogar, brincar, competir ou de se entreter, contribuindo para o
desenvolvimento integral dos indivíduos estimulando sua participação individual e coletiva. Ex:
Avenida é sua, competições esportivas, caminhadas, passeios ciclísticos, etc...
Pesquisa Orientada por Docente : Consiste em um processo metódico de investigação,
recorrendo a procedimentos científicos para encontrar respostas para um problema. Para esta
pesquisa, é obrigatório avaliar se o problema apresenta interesse para a comunidade científica
e se constitui um trabalho que irá produzir resultados novos e relevantes para o interesse
social. Com um orientador do trabalho.
Seminario: Seminário é uma aula em que um apresentador interage com os espectadores, em
trabalhos em comum para divulgar conhecimentos ou desenvolver investigações.
Para evitar transtornos e não atrapalhar o bom desenvolvimento das aulas, fica
expressamente proibido preencher formulários ou resolver qualquer assunto referente a
essa disciplina, que não sejam no horário da mesma (Sexta-Feira com o Docente).

Qualquer dúvida favor procurar falar com o Docente durante o período letivo, evitando
assim quaisquer transtornos futuros.

Atenciosamente.

Prof. Esp. João Francisco Moreti
Responsável pela Disciplina
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