
TÍTULO DO EVENTO: Semana Integrativa 2021.2 do Curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Amapá 

 

COORDENADOR:  

Prof. Dr. Wollner Materko 

 

EQUIPE:  

Prof. Dr. Alisson Vieira Costa 

Profa. Dra. Cássia Hack 

Prof. Dr. Demilto Yamaguchi da Pureza 

 

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A “Semana Integrativa do Curso de Educação Física”, a ser implantado na 

primeira semana letiva de março de 2022, integrará estudantes, departamento, 

professores/as e egressos/as do Curso de Educação Física da Universidade Federal do 

Amapá. 

O evento “Semana Integrativa do Curso de Educação Física” vem trazer 

conhecimento aos/as estudantes, professores/as e egressos/as do Curso acerca de 

elementos que compõe o campo da Educação Física, a estrutura do curso, sua 

normatização, projetos de pesquisa e extensão, entidades científicas e movimentos 

sociais, a perspectiva dos/as egressos/as, assim como dos/as Professores/as. 

Representará um trabalho em que a relação Universidade-Sociedade se fará com 

base na ética, respeito, equidade e igualdade, através de um evento de Extensão que 

integrará o ensino e a pesquisa, bem como as relações do campo de conhecimento da 

Educação Física. Nessa perspectiva, toda a comunidade do Curso será participante de 

um determinado processo histórico-social com vistas ao desenvolvimento, 

fortalecimento e ampliação do campo. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: 

- Proporcionar uma semana integrativa do Curso de Educação Física aos estudantes, 
professores/as e egressos/as do Curso, buscando articular o aprendizado e 



aperfeiçoamento de diferentes fundamentos sócio históricos que compõem o campo da 
Educação Física. 

 

Específicos: 

• Contribuir com o cumprimento dos objetivos e funções da Universidade no 
tocante ao desenvolvimento do diálogo com a comunidade. 

• Propiciar à comunidade universitária, no caso, os/as estudantes, professores/as e 
egressos/as, o conhecimento sistemático do campo da Educação Física. 

• Proporcionar experiência no campo da Educação Física, momentos de 
autoconhecimento, conhecimento, interação e socialização. 

• Constituir, por meio de um processo de participação dos/as estudantes, 
professores/as e egressos/as do Curso de Educação Física da UNIFAP, uma relação de 
vínculo sistematizado com os estudos e pesquisas na área da Educação Física no Estado 
do Amapá. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização da Semana Integrativa serão desenvolvidos os seguintes 

procedimentos metodológicos: por meio remoto virtual [link a ser divulgado via e-

mail pelo SIGAA] ocorrerão três (03) encontros em três (03) manhãs 8h ÀS 10h nos 

dias 23 a 25 de março de 2022 na abertura do semestre letivo 2021.2. 

 Estes encontros se constituirão de mesas de acolhimento, apresentação e debate 
conforme segue: 

 Acolhimento de estudantes, professores/as e egressos/as do Curso de Educação 

Física da UNIFAP acompanhado de momento cultural;  

 Apresentação dos Professores e Professoras do Curso;  

 Apresentação das normatizações do Curso; 

 Apresentação dos projetos de pesquisa e extensão existentes no curso; 

 Mesa dos Egressos do Curso; 

 Mesa de entidades científicas e movimentos sociais no campo da Educação 

Física; 

 Mesa das produções acadêmicas. 

Haverá lista de presença para gerar certificação do evento e será computado doze 

(12) horas totais, sendo certificado quem cumprir a carga horária de 75% do evento. 

 

 



MINI ATIVIDADES: 

 

23/03/2022 às 8h até 10h 

Abertura da Semana -  Prof. Dr. Wollner Materko/Prof. Dr. Alvaro Adolfo Duarte 
Alberto 

Momento cultural - Prof. Dr. Agripino Alves Luz Junior  

Recepção aos/as Estudantes - Prof. Dr. Alvaro Adolfo Duarte Alberto 

Monitoria e informações sobre o Departamento de Educação DEd – Profa. Dra. 
Antonia Costa Andrade/Prof. Dr. Gustavo Maneschy Montenegro  

 Apresentação do Estágio e sua normatização - Profa. Dra. Ronédia Monteiro Bosque 

Apresentação do TCC e sua normatização - Prof. Dr. Demilto Yamaguchi da Pureza 

Apresentação do Regimento do Curso - Profa. Dra. Cássia Hack 

Apresentação da AACC e sua normatização - Prof. Dr. Wollner Materko 

Apresentação dos projetos de pesquisa e extensão - Docentes do curso 

24/02/2022 às 8h até 10h 

Abertura - Prof. Dr. Wollner Materko/Prof. Dr. Alvaro Adolfo Duarte Alberto 

8h às 9h - Mesa de Egressos/as do Curso - mediação Prof. Me. Carlos Wagner, 
egressos convidados  – Marcia Kelly Fonseca da Costa e Caio Cesar Reis Façanha.  

9h às 10h - Mesa de entidades científicas e movimentos sociais no campo da 
Educação Física: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte [CBCE] e Movimento 
Nacional Contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física [MNCR] - 
Profa. Dra. Cássia Hack e Prof. Dr. Demilto Yamaguchi da Pureza 
 

25/03/2022 às 8h até 10h 

8h às 10h – Mesa das produções acadêmicas  

8h às 9h - Dissertação de mestrado do Prof. Dr. Wollner Materko sobre “Sincronização 
cardiolocomotora durante a corrida em esteira”. 

9h às 10h - Tese de doutorado do Prof. Dr. Alisson Vieira Costa sobre “Projetos e 
programas de atividade física para pessoas idosas nas Universidades públicas 
brasileiras: um panorama geral”.  

 

 

 

 



Programação da 

Semana Integrativa 2021.2 do Curso de Educação Física 

da Universidade Federal do Amapá 

 

QUARTA-FEIRA 

23/03/2022 

8h às 10h 

QUINTA-FEIRA 

24/03/2022 

8h às 10h 

SEXTA-FEIRA 

25/03/2022 

8h às 10h 

Recepção aos/as Estudantes; 

Apresentação do 
Departamento de Educação; 

Apresentação das 
normatizações do Curso: 
AACC, Estágio, Regimento, 
TCC 

Apresentação de projetos de 
pesquisa e extensão 

Mesa de Egressos/as do 
Curso  
 
Mesa de entidades científicas 
e movimentos sociais no 
campo da Educação Física: 
CBCE e MNCR 

Mesa de apresentação de 
dissertação e teses de 
Professores/as do Curso  

Dissertação de mestrado do 
Prof. Dr. Wollner Materko 
sobre “Sincronização 
cardiolocomotora durante a 
corrida em esteira”. 

Tese de doutorado do Prof. 
Dr. Alisson Vieira Costa 
sobre “Projetos e 
programas de atividade 
física para pessoas idosas 
nas Universidades públicas 
brasileiras: um panorama 
geral”.  

 

Saudações Universitárias.  

 

Prof. Dr. Wollner Materko 

Prof. Dr. Alvaro Adolfo Duarte Alberto 

Coordenação do Curso de Educação Física  

 

 


