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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL
2013
(X) ENSINO

( ) PESQUISA

(X) EXTENSÃO

1. Título: MAGSUL 35 Anos - 2º Caminhada e Corrida Rumo ao Futuro
Área temática: Responsabilidade Social
2. Responsável pelo Projeto:
( ) Discente (X) Docente
Nome: João Antonio Barbosa, Julio Cezar Iacia, Aldecir da Silva Leite, Marlene
Forest, Maria Edulfa Pavão Cardoso, Sergio Mathias Larruscaim, Mara Marques
3. Telefones para contato: (67)3437-3838/(67)3437-8800, 9644-9390
4. Endereço eletrônico: jbarbosa10@ibest.com.br julioiacia@hotmail.com
5. Curso::Educação Física e Administração
6. Área de formação: Educação Física e Administração
7. Titulação:
( X ) Especialização
( )Especialização na área
( X ) Mestrado
( )Doutorado
8. Carga horária dedicada ao projeto: 20 HORAS
Período de 25 a 30 de Abril de 2013
9. Instituições envolvidas no Projeto:
Faculdades Magsul, Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer, 11ºRC MEC e Policia Militar
10. Responsável orçamentária financeira:
Faculdades Magsul e acadêmicos do 1° semestre
1. 11. Clientela envolvida:
Acadêmico de todos os semestre do curso de Administração e outros curos das
Faculdades Magsul e e a população da cidade de Ponta Porã

12. Estimativa de participantes:
Acadêmicos: 100
Pessoas da Comunidade: 500
13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
O 35º aniversário das Faculdades MAGSUL, andar ou correr, esta sendo realizado para
divulgar a necessidade de movimentar a população, e através do mesmo demonstrar a

sociedade pontaporanense que é necessário observar com clareza os diversos caminhos
que se estabelecem para o desenvolvimento da cultura corporal de movimento e uma
melhor qualidade de vida entre os sujeitos da aprendizagem e os objetos de ensino. E,
nesse sentido, precisar com clareza as relações entre o que , para quem, e como se
ensina e se aprende, que é possível realizar atividade onde a principal meta seja a
cultura corporal do movimento e uma melhor qualidade de vida independente de sexo,
instituição A ou B, etc, o que sistematicamente não vem ocorrendo em Ponta Porã há
alguns anos, pois estão competindo em corridas como se fossem atletas de altorendimento, acabam usando as pessoas da comunidade para formar atletas.
Em função disto existe a necessidade de se realizar uma atividade: com uma
proposta diferenciada de proporcionar um intercâmbio entre as pessoas da comunidade
independente de sexo, religião etc, tendo como objetivo uma melhor convivência e a cultura
corporal do movimento.
PCN diz (1998, p 45), O principal instrumento que os Parâmetros Curriculares
Nacionais trazem nesta direção é a abordagem dos conteúdos escolares em
procedimentos, conceitos e atitudes. Apontam para uma valorização dos procedimentos
sem restringi-los ao universo das habilidades motoras e dos fundamentos dos esportes,
incluindo procedimentos de organização, sistematização de informações, aperfeiçoamento,
entre outros. Aos conteúdos conceituais de regras, táticas e alguns dados históricos
factuais de modalidades somam-se reflexões sobre conceitos de ética, estética,
desempenho, satisfação, eficiência , entre outros. E, finalmente os conteúdos de natureza
atitudinal são explicitados como objeto de ensino e aprendizagem e propostos como
vivências concretas pelo aluno, o que viabiliza a construção de uma postura de
responsabilidade perante si e outro.
Propõe-se, ainda, a inclusão de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
relativo aos próprios processos de aprendizagem, visando à construção de uma autonomia
para aprender a aprender.
Por isso a finalidade de compor uma prova que há locomoção pode ser
andando ou correndo voltada para que a comunidade tenha como objetivo uma melhor
convivência e a cultura corporal do movimento sendo o ponto principal na fundamentação
desta Festividade.

14. OBJETIVOS
Este festival realizar uma atividade como proposta diferenciada e proporcionar um
intercâmbio entre as pessoas da comunidade independente de sexo, credo, raça etc, tendo
como objetivo uma melhor convivência e a cultura corporal do movimento.
Criar na população o espírito da boa saúde, procurar incentivar a cultura corporal do
movimento independente da classe social , sociabilizando com várias pessoas da
comunidade desta cidade e as que ali estiverem participando. Será realizado através do
movimento de ANDAR OU CORRER como forma educativa e também oportunizando para
a divulgação da modalidade e do ensino aprendizado de alunos e acadêmicos.
Os acadêmicos do 1º semestre do ano de 2013 de Educação Física são
idealizadores deste
festival e organizadores da estrutura distribuída desta maneira:
direção geral, direção técnica, cerimonial, equipe de apoio, serviços gerais e arbitragem.
E sua realização será no dia 30 de Abril de 2013, concentração e aquecimento
parque dos Hervais Prefeito Aires Marques as 19:00 e saída as 19:30 com chegada
defronte as Faculdades Magsul.
OBJETIVO GERAL

•

Proporcionar a divulgação da modalidade Atletismo através, de andar ou correr.
Organizado pelos Acadêmicos do curso de Educação Física, onde também há o
objetivo de preparar os acadêmicos na organização de festivais, campeonatos,
torneios, etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO
•
•
•

Proporcionar aos acadêmicos do curso de Educação Física a organização de
um festival visando o conhecimento de arbitragem realização de cerimoniais,
administração e solução de possíveis problemas de socialização.
Criar situações prazerosas de jogo e despertar no aluno a cultura corporal do
movimento para a melhora da qualidade de vida.
Vivenciar experiências práticas com classe sociais diferentes.

. Pretende-se com este FESTIVAL oferecer aos acadêmicos subsídios que possam
norteá-los para um trabalho sério, organizado e eficiente.
15. METODOLOGIA
A realização deste festival será de forma prática onde todos os participantes tanto
alunos como acadêmicos estarão em processo de aprendizagem. Os Acadêmicos terá a
responsabilidade formar e treinar as equipes repassando o conhecimento que adquiriram
nas aulas de Metodologia de aprendizagem do Atletismo. Andar ou correr é a forma que
será usada para desenvolver a prática dos alunos e acadêmicos em situações de
socialização, regras, organização e aprendizado mais profundo da modalidade.
Os acadêmicos serão responsáveis por todo o festival: direção geral, direção
técnica, cerimonial, serviços gerais até arbitragem, sob a orientação do professor da
disciplina.
Os alunos nesta situação terão forma de sentimentos diversos como: todos com
sentimento de vitória, a troca de informação criando alto nível de aceitação mútua, a
participação será de todos, ninguém será rejeitado, ou excluído, os participantes
aprenderão a ter um senso de unidade e compartilhar o sucesso, os participantes devem
desenvolver a autoconfiança porque todos são bem aceitos, a perseverança face às
dificuldades será fortalecida e incentivada, para cada uma das atividades, é um caminho
de co-evolução e aprimoramento a cultura corporal do movimento.
Os participantes deverão percorrer 03 quilômetros.
16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividades

1)

2)

Data

Horário de
Início

Horário de
Término

Local de realização das
atividades

3)

4)

5)

6)

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS (RS)
Período

Material de
Consumo

Material
Permanente

TOTAL
18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFIA

Serviços
de
Terceiros

Despesas
Locomoção

Diária PróLabore

TOTAL

POIT, Davi Rodrigues, Organizações de Eventos Esportivos, 2º Edição, Jundiaí 2000.
Parâmetros curriculares nacionais ( 5ª a 8ª série: Educação Física/Secretaria de Educação
Fundamental.- Brasília : MEC/SEF,1998.
FERNANDES , José Luis. Atletismo: corridas. São Paulo: Epu, 2003.

Ponta Porã, 25 de Abril de 2013
ASS. RESPONSÁVEL
19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR

DO(A)

O evento

Ponta Pora, 10 de Maio de 2013

COORDENADOR DO CURSO

PROF. ORIENTADOR

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ESTRUTURA DO FESTIVAL
MINUTA DO REGULAMENTO DO FESTIVAL
Art. 01 – 35º anos MAGSUL 2º Andar ou Corres para o futuro será realizado no dia 30 de
Abril de 2013, concentração e aquecimento parque dos Hervais Prefeito Aires Marques as
19:00 e saída as 19:30 com chegada defronte as Faculdades Magsul.
Art.02- Serão distribuídos 200 fichas azul para os 200 primeiros corredores e 200 fichas
amarelas para os 200 primeiros andadores que chegarem ao local do Evento (no PARQUE
DOS ERVAIS),estas fichas serão entregues aos acadêmicos na hora da premiação
Art. 03 - Os acadêmicos serão responsáveis, pela formação e aquecimento no dia do
evento.
Art. 04 – O percurso será com saída da concentração do Parque dos Hervais, primeiro com
os corredores a seguir os que irão andar em sentido a Av Brasil até a presidente Vargas
virando a direita e finalizando defronte as Faculdades Magsul.
Art. 05 – Os participantes deverão estar uniformizados, de short , camisa e tênis, poderão
levar bebida para se hidatrar.
Art. 06 - Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pela Comissão Central
Organizadora.

MINUTA DE REGULAMENTO DA CORRIDA E CAMINHADA
1. A organização será de responsabilidade das Faculdades Magsul – Curso de Educação
Física
2. A Corrida e Caminhada terá o percurso com largada no Parque dos Ervais e chegada
frente da Faculdades Magsul – Curso de Educação Física;
3. A premiação será os 200 primeiros que completar a Corrida e para os 200 primeiros
que completar a Caminhada;
4. Durante a Corrida e Caminhada os participantes deverão correr e ou caminhar sempre
mantendo o lado direito da pista e ficando o lado esquerdo para os veículos;
5. Durante o percurso não será permitido aos participantes pegarem carona e ou usar de
subterfúgios para tirar proveito durante a sua participação, pois visamos a qualidade de
vida e não levaremos em conta o resultado na chegada;
6. Os participantes serão divididos em dois grupos: um para caminhada e outro para a
Corrida, onde serão distribuídos senhas;
7. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos causados aos participantes
durante o percurso;
8. Cada participante ao se inscrever assume a responsabilidade com sua saúde,
isentando os organizadores de quaisquer responsabilidade;
9. Os menores de idade, poderão participar desde que autorizado e ou acompanhados
dos pais ou responsáveis;
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
ORGANIZAÇÃO GERAL
Responsável por todo o funcionamento do festival como limpeza, primeiros socorros,
súmula e materiais caso a organização venha precisar para a realização dos jogos.
RECURSOS
São os materiais usados antes e durante o festival.
MATERIAIS:
• 4 bolas de mini-basquetebol
• Cronômetros
• Canetas
• Papel ofício para súmula
• Jogos de coletes
• Apitos
• Fita crepe dupla face
• Pincel
• Placar
• Cartões numerados de 1 a 5 para falta do jogador
• Cartões numerados de 1 a 4 para falta da equipe
• Banco de reservas
PRIMEIROS SOCORROS:
• Gaze
• Água oxigenada
• Atadura para fratura ou contusão
• Bolsa de gelo

•
•

Pomada para torção
Esparadrapo

CERIMONIAL:
• Máquina filmadora.
• Máquina fotográfica
• Bandeira do Brasil
• Bandeira do estado
• Bandeira do município
• Bandeira da Faculdade Magsu
• Som / microfone
• Placas das escolas participantes
• Certificados
• Mesa para os convidados
ABERTURA:
• Abertura saudando todos os presentes
• Posicionamento da banda do 11º RC-MEC
• Composição da mesa de comissão de honra
• Entrada das equipes de arbitragem
• Representantes do curso de Educação Física
• Entrada das escolas
• Discurso de abertura
• Hino Nacional
• Hasteamento da bandeira
• Juramento do aluno
• Apresentações artísticas
• Discurso da diretora da Faculdade Magsul
• Agradecimentos aos participantes e patrocinadores
• Encerramento do cerimonial
ENCERRAMENTO:
Entrega dos certificados, (elaborados pela comissão de cerimonial).
Agradecimentos à todos os participantes por um dos convidados da comissão de
honra do festival
COMISSÃO DE HONRA
Agradece o convite para participar da Comissão de Honra do evento festival de
basquetebol a ser realizado no dia 15 Junho de 2013.
1. A diretora das Faculdades Magsul, Professora Doutora Maria de Fátima Viegas
Josgrilbert.
2. O diretor administrativo das faculdades Magsul, Coronel Robson Josgrilbert.
3. O coordenador do curso de Educação Física, Professor Mestre João Antonio da
Silva Barbosa.
4. O Professor Pós-Graduado Sebastião Marcos Soares que ministra a disciplina de
Metodologia do Ensino do Basquetebol I e II.

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO

O evento atingiu as expectativas. Houve uma participação de todos as camadas da
sociedade (jovens, adultos e idosos).

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS,
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...)

