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ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

GESTÃO E DIVERSIDADE NO ESPORTE 

 

 Calendário dos Encontros 2021 - 2022  

Módulo 1 - Gestão, Negócios e Finanças – Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  3 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 7/08/21, 21/08/21 e 11/09/2021 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).  

- 2 Encontro síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 14/08/21 e 28/08/2021 (das 9h às 12h).  

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 02 - Diversidade – Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 18/09/21 e 25/09/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 3 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 27/11/21, 04/12/2021 e 11/12/2021 (das 9h às 12h).  

- 15h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 03 - Gestão Técnica e Ciência no Esporte - Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  3 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 02/10/21, 23/10/21 e 20/11/2021 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).  

- 2 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 30/10/21 e 06/11/2021(das 9h às 12h).  

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 04 - Legislação Esportiva e Direito Desportivo - Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  3 Encontros Presencial de 8h, realizados na faculdade, nas datas 18/12/2021, 29/01/22 e 12/02/22 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).   

- 2 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 05/02/2022 e 19/02/2022 (das 9h às 12h).  

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 05 - Metodologia Científica e Seminário Esportivo - Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  1 Encontro Presenciai de 8h, realizados na faculdade, na data 27/08/2022 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

- 4 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 28/01/2022, 04/02/2022, 11/02/2022 e 18/02/2022 (das 9h às 12h).  

- 4h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 06 - Gestão Multidisciplinar - Carga horaria de 56h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  5 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 05/03/2022, 26/03/2022, 02/04/2022, 09/04/2022 e 23/04/2022 (das 8h 

às 17h com uma hora de almoço).  

- 2 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 12/03/2022 e 19/03/2022 (das 9h às 12h).  

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 07 - Tecnologia, inovação aplicada ao Esporte e Eventos Esportivos - Carga horaria de 48h, essas horas serão divididas da seguinte 

maneira:  

-  3 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 14/05/2022, 13/08/2022 e 20/08/2022 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).   

- 3 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 30/04/2022, 07/05/2022 e 21/05/2022 (das 9h às 12h).  

- 15h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 08 - Marketing, Comunicação e Comercial - Carga horaria de 40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

- 3 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 28/05/2022, 18/06/2022 e 25/06/2022 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).   

- 2 Encontros síncronos de 03h, via plataforma digital, nas datas 04/06/2022 e 11/06/2022 (das 9h às 12h).  

- 10h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  
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 Módulo 09 - Modalidades Paralímpicas e Cultura Esportiva - Carga horaria de 32h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  3 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 16/07/2022, 23/07/2022 e 06/08/2022 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 30/07/2022 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Obs.: Devido a pandemia de COVID-19, alguns módulos poderão ser realizados totalmente no formato remoto, devido às restrições 

de aulas presenciais na faculdade. Caso isto ocorra, as aulas serão aos sábados no período da manhã das 09h às 12h e/ou no período 

da tarde das 14h às 17h.  
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