
 
                                                                                                                                                                           

 

 

EDITAL Nº 08 – 2021/1 

CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA 

Prova substitutiva e Exame final 

 
A coordenação do curso de educação física da unifasipe, faz saber as 

datas nas quais ocorrerão as PROVAS DE EXAMES FINAIS. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 Conforme dilvulgado no edital N°07 – 2021/1, a prova de EXAME FINAL 

acontecerá nos dias 12 e 13/07 na modaliade presencial e virtual. 

1.2 A duração da prova de EXAME FINAL estarão disponíveis das 19:00 as 21:00 horas 

no formato presencial e das 16:00 as 23:00 horas no formato virtual, não sendo 

necessário o requerimento da mesma. 

1.3 Nas disciplinas de 30 horas o acadêmico terá  uma hora e meia para a realização da 

prova. Nas disciplinas de 60 horas o acadêmico terá o tempo de  duas horas para 

realização da prova. 

1.4 A prova de exame final estará disponível apenas para alunos que ficaram abaixo da 

média e ficaram com o status “exame final” no portal.  

1.5 As provas virtuais estarão disponíveis apenas no portal SAF (Sistema de Aprendizagem 

FASIPE) na disciplina estipulada conforme cronograma abaixo. Acesso ao SAF pelo link: 

www.fasipe.com.br no campo “plataforma virtual” ou diretamente pelo endereço 

www.fasipevirtual.com.br. 
1.6 Para a realização do EXAME FINAL tanto virtual como presencial o acadêmico terá direito à 

utilizar o material de apoio para pesquisa. 

1.7 A provas de exame final tera o peso de 10,0 pontos. 

1.8 As provas acontecerão nos dias 12 e13 de julho conforme o cronograma disposto abaixo 

nos horários dispostos anteriormente neste edital, sem nova data para exame final caso o 

acadêmico não realize. 

 

Os casos omissos serão apreciados e discutidos pela Coordenação do Curso, juntamente com a 

Direção Acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fasipe.com.br/


 
                                                                                                                                                                           

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES  - EXAME FINAL 2021/1 

 

1° SEMESTRE 

DIA: 12/07/21 DIA 13/07/21 

 

 

- Fundamentos Básicos da Ginástica 

- Anatomia Humana 

- Dimensões Histórico sociais da Educação Física 

- Jogos, recreação e lazer 

 

 

 

- Fundamentos e metodologias dos esportes coletivos I 

- Bases fisiológicas da atividade física 

- Homem, cultura e sociedade 

3° SEMESTRE 

DIA: 12/07/21 DIA 13/07/21 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Políticas educacionais, legislação e organização da 

Educação física 

- Cinesiologia  

- Nutrição e atividade física 

 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Bases fisiológicas da atividade física 

- Psicologia aplicada a Educação Física e ao esporte 

4°/5° SEMESTRE 

DIA: 12/07/21 DIA 13/07/21 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Treinamento resistido – Musculação 

- Atividades rítmicas e expressivas 

- Atendimento de urgência e emergência em Educação 

Física 

 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Fisiologia do exercício II – Grupos especiais 

- Saúde pública e Educação Física 

7° SEMESTRE 

DIA: 12/07/21 DIA 13/07/21 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Antropometria 

- Empreendedorismo, gerenciamento e marketing 

- Esportes coletivos II 

 

 

PROVAS A SEREM REALIZADAS: 

 

- Atividades aquáticas – Natação 

- Eucação Física adaptada e inclusão social 



 
                                                                                                                                                                           

 

 


