Coordenador de Extensão: Prof. Me. Américo Vaccari Lourenço
Projeto de Ensino do Judô:




Data: Segundas e quartas-feiras
Horário: 18:00h
Local: Sala de Ginástica, Danças e Lutas da FIPA



Descrição: O curso de Educação Física – Bacharelado, através do projeto de
extensão “Ensino do Judô”, está oferecendo aulas de Judô para alunos da FIPA,
funcionários da Fundação Padre Albino e deficientes visuais de Catanduva-SP e
região. A participação no projeto é gratuita e o responsável pelas aulas é o
docente do curso de Educação Física – Bacharelado, Prof. Me. Cássio Gustavo
Santana Gonçalves, faixa preta 1º Dan pela Confederação Brasileira de Judô,
que será auxiliado pelo aluno Bruno Nunes Soares Bezerra.
Os treinamentos serão realizados as segundas e quartas-feiras, das 18:00h às
19:00h, a partir de 20 de março de 2017. O objetivo do projeto será a iniciação
ao Judô, possibilitando que os participantes aprendam as principais técnicas,
conceitos e ensinamentos da modalidade, além de participar de competições
universitárias, bem como a inclusão de deficientes visuais em um grupo de
treinamento.

- Zumba Solidária:




Data: 21 de março
Horário: 21:00h
Local: Quadras Poliesportivas da FIPA



Descrição: Os alunos dos cursos de Educação Física irão ministrar atividades de
dança (Zumba), ofertadas para alunos de todos os cursos das FIPA, funcionários,
docentes e indivíduos da comunidade. Para aderir ao projeto, os participantes
deverão se inscrever na tesouraria das FIPA e contribuir com uma taxa de

R$10,00. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para o Hospital de Câncer
de Catanduva (HCC).
- Efeitos de medicamentos de uso contínuo na pratica esportiva:





Data: 23 de março
Horário: 19:15h às 22:30h
Local: Anfiteatro Padre Albino
Descrição: Efeitos colaterais indesejados podem ser causados por todos os tipos
de medicamentos, até mesmo os naturais. Tomar alguns medicamentos
complementares e medicamentos de venda livre, ao mesmo tempo, pode
aumentar o risco de efeitos colaterais, porque os ingredientes ativos nas diversas
preparações podem ‘colidir’. Desta forma, profissionais de Educação Física se
deparam em seu cotidiano com clientes portadores de doenças crônicas e
usuários de medicamentos de uso contínuo que podem ter efeito significativo
no desempenho esportivo e cabe ao profissional saber lidar com esta situação.
O objetivo do projeto é fazer com que alunos saibam lidar e prescrever treinos
respeitando as limitações causadas por remédios de clientes com doenças
crônicas. Para isso contamos com as contribuições do Farmacêutico Belmiro
Morgado Júnior, que ministrará palestra sobre o referido tema.

- Palestras 2017 - Educação Física:




Data: 03/05– Prof. Douglas Miranda
01/09 – Palestra Patrocinada pelo CREF (palestrante não definido)
02/08 - Prof. Me. Érika Verdelli
Horário: 19:15h às 22:30h



Local: Anfiteatro Padre Albino (Prof. Dr. Bernardo Neme Ide), e Complexo
Esportivo da FIPA (Prof. Dr Luis Antônio Domingos Filho e Prof. Me. Érika
Verdelli).



Descrição: A parceria do curso de Educação Física com o CREF-SP nos possibilita
criar este projeto de extensão que disponibiliza palestras no ano de 2017,
financiadas pelo próprio CREF, que serão ministradas por professores em
destaque na comunidade acadêmica, contemplando os docentes, discentes e
egressos do curso de Educação Física - Bacharelado com palestras sobre temas
recentes na área da Educação Física.

- Palestra - Prescrição de Exercícios para Cardiopatas:


Data: 01/06




Horário: 09:00h às 12:00h
Local: Anfiteatro Padre Albino



Descrição: O curso tem como objetivo situar os discentes do curso de educação
física bacharelado sobre as principais patologias que comprometem a saúde
cardiovascular. Após o conteúdo sobre as fisiopatologias os participantes terão
contato com as principais formas de avaliação e acompanhamento do quadro
clínico destes pacientes. Para finalizar o curso serão abordados os principais
métodos de prescrição e acompanhamento de exercícios físicos para
cardiopatas. Palestrante: Prof. Me. Cássio Santana Gonçalves.

- Curso – Metodologia da Pesquisa Científica





Data: 01/04
Horário: 08:00h às 12:00h
Local: Laboratório de Informática
Descrição: O curso será ministrado pela Dra. Paula Riccardi, e terá como objetivo
orientar os alunos dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e
Biomedicina, que estão realizando os trabalhos de conclusão de curso (TCC),
sobre métodos de busca à bibliografia especializada, tópicos específicos do TCC
e introduzir os alunos ao software Mandeley.

- Palestra - Avaliação Física nas Academias



Data: 08/04
Horário: 09:00h às 12:00h




Local: Anfiteatro Padre Albino
Descrição: O curso tem como objetivo situar os discentes do curso de educação
física bacharelado sobre as principais patologias que comprometem a saúde
cardiovascular. Após o conteúdo sobre as fisiopatologias os participantes terão
contato com as principais formas de avaliação e acompanhamento do quadro
clínico destes pacientes. Para finalizar o curso serão abordados os principais
métodos de prescrição e acompanhamento de exercícios físicos para
cardiopatas.

- Curso - Atualização em Esporte Paralímpico:



Data: 06/05
Horário: 09:00h às 12:00h




Local: Anfiteatro Padre Albino
Descrição: O curso tem como objetivo atualizar os discentes com relação á
temática educação física para pessoas com deficiência. O curso tem como
enfoque demonstrar as possibilidades de atuação, visando a melhor inclusão
dos deficientes no esporte. No início do curso serão elucidadas as principais
deficiências presentes na população. Após a fundamentação teórica serão
abordados os esportes paralímpicos, com enfoque na participação dos

discentes como técnicos nas Paralimpíadas escolares. Para finalizar o curso
serão realizadas vivências com simulações dos esportes adaptados as aulas
de educação física.
- Curso: Dança – Atividade Corporal – Arte – Esporte e Educação Corporal:





Data: 19/08/2017
Horário: 9:00h
Local: Sala de Ginástica, Danças e Lutas da FIPA
Descrição: Projeto de extensão para os discentes e egressos, voltado à interação
e atualização no mercado e na área de dança em geral. O curso abordará diversas
modalidades de dança, analisando a história e formação de cada uma e trazê-las
aos contextos mais atuais, mostrando que a dança tem uma importância
fundamental na área da Educação Física. Trazer novas reflexões frente às
diversas modalidades apresentadas, a reflexão da dança e seus valores artísticos,
esportivos e culturais/educacionais. Entender e utilizar a expressão corporal
como atividade e exercício físico, a valorização da área de dança, seja, no lazer
ou no alto rendimento, na formalização do ensino e na promoção da saúde e
condicionamento físico. Entender estratégias e coreografias de movimentos ,
Improvisação e Criações Corporais. As possibilidade da Dança na adaptação para
portadores de deficiência e na terceira idade. A aula procederá em teoria e
prática (laboratório corporal).

- V Jogos Interclasse Padre Albino



Data: 22 à 26/05
Horário: 19:15h às 22:30h




Local: Complexo Esportivo da FIPA
Descrição: O projeto consiste na organização de jogos masculinos e femininos de
handebol, futsal, basquetebol e voleibol, além de atletismo, tênis de mesa e
xadrez. Os jogos visam a participação dos alunos como atletas e como
organizadores de um evento esportivo de grande magnitude, já que contará com
o envolvimento de mais de 200 pessoas e 07 modalidades esportivas.

- II Copa Padre Albino de Juniores:





Data: 04 a 08/07
Horário: 19:15h às 22:30h
Local: Quadras Poliesportivas da FIPA
Descrição: O projeto consiste na organização de um campeonato de futsal
masculino e handebol feminino para estudantes matriculados no terceiro
colegial de escolas e colégios de Catanduva-SP e região. A Atlética do curso de

Bacharelado em Educação Física irá contribuir na organização do evento,
inclusive com relação à arbitragem.
- Encontro de Egressos do Curso de Educação Física:





Data: 03/06
Horário: 09:00h às 12:00h
Local: Anfiteatro Padre Albino
Descrição: O evento será realizado com intuito de melhorar o contato com
os egressos do curso. Inicialmente será proferida uma palestra de cunho
motivacional sobre o profissional de educação física. Todos os egressos serão
convidados para participarem do encontro, sendo que cinco serão
convidados a participarem efetivamente da atividade, contribuindo com o
relato de experiência do mercado de trabalho. Após os relatos será servido
um Coffee break aos participantes e todos os participantes serão convidados
a responderem um questionário. O documento será composto de nove
questões e irão auxiliar o curso a atualizar o cadastro pessoal dos egressos,
bem como classificar as áreas de atuações dos egressos no mercado de
trabalho. Para finalizar os docentes do curso irão proferir o encerramento do
evento.

- Caminhada do Meio Ambiente:



Data: 04/06
Horário: 09:00h




Local: Avenida Theodoro Rosa Filho
Descrição: O Professor Fernando Varoto será responsável por conduzir alunos,
funcionários e professores a uma caminhada sustentável, onde os participantes
irão plantar árvores durante o passeio.

- Habilitação Profissional de Egressos:




Período: Março a Dezembro de 2017
Local: FIPA
Descrição: O Professor Américo Lourenço é responsável por encaminhar os
documentos de egressos e docentes que pretendem se regulamentar junto ao
conselho de Educação Física (CREF/4-SP), ou renovar sua habilitação profissional,
facilitando a habilitação dos Profissionais de Educação Física de Catanduva e
região.

- Copa Fundação Padre Albino de Futsal:



Data: 17 à 21/07
Horário: 19:15h



Local: Complexo Esportivo da FIPA



Descrição: Será organizado um campeonato de futsal para funcionários da
Fundação Padre Albino, que deverão montar suas equipes e se inscreverem. Os
jogos terão arbitragem da Associação Atlética Acadêmica Prof. Raul Sebastião
Figueiredo, ou seja, sem custos.

- IV Programa de Avaliação Física Social:




Data: 23/09/2017
Horário: 09:00h às 12:00h
Local: Praça Monsenhor Albino



Descrição: O projeto consiste na oferta de avaliações físicas gratuitas à
população. No 23/09/2016, na praça Matriz de São Domingos (Catanduva-SP),
das 9:00h às 12:00h, alunos do segundo ano do curso de Bacharelado em
Educação Física, que cursam a disciplina de Avaliação Física, irão realizar
avaliações de percentual de gordura, IMC (Índice de Massa Corporal), RCQ
(Relação Cintura-Quadril), análise postural e flexibilidade gratuitamente.

- III ENEF – Encontro de Educação Física


Data: 29, 30, 31/08 e 01/09





Horário: 19:15h às 22:30h
Local: Complexo Esportivo da FIPA, Anfiteatro Padre Albino e SESC
Descrição: Em torno das comemorações do dia do Profissional de Educação
Física, 01 de Setembro, promoveremos o III ENEF (Encontro de Educação
Física), com palestras contratadas pelo curso e/ou oferecidas por parceiros
aos discentes e egressos do curso.

- Caminhada Contra o Câncer



Data: Setembro de 2017
Horário: 09:00h




Local: Praça do Aeroporto
Descrição: O setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino irá
organizar a "Caminhada contra o Câncer" para angariar recursos para a aquisição
de equipamentos de radiologia. O curso de Bacharelado em Educação Física
oferecerá suporte na organização e funcionalidade do evento. Os alunos irão
orientar os participantes durante a caminhada e vender "kits" de inscrição do
evento.

- GPC – Grupo de Produção Científica



Data: Terças-feiras
Horário: 18:00h às 19:00h



Local: Salas de aula da FIPA



Descrição: A criação do Grupo de Produção Cientifica (GPC) torna-se
indispensável para oportunizar aos estudantes, a possibilidade do contato direto
com o meio científico, onde se produz conhecimentos a partir de evidências. Não
se pode deixar de explicar que a produção científica também poderá alavancar
uma série de produções textuais (artigos, resumos) para a composição das
revistas editadas pelas Faculdades Integradas Padre Albino.

- II Copa Interescolares Padre Albino





Data: 30/09/2017
Horário: 08:00h
Local: Complexo Esportivo da FIPA
Descrição: O projeto consiste na organização de um campeonato de futsal
masculino para estudantes matriculados no terceiro colegial de escolas e
colégios de Catanduva-SP e região. A Atlética do curso de Educação Física irá
contribuir na organização do evento, inclusive com relação à arbitragem. Nos
dias dos jogos os alunos serão convidados para conhecer a estrutura esportiva
das FIPA. Serão necessários troféus e medalhas para distribuir aos alunos e à
equipe campeã.

