
 

 

  



 

APRESENTAÇÃO 

 

O CURSO DE EXTENSÃO EM JORNALISMO E GESTÃO ESPORTIVA visa envolver os 

estudantes dos Cursos de MBA em Gestão de Esportiva, estudantes da graduação dos 

cursos da Faculdade 2 de Julho, potenciais interessados na sexta turma de MBA em 

Gestão Esportiva da Instituição, egressos e comunidade externa, com a perspectiva de 

estimular a formação empreendedora, a atualização e o estímulo ao pensamento crítico, 

inovador e criativo quanto à  atuação de profissionais e da própria sociedade em torno 

dos esportes. 

 

As atividades abordarão os conceitos e as diferentes abordagens  sobre o mundo dos 

esportes com foco na atuação dos profissionais que atuam ou pretendem atuar na área. 

Trata-se de uma área transdisciplinar, pois, diversos campos do conhecimento interagem 

para afirmar a atuação de profissionais que atuam no campo dos esportes. gestão, 

direito, arquitetura, economia, comunicação, saúde entre outros, possibilitando um 

conjunto de interações humanas e necessárias à compreensão do lúdico, do econômico, 

do político e do social. 

 

A área esportiva exerce um fascínio nas pessoas, movimenta economicamente os 

mercados, provoca inovações com reflexos na atuação humana, inclusive, reclamando 

uma forte qualificação e especialização dos profissionais que atuam na área. Não sem 

razão, o campo dos esportes tem reclamando estudos permanentes, uma estruturação 

nas vias governamentais e atuação do terceiro setor, bem como de uma “ 

empresarização” do setor em decorrência das mudanças que se desdobraram nos 

últimos anos.  

 

Alguns eventos deixaram de ser locais e ganharam dimensão internacional. Em algumas 

sociedades, temos observado a diversificação dos esportes e novos arranjos esportivos 

surge.  Não obstante, eventos como Fórmula 1, Copa do Mundo, Olímpiadas impactam 

sobremaneira a vida das pessoas. 

Por outro lado, ao percorremos uma linha histórica, verificaremos que esse campo 

sempre acompanhou a evolução humana, recebendo novos signos e ressignificações de 

acordo com o tempo, o lugar e a passagem humana. Portanto, manter-se atualizado e 

fomentar  o debate nos levam  a supor, assertivamente, do sucesso do presente Curso, 

pois, tem uma relevância social e a atual conjuntura reclama discussões, inclusive, no 

contexto da COVID -19, que tem impactado os eventos esportivos e permeada a 

suspensão das Olímpiadas de Tóquio 2020, pela primeira vez na história. 

 

 



 

A demanda por serviços de várias espécies, produtos personalizados e por recursos 

humanos qualificados necessários à sua manutenção e pleno funcionamento fizeram 

com que as práticas esportivas desencadeassem uma demanda crescente pela 

profissionalização na administração de clubes, estádios e estruturas governamentais 

especializadas na coordenação e fomento, tornando-as mais complexas e cheia de 

responsabilidades. 

 

A presente atividade decorre da vasta experiência da Faculdade 2 de Julho na oferta do 

MBA em Gestão Esportiva sendo uma instituição pioneira no Estado da Bahia ao ofertar 

um curso lato sensu na área. Assim sendo, a proposta do presente Curso de Extensão é 

manter a qualidade da oferta dos Cursos da Faculdade 2 de Julho.  

 

Nesta senda, o Curso visa manter a aproximação da Faculdade 2 de Julho com a 

comunidade externa dentro de seu contexto de extensão comunitária e de 

responsabilidade social, ofertando aos interessados um serviço de qualidade e de forma 

gratuita, confirmando mais uma vez a preocupação da Instituição com a comunidade. 

Sem dúvida, o curso ao ser ministrado por meio dos recursos digitais, permitirá um 

aumento na amplitude de atuação da Faculdade 2 de Julho ao alcançar outras regiões 

do Estado e quiçá do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

GERAL: 

Fomentar discussões sobre os aspectos do jornalismo esportivo e da gestão esportiva, 

visando assegurar uma formação crítica, transdisciplinar, inovadora e permanente 

quanto à área dos esportes e os seus impactos na sociedade. 

 

ESPECÍFICOS: 

o Analisar os aspectos do jornalismo e da gestão, sem prejuízo de tangenciar o 

direito, no tocante ao campo dos esportes. 

 

o Promover debates sobre os esportes e a pandemia do COVID-19, visando 

compreender os impactos no mundo dos esportes. 

 

o Aplicar conhecimentos sobre empreendedorismo e liderança a partir de uma 

abordagem transdisciplinar, criativa e inovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

As atividades vão ocorrer a partir de atividades por meio do Google Meet e Google Sala 

de Aula, sem prejuízo das redes sociais Facebook, Instagram e o WhatsApp e outras caso 

necessário, consoante aviso por parte da Coordenação do Curso.   

 

Os inscritos e participantes precisarão ter e-mails e número de celular válidos e serão 

inseridos no grupo de WhatsApp. 

 

Os cursistas precisarão se inscrever por meio da Plataforma Sympla no Curso, fornecendo 

os dados solicitados. 

 

Só serão certificados os cursistas que realizarem os exercícios e responderem a avaliação 

final, que versará sobre o conteúdo e sobre as atividades do curso (percepção, 

palestrantes e as atividades oferecidas). 

 

Serão disponibilizados conteúdos na Plataforma Google Sala de Aulas e terão atividades 

teóricas e práticas com estudos de casos. 

 

Cada noite, dois palestrantes, preferencialmente, no máximo três, apresenta em breve 

linha as suas considerações sobre o tema. Em seguida, podem formular perguntas um 

para o outro. Após, fica reservado um tempo para que as pessoas participantes do Curso 

possam perguntar.  Ressaltamos, que a metodologia poderá seguir outra dinâmica em 

acordo com os palestrantes e coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUTURA 

 

PERÍODO: 

08 a 17 de junho de 2020. | As atividades serão realizadas na plataforma Google Meet 

nos dias 8, 10, 11, 15 e 17 de junho de 2020. 

 

 

CARGA HORÁRIA: 

20 horas  

 

 

PROGRAMAÇÃO:  

A programação será definida a partir dessa seguinte proposta agrupadas em dois 

grandes temas: 

 

Tema 01 - Práticas de comunicação para alavancar resultados institucionais, incluindo 

gestão de marca, conteúdo midiático, comunicação direta com o público, gestão de 

mídias digitais, etc. 

Tema 02 - O papel do jornalismo como fomentador da equidade no esporte, incluindo 

igualdade de gênero, canal para dar voz a culturas regionais e de nicho, incentivo ao 

esporte como meio de inclusão social, etc. 

 

• 8 e 10 junho: Discussões sobre o  tema 1 

• 11 e 15 junho: Discussões sobre o tema 2 

• 17 de junho: Apanhado geral sobre as discussões. 

 

As atividades no Google Meet serão realizadas, preferencialmente, das 19h às 21 horas. 

Sendo que no dia 15/06/2020, excepcionalmente, a atividade será realizada das 20h às 

22 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUTURA 

 

CERTIFICAÇÃO: 

1. Os participantes que efetivamente participaram do Curso se inscreveram na 

Plataforma Sympla fornecendo os dados solicitados e respondendo a um 

questionário inicial. 

2. Só serão certificados os cursistas que realizarem os exercícios e responderem a 

avaliação final, que versará sobre o conteúdo e sobre as atividades do curso 

(percepção, palestrantes e as atividades oferecidas). 

3. As atividades desenvolvidas pelos palestrantes/professores são de caráter 

voluntarista. Não fazem jus a nenhuma espécie de remuneração. Os professores 

envolvidos na atividade serão certificados de acordo com sua categoria: 

coordenadores e palestrantes. 

4.  Os cursistas concluintes serão certificados com participação no “Curso de 

Extensão em Jornalismo e Gestão Esportiva, com carga horária de 20 horas”. Não 

se confundindo em hipótese alguma com o MBA em Gestão Esportiva. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Os estudantes de graduação da extensão e pós-graduação lato sensu da Faculdade 2 de 

Julho, bem como seus egressos, professores e funcionários também da Instituição e as 

pessoas da comunidade externa. 

 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições são gratuitas e devem serem feitas através do formulário próprio no 

Sympla, até o dia 07 de junho. 

 

Os inscritos por ordem de inscrição serão comunicados por e-mail e poderão ter seus 

nomes divulgados no site da Faculdade e nas redes sociais da Instituição.  

 

Link para inscrição: 

https://www.sympla.com.br/curso-de-extensao-em-jornalismo-e-gestao-esportiva__864015 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/curso-de-extensao-em-jornalismo-e-gestao-esportiva__864015


 

ESTRUTURA 

 

 

QUANTIDADE DE VAGAS: 

200 vagas, os primeiros inscritos. 

 

A Coordenação poderá avaliar a possibilidade do aumento do número de vagas em 

virtude da procura, deliberando sobre o aumento. 

 

PROFESSORES: 

Efson Lima 

Fidel Costa 

Luis Victa 

Manuela Avena  

Onã Rudá 

Régis Fernando 

Ricardo Palmeira 

Wilson Manoel 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Dúvidas referentes ao curso serão sanadas exclusivamente através do e-mail do Núcleo 

de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade 2 de Julho: 

posgraduacao@2dejulho.edu.br 


