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O método de avaliação do módulo de “Avaliação e Treinamento em Fisiologia 

do Exercício” será realizado através da apresentação de artigos (Seminário). Os 

alunos deverão se organizar e formar um grupo contendo de 3 a 5 alunos. Após a 

formação do grupo, somente um aluno(a), deverá informar à coordenação seus 

membros participantes, através do envio de um e-mail para 

(contato@sefeunifesp.com). A apresentação do artigo deverá ser realizada somente 

por um membro do grupo, sendo este sorteado no dia da apresentação pela 

coordenação. A apresentação deverá ser realizada utilizando um Data Show 

(apresentação com slides), respeitando um tempo de 20 minutos. Ao término da 

apresentação, será realizada discussão do artigo, acatando um tempo de 10 minutos.  

 

 

Seleção do Artigo 

 

Cada grupo deverá selecionar 3 possíveis artigos para a apresentação. Estes 

deverão estar relacionados com o tema do módulo: “Avaliação e Treinamento em 

Fisiologia do Exercício”. Após a seleção dos artigos pelo grupo, somente um membro 

deverá enviar os 3 artigos em PDF para os seguintes e-mails: 

(diogo.machado@unifesp.br; tr.lopes@unifesp.br;). A coordenação definirá 1 artigo 

dos 3 a ser apresentado e informará ao grupo. 
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Prazos a Cumprir (1) 

 

➢ O(A) aluno(a) deverá enviar a lista com o nome dos membros de seu grupo: 

● Data Limite: 09 de julho; 

 

No dia 10 de julho, a coordenação realizará um sorteio para definir a ordem de 

apresentação dos grupos. No mesmo dia será divulgado no site 

(www.sefeunifesp.com) – Área Restrita (aba – SEMINÁRIO) a lista de alunos 

pertencente a cada grupo e a ordem de apresentação. 

 

➢ O(A) aluno(a) deverá enviar 3 artigos em PDF escolhidos pelo grupo:  

 

● Data Limite para Grupo s 1 a 4 ------------------ 17 de agosto; 

● Data Limite para Grupos 5 a 8 ------------------ 20 de setembro; 

● Data Limite para Grupos 9 a 11 ---------------- 20 de outubro; 

 

Cronograma de Apresentação Oral 

 

● Grupos 1 e 2 --------------- 24 de agosto; 

● Grupos 3 e 4 --------------- 25 de agosto; 

● Grupos 5 e 6 --------------- 28 setembro; 

● Grupos 7 e 8 --------------- 29 de setembro; 

● Grupos 9 e 10 ------------- 28 de outubro; 

● Grupo 11 ------------------- 29 de outubro; 

 

 

Critérios Avaliados (1) 

 

● Domínio do grupo sobre o tema – 5 pontos; 

● Oratória / Didática – 1 pontos; 

● Qualidade do artigo – 2 pontos; 

● Formatação dos slides – 1 pontos; 

● Administração do tempo – 1 pontos;  
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Divulgação do Aprendizado 

 

 

Após a data de apresentação oral, subsequente a cada grupo, os membros 

deverão redigir um texto resumido do artigo apresentado, com formato e linguagem 

para divulgação a um público geral em mídia social. Alguns exemplos estão 

disponíveis no nosso site (www.sefeunifesp.com) – Blog. Neste é possível observar 

que por mais que a informação cientifica possa ser densa, é possível divulgar 

conhecimento para o público em geral de maneira simples e didática, permitindo assim 

a aplicação do conhecimento para um grande número de pessoas. O texto deverá 

conter um título e um corpo, respeitando um limite máximo respectivamente de 90 

caracteres e 250 palavras. Somente um aluno(a) pertencente ao grupo, deverá 

enviar o texto em Word, via e-mail para à coordenação (diogo.machado@unifesp.br; 

tr.lopes@unifesp.br;). 

 

Prazos a Cumprir (2): 

 

➢ Somente um aluno(a) pertencendo ao grupo, deverá enviar o texto resumido 

do artigo em um período de 14 dias após a apresentação oral. Sendo assim: 

 

● Grupos 1 e 2 --------------- 08 de setembro; 

● Grupos 3 e 4 --------------- 09 de setembro; 

● Grupos 5 e 6 --------------- 12 de outubro; 

● Grupos 7 e 8 --------------- 13 de outubro; 

● Grupos 9 e 10 ------------- 12 de novembro; 

● Grupo 11 -------------------- 13 de novembro; 

 

 

Critérios Avaliados (2): 

 

● Formatação - 2 pontos; 

● Clareza do texto para um público geral - 4 pontos; 

● Coerência do texto com a informação do artigo original - 4 pontos 

 

Por fim, a nota do módulo será a média das notas das duas atividades descritas neste 

documento. 
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