
  

Desde o ano de 2016, foi 
institucionalizada a Diretoria de 
Educação Física e Esporte (DEFE), 
fazendo parte organizacional da Pró-
reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE).Suas ações são normatizadas 
pela Resolução nº 16, de 02 de agosto 
de 2018, que define a política de 
assistência estudantil, e a Resolução 
n° 144- CS, de 11 de agosto de 2017, 
que dispõem sobre o Regimento Geral 
do IFPB. De acordo com esta última, 
em seu artigo 138, compete à DEFE: 

 “I – promover e apoiar a Educação 
Física e Esportes em consonância 
com as diretrizes institucionais; II – 
atuar na área de Educação Física e 
Esportes nas dimensões do ensino, 
da pesquisa e da extensão, como 
também em projetos e eventos; III – 
propor a normatização, padronização 
e organização das ações referentes à 
Educação Física e Esportes no âmbito 
do IFPB; IV – participar da 
elaboração de editais que visem 
captar recursos para as ações da 
Diretoria de Educação Física e 
Esportes; V – incentivar ações de 
promoção da saúde e bem-estar 
direcionados para os servidores do 
IFPB, em articulação com a Diretoria 
Geral de Gestão de Pessoas; VI – 
realizar ações promotoras da saúde 
e bem-estar para os estudantes do 
IFPB; VII – estimular, apoiar e 
promover a atualização e o 
aperfeiçoamento dos profissionais de 
Educação Física do IFPB; VIII – 
incentivar e apoiar a pesquisa e a 
extensão na área de Educação Física 
e Esportes no âmbito do IFPB; IX – 
fomentar e realizar eventos 
relacionados à Educação Física e 
Esportes, no âmbito interno e 
externo do IFPB; X – planejar, 
elaborar, acompanhar e avaliar as 
ações de Educação Física e Esportes 
do IFPB” 
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A Diretoria de Educação Física e 
Esporte (DEFE/PRAE) do Instituto 
Federal da Paraíba, está realizando, 
entre os dias 24, 25 E 26/11 O 
Encontro de Educação Física do IFPB - 
2020 voltado para docentes e 
discentes de Educação Física do IFPB, 
como também de outros Institutos 
Federais que queiram participar do 
evento que este ano terá como tema 
central Ensino remoto na Educação 
Física no IFPB: desafios e estratégias. 
Durante esses três dias haverá Mesa 
redonda, relatos de experiências e 
palestras, com temáticas relevantes 
ao tema que neste ano de 2020 está 
fazendo parte das estratégias de 
ensino para atender as demandas da 
disciplina. O evento ocorrerá todo em 
formato virtual e será transmitido pelo 
canal do You Tube da TV IFPB, sempre 
nos horários das 15h às 18h, conforme 
programação em anexo. Contamos 
com a presença de todos para que o 
evento atenda as expectativas no que 
se refere aquisição de conhecimentos 
que melhorem a nossa pratica 
docente. 

INSCRIÇOES 
As inscrições para o evento 
deverão ser feitas através da 
plataforma Even3 no endereço  
https://www.even3.com.br 
/encontroefifpb2020 , até o dia 
24/11, dia de inicio do evento 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Dia 24/11 
15 H- Abertura Oficial do Evento 
15:30- MESA REDONDA: Ensino remoto na 
Educação Física no IFPB: desafios e 
estratégias. 
 
Dia 25/11 
15 H- RODA DE DIÁLOGO: Ensino remoto 
na Educação Física: experiências docentes 
no IFPB. 
16:30- – Utilização das ferramentas 
tecnológicas nas Aulas de Educação Física. 
 
Dia 26/11 
15 H- Mudanças Curriculares no âmbito do 
IFPB – Perspectivas para Educação Física no 
IFPB 
16:30- Desafios da Educação Física do IFPB 
– Presente e Futuro 
 

Participações Confirmadas 
 

 

 


