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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO:                   GESTÃO ESPORTIVA 
CARGA HORÁRIA:  16 Horas 
PROFESSOR:       ADM. WILSON MANOEL 
 

1. EMENTA  
 
5 pilares da Gestão esportiva. Planejamento do Negócio esportivo. Fatos, números e 
análises em Gestão esportiva. A força da marca no esporte. Relacionamento com 
públicos de interesse: a base de tudo. Sustentabilidade e Governança. Excelência do 
espetáculo. Possibilidades de trabalho profissional em Gestão esportiva. Inteligência 
propositiva em Gestão esportiva. 
 
 

2. OBJETIVO    
 
Trabalhar os pilares da gestão esportiva e as principais diretrizes de como atuar nos 
seus diversos públicos de interesse visando a excelência de marca de classe mundial. 
E analisar cenários do ambiente esportivo com o fito da construção do conhecimento 
compartilhado com os participantes, de modo que estes percebam os conceitos e 
possíveis caminhos buscando a sua atuação profissional em algum/nas dos públicos de 
interesse deste negócio 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMATICO 
 

  5 pilares da Gestão esportiva 
 Planejamento do Negócio esportivo 
 Fatos, números e análises em Gestão esportiva 
 A força da marca no esporte 
 Relacionamento com públicos de interesse: a base de tudo 
 Sustentabilidade e Governança 
 Excelência do espetáculo 
 Possibilidades de trabalho profissional em Gestão esportiva 
 Inteligência propositiva em Gestão esportiva 
 

-  
-  
3. METODOLOGIA 

 
- Aulas interativas, casos reais, discussões e debates. 
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5. AVALIAÇÃO 

- Trabalhos em equipes. 
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Professor: Wilson Manoel Alves Filho: 

 

Administrador, MBA Executivo em Marketing pela ESPM/SPaulo Brasil, diplomado pela 

University of Michigan/USA. Vivências: consultor na PwC PriceWaterhouse Coopers, 

gestor de seguros com a Sul América Seguros, gestor da marca no Esporte Clube Bahia, 

consultor pelo Sebrae há mais de 15 anos nas áreas de marketing, gestão e 

planejamento, idealizador/coordenador do MBA em Gestão Esportiva pela Faculdade 2 de 

julho, consultor, facilitador e palestrante. 

 


