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Título da ação: Dia do Servidor
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Unidades responsáveis pela organização do evento.
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP

Coordenação de Esporte e Lazer - CEL

Local de Execução da Ação de Extensão:

A ação ocorreu na Piscina do Departamento de Educação Física e no Ginásio Poliesportivo
Tatuzão, localizado no campus Porto Velho e em outros espaços de lazer nos demais campi da
UNIR

Apresentação:

Nos dias 26 e 27 de outubro a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), realizou as
comemorações relacionadas ao dia do servidor público, celebrado anualmente em 28 de outubro.
E para a comemoração deste evento especial a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudantis (PROCEA), por meio da Coordenação de Esporte e Lazer, elaborou um dia de atividades
físicas onde os servidores puderam desfrutar das modalidades oferecidas.
As ações de esporte e lazer concentraram-se no dia 27 de outubro. Então, foi preparado aos
servidores um dia de lazer, integração e socialização para que esses pudessem vivenciar algo
diferente do seu dia a dia de trabalho.
Foram oferecidos esportes coletivos e individuais, além da hidroginástica em Porto Velho. O tema
das comemorações deste ano foi “Convivência Saudável”.
A programação na íntegra encontra-se disponível no link:
https://www.unir.br/noticia/exibir/10192.

Resultados Alcançados:

● A integração e a socialização dos servidores da UNIR, por meio da prática do esporte e do
lazer universitário

● Estímulo ao desenvolvimento de um estilo de vida saudável.
● O incentivo das práticas de esporte e lazer na UNIR
● O bem estar físico, social e mental dos participantes.

https://www.unir.br/noticia/exibir/10192








Quantidade de discentes atendidos: 60

Quantidade de docente atendidos: 180

Quantidade de técnico Administrativo atendidos: 220

Quantidade de pessoas externas atendidas: 2

Quantidade total: 462

Porto Velho, 06 de novembro de 2022.

________________
Daniel Delani


