
 RELATÓRIO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER 

 PARCIAL (   )  FINAL (  X  ) 

 Título da ação:  Espaço Murupi (Semana de acolhimento  estudan�l) 

 Unidade(s) /Departamento(s) /Campus:  Coordenação de  Esporte e Lazer/ PROCEA 

 Coordenador(es):  Daniel Delani, CPF: 890.XXX.XXX-53,  danieldelani@unir.br  . 69 984294398 

 Equipe de Trabalho 

 Nome  Unid/Departamento  Profissional  Função na ação  CH 

 Daniel Delani  PROCEA  Coordenador de 
 Esporte e Lazer 

 Coordenação  40 

 Lucas Sampaio Nardi 
 Zanini 

 DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Sara Karolina Rosa do 
 Prado 

 DARTES  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Vitoria Caroline Sangel 
 Salgado 

 DCJ  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Marllana Costa de Souza  DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Victor Augusto Dato da 
 Silva Pinto 

 DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Charles Jhonatam Martins 
 de Andrade 

 DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Marta Carolina Terto de 
 Morais 

 DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Emmiliane Rocha Mariano  DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Luiz Davi Rocha Martins  DEF  Discente  Membro da 
 equipe 

 10 

 Giovanna Eduarda da 
 Silva 

 DEF  Discente  Membro da 
 Equipe 

 10 

 Local de Execução da Ação de Extensão: 

 Espaço Murupi, ou como também é conhecido Espaço Verde, em frente a biblioteca central em 
 Porto Velho 

mailto:danieldelani@unir.br


 Apresentação: 

 No  início  do  semestre  de  2021.2  durante  a  semana  de  acolhimento  que  ocorreu  nos  dias  25,  26, 
 27  e  28  de  abril  de  2022,  houve  o  retorno  das  aulas  presenciais,  após  a  pandemia  de  Covid-19. 
 Ao  longo  desta  semana,  o  Espaço  Murupi  ficou  aberto,  disponibilizando  à  comunidade  acadêmica 
 atividades  recreativas  e  de  lazer.  O  objetivo  principal  era  promover  a  integração  e  a  socialização 
 da comunidade acadêmica da UNIR, por meio de atividades recreativas e de lazer 
 As  atividades  incluíram:  tênis  de  mesa,  xadrez,  jogos  de  cartas,  jogos  de  tabuleiro,  UNO,  entre 
 outras.  Também  foram  disponibilizados  no  Espaço  Murupi  tatames,  onde  a  comunidade 
 acadêmica  poderia  utilizar  para  realizar  outras  ações  de  interação,  como  tutorial  de  massagens, 
 demonstração  de  movimentos  de  artes  marciais  ou  somente  descansar,  depois  de  participar  de 
 algum evento que foi realizado no mesmo dia. 
 Para  auxiliar  nas  atividades  diárias  programadas  foi  publicado  no  site  da  PROCEA  um  convite 
 onde  se  dispuseram  informações  sobre  a  semana  de  acolhimento  junto  a  um  link  onde  os 
 interessados  em  participar  da  equipe  organizadora  do  evento  poderiam  se  inscrever.  Neste 
 formulário  deveriam  ser  preenchidos  nome  do  voluntário,  telefone  para  contato,  o  campus  ao  qual 
 pertencia e o turno em que estaria disponível para participar das atividades. 
 Independente  da  natureza  da  atividade  era  recomendado  que  os  participantes  levassem  em 
 consideração o cumprimento das medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde. 

 Resultados Alcançados: 
 Foram realizadas diversas atividades (fotos em anexo). 
 Por meio desta ação, promoveu-se: 

 ●  A  integração  e  a  socialização  da  comunidade  acadêmica  da  UNIR,  por  meio  da  prática  de 
 atividades recreativas e de lazer. 

 ●  O bem estar físico, social e mental dos participantes; 
 ●  O fomento a práticas de esporte e, principalmente, lazer na UNIR e; 
 ●  O  incentivo  da  participação  da  comunidade  nas  práticas  de  atividades  de  lazer  e  desportivas 

 da Universidade; 
 Diante  desses  resultados,  pode-se  admitir  que  a  proposta  alcançou,  de  forma  satisfatória,  seus 
 objetivos iniciais. 

 Interessantemente,  a  alta  demanda  de  pessoas  interessadas  em  permanecer  envolvida  com  as 
 atividades  realizadas  no  espaço  suscitou  na  instituição  a  abertura  do  Edital  Bolsa  Esporte  e  Lazer, 
 para manter o funcionamento do local. 
 Mesmo  antes  da  finalização  do  processo  seletivo,  as  atividades  recreativas  e  de  lazer  continuam 
 no  Espaço  Murupi,  com  voluntários  que  mantêm  o  local  aberto  em  dias  e  horários  específicos  e 
 em pleno funcionamento. 



 Registro das atividades da semana de acolhimento no espaço Murip 





 Quan�dade de discentes atendidos:  68 

 Quan�dade de docentes atendidos:  6 

 Quan�dade de técnico Administra�vo atendidos:  4 

 Quan�dade de pessoas externas atendidas:  2 

 Quan�dade total:  80 

 Porto Velho, 01 de junho de 2022. 

 Daniel Delani 

 Relatório elaborado pela Estagiária Larissa Lizardo Moreira 


