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 Apresentação  : 

 A  prática  de  exercícios  físicos  é  indicada  para  todos  os  indivíduos,  portanto  na  vida  acadêmica  a 
 adesão  a  prática  de  esportes  constitui  um  fator  relevante  para  o  melhor  aproveitamento 
 acadêmico.  No  ambiente  universitário,  o  esporte  surge  como  uma  oportunidade  de  incentivo  à 
 integração  social,  entre  os  diversos  cursos,  bem  como  incentivar  ao  conhecimento  das  práticas 
 esportivas  oferecidas  e  o  estímulo  a  adesão  ao  esporte  e  atividades,  que  por  sua  vez  que  traz 
 inúmeros  benefícios  para  a  saúde.  O  esporte  universitário  é  um  esporte  de  formação,  cuja 
 função  principal  é  social,  visando  o  bem  estar  do  estudante  universitário(HATZIDAKIS,2006). 
 Além  de  promover  a  convivência  em  grupo  ou  atividades  relacionadas,  o  esporte  auxilia  no 
 crescimento  pessoal,  na  percepção  da  participação  de  cada  um  na  sociedade,  no  respeito  ao 
 próximo  entre  outros  aspectos.  Dessa  forma,  o  intuito  de  despertar  as  práticas  esportivas  ou 
 atividades  que  busquem  a  participação  de  uma  determinada  comunidade,  acaba  por  trazer  uma 
 aproximação entre os públicos da instituição a qual pertencem. 
 Essa  aproximação  consolida  vínculos  de  identidade,  e  através  das  práticas  esportivas  constrói 
 um  ambiente  de  integração,  incentivando  a  práticas,  dessa  forma  a  inserção  em  um  local  onde 
 possam  ser  desenvolvidas  tais  características,  a  prática  esportiva  mantém  relações  intrínsecas 
 com  diversas  áreas  básicas  das  relações  na  sociedade.  (TUBINO,  2021),  contribuindo  de  forma 
 geral para a saúde em seus diversos aspectos, físico, emocional, cognitivo e social. 
 Dessa  forma,  a  ação  promovida  pela  Coordenação  de  Esporte  e  Lazer  da  Pró-Reitoria  de 
 Cultura,  Extensão  e  Assuntos  Estudantis  ,  teve  como  objetivo  principal  envolver  a  comunidade 
 universitária  em  ações  de  esporte  e  lazer  da  Universidade  Federal  de  Rondônia  –  UNIR  ,  no 
 período de 25 a 28 de abril de 2022  . 
 Na  semana  do  acolhimento,  foram  realizadas  diversas  atividades  com  objetivo  de  promover  a 
 integração  dos  discentes,  novatos  e  veteranos,  ao  ambiente  acadêmico  e  às  rotinas  da 
 instituição,  e  durante  esse  período  ocorreram  os  jogos  universitários,  com  esportes  de 
 competição  entre  as  atléticas  de  diferentes  cursos  e  servidores  da  Instituição.  O  objetivo  foi 
 incentivar  a  prática  de  esportes  (diferentes  modalidades),  promovendo  a  saúde,  bem  estar  e 
 interação entre os acadêmicos de diversos cursos. 

 Resultados Alcançados: 

 Foram planejados 07 jogos. Todavia, apenas 04 jogos amistosos ocorreram. Foram eles: 
 🡺  Atlética Esmagadora X Servidores da UNIR (Futsal masculino), dia 26 de abril. 
 🡺  Atlética Predadora x Atlética Macabra (handebol masculino), dia 26 de abril. 
 🡺  Atlética Esmagadora X Atlética Esmagadora (futsal masculino e feminino), dia 27 de abril. 
 🡺  Atlética Macabra x Atlética Furiosa (vôlei masculino), dia 28 de abril  . 

 Os  demais  jogos  foram  cancelados  porque  as  associações  atléticas  envolvidas  tiveram 
 problemas  com  a  formação  das  equipes,  em  função  do  período  que  permaneceram  sem  treinar 
 durante a pandemia. 
 Apesar  das  dificuldades,  foi  possível,  a  integração  e  a  socialização  da  comunidade  acadêmica  da 
 UNIR (discentes e servidores), através da prática esportiva. 
 Os  jogos  contaram  com  arbitragem  oficial,  que  atuaram  de  forma  voluntária  durante  todos  os 
 eventos da programação. 
 Outros resultados alcançados foram: 

 ⮚  Estímulo ao desenvolvimento de um estilo de vida saudável; 
 ⮚  Resgate  das  equipes  das  Associações  Atléticas  da  UNIR  que  puderam  retomar  sua  rotina 

 de treinos; 
 ⮚  Estímulo ao desenvolvimento de um estilo de vida saudável; 









 Quantidade de discentes atendidos:  104 

 Quantidade de docentes atendidos:  8 

 Quantidade de técnico Administrativo atendidos:  12 

 Quantidade de pessoas externas atendidas:  6 

 Quantidade total:  130 

 Porto Velho, 01 de junho de 2022. 

 Daniel Delani 

 Relatório elaborado pela Estagiária Queila Rodrigues da Silva 


