
 RELATÓRIO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER 

 PARCIAL (   )  FINAL (  X  ) 

 Título da ação:  Campanha UNIR Ativa 

 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  Unidade  Profissional  Função na ação  CH 

 Daniel Delani  PROCEA  Coordenador de 
 Esporte e Lazer 

 Coordenação  40 

 Lucas Sampaio Nardi Zanini  DEF  Discente  Equipe  10 

 Sara Karolina Rosa do Prado  DARTES  Discente  Equipe  10 

 Vitoria C. Sangel Salgado  DCJ  Discente  Equipe  10 

 Marllana Costa de Souza  DEF  Discente  Equipe  10 

 Victor A.Dato da Silva Pinto  DEF  Discente  Equipe  10 

 Charles J. Martins de Andrade  DEF  Discente  Equipe  10 

 Marta Carolina Terto de Morais  DEF  Discente  Equipe  10 

 Emmiliane Rocha Mariano  DEF  Discente  Equipe  10 

 Luiz Davi Rocha Martins  DEF  Discente  Equipe  10 

 Giovanna Eduarda da Silva  DEF  Discente  Equipe  10 

 Local de Execução da Ação de Extensão: 

 A  ação  ocorreu  em  diversos  locais  do  estado  de  Rondônia  simultaneamente,  por  meio  da 
 utilização das redes sociais. 

mailto:danieldelani@unir.br


 Apresentação: 

 A  CAMPANHA  UNIR  ATIVA,  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  dia 
 28  de  abril  de  2022,  de  08:00  às  17:00  horas,  bem  como  promover  a  integração  e  a  socialização 
 dessas atividades. 
 Para  participar  da  Campanha  era  necessário  que  a  pessoa  fizesse  o  registro  (vídeo  ou 
 fotográfico),  realizando  uma  atividade  de  esporte  e/ou  lazer  e  postasse  o  material  no  Instagram 
 e/ou no Facebook. 
 A  publicação  precisava  vir  acompanhada  das  hashtags  #orgulhodeserunir  e  #UNIRativa. 
 Também  era  indicado  que  fosse  realizado  o  registro  do  curso/unidade  da  UNIR  ao  qual  o 
 participante  estava  vinculado(a)  e  marcar  a  página  da  PROCEA  (@procea),  da  UNIR 
 (@unir.rondonia) no instagram e (@unir.ro) no Facebook. 
 A  ação  envolveu  professores,  técnicos  e  alunos  dos  diferentes  campus  da  UNIR.  Todas  as 
 atividades de esporte e/ou lazer foram consideradas. 
 Independente  da  natureza  da  atividade  era  recomendado  que  os  participantes  levassem  em 
 consideração  o  cumprimento  das  medidas  sanitárias  recomendadas  pelas  autoridades  de 
 saúde. 

 LINK DA PUBLICAÇÃO:  https://procea.unir.br/noticia/exibir/21752 

https://procea.unir.br/noticia/exibir/21752


 Resultados Alcançados: 

 Foram  realizadas  diversas  publicações,  seguindo  as  orientações  da  campanha.  Todavia,  as 
 publicações  ocorreram  majoritariamente  por  meio  de  “Stories”.  Trata-se  de  uma  ferramenta 
 comum  nas  redes  sociais  que  consiste  na  possibilidade  de  publicar  fotos  ou  vídeos  que  ficam 
 acessíveis  por  até  24  horas.  Essa  forma  de  publicação  adotada  pelos  participantes,  apesar  de 
 dinâmica,  limitou  a  identificação  apropriada  dos  resultados  alcançados.  Outro  fator  limitador 
 foi a não marcação correta das hashtags da campanha. 
 Após  o  evento,  o  impacto  das  publicações  sensibilizou  a  comunidade  acadêmica  a  continuar 
 engajada  em  ações  de  esporte  e  lazer  na  UNIR  e  a  compartilhar  essas  atividades  nas  redes 
 sociais.  Diante  desses  resultados,  pode-se  admitir  que  a  campanha  promoveu  a  participação 
 da comunidade acadêmica da UNIR em ações de esporte e lazer. 
 Outros resultados alcançados foram: 

 ➢  A  integração  e  a  socialização  da  comunidade  acadêmica  da  UNIR,  através  da  prática 
 de exercícios físicos e atividades esportivas; 

 ➢  Estímulo ao desenvolvimento de um estilo de vida saudável; 





 Quantidade de discentes atendidos:  36 

 Quantidade de docentes atendidos:  2 

 Quantidade de técnico Administrativo atendidos:  2 

 Quantidade de pessoas externas atendidas:  0 

 Quantidade total:  40 

 Porto Velho, 01 de junho de 2022. 

 Daniel Delani 

 Relatório elaborado pela Estagiária Queila Rodrigues da Silva 


