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UFPA ABRE INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES 

O excesso de atividades e obrigações está levando a população mundial ao sedentarismo. As pessoas têm cada vez 

menos tempo para se preocupar com a saúde e praticar exercícios físicos, em função dos compromissos profissionais, 

muitas vezes considerados mais importantes do que os cuidados com uma vida saudável. Por este motivo, a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) abre inscrições para o projeto “Segundo Tempo Universitário”, com o objetivo 

de estimular a prática esportiva entre os estudantes da instituição. São ofertadas 300 vagas para basquete, futsal, 

handebol e voleibol. A inscrição é gratuita. 

Esta é uma iniciativa do Centro de Estudos em Gestão Desportiva (CEGED), vinculado à Faculdade de Educação 

Física da UFPA. Segundo o coordenador do projeto, professor Christian Pinheiro, o Segundo Tempo Universitário 

(STU) faz parte de um Termo de Cooperação estabelecido entre a UFPA e o Ministério do Esporte, com a 

interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP). “O STU busca democratizar o 

acesso à prática esportiva da comunidade acadêmica nas universidades públicas, dando prioridade aos estudantes”, 

comenta o professor. 

Todo o material esportivo foi adquirido através de pregão eletrônico realizado pela FADESP. Os interessados podem 

se inscrever até esgotarem as 300 vagas, mas se houver desistência de inscritos, serão substituídos por outras pessoas 

inscritas na “lista de espera”, para que não existam vagas ociosas. Cada aluno pode se inscrever somente em uma das 

modalidades. As atividades iniciam a partir de janeiro de 2013. 

Inscrições – Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à secretaria do Ginásio de Esportes, campus básico da 

UFPA, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h. Basta apresentar cópia do RG e do certificado de matrícula que comprove 

o vínculo com a universidade. Há turmas nos horários da manhã, tarde e no intervalo do almoço. O cronograma com 

os horários específicos de cada modalidade está disponível em www.gestaodesportiva.com.br. 

Projeto - O CEGED tem sua origem relacionada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), em 

Portugal, onde o professor defendeu o doutorado e foi certificado no Diretório de Grupos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em março de 2009. O professor Christian Pinheiro coordena o Grupo com 

o apoio do professor José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes, Diretor do Gabinete de Gestão Desportiva da FADEUP. 

O Grupo busca oferecer no futuro estes serviços à comunidade de fora da universidade, para incentivar também a 

população da capital. “Direta ou indiretamente, o esporte está presente no cotidiano de todos nós. O desafio é cada vez 

mais transformarmos pessoas sedentárias em indivíduos mais saudáveis, sem necessariamente haver preocupação com 

resultados expressivos em termos de desempenho atlético”, afirma o professor. 

Serviço: 

Inscrições para o “Segundo Tempo Universitário” 

Local: Secretaria do Ginásio de Esportes, campus básico da UFPA, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h. 

Período: até preencher as 300 vagas do projeto. 

Inscrições gratuitas. 

Informações: 3201.7506 

Acesse o site do CEGED: http://migre.me/cnyoq  
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