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Resumo: A revolução tecnológica proporcionou ao ser humano conforto e praticidade mas, por outro lado 

acarretou em alguns malefícios como o sedentarismo, que advém da inatividade física e pode facilitar o 

desenvolvimento de outras doenças. No contexto de promoção de atividades esportivas e de lazer, a 

Coordenadoria de Desportos e Recreação (CDR) é um órgão vinculado com a reitoria da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG) que tem por objetivo organizar, planejar e executar atividades voltadas para a área da 

saúde, educação, recreação e esporte. Estas atividades atendem a comunidade acadêmica, os servidores e 

comunidade externa da UEPG. A CDR é composta por profissionais próprios que em parceria com o DEDUFIS 

(Departamento de Educação Física) realizam os projetos de hidroginástica, natação, zumba, fitness, musculação, 

pilates e orientação de caminhada, proporcionando aos acadêmicos de bacharelado e licenciatura em Educação 

Física campos de estágio e formação profissional. Ao todo, nos períodos do ano de 2016 a 2018, a CDR realizou 

24.840 atendimentos e nesse mesmo período, participaram do projeto 18 docentes do DEDUFIS e 26 acadêmicos 

dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física. 
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Hidroginástica; Musculação; Pilates; Natação; Football training; Zumba; 

Caminhando com saúde; Escolinhas Esportivas, entre outras. 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos, servidores da UEPG e comunidade externa, que tenham idade acima 

de dezesseis anos completos.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas - bloco G/Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

A revolução tecnológica que emergiu principalmente após a Revolução Industrial se, 

por um lado, trouxe o conforto e a praticidade, por outro lado propiciou um aumento nos 

índices de sedentarismo na sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um 

indivíduo deve realizar no mínimo 150 minutos de atividades físicas semanais para que não 

seja considerado sedentário (OMS, 2018).  

Há praticamente um consenso na literatura que a prática de atividade física, definida 

como qualquer atividade corporal realizada pela musculatura esquelética que eleve o gasto 

energético acima dos níveis de repouso, traz benefícios fisiológicos-químicos para nosso 

corpo (CASPERSEN et al., 1985; NAHAS, 2003; OLIVEIRA, 2011).  

Neste sentido, é inegável que a promoção da prática de atividade física é fundamental 

em diferentes contextos, como dentro das Universidades. No entanto, para que a atividade 

física seja efetuada de forma adequada, é necessário o acompanhamento dos profissionais de 

Educação Física, que são responsáveis por orientar, planejar e supervisionar a atividade física. 

 É a luz desta perspectiva que a Coordenadoria de Desportos e Recreação, órgão 

vinculado à reitoria da UEPG, busca promover a prática regular de atividade física com 

acompanhamento de profissionais de educação física para a comunidade universitária e 

externa. Em parceria com o DEDUFIS (Departamento de Educação Física) são realizados 

projetos voltados à educação, desporto e saúde, em uma integração que permite, além da 
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promoção da prática de atividade física, propiciar aos futuros profissionais da área da 

educação física da UEPG campos de estágios e formação profissional.   

Estão vinculas ao CDR diversas escolinhas esportivas para crianças e adolescentes, 

treinamento esportivo para os acadêmicos e atléticas universitárias, atividades recreativas para 

servidores e comunidade externa e, também, projetos de atividades físicas como natação, 

musculação, zumba entre outros para comunidade universitária e comunidade externa.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da CDR é proporcionar atividades físicas orientadas, promovendo a 

saúde e a qualidade de vida de toda a comunidade universitária e externa, bem como 

desenvolver o intercambio sociocultural e esportivo entre as instituições de ensino do 

município de Ponta Grossa e outras regiões do Paraná. Adicionalmente, almeja-se possibilitar 

aos acadêmicos dos cursos de bacharelado e licenciatura em educação física UEPG campos de 

atuação profissional, e incentivar a produção de pesquisas transversais nas áreas de educação 

física, educação, saúde e desporto.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos presentes no estatuto do CDR desde 1995 são: 

• Difundir e incentivar, no meio universitário, a prática dos esportes; 

• Planejar, supervisionar e orientar a Prática Esportiva, obrigatória ou facultativa, 

desenvolvida pelos acadêmicos; 

• Proporcionar campo de estágio para os alunos do Curso de Educação Física; 

• Planejar, promover e organizar jogos e competições desportivas internas, 

interuniversitárias e integradas com a Comunidade; 

• Apoiar os órgãos e unidades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

assessorar a administração superior em assuntos desportivos; 

• Promover a integração da comunidade externa, acadêmicos, servidores e a 

UEPG; 

• Conscientizar os praticantes sobre a importância da prática regular de atividades 

físicas. 
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METODOLOGIA 

Dentre as atividades realizadas pelo CDR foram selecionadas para exposição neste 

trabalho aquelas ofertadas para a comunidade externa, acadêmicos e servidores da UEPG. 

Sendo assim, serão considerados os projetos de hidroginástica, musculação, pilates, zumba, 

natação, caminhado com saúde e football training.  

Para participar dos projetos desenvolvidos pelo CDR o indivíduo, seja da comunidade 

acadêmica, servidores e/ou comunidade externa, deve realizar sua inscrição na própria 

Coordenadoria de Desportos e Recreação, apresentando seus documentos oficiais, 

comprovante de endereço e exame médico. A inscrição é permitida para ambos os sexos 

desde que possuam dezesseis (16) anos completos. 

O período de execução das atividades ocorrerão entre os meses de março e novembro, 

sendo trabalhados em sua maioria duas vezes na semana, com exceção da musculação (5 dias 

por semana) e, zumba e fitness (1 dia por semana). Os horários e dias em que foram realizadas 

as atividades no período de 2016 a 2018 podem ser observadas no Quadro 1.  

                                       Quadro 1:  HORÁRIOS ATIVIDADES/TURMAS 

Atividades  Dias da semana Horários 

Natação (2016-2018) Segunda e Quarta 7h, 12h, 17:30h, 18:30h,19:30h e 20:30h 

Hidroginástica (2016-

2018) 

Segunda e Quarta 7h, 12h, 17:30h, 18:30h e 19:30h 

Pilates (2016-2018) Terça e Quinta 17:15h e 18:15h 

Musculação (2016-

2018) 

Seg,qua e sex  15:30h, 16:30h e 17:30h. 

Zumba (2018) Segunda e Quarta 17:30h 

Fitness (2017) Segunda e Quarta 17h (2017) 

Football training 

(2018) 

Segunda e Quarta; terça e 

quinta 

17:30h e 18:45h; 19:30 (terça e quinta) 

Fonte: CDR, 2018. 

 

Cabe ressaltar que todas as atividades acima elencadas oferecem campo de estágio para 

os acadêmicos do curso de bacharelado e licenciatura em Educação Física da UEPG, que é 
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realizado sob a supervisão dos instrutores da CDR. As atividades foram realizadas no bloco 

G, e os atendimentos foram registrados diariamente durante as suas atividades.  

RESULTADOS 

Ao todo, no período de 2016 a 2018 foram realizados cerca de 1.330 inscrições, 

sendo elas, 354 inscrições no ano de 2016, 467 inscrições no ano de 2017 e 509 inscrições no 

ano de 2018 (Gráfico 1).          

No gráfico 2 observa-se o número de atendimentos realizados nos anos de 2016 a 

2018. Em 2016, 2017 e 2018 foram realizadas 12.122, 5.707 e 7.011 atendimentos 

respectivamente, realizando no total  24.840 atendimentos.                                     
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Fonte: CDR (2018). 

 Verifica-se, em relação às inscrições, que há uma crescente constante no número de 

registros nos últimos três anos. Já em relação aos atendimentos, o número foi maior em 2016, 

caiu em 2017 e voltou a subir em 2018, indicando uma oscilação no período analisado. 

Para operacionalizar todos os projetos, atuaram ativamente pela Coordenadoria de 

Desportos e Recreação, no período de 2016 a 2018, 18 docentes do Departamento de 

Educação Física (DEDUFIS) e 26 acadêmicos dos cursos de bacharelado e licenciatura em 

Educação Física.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gráfico 1 – Inscrições                                                           Gráfico 2 – Atendimentos                                                    
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A CDR atua desenvolvendo atividades de cunho desportivo desde antes da criação do 

curso de educação física da UEPG, em 1974. Com base nos dados levantados no período de 

2016 a 2018, pode-se perceber que os projetos desenvolvidos pela CDR apresentaram alto 

índice de atendimentos e inscrições. Referente às projeções, há uma perspectiva de que tanto 

o número de inscrições quanto o número de atendimentos aumente no ano de 2019.  

 

APOIO 

FAUEPG (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e 

Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa).  
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