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Resumo: A Coordenadoria de Desportos e Recreação (CDR) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

propôs o presente projeto com a intenção de oferecer a comunidade interna (Acadêmicos, Agentes Universitários 

e Docentes) e Externa (população de Ponta Grossa) a prática recreacional orientada de esportes e exercícios 

físicos nas instalações esportivas do Campus de Uvaranas da UEPG. No entanto, devido a decretação por parte 

da administração da UEPG pela suspensão de todas as atividades práticas no interior do Campus, face a 

pandemia do SARS-CoV-2 (COVID-19) que se instalou em nosso país, o Projeto UEPG+Ativa teve suas 

atividades fins comprometidas. A saída, foi pensar numa reformulação que permitisse dar continuidade a oferta 

de oportunidades para que a população permanece ativa mesmo sob restrições de deslocamento e distanciamento 

social. Face esse novo contexto, o presente projeto transferiu suas atenções para a ação “Previna-se, mas não 

fique parado” que objetivou oferecer a população informações, orientações e recomendações sobre a prática 

regular de exercícios físicos em meio a pandemia, por meio de textos e vídeos-aula disponibilizados nas redes 

sociais da CDR (Instagram e Facebook). As publicações relacionadas ao projeto alcançaram um total de 40.410 

pessoas no período entre abril e setembro de 2020.  

Palavras-chave: Exercício físico; Atividade física; Treinamento online; Redes socias. Alcance. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

UEPG + Ativa – 1ª edição 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade interna da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Acadêmicos, 

Agentes Universitários e Docentes) e Comunidade externa, seguidores dos perfis da 
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 Professora supervisora do Projeto UEPG + Ativa. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biomédicas - PPGCB/UEPG; almeidakapp@gmail.com. 
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 Coordenador do Projeto UEPG + Ativa. Administrador da Coordenadoria de Desportos e Recreação e Docente 

do Departamento de Educação Física - UEPG; lmvargas@uepg.br. 
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Coordenadoria de Desportos e Recreação - CDR nas redes socias Instagram® (@cdr.uepg) e 

Facebook® (/cdruepg/) 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR e cidades da região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Redes socias da CDR no Instagram®(@cdr.uepg) e Facebook® (/cdruepg/) 

JUSTIFICATIVA 

A CDR apresentou a ação “Previna-se, mas não fique parado”, vinculado ao projeto 

UEPG + Ativa, com a intenção de, por meio de orientações, informações e recomendações 

publicadas em suas redes socias, incentivar a prática regular de exercícios físicos e bons 

hábitos de saúde pela comunidade interna e externa da UEPG, atendendo, assim, a Política de 

Extensão da UEPG, uma vez que buscará fortalecer e ampliar as ações extensionistas, 

promovendo a participação da comunidade universitária nas diferentes dimensões de atuação 

na extensão. 

OBJETIVOS 

- Incentivar a prática regular, sistematizada e orientada de exercícios físicos e de bons hábitos 

de saúde pelos integrantes das comunidades internas e externas da UEPG. 

- Oferecer canais de comunicação de qualidade por meio das redes sociais, que visem a 

promoção da prática regular de exercícios físicos e a adoção de bons hábitos de saúde. 

METODOLOGIA 

Em atenção ao projeto institucional de combate a pandemia do SARS-CoV-2 

(COVID-19), esse projeto contemplou ações por meio das mídias digitais no sentido de 

orientar, informar e recomendar as melhores práticas de exercícios físicos e hábitos de saúde 

baseadas em evidências científicas. Para tanto, foram selecionados resumos de artigos 

científicos divulgados por pesquisadores das diversas áreas do conhecimento – educação 
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física, nutrição, medicina e fisioterapia – a respeito da prática de exercícios físicos, hábitos 

nutricionais, imunidade e prevenção de doenças e outras condições de saúde.  

Também foram feitas publicações acerca de programas de exercícios físicos que 

poderiam ser realizados em casa ou no trabalho, com o auxílio de cadeiras, sofás e outros 

materiais domésticos, para que as pessoas que estavam ativas antes do confinamento ou 

pessoas sedentárias pudessem de manter em boa condição física. As publicações foram 

disponibilizadas nas redes sociais da CDR - Instagram® (@cdr.uepg) e Facebook® 

(/cdruepg/) 

RESULTADOS 

No mês de Abril de 2020 foram realizadas as primeiras publicações, envolvendo a 

recomendação de treinamentos de musculação – exercícios resistidos –  que poderiam ser 

realizados em casa. Os treinamentos eram organizados e divididos por grupamento muscular, 

ou seja, em um treino recomendava-se exercícios para membros inferiores e no próximo 

exercícios para membros superiores. Intercalando entre os treinos, publicou-se notícias ou 

artigos científicos sobre a prática de exercícios físicos e saúde. A primeira postagem ocorreu 

no dia 10 de abril com informações referentes ao início da ação (Figura 1). Em seguida, foi 

postado o primeiro treinamento, com explicações e imagens de como realizar cada exercício.  

 

Tabela 1 – Publicações informativas do Projeto UEPG + Ativa, ação “Previna-se, mas não fique parado”. 

Data – Tema da Publicação A - FB A - IG Total 

10/04 – Post inicial  428 628 1056 

13/04 – Imagem sobre Imunidade 367 576 943 

14/04 – Evidências do Treino de Força 272 595 867 

15/04 – Como exercícios físicos podem ajudar nos estudos  552 438 990 

17/04 – Exercício e imunidade  171 426 597 

20/04 – Alimentação saudável  136 321 457 

29/04 – Obesidade e COVID-19 218 300 518 

01/05 – Exercícios e Diabéticos 218 357 575 

04/05 – Exercício Físico e Colesterol 658 317 975 

06/05 – Não fomos feitos para ficar parados 454 286 740 

08/05 – Mantenha-se ativo 527 254 781 

11/05 – Dormir Bem 756 308 1064 

13/05 – Como acontece a queima de gordura 807 256 1063 

15/05 – Função da insulina 272 244 516 
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18/05 – Amplitude de movimento 349 299 648 

20/05 – Obesidade 409 299 708 

22/05 – Exercício e Depressão 340 235 575 

25/05 – Condromalacea 295 350 645 

27/05 – Burpee 380 306 686 

01/06 – HIIT queimando calorias 445 327 772 

03/06 – Homens e mulheres tem coxas diferentes 385 317 702 

05/06 – Como a obesidade pode acontecer 450 145 595 

08/06 – O exercício é o melhor remédio 368 281 649 

10/06 – Dor nas costas  486 263 749 

12/06 – Vitamina D 378 172 550 

15/06 – Massa  muscular  142 331 473 

17/06 – Idoso e Atividade Física  553 243 796 

19/06 – Por que tendemos a engordar 277 401 678 

22/06 – Treino Intenso Diminui a fome  312 251 563 

24/06 – Musculação e o efeito nas articulações 167 229 396 

26/06 – O ganho de peso corporal 91 354 445 

29/06 – Volume de treino 80 281 361 

01/07 – Medidas de segurança nos treinos 988 499 1487 

03/07 – Continuação medidas de segurança  337 245 582 

06/07 – Aeróbico ou musculação  293 245 538 

08/07 – É possível pegar COVID-19 treinando?  277 186 463 

10/07 – Volume de Treino 59 241 300 

13/07 – Exercício e gordura 279 201 480 

15/07 – Exercícios com peso diminuem mortalidade 341 230 571 

17/07 – Exercício Físico combate a depressão 301 309 610 

20/07 – Sedentarismo aumenta risco de morte 241 219 460 

22/07 – Posso treinar gripado? 163 285 448 

24/07 – Exercícios ajudam a diminuir dor de cabeça 298 246 544 

27/07 – Exercícios combinados e utilização de gorduras 65 179 244 

29/07 – Exercícios e não desculpa  153 310 463 

31/07 – Exercícios intensos fortalecem a memória  160 244 404 

03/08 – Máquina ou peso livre?  288 219 507 

05/08 – AF é determinante para um envelhecimento saudável 212 206 418 

07/08 – A pelada faz bem 391 230 621 

10/08 – Aeróbio e musculação para emagrecer?  368 287 655 

12/08 – Por que tem gente que passa fome e não emagrece 91 301 392 

14/08 – Irisina e COVID-19 592 250 842 

17/08 – Brasileiro está se alimentando de forma mais saudável 295 194 489 

19/08 – Treino de calistenia e hipertensão 165 182 347 

21/08 – Sprints ajudam a comer de forma mais saudável 360 234 594 

26/08 – Participação do programa Destaque 2.900 314 3214 

28/08 – Isometria pode maximizar resultados 324 255 579 

12/09 – Abuso sexual no trabalho e risco suicida 160 229 389 

16/09 – Leite é melhor que whey 141 267 408 
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18/09 – Treino de posteriores  164 247 411 

21/09 – Agachamento livre é melhor que no Smith 254 257 511 

25/09 – Exercício físico hipertrofia o cérebro  64 242 306 

Total 22467 17943 40410 

A: Alcance; FB: Facebook; IG: Instagram. A métrica “Alcance” de uma publicação indica o número de pessoas 

que viram a publicação ao menos uma vez.  

 

As postagens durante o mês de maio seguiram o mesmo modelo do mês anterior, 

realizadas três vezes por semana. Também foram publicados vídeos com informações 

relevantes a respeito da relação entre a prática de exercícios físicos e a prevenção doenças. No 

mês de abril percebeu-se um aumento do “Alcance” nos perfis da CDR, assim como o 

aumento no número de seguidores, demonstrando o impacto positivo da ação. 

Durante o meses de junho, julho, agosto e setembro os “posts” evoluíram em 

qualidade de imagem e ficaram mais chamativos em comparação aos meses anteriores. 

Procurou-se, também, priorizar a publicação de resultados de artigos científicos para dar 

maior credibilidade as informações repassadas à comunidade. A sequência de postagens 

continuou sendo três vezes por semana.  

 

FOTO(S) 

Figura 1 – Publicação nº. 1 da ação “Previna-se, mas não fique parado”, vinculado ao Projeto UEPG + Ativa. 

 

Legenda: Postagem realizada em 10 de abril no perfil da CDR no Instagram® 
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Figura 2 – Profª. Any C. Almeida concede entrevista ao Programa Destaque da Rede Massa.  

 

Legenda: Postagem realizada em 24 de agosto no perfil da CDR no Instagram® 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento das ações empreendidas durante o período de execução das ações 

“remotas” do Projeto UEPG + Ativa foi o convite recebido para participar do programa 

Destaque da Rede Massa (Figura 2). Na ocasião, a Profª. Any falou sobre uma das 

publicações do projeto que informara sobre um estudo que sugere que o hormônio irisina, 

liberado pelos músculos durante a atividade física, pode ter efeito terapêutico em casos de 

COVID-19 (DE OLIVEIRA, 2020). A reportagem foi postada nas redes sociais e foi a 

publicação com maior alcance entre os seguidores (n=3.214)  

APOIO 

Agradecimentos a FAUEPG - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, 

Científico e Tecnológico da UEPG, unidade gestora dos recursos do Projeto UEPG + Ativa. 
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