
 
 

 
 
 

Pelotas, 21 de agosto de 2014 
 
 
 Com o objetivo de fomentar a prática esportiva no âmbito da Universidade, o projeto de 

ensino Ufpel Esportes, coordenado por docentes da ESEF/UFPel, vem desenvolvendo uma 

série de ações que tem representado avanços significativos na promoção do esporte na UFPel. 

Além de viabilizar a participação de equipes representativas da UFPel em competições 

universitárias e participar ativamente da construção dos Jogos da UFPel, a ESEF passará a 

disponibilizar à comunidade acadêmica seu ginásio aos sábados para a prática esportiva. 

  

 Quem poderá utilizar o espaço? 

 

 Representações discentes (Atléticas ou Diretórios Acadêmicos) poderão solicitar a 

utilização de uma quadra para a prática do futsal, basquetebol, handebol ou voleibol. 

 

 Como será feita a solicitação? 

 

Através do contato do Prof. Mario Renato de Azevedo Júnior 

(marioazevedojr@terra.com.br), Vice-Diretor da ESEF, o representante discente informará 

por email os seguintes dados: 

 

 - Nome, número de matrícula, curso e telefone do aluno responsável 

- Data e horário pretendidos 

 - Modalidade esportiva que pretende praticar 

 

 Qual o período de solicitações? 

 

Serão considerados os pedidos feitos até a 4ª feira anterior ao sábado pretendido. Na 5ª 

feira pela manhã será divulgada no site da ESEF/UFPel a grade de horários com os 

cursos que poderão utilizar do ginásio no sábado seguinte. 
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 Quem terá preferência? 

 

Em caso de uma demanda superior às possibilidades de atendimento, um sorteio será 

realizado. Os cursos não atendidos em determinado momento terão preferência na data 

seguinte.  

 

 Que material a ESEF poderá disponibilizar aos alunos? 

 

Mediante a apresentação de um documento de identidade com foto, o aluno responsável 

pelo curso solicitará ao bolsista da ESEF a bola da modalidade esportiva pretendida. 

 

 Quais serão os horários disponibilizados? 

o Manhã:  

 08:30 – 09:30hs 

 09:30 – 10:30hs 

 10:30 – 11:30hs 

 11:30 – 12:30hs 

o Tarde: 

 13:30 – 14:30hs 

 14:30 – 15:30hs 

 15:30 – 16:30hs 

 16:30 – 17:30hs 

 

 Quais as datas disponíveis em 2014-2? 

o 30/08 

o 06/09 

 

Em função da realização dos Jogos da UFPel, várias datas estão sendo reservadas durante 

os meses de setembro e outubro. Havendo outras datas disponíveis estaremos divulgando 

nos sites da ESEF, UFPel e Jogos da UFPel. 

 

 A responsabilidade por qualquer dano material ou físico será dos alunos envolvidos. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mario Renato de Azevedo Júnior 
Vice-Diretor ESEF/UFPel 

marioazevedojr@terra.com.br 
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