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A assessoria  esportiva  exerce  um papel  fundamental  na  administração  de
uma  equipe  do  Desporto  Universitário  da  UFC.  O  esporte  nunca  deve  deixar  de
fazer  parte  da  vida  de  nenhuma  pessoa,  principalmente  de  um  estudante
universitário,  já  que este ainda pode estar  em fase final  de desenvolvimento e  é
uma  das  ferramentas  mais  simples  de  promover  a  saúde  individual  e  as  boas
relações  interpessoais  bem  como  o  trabalho  em  equipe  e  o  basquete,  estando
entre  as  diversas  atividades  extracurriculares  que  podem  ser  realizadas  na
Universidade Federal  do Ceará é  uma modalidade que se engrandece pelos  seus
bolsistas. Com recursos escassos e sem muitas alternativas para capta-los a UFC é
ajudada pelo NBC, associação sem fins lucrativos, e ambas as equipes treinam em
conjunto em busca de bons resultados e desenvolvimento individual. O bolsista de
assessoria desportiva tem um papel muito importante em qualquer equipe já que
em sua função principal compete o auxílio do treinador para que sejam cumpridas
as metas da modalidade que estes trabalham. Os bolsistas são membros do NBC, e
por haver uma dificuldade em viabilizar aportes financeiros acabam colaborando,
por  conta  própria  com  o  projeto,  dedicando  parte  da  bolsa  para  auxiliar  o
pagamento  dos  técnicos  da  modalidade.  Atividades  como,por  exemplo,  apoio
logístico  para  transporte  de  material  esportivo,  apoio  para  registros  dos
desempenhos/estatísticas da equipe em treinamentos e campeonatos, suporte ao
técnico  da  modalidade  acerca  do  planejamento  do  calendário  de  treinos  e
competições,  além  do  preenchimento  e  controle  da  frequência  dos  atletas  entre
outras.  A  conclusão  que  temos  é  que  percebemos  a  importância  dos  assessores
das equipes de basquetebol da UFC e o quanto essa função contribui tanto para o
desenvolvimento da equipe como na  formação acadêmica dos próprios bolsistas,
sendo uma diferenciada experiência universitária
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