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A  Associação  Atlética  da  Faculdade  de  Medicina  (AAFAMED),  é  uma
entidade  formada  atualmente  por  cerca  10  diretores  e  representa
aproximadamente  900  alunos  dos  curso  de  Medicina  e  Fisioterapia  do  Campus
Fortaleza  da  Universidade  Federal  do  Ceará.  Visa,  através  da  prática  desportiva,
integrar  os  acadêmicos  da  faculdade.  São  realizados  eventos  esportivos  como  o
Intersemestral  e  a  COPAMED,  esse  último,  evento  semestral  que  reúne  não
estudantes de Medicina de várias faculdades do Estado.  A atlética vem realizando
projetos sociais em comunidades carentes próximas a universidade. São objetivos
da  AAFAMED:  aprimorar  as  ações  sociais  realizadas  no  último  ano;  incentivar  a
prática  esportiva  pelos  estudantes  do  campus;  participar  de  eventos  fora  do
estado  representando  a  atlética;  formar  equipes  competitivas  em  diversas  e
buscar  patrocínios  para  manutenção  e  aperfeiçoamento  das  diversas  atividades.
Para  alcançarmos os  objetivos,  divulgamos a  marca da atlética  na Faculdade em
promoção de eventos e na comercialização de camisas, canecas e chaveiros com o
logotipo da AAFAMED, buscando cativar ainda mais os alunos para conhecerem a
associação.  Os  projetos  sociais  são  realizados  pelos  membros  diretores,  criando
um  vínculo  com  a  população  próxima  ao  campus  e,  fortalecendo  ainda  mais  o
nome da Atlética na comunidade.  A Associação triplicou o número de associados
no  último  ano,  e  semestralmente  realiza  uma  seleção  para  novos  membros.  A
AAFAMED é a atual 3° lugar geral nos JUFC, sendo a equipe de futsal masculino a
atual Campeã dos Jogos da UFC. Muitas ações devem ser realizadas para alcançar
as metas, como influenciar cada vez mais os estudantes para a prática esportiva,
pois nota-se uma diminuição crescente de universitários interessados no esporte.
Entretanto, notamos que essa perspectiva pode ser alterada com a expansão das
atividades  da  Atlética,  além  de  agregar  ao  projeto  exclusivamente  esportivo
anteriormente, um valor social mais abrangente.
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