
RENDIMENTO DESPORTIVO E ACADÊMICO DO ATLETA
DE "KARATÊ".

Encontros Universitários da UFC 2016

IX Encontro de Experiências Estudantis

John Herclesio Rodrigues Silva, Antônio Soares Lopes, Wildner Lins de Souza

O  início  na  arte  marcial  Karatê  ocorreu  aos  13  anos  de  idade  com  o
propósito  de  ajudar  na  minha  formação  pessoal  e  possibilitar  hábitos  mais
saudáveis, melhorando o temperamento e reduzindo a obesidade da época. Desde
então,  o  esporte  contribui  na  minha formação integral  atuando positivamente  na
minha conduta como atleta e aluno através da prática esportiva e da busca pelo
conhecimento  da  arte  marcial  japonesa.  Com  o  ingresso  no  ensino  superior
houveram dificuldades que comprometiam a rotina de treinamento e competições.
A  Bolsa  de  Incentivo  ao  Desporto  de  Rendimento  vem  proporcionando  apoio  à
manutenção  da  prática  esportiva,  melhorando  minha  permanência  na
Universidade  e  contribuindo  na  minha  formação.  Os  objetivos  desportivos  são  a
frequência  de  100% nos  treinamentos,  aprovação  no  exame de  grau  hierárquico
para  a  faixa  marrom  e  conquistar  os  títulos  em  todas  as  competições  locais  da
Federação “FUKDO” de Karatê. Os objetivos acadêmicos são a aprovação em todas
as  disciplinas  matriculadas  e  elevação  continua  do  Índice  de  Rendimento
Acadêmico.  Os treinamentos acontecem três vezes por semana com carga horária
de uma hora e meia por treino e o desenvolvimento de diversos fundamentos, os
quais  são  elaborados  por  professores  faixas-preta.  No  período  de  competição  há
uma intensificação das atividades.  Os resultados desportivos previstos para 2016
são  os  títulos  na  III  Copa  Edokar  Luta  e  Kata  e  IRA  superior  a  7000.  A  bolsa  de
Incentivo  ao  Desporto-UFC  mantem  apoio  financeiro  importante  no  investimento
com  material  esportivo,  alimentação,  remédios,  viagens  e  competições,
conciliando  o  esporte  com  a  vida  acadêmica.  Boa  parte  dos  resultados  mais
importantes  foi  alcançada  como  o  aumento  do  IRA  acima  de  7000)  d  outros
chegando bem próximos como o segundo lugar na III COPA EDOKAR-LUTA, além de
outros que podem ser conquistados nos meses posteriores.
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