
DESPORTO UNIVERSITÁRIO NO ESPORTE ORIENTAÇÃO

Encontros Universitários da UFC 2016

IX Encontro de Experiências Estudantis

Joao Luiz Barros Torres, Emanuelle Bezerra Soares Evangelista, Weslley Araújo da Silva,
Wildner Lins de Souza

Orientação é um esporte em que o praticante tem de passar por pontos de
controle  dispostos  na  natureza,  com  o  auxílio  de  um  mapa  e  de  uma  bússola,
montando  suas  estratégias  para  realizar  o  percurso  no  menor  tempo  possível.
Tem-se como objetivo:  a.  treinar  para obter  um ótimo rendimento nas etapas do
Campeonato Cearense de Orientação (CCO) 2016 e concorrer ao título de campeão
cearense  nas  suas  respectivas  categorias,  bem  como  participar  de  eventos
nacionais  e  internacionais;  b.  representar  a  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC)
nas  competições,  inclusive  no  Campeonato  Brasileiro  Universitário  de  Orientação
(CBUO);  c.  fomentar  o  Esporte  Orientação através de oficinas  de iniciação a  esta
modalidade  desportiva,  abertas  à  comunidade  local,  aos  alunos,  professores  e
servidores da UFC. Além de seu esforço próprio, o desempenho do atleta depende
do apoio que recebe para praticar a modalidade. Os atletas João Torres, Emanuelle
Bezerra e Weslley Araújo obtêm e/ou já obtiveram apoio do Programa de Incentivo
ao  Desporto  da  UFC,  o  que  proporcionou  e  segue  proporcionando  progressos
enquanto atletas amadores, propiciando mais comprometimento nos treinos e com
os  resultados  no  CCO  e  demais  competições.  No  ano  de  2015  esses  atletas
participaram  do  Campeonato  Brasileiro  Universitário  de  Orientação,  em  Belo
Horizonte/MG e conquistaram o troféu de 3º lugar na competição entre Instituições
de  Ensino  Superior  para  a  UFC.  Atualmente,  os  atletas  João  Torres,  Emanuelle
Bezerra e Weslley Araújo se encontram, respectivamente, nas categorias Elite, Alfa
e  Alfa  do  XII  CCO,  ocupando,  o  3º,  3º  e  1º  lugar  no  ranking.  Conclui-se  que  o
programa  de  bolsa  de  Incentivo  ao  Desporto  da  UFC  se  configura  como  uma
iniciativa de fomento ao esporte, ajudando o atleta a adaptar-se à rotina de treino,
melhorando o rendimento na modalidade esportiva, proporcionando a participação
mais  ativamente  nas  competições  oficiais,  e  ainda,  divulgando  o  esporte  no
contexto acadêmico e âmbito nacional.
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