
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

JOGOS INTERNOS DA UFPA COMEÇAM DIA 21 

 

Sugestão de imagens: Imagens do Ginásio de Esportes da UFPA, imagens de estudantes praticando esportes na 

UFPA etc. 

Informações 

A prática do esporte é fortemente incentivada na Universidade Federal do Pará por meio de práticas tradicionais e 

inclusivas. No dia 21 de outubro, tem início os Jogos Internos 2013 da UFPA, este ano com mais modalidades. Além 

dos tradicionais jogos femininos e masculinos de Futsal, Basquetebol, Voleibol e Handebol, este ano haverá 

novidades: a adição do jogo de Rugby, esporte originado na Inglaterra.  

 

Outra novidade deste ano é a criação de Basquete de cadeira de rodas e Futebol para cegos. O professor Douglas 

comenta que, a partir deste ano, haverá um vínculo com associações de Portadores de Necessidades Especiais (PNES) 

de Belém. “Acreditamos que este tipo de iniciativa pode incentivar os alunos PNES da UFPA a praticarem atividades 

em seu cotidiano, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a socialização dos mesmos”, diz. 

 

Os esportes oferecidos pela Universidade Federal, assim como o evento dos Jogos Internos da UFPA, têm o objetivo 

de estimular alunos e professores da comunidade universitária a praticarem atividades que fazem bem a autoestima e a 

saúde, além de promoverem a inclusão e uma melhor interação entre o público.  

 

O evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, mas foi idealizado pelo Grupo de Estudos 

Históricos e Filosóficos em Esportes, Educação do Corpo, Educação Física e Práticas Físicas Institucionalizadas 

(Hapax), coordenado pelo professor Douglas da Cunha Dias e tem o apoio da professora Fátima de Souza Moreira, 

ambos da Faculdade de Educação Física (FEF/ICED). 

 

Saiba mais: 

● Matéria completa no Portal UFPA: http://goo.gl/kkZ2Bh 

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Professor Douglas da Cunha Dias, coordenador do Grupo Hapax. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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