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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 

EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 100/2017 

 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO: 
 

Projeto:  
“Vivencia na estrutura e funcionamento do futebol amador de Uberlândia / MG” na Associação uB 

 

INTRODUÇÃO: 

Como resultado de um diálogo entre o Núcleo de estudos em Metodologia e Planejamento do Ensino da Cultura 

Corporal da Faculdade de Educação Física da UFU - NEPECC/FAEFI/UFU e a Liga Uberlandense de Futebol 

– LUF, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos fundada em seis de setembro de 1943 para incentivar e 

congregar à comunidade em torno do futebol amador, foi identificada a necessidade de proporcionar a estudantes 

da Faculdade de Educação Física não dispõem, objetivamente, de espaços tanto para o estudo e reflexão coletiva 

dos princípios e fundamentos do futebol, quanto de vivência desta prática nos campos da gestão administrativa. 

Nesse sentido, a finalidade do presente trabalho é implementar um projeto extensionista de formação continuada 

em futebol para estudantes, e comunidade externa envolvida na prática e fomento do futebol, em parceria com a 

Liga Uberlandense de Futebol – LUF, promotora do futebol amador em Uberlândia, MG, a Associação 

Uberlândia Futebol – UF e a Associação Futuro Esporte Clube – FUTURO FC, entidades dedicadas à formação 

de crianças e jovens para a prática do futebol. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Liga Uberlandense de Futebol – LUF, entidade da sociedade civil sem fins lucrativos fundada em seis de 

setembro de 1943 para incentivar e congregar à comunidade em torno do esporte. Como resultado do trabalho 

realizado ao longo de 74 anos, a LUF adquiriu, além de uma ampla experiência de gestão no campo da 

organização de campeonatos do futebol amador, uma área de aproximadamente 31 mil m
2
 que inclui hoje um 

Estádio de futebol (Airton Borges) e vários anexos como 5 vestiários devidamente equipados, um ginásio 

poliesportivo e um auditório para aproximadamente 100 pessoas, além da sede administrativa da entidade,  

 

A LUF tem como principal objetivo estatutário e regimental, planejar, organizar, gerir, orientar, coordenar e 

promover a difusão do futebol amador no município de Uberlândia, motivo pelo qual conta na atualidade com 55 

clubes de futebol amador provenientes de vários bairros da cidade, os quais se encontram divididos em uma duas 

divisões, uma principal e outra de acesso, dentro das quais são disputados a cada ano, seus respectivos 

campeonatos oficiais. 

 

Para manter sua infraestrutura física, o pessoal de apoio administrativo e técnico, bem como para realizar as suas 

atividades, as quais ocorrem tanto no Estádio oficial da LUF, quanto em 11 campos de futebol sediados nos 

poliesportivos municipais da cidade, a entidade conta com recursos financeiros oriundos de uma política de 

arrecadação de anuidades pagas pelos clubes cujo valor no ano de 2017 foi de R$ 100,00/clube, e de uma taxa de 

participação nos respectivos campeonatos no valor de R$ 300,00/ano/clube. Por outro lado, a LUF também 

recebe uma verba anual com valores variáveis, porém, cada vez mais reduzidos ao longo dos últimos anos, 

devido à crise econômica que atravessa o país. Recursos estes recebidos anualmente pelo município por tratar-se 

de uma entidade de utilidade pública. 

 

Neste cenário, o maior problema enfrentado pela Liga nos últimos anos tem sido, justamente, à falta de recursos 

financeiros para manter suas instalações, seus recursos humanos, bem como para realizar com qualidade as suas 

funções estatutárias, motivo pelo qual, dentre outros aspectos, a entidade tem procurado complementar a sua 

receita com recursos financeiros oriundos do setor público, tais como as denominadas Emendas Parlamentares. 

Recursos estes que oportunizaram a realização do Edital de financiamento elaborado pela Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia em parceria com a LUF, para contribuir com a 

formação dos estudantes da Faculdade de Educação Física – FAEFI/UFU no âmbito da realização e gestão dos 

campeonatos de futebol amador organizados por esta entidade da sociedade civil. 



 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

 

           Av. João Naves de Ávila, n° 2121 – Bairro Santa Mônica – CEP: 38.408-100 – Uberlândia-MG 

           Campus Santa Mônica – Bloco 3P (Reitoria) – 1º andar 

            Sítio eletrônico: http://www.proexc.ufu.br/ 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  
 

Contribuir com a ampliação do conhecimento filosófico, pedagógico, técnico, físico e tático do 

futebol entre estudantes e professores de EF que pretendem atuar ou atuam em programas sócio-

assistenciais destinados a promover a cidadania entre crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social.  
 

Objetivos específicos: 
 

1. Promover espaços de vivência e intercâmbio técnico-científico e pedagógico a estudantes do curso 

de Educação Física da FAEFI/UFU, interessados em adquirir experiência profissional no campo da 

gestão administrativa e técnica de campeonatos e atividades ligadas ao futebol amador. 
 

2. Em articulação com a pesquisa, identificar e analisar a visão de professores de EF, jovens atletas e 

gestores de entidades envolvidos direta e indiretamente no projeto de formação, quanto às 

dificuldades, limites, contradições e possibilidades que oferecem este tipo de programas como 

espaços de promoção da cidadania e de inclusão social de crianças e jovens, muitos dos quais 

aspiram, inclusive, a ascender socialmente como futuros futebolistas profissionais. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

- Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UFU;  

- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação),  

- Conhecimento em informática (Word; Excel, Internet);  

- Disposto(a) a desenvolver atividades em equipe;  

- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas;  
 

Ação Processo de formação, pesquisa e Intervenção Período H/Aula 

1 

Apresentação dos bolsistas 

Apresentação do Programa 

Conferência: História da LUF. 

(Nov. 2017) 3h/a 

2 

Participação na organização e realização de conferências temáticas e 

rodas de conversa: Estrutura administrativa e funcionamento da 

LUF e principais dificuldades e desafios da LUF 

(Nov. 2017) 3 h/a. 

3 

Participação na organização e realização de roda de conversa 

temática: Perfil dos usuários da comunidade participante das 

atividades da LUF nos campeonatos esportivos (tema de pesquisa). 

 (Nov. 2017) 3h/a. 

4 

Participação ativa no Programa de Troca de Experiência e de 

Vivência Profissional com os membros da equipe técnico-

administrativa da LUF, nos âmbitos da gestão e administração dos 

campeonatos amadores. 

Novembro 

2017 a  maio 

de 2018.  

14h/a. a 

20h/a 

5 

Participação da equipe de Pesquisa de campo na aplicação de 

instrumentos de pesquisa de coleta de dados e realização de 

relatórios escritos para publicação e participação em eventos 

científicos. (quintas tarde). 

Novembro de 

2017 a maio 

2018. 

3h/a 

6 

Participação na Oficina de gestão, organização e realização de 

campeonatos de futebol de campo realizado e analise das principais 

dificuldades, problemas e formas de solução enfrentadas num 

campeonato de futebol amador no campo da gestão. 

Dez. 2107 3 h/a. 
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CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A promoção de espaços de vivência e intercâmbio técnico-científico e pedagógico para 

estudantes do curso de Educação Física da FAEFI/ em associação com a prática da pesquisa 

contribuirá fundamentalmente para que estes adquiram adquirir experiência profissional no 

campo do ensino aprendizagem e do treinamento desportivo do futebol e do futsal, com 

fundamentos teóricos atualizados. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será realizada pelo coordenador da ação no site do SIEX, no campo 

“Gerenciar Discentes” > “Inserir Avaliação Bolsistas”. 

 

 

 

Uberlândia, 26 de Setembro de 2017. 

7 

Participação na organização e realização de roda de conversa 

temática: Características Psicológicas, físicas e técnicas das 

posições de jogo no futsal e futebol de campo. (Bolsistas LUF e 

Associações). 

Dez. 2017 6 h/a. 

8 

Participação na organização e realização de conferências temáticas e 

rodas de conversa: Diretrizes pedagógicas do futsal e o futebol nos 

níveis de iniciação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

Fev. 2018 3h/a 

9 

Participação na organização e realização de conferências temáticas e 

rodas de conversa: Crítica da docência no futsal e o futebol: análise 

das contradições do professor de futsal e futebol. 

Fev. 2018 3h/a 

10 

Participação na organização e realização de conferências temáticas e 

rodas de conversa: Conteúdos técnicos e táticos para a Iniciação e 

Desenvolvimento Desportivos. 

Mar. 2018 3 h/a. 

11 

Participação na organização e realização de conferências temáticas e 

rodas de conversa: Conteúdos técnicos e táticos para a fase de 

Aperfeiçoamento desportivo. 

 Mar. 2018 3 h/a. 

12 

Participação na organização e realização de roda de conversa 

temática: Pedagogia do Futebol: Avaliação nas fases de Iniciação e 

desenvolvimento e aperfeiçoamento desportivos. 

Abril. 2018 4 h/a. 

13 
Relatório final de Pesquisa. Trabalho de escrita com base nas 

normas técnicas de pesquisa. 

 (Abril. 

2018) 
3h/a 

14 Relatório Final do Campo de Vivência.  (Abril. 2018) 3h/a 

15 
Apresentação e entrega dos relatórios de pesquisa e de vivência de 

campo. Apresentação de Painéis 

Fev a Maio. 

2018 
3h/a 

16 
Avaliação final do Projeto e entrega de certificados – encerramento 

oficial. 
(Maio. 2018) 3 h/a 


