
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 

CENTRO DE DESPORTOS 
 

RELATÓRIO FINAL DO PRO-SOCIAL 2014 

 
 
 
 

1. Dados do projeto: 
Título do Projeto 
Projeto Sábado no Campus Esportes Adaptados: Iniciação e treinamento do 
Goalball 
 

 

Período de realização:  

2015 - 2016 

 

2.Identificação do Coordenador 
Nome Completo 
Luciano Lazzaris Fernandes 

 

Departamento: Educação Física 
 

Cargo/Função/Regime de Trabalho 
 
Professor/DE 

 

Carga Horária 
solicitada  

2H 

Telefone 

8551 
e-mail 

luciano.lazzaris@ufsc.br 

 

3. Metodologia 

3.1 - Introdução 

Através de sua ação político-pedagógica, a Universidade Federal de Santa Catarina tem 
como objetivo produzir e disseminar o conhecimento adquirido através do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Neste contexto, o presente projeto surgiu da necessidade em 
melhor atender a uma demanda de pessoas que necessitam de uma atenção especial, 
pessoas com deficiência, as quais têm o direito de se firmar e lutar por um espaço na 

sociedade. 
O esporte é sem dúvida, um fator preponderante na superação das dificuldades que são 
inerentes à deficiência, que além de trazer benefícios neurofisiológicos, contribui para a 

auto-estima de qualquer cidadão, em especial, as pessoas com deficiência, desmistificando 
o estigma da impotência, incapacidade e invalidez, causada pela deficiência. 
O envolvimento da Universidade para com esta população, através de projetos de extensão, 

tem permitido aos acadêmicos de vários cursos de graduação e pós-graduação a 
desenvolverem: novas metodologias de ensino; conhecerem como se deve trabalhar com 
esta população quando se fala do universo do movimento humano (atividade física); 

quebrar barreiras preconceituosas; conhecer novos esportes para estas pessoas, e 
associarem estas atividade a projetos de investigação. Este projeto tem uma característica 

fundamental que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
O Programa PROSOCIAL, é uma ação de apoio da Pró Reitoria de Extensão que muito vem 
contribuindo para que inúmeros projetos possam desenvolver suas ações com mais 

qualidade aos usuários. Para o nosso projeto especificamente, a compra dos materiais que 
foram e estão sendo utilizados tanto no projeto de Goalball (esportes para cegos), como no 
de Handebol em Cadeira de Rodas, trouxeram resultados significativos. Projetos sociais 

como os que desenvolvemos, traz visibilidade a ações sociais desenvolvidas pela Instituição 
bem como a preocupação para com a comunidade, principalmente para grupos especiais. 

 

3.2 - Descrição das ações propostas no projeto (objetivos) 

OBJETIVO GERAL 

  



Desenvolver a iniciação e o treinamento da modalidade paradesportiva de Goalball para 
pessoas com deficiência visual da Grande Florianópolis. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
• Desenvolver a capacidade física das pessoas com deficiência a partir da identificação de 

suas potencialidades e do aproveitamento máximo de suas aptidões; 
 Estimular o exercício da autoconfiança, da melhoria da auto-estima e do espírito de 

criatividade, cooperação e participação; 

• Preparar os atletas para participarem de competições esportivas, representando a 
Instituição, o município de Florianópolis, e as associações envolvidas nas modalidades de 

Goalball e Futsal de cinco; 
 Oportunizar aos acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina e 

principalmente do Curso de Educação Física um maior contato com os esportes adaptados; 

• Oportunizar aos professores e acadêmicos do Curso de Educação Física o desenvolvimento 
de pesquisas e procedimentos didáticos/pedagógicos para o ensino do Goalball. 
  

A equipe executora do projeto fará reuniões periódicas para verificar o desenvolvimento das 
atividades propostas bem como o desempenho dos atletas. Também procuraremos 
incentivar os acadêmicos do Curso de Educação Física a vivenciarem as práticas 

pedagógicas das disciplinas em curso junto aos atletas participantes do projeto. 
 
 

 

3.3 - Avaliação das ações (concretização dos objetivos)  

O projeto realizou em sua grande maioria as atividades propostas. No tange aos primeiros 

objetivos, foram desenvolvidas atividades de fortalecimento das capacidades físicas. Com este 

processo, foram identificando novas posições técnicas/táticas da equipe, aproveitando o 

desempenho individual e, fortalecendo a equipe. Temos notado que os participantes estão 

sempre com muita disposição e vontade de treinar, demonstrando que o que está sendo 

proposto está de agrado e contribuindo para a superação de algumas dificuldades advindas com 

a deficiência. No campo da pesquisa, não tivemos um projeto definido, mas, tivemos 

participação em dois eventos científicos em 2016 (Sobama e Congresso Paradesportivo 

Nacional). Participamos de várias competições Estaduais, Regionais e Nacionais, obtendo bons 

resultados. O projeto contribuiu para a vivência e troca de experiências de acadêmicos do Curso 

de Educação Física da UFSC, da UDESC e da UNIVALI, além de acadêmicos de outros Centros de 

Ensino da UFSC. 

Somos ainda a referência nestas modalidades paradesportivas em nosso Estado, e várias são as 

ações que desenvolvemos para a sua disseminação.   
 

 
3.4 - Sugestões de mudança  

Gostaríamos de ter mais espaço e condições de treinos, mas, esta é a nossa realidade. Talvez, em um futuro 
bem próximo, possamos aventurar novas possibilidades. Finalizamos este projeto dando início a outro 
especificamente na modalidade do Goalball, por entender que, nossa infraestrutura (quadras disponíveis do 
CDS) dificulta a realização de outra modalidade coletiva para pessoas com deficiência visual. 
 

 
3.5 – Eventos realizados e/ou participação em eventos (palestras, oficinas, seminários, publicações, 
etc)  

 
Participações em eventos Culturais e Científicos (Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada e 
Semana do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFSC) e Eventos Paradesportivos: Goalball ( Regional Sul 
realizado em Porto Alegre (Campeões no naipe Masculino); Estadual em Joinville; PARAJASC em São Miguel 
do Oeste; Duas etapas da Competição 4 Estações – Florianópolis e Londrina/PR; Copa Brasil de Goalball em 



Jundiaí/SP; Copa Primavera em Porto Alegre/RS e Escolares em São Paulo. No Handebol: PARAJASC; 
Circuito Estadual em Criciúma, Joinville, Itajaí e Florianópolis. 

 
 

 
4. Contribuição 

 

4.1 - Acadêmica (Ensino e Pesquisa) 

Código Disciplina Disciplina: 

DEF 5840 Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptado 

DEF 5818 Educação Física Adaptada 

DEF 5814 Estágio Supervisionado em Treinamento e Gestão Esportiva 
 

 
4.2 – Relevância acadêmica e contribuição social do projeto:  

O projeto vem sendo desenvolvido desde 1997. Desde esta época, percebemos a sua grande contribuição na 
melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. Percebemos que vários atletas conseguiram superar suas 
dificuldades, principalmente no que tange a inserção social. Vários são profissionais, participam de outras 
atividades esportivas de massa (corrida de rua), demostrando boa interação e socialização. Com estes 
envolvimentos, podemos verificar também a quebra de tabus e preconceitos a respeito da deficiência visual na 
comunidade. O projeto tem contribuído para a formação dos acadêmicos de nossa Instituição e de outras da 
região, pois, temos percebido que todos ficam maravilhados com a habilidade dos atletas, além de vislumbrar 
futuras intervenções tanto nas disciplinas cursadas quanto no seu futuro profissional (possibilidade de prática 
nas unidades escolares).  
 

 
4.3 – Avaliação geral do projeto:  

De uma forma geral, posso afirmar que a realização deste projeto, contribuiu para a melhoria da qualidade de 
vida dos envolvidos além de oportunizar contribuições na formação acadêmica de nossos alunos. Com a 
aquisição dos materiais conseguimos dar continuidade ao atendimento com qualidade e segurança a todos os 
usuários. 

 
4.4– GRATIDÃO  

Gostaria neste momento de agradecer a toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio dado a mim e a 
toda equipe do Projeto Sábado no Campus, nestes quase 20 anos de projeto. Sem a colaboração da 
Administração Central nada seria possível. Não conseguiríamos revelar talentos e profissionais com tanta 
qualidade. Com a minha aposentadoria, fev/2017, encerra-se um ciclo do professor Luciano, mas, tenho a 
certeza que as professoras Bruna Seron e Gabriela Fischer não deixarão este projeto ser finalizado, e em meu 
nome gostaria que esta Pró Reitoria continuasse a apoiar e valorizar nossos projetos paradesportivos. 

 
 
5. RECURSOS/Materiais solicitados 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Total Capital: R$ 0,00 

Protetor genital 

Coquilha injetada com polietileno ( material super 

resistente, muito leve e confortável), slip em pu 

(lavável), cintura com elástico de 80mm com 

espuma interna e revestido c/ pu. Copo de 

polietileno, ajuste com velcro, elástico: 75% 

poliester / 25% elastodieno. 

un 10 R$ 40,00 R$ 400,00 

Roda frontal completa para 

as cadeiras de rodas 

esportivas 

Roda completa: Roda de gel, Tamanho: 76mm, 

Rolamentos Blindados 608Z, Cor: Verde/Preto. 
par 15 R$ 45,00 R$ 675,00 

Roda frontal completa para 

cadeira de rodas esportiva 

Roda completa: Roda de gel, Tamanho: 72mm, 

Rolamentos Blindados 608Z, Cor: Verde/Preto. 
par 10 R$ 50,00 R$ 500,00 



Protetor para os seios 

cessório de uso feminino, indispensável para 

modalidades de contato e prática de Goalball, 

contendo duas peças em acrílico que protege os 

seios. Produto lavável. 

un 8 R$ 50,00 R$ 400,00 

Roda traseira para cadeira 

de rodas esportiva 

Confeccionada em alumínio aero reforçado; Aro 

propulsor com seis; Raiação inbox Ø 2,0 mm; Pneu 

semi-tubular de 1" de espessura; conjunto (cubo de 

alumínio ALPHA SPORTS montado com rolamento 

R8, DDU sistema quick-release ( ½”, temperado); 

aro 26”. 

par 4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

Bola esportiva - Goalball 

ola esportiva - Goalball - Bola de Goalball (esporte 

específico para pessoas com deficiência visual). 

Bola oficial, autorizada internacionalmente, bola de 

borracha com sinos, peso de 1250gr, cor azul, 

diâmetro 25cm. 

un 3 R$ 700,00 R$ 2.100,00 

Pneu esportivo para 

cadeira de rodas esportiva 

Pneu esportivo para cadeira de rodas aro 25¨x1, 

inflagem com pressão até 110 libras ou 7,5 bar, na 

cor cinza. 

un 15 R$ 170,00 R$ 2.550,00 

Pneu esportivo para 

cadeira de rodas 

neu esportivo para cadeira de rodas aro 26¨x1, 

inflagem com pressão até 110 libras ou 7,5 bar, na 

cor cinza. 

un 15 R$ 170,00 R$ 2.550,00 

Câmara para pneu 

semitubular 25"x1" 

Câmara para pneu semi tubular 25¨x1 para 

cadeiras de rodas esportivas. 
un 15 R$ 40,00 R$ 600,00 

Câmara paa pneu semi 

tubular 26"x1" 

Câmara para pneu semi tubular 26¨x1 para 

cadeiras de rodas esportivas. 
un 13 R$ 40,00 R$ 520,00 

Joelheira de neoprene 

para voleibol 

Joelheira de neoprene para voleibol, material 100% 

poliamida e enchimento em 100% neoprene. Peso 

aproximado 60 g, cor preta, tipo longa, tamanho 

grande, características adicionais com orifício 

patelar 

par 10 R$ 35,00 R$ 350,00 

Cotoveleira de neoprene 

para voleibol, 

Cotoveleira de neoprene para voleibol, material 

100% poliamida e enchimento em 100% neoprene, 

cor preta, tipo longa, tamanho grande. 

par 10 R$ 35,00 R$ 350,00 

Total Custeio: 
R$ 

14.995,00 

Total (Capital+Custeio): 
R$ 

14.995,00 

 

 
 
6. Prestação de contas: 

O projeto foi gerenciado pela FAPEU e já foi realizada a prestação de contas segundo SPA nº 

23080.049656/2015-78 
 

 
 

 
 
 
7. Fotos 



Fotos do Minicurso de Goalball realizado no PARAJASC em São Miguel do Oeste 
 

 
 
 
 
 
 Revelando novos talentos: Atletas juvenis do Projeto representando o Estado nos Jogos Escolares 
Brasileiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atletas de Handebol em Cadeira de Rodas participando do Estadual em Itajaí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competição em Florianópolis                             Equipe do NUMA/UFSC colocando para-choque nas cadeiras  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Florianópolis, 07/12/2016 
 
 
 
 
 


