COPA CUCA
1 - DADOS DO PROPONENTE
Nome do responsável pelo projeto
MARCELO CAMPOS MACHADO
Faculdade
Faculdade de Educação Física de Passos
Curso
Educação Física
Email
marcelo.machado@fespmg.edu.br
Telefone
(35) 3529-6007

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
COPA CUCA
Período da execução:
Início

Término

04/2014

08/2014

Introdução/ Justificativa/ Identificação do Projeto
Idealizado pela Faculdade de Educação Física de Passos (FADEF), o
Projeto “COPA CUCA” tem como característica um evento esportivo, recreativo
e universitário, que oferece uma maior integração entre todas as unidades
acadêmicas da Fundação de Ensino Superior de Passos (FESP), com a
difusão de diversas modalidades esportivas.

JUSTIFICATIVA
Durante anos em Passos, os acadêmicos da FESP participavam de
torneios somente de entidades particulares, privando vários atletas das
unidades da FESP de competir. O Professor da FESP, João Clímaco Stockler,
mais conhecido como “Cuca”, foi o maior incentivador dos esportes na FESP
durante 25 anos de trabalho, porém veio falecer em 2008 e a partir de 2009 foi
criada a “COPA CUCA”.

Objetivo geral
Promover maior integração entre as diversas unidades acadêmicas dentro da
FESP; possibilitar um maior relacionamento entre os universitários em situação
agradável e de efeitos benéficos do ponto de vista físico; desenvolver o espiríto
de equipe; descobrir novos talentos esportivos; e difundir mais a prática de
diversas modalidades esportivas dentro da FESP em Passos.

Objetivo específico
Formação de equipes de competição da Fundação de Ensino Superior de
Passos (FESP) nos jogos das unidades da UEMG, JUEMG; descobrir talentos
esportivos e aumentar a prática de diversas modalidades esportivas: voleibol,
handebol, natação, truco, peteca e futsal.

Relevância social
Público alvo
A COPA CUCA é disputada somente por acadêmicos de todas as unidades da
FESP e que estejam matriculados.

Número de participantes
Cerca de 437 atletas - acadêmicos participaram na edição passada, Copa
Cuca 2013.

Forma de registro de participação
Fichas de inscrição das diversas modalidades e súmulas dos jogos

Metodologia / Atividades / Conteúdo Programado / Estratégia de Ação/
Cronograma

A Copa Cuca é um evento esportivo destinado aos acadêmicos da
FESP, somente os matriculados, a divulgação desta Copa inicia na segunda
quinzena de março, através de folders espalhados em todos os blocos da
FESP.
As ações estão assim distribuídas:
Março – distribuição dos folders;
Abril – Reunião com os representantes de todas as turmas; Distribuição
do Regulamento; Abertura da Copa Cuca;
Maio/Junho/Agosto – competição
Agosto – entrega da premiação.

Profissionais/ Alunos/ Professores envolvidos e suas respectivas cargas
horárias no projeto
Coordenado por um professor de Educação Física, auxiliado por 4 (quatro)
acadêmicos do curso de Educação Física.

Instituição Parceira (se houver)
FESP (Fundação de Ensino Superior de Passos)
CCE Marketing Esportivo - arbitragem
Senior Uniformes

Metas / Impacto social
Participação de todos os cursos de graduação da FESP; aumentar o leque de
modalidades esportivas; conquistar títulos nos JUEMG.

Equipamentos, Recursos Materiais, locais de realizações e datas
Bolas de futsal,handebol e voleibol; tabuleiros de xadrez; jogos de baralho;
raias de natação.
Quadras do CIRE (Centro de Integração e Recreação Esportiva), Ginásio
Municipal Elzo Calixto Mattar.
Abertura: 26 de abril de 2014
Encerramento: 16 de agosto de 2014

