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Preparador Técnico – Tático por Francisco Emilio Simplicio de Souza (bolsista PROEx) 

 
A seleção permanente de futebol da UFRN reiniciou o ano de 2012 no dia 21 de janeiro, como pré-temporada 
para o ano esportivo. As atividades começaram com as avaliações nas áreas envolvidas, ficando sob a 
responsabilidade técnico-tática a formação do plantel de 30 alunos/atletas para o presente ano. 

No mês de fevereiro foi definido o grupo que fariam parte da equipe A, e sendo formada a equipe B com os 
alunos que não foram integrados na A por motivos físicos, técnicos e táticos. A equipe B surgiu como 
possibilidade para aprimorar e tentar espaço na equipe A. Oficialmente tivemos duas competições, o seletivo 
estadual em dois turnos (junho e setembro) que garante a vaga no brasileiro em novembro. O seletivo teve 
apenas um turno, em setembro, no qual sagramos campões e conquistamos o direito de disputar o brasileiro em 
novembro garantindo o calendário. 

Os treinos foram desenvolvidos nas segundas, quartas e sábados pela manhã, ficando as sessões técnico-tática 
desenvolvidas em uma hora, das 9 ás 10h no campo de futebol principal da UFRN. No primeiro ciclo da 
indefinição do grupo foi preferido os jogos coletivos, para observação dos alunos/atletas em momentos do jogo, 
sendo sempre feita a observação individual, foram realizados jogos entre os calouros x veteranos, sendo os 
jogadores que tinham desejo de entrar na seleção os calouros, e os veteranos os que já integravam a seleção. 

Com a definição do grupo, foi elaborado o planejamento visando o primeiro turno do seletivo, que acabou não 
acontecendo, com o apoio fundamental do intercambista português Mauro Jerônimo que assumiu a função de 
auxiliar e construindo os microciclos e plano de sessões, em cima da semana que teríamos, livre sem jogos, ou 
com jogos adaptávamos dependendo dessa situação. 

Os treinos começavam com atividades técnicas que por não ter material suficiente não fazíamos individual, na 
maioria das vezes, eram ações técnicas coletivas. Em seguida treino tático, avaliando algum momento do jogo 
(transição, compactação, marcação, circulação, movimentação com e sem a bola), em véspera de jogos fazia 
sempre bola parada na parte final. A avaliação foi feita sempre após os treinos e com os jogos amistosos que 
servia para analisar a evolução da equipe coletiva e individual nos aspectos treinados e o que estava em 
deficiência. Com o não acontecimento do primeiro turno do seletivo, ficamos até o mês de setembro sem 
competição oficial o que prejudicou bastante o planejamento, mas permanecemos com os treinos das sessões 
nos dias citados anteriormente, e com os amistosos realizados para movimentar o grupo. 

O seletivo foi realizado em setembro com a nossa participação e da FANEC, os jogos aconteceram no sábado 
pela manhã e domingo a tarde, todos no campo principal da UFRN. Vencemos os dois jogos 2x0 e 1x0 e nos 
sagramos bicampeões invictos e a vaga para disputa do brasileiro. 

Após o seletivo começou o planejamento para disputa do brasileiro, onde foram reparados os defeitos ocorridos 
no seletivo para chegarmos a melhores condições em uma competição de nível maior. Os problemas enfrentados 
no ano de 2011 foram contínuos, falta de material, arbitragem, uniforme e até mesmo para viagem, não 
tínhamos material para aquecimento na competição (bolas, cones, coletes), uniformes (calção, camisa, meião) e 
transporte até a véspera da viagem não havia sido confirmado. 



Dentro do campo, o ganho foi enorme, tivemos a consolidação, respeito do trabalho feito em 2011 junto aos 
alunos-atletas e desportistas, com o resgate do futebol na UFRN, a integração de novas áreas surgiu para 
melhorar ainda mais como a Nutrição e a Psicologia, somando-se a Educação Física e a Fisioterapia. A relação 
entre essas áreas no seletivo e brasileiro foi importantíssima para o meu amadurecimento, enquanto formação 
de grupo e escalação de equipe. A supervisão do voluntário, professor Liparotti guiando todos os alunos na 
busca desse conhecimento integrado. 

Entendo como importantíssima o ano vivenciado na seleção de futebol da UFRN, tanto no aspecto prático como 
teórico, construímos ciência no esporte futebol.  

  

PREPARAÇÃO FÍSICO-FISIOLÓGICO por PÉRICLES ROBERTO SILVA RODRIGUES (bolsista PROEx)

 
RELATÓRIO: Referente de Janeiro/2012 a Maio/2012 (1° Ciclo) 

Este relatório representa a descrição das atividades realizadas da área físico-fisiológica desde 21 de Janeiro de 
2012, até o final de Maio deste mesmo ano da seleção permanente de futebol da UFRN, correspondendo ao 1° 
ciclo de 2012. Este primeiro ciclo teve como objetivo garimpar novos talentos de alunos-atletas e rever as 
condições do grupo em que se manteve, por meio de toda a comissão técnica através de avaliação físico-
fisiológica, análise técnico-tática e até mesmo de condições clínicas dos alunos. Neste ciclo aproximadamente 80 
aluno-atletas vivenciaram e acompanharam nossas atividades. 

Em 21 de Janeiro deste ano a comissão técnica da equipe de futebol permanente da UFRN, reiniciou as 
atividades fisioterapêuticas, físico-fisiológica e a técnico-tática, em que foram realizadas na segunda-feira, 
quarta-feira e no sábado, sendo 3 horas por sessão (de 7 às 10 horas da manhã), totalizando em 36 horas 
mensais. Inicialmente recomeçamos com as avaliações físicas, antropométricas e técnicas, a fim de verificar seus 
desempenhos, suas habilidades motoras e seus comportamentos perante o grupo, principalmente dos novos 
atletas. Em Maio já recomeçamos nossas re-avaliações com todo o grupo que foi convocado. 

No caso dos testes físicos aplicados durante este processo de seleção foram realizados: Medições 
Antropométricas, Soccer Test (CAMARDA, 2005), running Anaerobic Sprint Test – RAST (com o auxilio dos 
radares de fotocélula), teste de velocidade de deslocamento de 30 metros também com o auxilio dos radares de 
fotocélula, teste de agilidade (Torreles e Alcaraz, 2003), teste de agilidade (corrida sinuosa) de 11 metros e 
entre outros aplicados simultaneamente como os testes de saltos - resistência de Saltos em 60s e o teste de 
Salto Horizontal - também sugerido por (GOMES, 2008). 



  

RELATÓRIO: Junho/2012 a Agosto/2012 (2° Ciclo) 

O 2° ciclo representação a continuação das atividades realizadas, com mais um mesociclo em que visa a 
competição estadual Universitária no final do mês de Agosto. Através deste meso (entre o mês de Maio a 
Agosto) o departamento físico-fisiológico da seleção permanente de futebol da UFRN, realizou a reavaliação da 
equipe de futebol permanente da UFRN, com duração de 15 dias, nos dias em que as sessões foram realizadas 
na segunda-feira, quarta-feira e no sábado, sendo aproximadamente 1 hora por sessão (de 8 às 9 horas da 
manhã). A reavaliação é referente ao Micro Ciclo V, de controle, em que envolveu medições antropométricas, 
teste de velocidade, de agilidade, de força, condição cardiorrespiratória e percentual de gordura. A fim de 
verificar o desempenho, principalmente nos atletas que mantiveram os trabalhos, suas respectivas habilidades 
motoras e seus comportamentos perante o grupo, através de análises sociométricas. 

No caso dos testes físicos aplicados durante este processo de seleção foram realizados: Teste de Salto 
Horizontal, Resistência de Saltos, Soccer Test (CAMARDA, 2005), running Anaerobic Sprint Test – RAST (com o 
auxilio dos radares de fotocélula), teste de velocidade de deslocamento de 30 metros também com o auxilio dos 
radares de fotocélula, teste de agilidade de 11 metros e entre outros aplicados simultaneamente. 

Através dos testes a comissão técnica teve base para conseguir trabalhar de acordo com as necessidades físico-
fisiológicas do grupo até este micro ciclo XII (pré-Competitivo). 

  

RELATÓRIO: Setembro/2012 a Novembro/2012 (3° Ciclo) - LDU 

Após o título do estadual voltamos as atividades na reapresentação em Setembro, com o intuito de realizar uma 
preparação de 2 (dois) meses, para a participação na Liga desportiva Universitária (Porto Seguro) em 12 de 
Novembro. 

Nesta intertemporada, Micro Ciclo XIV, fizemos o terceiro controle do ano, ou seja, reavaliação a fim de analisar 
e a partir desta, aperfeiçoar e/ou manter as capacidades físico-fisiológicas em um bom nível e adequadas para a 
principal competição do ano. Através das avaliações realizadas no início do meso foi capaz de dar base para a 
preparação física, que por sua vez pode trabalhar capacidades físicas em que o grupo mais necessitava - ganho 
de força e velocidade – desta forma realizando trabalhos de saltos e tração (força especial) e de velocidade 
sempre com pequenos estímulos de agilidade, do Micro ciclo de Choque XV ao Pré-competitivo XVIII. Durante a 
competição ganhamos o primeiro jogo e perdemos outros dois, infelizmente não conseguindo a classificação, 
mas deixando um bom legado e para as outras oportunidades que virão nesta próxima temporada. 

No geral a participação da preparação física-fisiológica foi bem sucedida já que trabalhamos com alunos-atletas, 
ou seja, estudantes em que muitos não faziam musculação (atividade indicada para servir de base físico-
fisiológica) paralelamente, atrapalhando um ganho mais acentuado da condição física e somente treinavam Três 
vezes por semana, quando não faltavam; Outro obstáculo era falta de materiais para realizar um trabalho mais 
adequado; entre outros como problemas na infra-estrutura, e até falta de água para a hidratação. Mesmo com 
estes problemas toda a comissão se esforçou intensivamente para dar suporte aos alunos. Através das análises 
do desempenho deles nas avaliações e das observações nos últimos jogos realizados na competição, que 
superaram a expectativa de toda a comissão técnica com boas condições físicas. Também devemos reconhecer 
que o trabalho em conjunto da comissão técnica (Técnico, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Colaboradores), foi 
primordial para este bom desempenho geral para todos os atletas e a parte física. 

Desde já me pronuncio que tenho a imensa vontade de continuar junto com esta comissão, sempre 
representando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ajudar a conseguir alcançar outros patamares 
nesta modalidade – FUTEBOL – sempre estimulando o esporte de forma democrática para a sociedade e 
especialmente para o público universitário já que ainda necessitam de políticas públicas de incentivo ao esporte. 
Por este motivo desejo dar continuidade a este projeto de preferência na área da preparação física (já que sou 
graduado pela UFRN em Educação Física 2010.2) ou na área da Nutrição (em que sou discente da UFRN 
2012.1), participando novamente da comissão técnica. 

Abaixo sugiro alguns recursos materiais para que colaborem no andamento das atividades. Sabendo que 
anteriormente foram apresentados aproximadamente 80 alunos-atletas, participando de todas as ações. Com 
isso precisamos de tais materiais sugeridos para que sejam suficientes para a realização das atividades 
propostas. 



Recursos materiais necessários para a realização das atividades propostas. 

Material                                                         Quantidade 

Cinto Elástico para Tração                                       10 

Fita métrica portátil para Perimetria                           1 

Adipômetro Científico (Analisar % de gordura)            1 

Colchonetes pequenos                                            20 

Cones pequenos                                                    20 

Pratos (mini-cones)                                                25 

Trave de Salto (altura de 40cm)                               10 

Medicine Ball (3 Kg)                                                 3 

Balança                                                                  1 

Monitor de frequência cardíaca                                 10 

Bolas de Futebol de Campo                                     15 

Rede para Trave de Futebol                                      4 

  

RELATÓRIO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DA UFRN 2012 – FISIOTERAPIA por André Revoredo Assad 

(bolsista PROEx)  



             Os treinos do ano de 2012 começaram em meados de janeiro. Assim que começaram os treinos o 
bolsista da fisioterapia na época, Kim Mansur, juntamente com o voluntário, André Assad, realizaram alguns 
testes de flexibilidade com os atletas. Esses testes foram: Avaliação do encurtamento do reto-femural, psoas-
ilíaco e esquiotibiais, além dos testes de Shober e Stibor para avaliar a flexibilidade da coluna no movimento de 
flexão. Foram avaliados 43 alunos/atletas na época. 

            Logo após esse período inicial, dois novos voluntários entraram no projeto, Breno Rocha e Ruthe Góes, 
somando assim um total de 4 pessoas da fisioterapia. Os treinos eram realizados nas segundas, quartas e 
sábado, das 7h às 8h da manhã. 

            Durante o primeiro semestre a fisioterapia se concentrou em programar exercícios de prevenção de 
lesões. O foco principal eram os exercícios proprioceptivos (fotos e explicação nos slides), onde pode-se definir 
como reeducação sensoriomotora, que refere-se a toda produção neural originada nos músculos, articulações, 
tendões e tecidos profundos associados. O estado dos tecidos articulares é enviado em código de pulso neural 
ao sistema nervoso central de forma que possam ser avaliadas as informações relativas às condições estáticas e 
dinâmicas, equilíbrio e desequilíbrio, relação biomecânica de esforço e atenuação. O treino proprioceptivo 
possibilita que o corpo mantenha a estabilidade estática e dinâmica necessária para prevenir e diminuir o risco 
de lesões. Também fazíamos sessões de alongamentos com aqueles atletas que, com uma avaliação criteriosa, 
vimos que necessitavam de um ganho significativo na flexibilidade, também para prevenir lesões e melhora da 
performance. 

            A partir do dia 11 de julho, começaram a ser feitos novos testes de flexibilidade.  Desta vez, por meio 
do Flexiteste Adaptado, onde avalia a amplitude de movimento (ADM) de oito articulações (do quadril, ombro e 
tronco), em mais de um movimento angular. Ainda adicionamos as articulações de joelho e tornozelo, para 
termos mais informações da condição física dos alunos-atletas. Antes mesmo que todos os atletas fossem 
avaliados, já tendo em mãos os resultados daqueles que fizeram os testes,iniciamos logo as sessões de 
alongamento individualizadas para aqueles que apresentaram „‟déficit‟‟ em alguma região avaliada. Com um total 
de 29 alunos-atletas avaliados até o início do mês de agosto, a fisioterapia pode intervir primeiro na vida 
cotidiana dos atletas antes mesmo que no rendimento esportivo, uma vez que alguns apresentaram resultados 
não tão adequados para que as atividades da vida diária pudessem ser realizadas de forma segura. 

            Apesar de todos os treinamentos e dedicação para que as lesões não ocorressem, algumas delas são 
inevitáveis. Fazendo um levantamento do número de lesões no primeiro semestre de 2012, vimos que 13 
alunos/atletas sofreram algum tipo de lesão e foram tratados e avaliados. Dentre essas lesões, foram 
encontradas 5 lesões musculares, 5 entorses de tornozelo e 3 lesões de joelho. 

            No segundo semestre, a partir de agosto, o bolsista Kim Mansur teve que sair do projeto e quem 
assumiu a bolsa foi o acadêmico André Assad. A partir disso, foi traçado juntamente com os outros voluntários 
treinos ainda mais forçados de propriocepção e alongamento, como força de se preparar para a seletiva do RN. 

            Sempre foi meta da Seleção de Futebol da UFRN a participação nos Jogos Universitários Brasileiros, e a 
Fisioterapia durante o segundo semestre se mostrou bastante empenhada para alcançar junto com o restante da 
delegação esses objetivos. Para tal, foram traçadas metas especiais e pode-se dizer que foram alcançados os 
objetivos, uma vez que a classificação foi alcançada com inegável auxílio da equipe de Fisioterapia. 

            Durante esse período treinos focados na preparação individualizada para melhora de condicionamento, 
flexibilidade e fortalecimento foram cruciais para atingir os objetivos traçados no começo do semestre. 

            Amistosos de preparação para a seletiva contaram sempre com pelo menos um membro da Comissão 
de Fisioterapia a fim de minimizar efeitos deletérios de traumas físicos no decorrer das partidas preparativas, 
assim como em treinamentos ocorridos em dias de sábado no próprio campo da UFRN. 

            O bolsista e o voluntário, André Assad e Breno Rocha, engajados na comissão de auxílio à Seleção de 
Futebol da UFRN, agiam também como elo entre os alunos/atletas e o projeto do próprio departamento de 
Fisioterapia da UFRN, denominado LEFERN, onde por meio da supervisão dos mesmos integrantes André e 
Breno, os alunos/atletas era submetidos a tratamento fisioterapêutico de pequenas lesões de caráter esportivo, 
com utilização de todos os recursos disponíveis para “devolver” esse atleta o mais rápido possível a prática 
esportiva, com devido acompanhamento médico, para prover através de exames de imagem a devida 
recuperação física do indivíduo. A LEFERN dispõe ainda, de dois Professores colaboradores do projeto, são eles 
Profº Drº Wouber Hérickson e Profº Drº Gildásio Lucena, sendo ambos importantíssimos no tratamento e 
recuperação dos atletas envolvidos em lesões durante não só esse segundo semestre, mas todo o ano esportivo. 



            Uma vez alcançando a almejada classificação para o Brasileiro Universitário, a preparação 
fisioterapêutica se manteve ainda mais empenhada para que a UFRN conseguisse representar o Rio Grande do 
Norte da forma mais honrosa possível. 

            Para isso, sessões semanais de fisioterapia sempre com foco individualizado, pronto atendimento 
fisioterapêutico no momento de realização das atividades preparatórias e acompanhamento fisioterapêutico no 
caso de atletas que adquirissem lesões esportivas, continuaram sendo realizadas até as vésperas da viagem para 
disputa da competição, quando a atividade da Fisioterapia foi sessada em parte, de forma a oferecer ao resto da 
comissão técnica mais tempo para trabalhar outros aspectos da preparação dos atletas. 

            Nas vésperas, a fisioterapia se fez presente apenas em reuniões, em momentos de integração do grupo 
e em jogos de atividade preparatória oferecendo o já citado pronto atendimento. 

            No ano de 2013 o bolsista André Assad terá que ficar mais no apoio, pois não terá mais uma 
disponibilidade que viabilize a sua participação integralmente. Portanto, Breno Rocha e Ruthe Góes serão os 
responsáveis diretos pela fisioterapia. 

 


