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 O programa de avaliação, iniciado em  2019, pelo Grupo de Pesquisa em 
Atividades Aquáticas e Terrestres (GPAT) e o Grupo de Pesquisa em Voleibol, surge 
como um meio de intersecção entre equipes de futebol e voleibol e a comunidade 
acadêmica, tendo em vista, que as avaliações e prescrições de treinamento 
embasadas na ciência e pesquisa, possibilitam fornecer resultados técnicos e 
informativos as comissões técnicas. O programa também se estende à auxiliar a 
Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nas avaliações físicas do corpo de arbitragem 
da mesma. O projeto tem como objetivo para o âmbito da universidade, promover o 
ganho de experiência aos extensionistas, participando das avaliações, vivenciando a 
realidade profissional dentro dos esportes e absorvendo conhecimentos teóricos e 
práticos a respeito do tema a partir de reuniões, aulas e incentivo a pesquisa em 
conjunto com os pós graduandos, que lideram o programa, dessa forma 
complementando a tríade ensino/pesquisa/extensão. Para o âmbito social, o objetivo 
é fornecer as comissões técnicas das equipes, laudos a partir de dados coletados 
durante as avaliações de maneira gratuita. Dentro do futebol e do voleibol é 
estabelecido o contato entre o grupo e comissões técnicas, viabilizando realizar as 
avaliações, essas sendo efetuadas pelos alunos de extensão juntamente com os 
coordenadores do programa. As valências físicas avaliadas são de saltos verticais, 
sprints, capacidade aeróbia e de troca de direção. Os resultados são apresentados 
às equipes por meio de laudos elaborados pelos membros do projeto, contribuindo 
para a interpretação dos resultados de cada teste, podendo otimizar os ganhos de 
trabalhos físicos e táticos das equipes. Quanto as avaliações físicas dos árbitros de 
futebol, é estabelecido contato entre a FGF e GPAT, acordando o auxílio dos 
extensionistas nas avaliações físicas dos árbitros realizadas pela FGF. No ano de 
2019, foram realizadas 1101 avaliações e no ano de 2020, 414. 


