
ginasiodaunicamp

gmu.unicamp

ONLINEGAZETA GMU

Jornal do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp

EDIÇÃO N.02  |  MARÇO DE 2022

Com o retorno das atividades presenciais, o GMU
inova suas atividades propondo projetos e ações para
otimizar a ocupação dos seus espaços físicos. 
Neste sentido, as melhorias de infraestrutura e
equipamentos contribuem com o propósito de ampliar
a qualidade no atendimento aos eventos, às atividades
esportivas, às práticas corporais, artísticas e culturais
(sejam quais forem suas formas de expressões ou
formatações) relacionadas ao ensino, à pesquisa e à
extensão. Buscando estimular a transversalidade em
todas as instâncias do conhecimento aplicado à prática
esportiva.

FIQUEFIQUE    ATENTOATENTO

AÇÕES E PROJETOS DO GMU
por Anaisa - Equipe GMU

PROJETO HERIVELTON F. ZANOTTO - GMU

FOLLOW  US 

Está mantida a obrigatoriedade do

uso de máscaras dentro dos prédios

da Unicamp.

As informações as orientações adotadas pela
Unicamp estão publicadas no endereço:
https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-
covid-19/estudantes  
Em caso de dúvidas, e-mail:
retomada.covid19@unicamp.br

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

O Ginásio Multidisciplinar da Unicamp - ProEC
lançou o Projeto intitulado "Bate-Bola, Bate o
Ponto". 

O objetivo é proporcionar a oportunidade da
prática de atividades físicas aos funcionários
antes do início do expediente da Unicamp.



Herivelton Zanotto,
coordenador do GMU.

Os projetos e ações são
oportunidades para
estimular a noção de
pertencimento de vários
segmentos da
comunidade acadêmica
em relação ao Ginásio e
à própria Unicamp.

No Regulamento as
modalidades inscritas são
futebol de salão, vôlei,
basquete e handebol. Você
pode consultar o Regulamento
na íntegra pelo nosso site na
aba Ações e Projetos:
https://gmu.proec.unicamp.br/
acoes_e_projetos

A solicitação da inscrição da
sua jogada deverá ser feita
pelo aluno a partir da sua
conta de email da Unicamp
para o endereço:
jogadas@unicamp.br
É importante informar a data e  
horário em que a sua jogada
ocorreu no GMU para que seja
corretamente identificada.

Aos selecionados serão
disponibilizados os espaços do
GMU, no horário das 7h às 8h,
para a prática de esportes
coletivos, antes do expediente
de trabalho. As atividades terão
a supervisão de um bolsista da
área de educação física. 

A data de divulgação das
turmas será no dia 21 de
março. O início das atividades
será na primeira ou segunda
semana de abril. 

O GMU recebeu cerca de 86
inscrições até o final de
fevereiro. O levantamento
apontou 48,8% de mulheres e
51,2% de homens. Destes
inscritos, os funcionários
vinculados à Unicamp foram
93% e 7% com vínculo
Funcamp.

Nesta proposta os alunos
vinculados às atléticas da
universidade têm a
oportunidade de inscrever
jogadas que tenham realizado
no ginásio e que foram
captadas por uma câmera
exclusiva. Todo mês, haverá a
eleição da melhor jogada de
cada modalidade. 

A eleição será realizada pela
Rede Social Instagram do GMU
[gmu.unicamp], a partir da qual,
ao final de cada ano, serão
eleitas as "Jogadas Lendárias"
de cada modalidade esportiva.

Seu objetivo é conectar ainda
mais o Ginásio aos seus
usuários. É um meio de
reconhecimento do talento dos
nossos atletas em uma
linguagem descontraída e
participativa.

Outro Projeto proposto pelo
coordenador do GMU,
Herivelton Zanotto,
em parceria com a Liga das
Atléticas da Unicamp - LAU
foi intitulado "Jogadas
Lendárias". 

Os interessados em utilizar as
dependências do Ginásio antes
de "bater o ponto" tiveram um
período para se inscreverem,
de 01 a 28/02/22, e indicar a
demanda das modalidades
esportivas que lhes motivava. 
Foram: 30,2% para basquete;
41,9% para futebol de salão;
25,6% para Handebol e 65,1%
para vôlei.

Os lances reconhecidos como
"Jogadas Lendárias" serão
eternizados em QR. CODES e
serão afixados em murais
instalados nas arquibancadas
do Ginásio Multidisciplinar da
Unicamp para serem revistos a
qualquer momento.

JOGADAS
LENDÁRIAS

Participe



REGISTRO HISTÓRICO
Por Anaisa - Equipe GMU

As Atividades são organizadas
a partir das Chamadas
Públicas do GMU e possuem
uma periodicidade semestral. 
Já os Eventos regulares são,
normalmente, anuais e sua
organização não é definida
pelo GMU, como ocorre no
caso das Atividades.

Em nosso Registro Histórico
vamos relembrar a UPA de
2018 e 2019 no Ginásio, em
parceria com a LAU, e pelo
olhar de Harian Pires Braga,
membro da Gestão da Liga
das Atléticas da Unicamp
nesta época. Em depoimento
ele nos disse:

"A UPA é um evento que faz
a universidade se aproximar
das escolas básicas. Há um
grande encantamento desses
estudantes ao ver
laboratórios, centros de
pesquisas, o campus da
Unicamp como um todo. Para
alguns e algumas é o
momento de ver mais de
perto o curso que pensam em
seguir, para outros/outras é o
momento de decidir, mas há
quem esteja ali apenas para
conhecer. E se vamos
apresentar a UNICAMP,
porque não mostrar que há
esporte nessa universidade?"

foto por AC SIARQ

Evento regular de caráter
institucional e histórico para a
Unicamp que ocorreu no GMU:
a UPA. 

O Evento Universidade de
Portas Abertas, hoje conhecido
como UPA, é realizado
continuamente desde o ano
2003. Versões anteriores
foram denominadas UAP -
Universidade Aberta ao
Público, e era organizado pelo
Serviço de Apoio ao Estudante
(SAE), órgão de apoio e
assistência estudantil na
Unicamp. Seu foco eram os
estudantes de nível primário e
secundário, que vinham até
mesmo em caravanas de outros
Estados.

Durante o UPA são ofertadas
oficinas, palestras, visitas às
instalações de laboratórios de
pesquisa, apresentações
culturais, etc. A proposta é
oportunizar alunos do ensino

foto por AC SIARQ

médio uma noção sobre as
áreas de conhecimento para a
escolha das suas profissões,
pelas visitas guiadas à
Unicamp e suas atividades. O
formato presencial de
visitação foi adotado até o
ano 2020, quando ganhou sua
versão virtual.

Em 2020 foi cancelado para
atender a norma sanitária de
evitar aglomeração, imposta
pela pandemia COVID19.
Pela mesma razão em 2021
foi realizado no formato
digital através do canal
Youtube, quando as
atividades foram transmitidas
remotamente para que o
público pudesse acessar o
conteúdo, tomar
conhecimento sobre os
cursos da Unicamp e fazer a
visitação virtual. 

Para 2022 ainda não foi
definido o formato do Evento,
podendo ser presencial com
medidas de segurança,
somente virtual ou até mesmo
híbrido, parte virtual e parte
com visitações presenciais.

Os Eventos regulares são
realizados em períodos
sazonais; exemplo o PIBIC; em
diferenciação das atividades. 

UPA 2018 - foto por Equipe LAU



O Evento UPA demonstra o
quanto a Liga das Atléticas da
Unicamp tem atuado no
GMU, não somente em
atividades de treinos, mas
também pelas parcerias,
como descrito por Harian, nos
anos 2018-2019.  Assim, a
LAU vem fazendo parte da
história do GMU.

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
Resultado da Chamada Pública para

Uso dos Espaços do GMU

foto por Harian Pires Braga - UPA 2019

Fontes: 
por AC SIARQ;
por Jornal da Unicamp e por UPA no site
www.upa.unicamp.br/upa-no-campus

Harian Pires Braga continua o
seu depoimento:

"Foi com essa ideia que nos
anos de 2018 e 2019 a LAU e o
GMU apresentaram projeto
para ser um dos locais da UPA,
com palestras sobre esporte e
vivências de diversas
modalidades, com a participação
das equipes de competição da
UNICAMP. No primeiro ano as
atividades foram
demonstrações de futsal, vôlei,
handebol, karatê, taekwondo e
tênis de mesa. E ainda foi o
abrigo quando a chuva forte
começou". 

UPA 2018 - foto por Harian Braga
- Taekwondo Luis Paulo Silva

"No segundo ano, já com as
novas tabelas de basquete, a
modalidade também entrou
nas apresentações, que
ganharam também a inédita
participação da luta olímpica,
que chamou bastante atenção".

O resultado final da Chamada Pública para Uso dos Espaços do Ginásio Multidisciplinar será divulgado
no dia 18/03/2022. Nossas atividades já estão voltando!

Você pode acompanhar esta e outras divulgações pelas nossas Redes Sociais ou pelo nosso site:
https://gmu.proec.unicamp.br

 
Outras informações pelo email:

resergmu@unicamp.br

UPA 2018 - foto por Harian Braga
- Taekwondo Luis Paulo Silva

UPA 2019 - Equipe de Taekowondo e
monitores - por Harian Braga

UPA 2018 - foto por Harian Braga 


