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Belém, 30 de Novembro de 2011 

PROGRAMA BOLSA ESPORTE 

Projeto Emagrece Belém 

Qualidade de Vida por meio do Esporte e da Educação 

 

Resumo do Programa Emagrece Brasil 

No dia 17 de junho do corrente ano o ministro Alexandre Padilha, participou do 

lançamento do Movimento Emagrece Brasil realizado pela Editora Abril, em São Paulo. 

Este projeto veio reforçar a importância para a sociedade como um todo em enfrentar, 

de imediato, o aumento do percentual de pessoas com excesso de peso e em estado de 

obesidade no país. 

 

O Ministro da Saúde adverte: “Se o número continuar aumentando nesse ritmo, a 

situação em 2015 no Brasil estará como a dos Estados Unidos” na atualidade. “Por isso, 

estamos promovendo ações de incentivo à prática de atividades físicas e alimentação 

saudável, como o programa Academia da Saúde.” 

 

Conforme a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2010), que traçou o perfil de hábitos que 

influenciam a saúde do brasileiro, 48,1% da população está acima do peso. Em 2006, o 

percentual era de 42,7%. O excesso de peso é maior entre os homens (52,1%) que entre 

mulheres (44,3%). A pesquisa também revelou que 15% da população é obesa – em 

2006, o percentual era de 11,4%. 

 



Em quatro anos, o número de brasileiros com sobrepeso aumentou consideravelmente. 

Diante do preocupante quadro, este projeto objetiva a conscientização e mudança nos 

hábitos alimentares, bem como a integração da sociedade no processo de valorização da 

saúde pela qualidade alimentar. Responsáveis pela realização do programa, as revistas 

BOA FORMA e SAÚDE! Receberam, além do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 

profissionais renomados na área, como o prefeito Gilberto Kassab e outros convidados 

no lançamento da campanha. 

 

De acordo com Lúcia Helena, diretora de redação de SAÚDE!, o foco do projeto não é a 

estética, e sim a boa alimentação e os hábitos saudáveis. "De 2006 para 2010, o 

sobrepeso passou de 42,2% para 48% no Brasil. Se não cuidarmos dessa questão agora, 

teremos um futuro com pessoas sem qualidade e expectativa de vida." 

 

Com isto diversas atividades ao longo do ano em todas as regiões do país serão 

realizadas focando o programa. São Paulo, por exemplo, terá uma exposição interativa 

sobre as causas, as conseqüências e as soluções para a obesidade. Escolas participam do 

programa e devem receber a visita de nutricionistas e outros profissionais para conduzir 

oficinas sobre o assunto. "Também firmamos uma parceria com as academias, com 

aulas elaboradas por professores especializados", conta Lúcia. 

 

A campanha inclui ainda cursos de culinária, nos quais os participantes aprenderão 

receitas e dicas para uma alimentação equilibrada. "São aulas práticas com aplicações 

em diversos tipos de receitas. Os culinaristas vão ensinar, por exemplo, como utilizar 

ingredientes light, afinal, se forem manipulados da forma incorreta, o prato pode ficar 

aguado", explica a diretora de redação. 

 

Proposta FABEL 

Baseado no contexto a qual se encontra o país e orientado em sua missão de “Promover 

o Ensino Superior Associado ao Desenvolvimento Sustentável de Belém e Região”, a 

Faculdade de Belém aposta na inclusão social pela interdisciplinaridade entre a 

educação, saúde e esporte, propondo um projeto específico denominado “Emagrece 

Belém”, que busca apresentar a qualidade de vida por meio do esporte e da educação. 



Objetivo Geral – Ampliar as condições de acesso e permanência dos discentes na 

educação superior através do incentivo e a prática de exercícios para uma vida de 

qualidade. 

 

Participantes – O interessado em participar do Programa Bolsa-Esporte, deve ser atleta 

confederado ou estar devidamente matriculado em qualquer centro de esportes e 

academias de Belém e Região metropolitana. A Bolsa-Esporte só valerá enquanto o 

beneficiário tiver comprovado o vínculo com as academias, clubes, federações e outros. 

Em caso de desligamento, a bolsa perderá imediatamente sua validade. Com isto, se 

ainda houver interesse do candidato (discente) em permanecer na IES, este deverá pagar 

o valor da mensalidade vigente na forma integral. 

 

A Bolsa – O discente participante do programa Bolsa-Esporte pagará o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o final do curso escolhido, quando comprovada sua 

participação (vínculo) em academias, clubes, federações e outros descritos 

anteriormente. Os cursos que ofertarão a Bolsa-Esporte pela FABEL são: 

Administração, Gestão em Marketing, Tecnologia da Informação e Comunicação, 

Gestão Pública e Turismo. 

 

Processo Seletivo: O Candidato participará do processo seletivo da FABEL, que aplica 

uma redação com requerimento de um aproveitamento mínimo de 5 (cinco) pontos para 

ingresso na IES. Para tal, este deverá realizar sua inscrição no site da FABEL 

(www.fabelnet.com.br)  

 

Justificativa e Importância do Projeto 

A obesidade é um problema de saúde pública. Segundo o IBGE, hoje no Brasil 48% das 

mulheres e 50% dos homens com mais de 20 anos exibem quilos a mais. Para mudar 

essa realidade, o projeto EMAGRECE BRASIL propõe uma revolução no combate ao 

excesso de peso e ao sedentarismo, liderado pelas revistas SAÚDE e BOA FORMA. 

 

O objetivo nacional é o de reunir o maior número de pessoas dispostas a melhorar seus 

http://www.fabelnet.com.br/


hábitos para conquistar um peso adequado e ganhar saúde e disposição por meio de uma 

alimentação equilibrada e da prática de atividade física.  

Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, quase metade da população adulta nas 

grandes capitais (48,1%) está acima do peso e 15% são obesos. Há cinco anos, a 

proporção era de 42,7% para excesso de peso e 11,4% para obesidade. 

 

Os dados fazem parte da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que entrevistou em 2010, 54.339 adultos 

nas capitais. O Vigitel é realizado anualmente, desde 2006, pelo Ministério da Saúde, 

em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde da Universidade de São 

Paulo. 

Em Belém, este índice chega a 46,2% de pessoas acima do peso, sendo a maioria 

homens, 52.2%, contra 40.3% de mulheres. Os obesos na capital paraense chegam a 

14,6%, sendo 15,8% homens e 13,4% mulheres. 

Fonte: Senso 2010 / IBGE. 

 

 

Tanto os hábitos alimentares dos brasileiros quanto o sedentarismo e a realização de 

atividade física no lazer são indicadores investigados. Em relação à alimentação, a 

pesquisa aponta que o brasileiro está consumindo menos feijão (importante fonte de 

ferro e fibras), mais leite integral (com gordura) e bastante carne com gordura aparente. 

O número de adultos que comem feijão pelo menos cinco dias por semana é de 66,7% – 

em 2006, eram 71,9%. Em Belém este índice é de 41.8%. 

 

Também é preocupante o percentual de adultos que não consomem a quantidade 

recomendada de frutas e hortaliças – cinco porções diárias (ou 400 gramas), de acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Importante fator de proteção para as 

doenças crônicas não transmissíveis, esses alimentos são consumidos na quantidade 

recomendada por apenas 18,2% dos brasileiros. Em Belém somente 10.2% responderam 

ter o hábito de comer frutas e hortaliças. 



 

Por outro lado, 34,2% dos entrevistados dizem que se alimentam de carnes vermelhas 

gordurosas ou de frango com pele; e 28,1% consomem refrigerantes, cinco vezes ou 

mais na semana. Em Belém, os que consomem refrigerante cinco ou mais vezes por 

semana, somam 27% dos entrevistados e os que se alimentam de carne vermelha com 

excesso de gordura chegam a 34.8% dos que responderam ao questionário. 

 

Com todo este cenário prejudicial à saúde e qualidade de vida da sociedade nacional e 

local, identifica-se o quanto é importante associar a educação com as práticas de esporte 

focando a saúde e o benefício social deste em nossa sociedade. 

 

A FABEL Como Promotora do Conhecimento Associado à Saúde 

A FABEL - FACULDADE DE BELÉM, objetiva promover a formação ética do 

profissional e cidadão, em cursos e programas de educação superior, nas diferentes 

áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade. 

 

Também tem o objetivo de: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, promovendo a divulgação dos conhecimentos 

culturais e técnicos; incentivar e apoiar as práticas investigativas visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, contribuindo 

para o entendimento do homem e do meio em que vive. 

 

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; oferecer cursos e programas para a 

educação continuada, suscitando o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional, possibilitando a correspondente concretização, pela integração dos 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; estimular o conhecimento dos problemas do mundo, em 

particular os nacionais, da Grande Belém e da Amazônia. 



  

Prestar serviços especializados à comunidade amazônica e estabelecer com esta uma 

relação de participação recíproca; promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; e participar, ativamente, do 

processo de desenvolvimento sócio-econômico sustentável da Grande Belém e da 

Amazônia. 

 

Há um ano a FABEL também vem apostando no esporte como ferramenta de 

crescimento individual e coletivo. Docentes e discentes tem participado ativamente de 

projetos e eventos esportivos profissionais e amadores, associados a  educação e a saúde 

de todos os envolvidos, o que levou a Direção Geral a tomar a decisão de integrar a 

prática de esportes como objetivo fundamental para o equilíbrio do conhecimento e da 

saúde. Abaixo alguns exemplos de eventos que tiveram a participação da FABEL, 

divulgados no site da instituição: 

 

A Fabel prestigiou o evento esportivo da comunidade da Vila do Cupuaçu. 

O Prof. Dr. Ivan de La Rocque, Diretor Geral, e prof. Sérgio Raiol, coordenador 

do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, ambos da FABEL, 

prestigiaram o evento esportivo da comunidade da Vila do Cupuaçu, no dia 06/11/2011, 

por ser a IES uma incentivadora da prática do esporte amador como meio de 

desenvolvimento da vida saudável e agregador de relações sociais baseadas no 

companheirismo e na superação pessoal. 

 

Um compromisso Institucional que é demonstrado no amplo calendário esportivo 

que a FABEL participou neste ano de 2011, enviando não somente seus dirigentes, 

como também atletas amadores apoiados e incentivados pela IES, praticantes de 

modalidades de corridas em trilhas, corridas de rua e ciclismo. 

 

       Registra-se também a destacada presença dos acadêmicos Raimundo Nonato Corrêa 

e Sandra Cristina S. Faustino do Curso de Tecnologia em Marketing e a Assessora de 

Diretoria Ana Cunha. 



 

 

 

 A FABEL incentiva novamente a pratica do Esporte Amador. 

O Campeonato de Muay Thai à ser realizado amanhã - 03 de setembro - na Cia. Atlética 

[Municipalidade, 489], sob o comando do Mestre Tiago Silva, representante da 

Escuderia do Profº Arthur Mariano no Pará, demonstra que o referido esporte, como 

visto em todo o restante do país, desmistifica a ideia de que seja um esporte violento, 

haja vista ser ele praticado cercado de todas as técnicas e métodos que protegem seus 

atletas. 

 

O evento conta com a presença e participação do Diretor Geral da Faculdade de Belém, 

profº Dr. Ivan La Rocque, também praticante desta nobre arte, e em nome desta 

Instituição deseja muito sucesso a mais este evento. 



 

Acadêmicos FABEL Sobem ao Pódio em Competição Ciclística 

 Os acadêmicos Rubens Ferreira – Direito, e Sandra Corrêa -  Gestão em Marketing 

obtiveram excelente posicionamento na "II Volta Ciclística do Estado do Pará" e 

ocuparam lugar no pódio de premiação do evento. 

O importante é termos Acadêmicos que acreditam na conjugação do binômio 

Educação/Esporte, onde um não exclui ao outro e assim, podem desenvolver suas 

Habilidades e Competências acadêmicas no Ensino superior concomitantemente à 

prática salutar da vida desportiva. A Fabel incentiva esses atletas e tem orgulho de tê-los 

como seus acadêmicos e de ainda contribuir na sua formação, capacitação e 

desenvolvimento profissional. 



O exercício da democracia e da cidadania concatena, hoje, o futuro desses 

atletas/acadêmicos como profissionais e como verdadeiros cidadãos. 

 

 

 

 

Duathlon 

 



 



 



 



 

 

Triathlon Mosqueiro 



 

 

Corrida FABEL 

 



 



 



 



Corrida Vila Cupuaçu 

 



 

 

 

 

 

 



Triathlon Maruda 

 

 

 

 



Resultados Esperados 

Baseado em todo este contexto social com necessidades básicas de saúde, o qual pode 

ser associado a um processo educativo, a FABEL espera com este projeto e o programa 

Bolsa-Esporte, incentivar mais pessoas a participarem de academias e processos de 

esporte visando a saúde, além de trazer novos discentes que, como atletas, vejam a 

importância da educação em suas vidas e em seu valor social, o qual será privilegiado 

com a qualidade da instituição e com a facilidade que o programa está promovendo. 

 

Os acadêmicos atuais que encontram-se menos motivados, identificaram que o valor 

gasto na IES poderá servir para pagar uma academia e assim estes poderão, além de 

estudar, cuidar de sua qualidade de vida. Já os atletas que encontram-se fora do contexto 

da educação, identificarão a facilidade de fazer parte de uma faculdade que promove 

ações focando a educação como um trampolim para o desenvolvimento humano mais 

valorizado, onde a saúde e o lazer integram um aprendizado de excelência. 

 

No todo, o programa poderá envolver grupos diferentes e, assim trazer 

multidisciplinaridade para a IES, onde grupos novos e profissionais do esporte estarão 

estudando e compartilhando suas experiências conjuntamente. Com isto, espera-se que a 

sociedade desenvolva uma percepção mais crítica sobre o ambiente em que vivemos, 

tornando-se partícipes do processo e desenvolvendo outros programas e projetos 

voltados para a população local e, dessa maneira, contribuir para redução da obesidade 

na capital e região metropolitana associando educação e qualidade de vida.  

 

Divulgação do Programa 

 

A equipe do Processo Seletivo da IES deverá divulgar em todas as academias de Belém 

e Região Metropolitana a intenção do Programa Bolsa Esporte por meio do projeto 

Emagrece Belém.  

 

A meta do Projeto 



 

A Faculdade de Belém tem como objetivo oferecer 100 vagas para os cursos que fazem 

parte do Projeto, que são eles: 

-Administração 

-Gestão em Marketing  

-Tecnologia da Informação e Comunicação  

-Gestão Pública  

-Turismo 


