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A trajetória esportiva construída pelo IPA
O Instituto Porto Alegre foi um dos pioneiros no Rio Grande do Sul

F

undado em março de 1923, com o nome de Porto Alegre College, o IPA
sempre se destacou por inúmeras atividades esportivas. Com uma estrutura privilegiada e profissionais capacitados, no colégio e na universidade, o
instituto sempre incentivou os alunos à pratica desportiva.
As tradicionais Olímpiadas Metodistas do Rio Grande do Sul iniciaram
em 1928, com a reunião de três colégios (entre eles, o IPA), com o mesmo
propósito de integrar os estudantes numa competição esportiva e cultural.
Na época o evento era chamado de Liga dos Colégios Metodistas do Rio
Grande do Sul. Somente em
Jeofre Adames
1948 ganhou o nome usado
até hoje. Esse evento ainda é
realizado, e mantém viva
uma história de jogos e competições. Atualmente apenas
o Colégio Americano participa, pois o IPA tornou-se
universidade e ficou fora das
disputas.
Em 1971, foi inaugurada a
Ginásio poliesportivo da instituição
ESEF (Escola Superior de
Educação Física), que veio com a missão de suprir a necessidade de profissionais capacitados para promover e qualificar o esporte no Rio Grande do Sul.
Um de seus alunos mais ilustres, Luis Felipe Scolari, ex-técnico da Seleção Brasileira e hoje treinador da Seleção de Portugal, cursou por quatro
anos (de 1971 à 1974) a Escola de Educação Física do IPA. Scolari, que na
época dividia os estudos com as atividades de zagueiro do Aimoré, entrou
na faculdade entre os últimos colocados. Foi 43ª entre os 50ª que ingressaram no curso através das provas práticas obrigatórias.
Hoje em dia, o Centro Universitário Metodista IPA oferece aos seus
alunos, através do pagamento de mensalidade, sala de musculação, aulas de
natação e capoeira. Os acadêmicos também podem praticar gratuitamente
basquete, atletismo, voleibol, handebol e futsal. Todas essa atividades esportivas são oferecidas para homens e mulheres. Veja a tabela abaixo:

Marco Júnior

Piscina semi-olímpica localizada no Prédio G, à disposição dos alunos
Marco Júnior

Atividades da academia são acompanhadas por instrutores do curso

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DO IPA
BASQUETE MASCULINO

Quarta-feira

Ginásio IPA

11:30 às 13:00 - Zoba

Segunda-feira

Ginásio IPA

11:30 às 13:00 – Zoba

ATLETISMO MASCULINO

Terça-feira

Pista CDL

17:00 às 18:10 – Ramão

ATLETISMO FEMININO

Quinta-feira

Pista CDL

17:00 às 18:10 – Ramão

VOLEIBOL MASCULINO

Terça-feira

Ginásio IPA

17:30 às 19:00 – Betinho

VOLEIBOL FEMININO

Quarta-feira

Ginásio IPA

17:30 às 19:00 – Betinho

HANDEBOL MASCULINO

Quarta-feira

Ginásio Americano

17:00 às 18:10 – Ramão

HANDEBOL FEMININO

Segunda-feira

Ginásio Americano

17:00 às 18:10 – Ramão

FUTSAL MASCULINO

Sábados

Ginásio IPA

10:00 às 11:30 – Pipa

Sexta-feira

Ginásio IPA

17:30 às 19:00 - Pipa

BASQUETE FEMININO

FUTSAL FEMININO

O pioneirismo do esporte no IPA

O

professor Fernando Chaves, com sua longa trajetória no IPA, no dia 24 de março nos concedeu uma entrevista na qual conta detalhes de sua vida
particular e esportiva dentro da instituição. Dentre
outras coisas relembra fatos marcantes,resultado de
suas conquistas e feitos históricos. Ainda sugere melhorias para o desenvolvimento do esporte.

O aluno Tiago Peixoto, praticante de futebol e natação, conta ao jornal Universo IPA um pouco da
sua vida, que sempre esteve relacionada ao esporte.
Também ressalta as qualidades do curso. Além disso,
expõe suas opiniões a respeito da infra-estrutura da
universidade e no que a instituição contribuí para a
formação profissional.

DE ONTEM...

...PARA HOJE

F

ernando Chaves, 36 anos, atu
al professor de Educação Físi
ca tem muita experiência quando
o assunto é IPA. Ao entrar no time
de basquete infantil com apenas
11 anos já demonstrava habilida
des com o esporte.
Nos tempos de colégio, fez
temporadas representando a Insti
tuição em competições como as
Olimpíadas Metodistas nas quais
sagrou-se tricampeão revelando
todo seu potencial.		
Mais tarde, mesmo cursando Fernando, dedicação e amor ao IPA
Educação Física na (UFRGS)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul , continuou vinculado ao
IPA, como estagiário e conseqüente
mente professor de basquete.
Presente até hoje na função o pro
‘‘O IPA faz parte
fessor ressalta a importância da Insti
da minha vida.’’
tuição na sua formação profissional e
pessoal. Além disso, sugere maior
incentivo para as equipes de compe
tição do Centro Universitário aumentando ainda mais sua tradição
esportiva e elevando o nome do IPA no Brasil.
IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista
conselho diretor

Sergio Marcus Nogueira Tavares (Presidente),
Almeri Paulo Finger (Vice-Presidente), Cléia de
Miranda Osório dos Reis da Silva (Secretária),
Nelson Custódio Fer, Márcia Flori Maciel de
Oliveira Canan, Lorenz Richard Koch, Laan
Mendes de Barros, Ricardo Hidetoshi Watanabe,
Adriel de Souza Maia (Bispo Assistente)

Jornal elaborado pelos(as) estudantes do curso
de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA
disciplinas

Produção e Planejamento Gráfico e Editorial I,
Projeto Experimental I, Técnicas de Entrevista
e Reportagem e Redação e Expressão Oral I
Centro Universitário Metodista IPA
reitor

Jaider Batista da Silva
pró-reitora acadêmica
Adriana Menelli de Oliveira
pró-reitor administrativo
Marcelo Jorge Sonneborn
Curso de Comunicação - Jornalismo
professores(as)
Candice Kipper, Jaider Batista, Laura Gluer,
Lisete Ghiggi, Maricéia Benetti, Michele Limeira,
Militão Ricardo e Sander Neves
reportagem e editoração

Marco Júnior, Bernardo Dias, Diego Andrade,
Arthur Alves, Jonathan Gonçalves, Roberto Salatino,
Lucas Rivas, Shara Signor, Jeofre Adames, Andressa
Estauber, Bruna Mello, Luiza Avila

Confiança
na tradição

Shara Signor

Luiza Avila

Trinta anos
de dedicação

O

estudante do curso de educa
ção física, Tiago de Carvalho
Peixoto, de 22 anos, fala o que
pensa sobre o campus. Tiago
ingressou no IPA no ano de 2002,
e hoje está no 6° semestre. Envol
vido com o futebol, já foi treina
dor em uma das sedes da escoli
nha do Grêmio Football Porto
Alegrense. Atualmente se dedica
também a natação, onde está a
procura de oportunidades para
desenvolver um trabalho dentro
das piscinas.
Tiago Peixoto, futuro formando
Dentre outras coisas, Tiago
afirma que as condições para a prática da natação na universidade são
ótimas, gosta de praticar esportes e
acredita que com o apoio maior da
‘‘O IPA é bem visto no reitoria a Instituição alcançará um ní
vel invejável na área esportiva.
mercado de trabalho’’. Quando concluir o curso, espera
que, com a formação obtida no IPA,
possa entrar tranquilamente no mer
cado de trabalho pois o Instituto tem tradição em formar bons pro
fissionais.

PESQUISA
Perguntamos a estudantes de diversos cursos o seguinte: Por que você
pratica esportes? Foram consultados
251 alunos e 43% dos entrevistados
afirmaram que praticam para melhorar
a sua qualidade de vida, como mostra
o gráfico ao lado. Outros 37% utilizam
o esporte como distração, sem nenhuma regra de periodicidade ou frequência. Por último, 14% dos alunos afirmam que pretendem seguir carreira
esportiva. Grande parte destes últimos são os alunos de educação físíca,
sendo que muitos deles levam vida de
atleta, com disciplina esportiva.

43%
37%

14%
6%

Para melhor
qualidade
de vida

Utilizam
como
distração

Pretendem
seguir
carreira

Não
opinaram

