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Resumo: 
Visando o fortalecimento das equipes esportivas que representam o campus Osório do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul, tanto em competições locais - como os Jogos Escolares de
Osório - e regionais - Jogos Internos do IFRS -, foi desenvolvido o projeto “Equipes Esportivas
do Campus Osório”. O projeto de ensino tem como objetivo principal preparar os alunos e
alunas do Ensino Médio Integrado a competirem nas modalidades atletismo, basquete, futsal,
handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez, a partir de treinos semanais. Além de fortalecer as
equipes e aumentar as chances de obter sucesso nas competições, o projeto oportuniza aos
participantes vivenciar experiências além do treinamento em si, como o de socialização,
integração, autoconhecimento, principalmente em competições como os Jogos Internos do
IFRS. Ainda destaca-se, a experiência de representar a instituição, obtendo o sentimento de
pertencimento ao campus. Logo, esta pesquisa justifica-se, devido a relevância de
identificarmos quais expectativas dos alunos/atletas, que representaram o Campus Osório,
apresentam antes de participarem dos Jogos do IFRS, investiga os alunos sobre sua
participação na referida competição. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados
formulários. A pesquisa foi realizada através de dois formulários, o primeiro tem como objetivo
recolher dados sobre as expectativas e questões de representatividade dos alunos que
representaram o Campus Osório nos Jogos do IFRS, sendo assim, o mesmo teve que ser
respondido antes do período dos jogos. Já o segundo formulário, visa questões sobre como fora
a competição para os alunos, logo, as respostas obtidas foram após o término da competição.
Através da pesquisa, pode-se perceber que 84,6% dos atletas concretizaram suas expectativas
com o evento, sendo que, no primeiro formulário, 97,3% estavam com expectativas altas para a
competição, logo, dos atletas com expectativa alta, tivemos um aproveitamento de 84,6%.
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