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INTRODUÇÃO
A Atlética de Medicina IMED foi fundada em 2015 com o nome de Associação Atlética
Acadêmica de Medicina Meridional. Depois de oficializada, a atlética passou por uma
série de modificações que possibilitaram seu desenvolvimento. Atualmente, a
Associação Atlética Acadêmica Paulo Mesquita Filho (AAAMPMF) é uma organização
sem fins lucrativos voltada para os alunos de medicina da Faculdade Meridional
(IMED). A entidade é responsável em promover e coordenar a parte esportiva do curso
de Medicina da IMED, planejando o cronograma anual de treinos e campeonatos
internos em diversas modalidades esportivas. Além disso, tem como pilar principal
integrar os acadêmicos de medicina da IMED, através do esporte, solidariedade e meio
artístico, aproximando, assim, a comunidade passo-fundense ao meio estudantil.
Dessa forma, o presente relato visa descrever a experiência de uma Associação
Atlética durante seu crescimento.

DESENVOLVIMENTO:
Desde a sua oficialização, a AAAMPMF teve sua trajetória marcada por avanços na
administração e organização. A primeira delas foi a troca de diretoria, em fevereiro de
2017. Com isso, assumiu a presidência o acadêmico Marco Kläsener, com uma
diretoria completamente renovada, os cargos definidos por estatuto e contém: Vice
Presidente, Tesoureiro, Secretário, Diretores de Esporte, Diretor de Marketing, Diretor
Social e Produtos, Diretor de Eventos, Diretor de Patrimônio, Diretor de Bateria e

Diretor de Uniformes. Além desses, foram criados cargos de Colaboradores da Atlética,
os quais auxiliam cada diretoria e substituem-na em caso de saída do diretor. Ademais,
a Atlética foi apadrinhada pelo médico e professor Paulo Mesquita Filho, passando a se
chamar AAAMPMF.
Em segundo lugar, foi definido um plano de metas baseado na necessidade de
integração das turmas de Medicina da Imed, a AAAMPMF elencou o esporte como a
principal forma de unificá-las. Além disso, eventos de confraternização e ações
solidárias também entraram em nossos planos como outras formas de integração.
A AAAMPMF apoia principalmente duas ONGs na cidade de Passo Fundo: a ONG Amor
e a ONG Transformação em Arte, as quais trabalham com crianças carentes. Nesse
viés, já foram realizadas diversas ações sociais nessas ONGs, além da entrega de mais
de 3000 brinquedos para crianças carentes da cidade, realização de testes de
hipoglicemia no centro de Passo Fundo, visitas dos acadêmicos a alguns asilos da
cidade e recorrentes arrecadações de alimentos e roupas para doação. No caso de
eventos esportivos, a AAAMPMF criou e planejou integralmente a Copa Bárbara,
evento o qual contou com a participação de mais de 100 acadêmicos do curso de
Medicina da IMED, que jogaram pelas suas turmas. Participamos do Intramed e da III
Copa Oktobermed, participamos e organizamos a II Copa Interatléticas do Norte
Gaúcho, além da participação como convidados no XXII Intermed Sul.
Em terceiro lugar, fortalecemos o Clube do Associado. Por meio de parcerias com
vários estabelecimentos comerciais em Passo Fundo, proporcionamos diversos
descontos ao associado AAAMPMF, a partir da apresentação de uma carteirinha. A
associação é realizada pelo pagamento de uma semestralidade e as parcerias vão
desde restaurantes, barbearia, academias até cursos online.
Em quarto lugar, passamos a abrir diariamente a nossa sala física, nas dependências da
IMED, o que propiciou um maior contato da AAAMPMF com seus associados. Permitiu
a venda de produtos criados exclusivamente por nós, como moletons, camisetas,
colleges, canecas e tirantes. Também, como forma de integrar desde cedo o novo
acadêmico, desenvolvemos o ''Kit Bixo'', que contém produtos exclusivos.
Em quinto lugar, desenvolvemos um cronograma de treinos semestrais oferecidos por
treinadores profissionais que estão garantindo um condicionamento físico e
aperfeicuamento técnico aos alunos atlétas, a fim de continuarmos alcançando um
desempenho exemplar.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A trajetória da AAAMPMF é marcada pela luta incansável de seus componentes na
busca pelo melhor para os alunos do curso de Medicina. Dessa forma, por meio,
especialmente, dos esportes, acreditamos que é possível integrar a comunidade
acadêmica médica da IMED. O crescimento da Associação Atlética baseia-se em
comprometimento e organização da sua diretoria e de seus colaboradores. Seguindo

assim, temos a certeza que estaremos fortes para as principais competições esportivas
sul-brasileiras.
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