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Objetivos:










Desenvolver a prática do xadrez.
Promover a prática do esporte integrada com a formação pessoal, profissional e
intelectual.
Promover atividades e eventos para o reconhecimento do xadrez em nível regional e
nacional.
Ser um espaço de referência no âmbito do xadrez universitário.
Ser um local para a prática do xadrez recreativo.
Promover a integração social dos participantes. Estes serão formados em parte pela
comunidade da UFPE e em parte por membros externos à UFPE.
Divulgar a UFPE na comunidade local, o que atenderia a uma das principais funções
sociais de uma instituição deste porte.
Criação de ranking entre os participantes do CMX.
Criação de site para divulgação do CMX e difusão do xadrez.

Resumo
O presente Projeto pretende equipar uma sala do Departamento de Matemática da UFPE (DMAT)
ou da Área II do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE para prática, aprendizado e
difusão do jogo de Xadrez. Nesta sala, que abrigará o Centro Magistral de Xadrez (CMX),
ocorrerão aulas teóricas e práticas para alunos iniciantes, palestras, cursos e oficinas de Xadrez,
exibições de filmes e documentários sobre este jogo e torneios para diferentes níveis de
competidores. Os campeonatos organizados pelo pretendido Centro constituirão um ranking que
será divulgado, juntamente com a programação das atividades cotidianas, no site a ser criado e
vinculado à homepage do DMAT. Para isto, será disponibilizada uma das bolsas de extensão para
um aluno do Centro de Informática interessado em participar do Projeto. Esta homepage servirá
também para a difusão do esporte em nosso estado. Com isto, além de ampliar a divulgação do
CMX e manter a comunidade informada acerca de suas ações, será possível envolver outros
Departamentos da UFPE com o Projeto, otimizando os seus resultados. Assim, a proposta é que o
CMX seja um espaço frequentado por docentes, discentes, funcionários da UFPE e por pessoas da
comunidade local. O ambiente será propício à integração social dos participantes e à divulgação

da própria UFPE entre os membros da comunidade local que não têm vínculo com esta
instituição. O CMX também será divulgado através de cartazes e no site do DMAT, no qual os
interessados encontrarão um formulário eletrônico para inscrição em suas atividades.

