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Considerações Finais

Infelizmente, o movimento atual planetário
com a pandemia nos impossibilitou de coletar
dados mais precisos sobre os resultados
clínicos dos nossos alunos. Porém, diante da
interpretação das respostas da percepção
subjetiva dos mesmos, concluímos que a
oficina TF apresentou resultados significativos
no
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ativo, além de ajudar a criar um padrão de
rotina que inclui os exercícios. Assim, com
reflexos positivos na saúde global dos nossos
alunos, a Unviersidade, através do Projeto
Movimenta UEFS, vem cumprindo a sua
missão e deixa bem perceptível a importância
da Extensão universitária.
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