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Conferência do Esporte Universitário na UnB - TEMÁTICAS
Diagnóstico das necessidades do esporte na UnB
Objetivo – (1) Identificar os recursos, projetos e entidades envolvidos com a promoção do esporte, comunitário e de
rendimento, de toda a comunidade interna da UnB; (2) Fazer o levantamento das necessidades de investimento para a melhoria
da qualidade do esporte na UnB; (3) Verificar as alternativas existentes para construção da política de esporte universitário.
Construção da Política institucional de Esporte Universitário na UnB
Objetivo – (1) Envolver a comunidade esportiva e acadêmica com a reflexão crítica sobre os principais aspectos de uma
política institucional no âmbito de uma IFES: (a) fontes de financiamento; (b) infraestrutura física (modernização e
manutenção); (c) apoio material; (d) contratação de recursos humanos; (d) transporte (treinamento/competição,
prática/confraternização); (e) formação e qualificação de recursos humanos; (f) produção de conhecimentos científicos e
tecnologias (pesquisa aplicada e sua difusão); (g) avaliação e acompanhamento das políticas públicas.
Diretrizes acadêmicas para ingresso e permanência de estudantes-atletas na universidade
Objetivo – Implantar um conjunto de normas acadêmicas que favoreçam o acesso, a permanência e o sucesso, tanto esportivo
como acadêmico, do estudante-atleta (dupla carreira) – Minuta da Resolução do Estudante-Atleta da UnB.
Financiamento das ações de esporte universitário na UnB
Objetivo – (1) Definir as fontes de financiamento da política de esporte universitário na UnB; (2) Estratégias para uma
política de Estado, definida por lei, para o financiamento público da política de esporte educacional no Brasil; (3) Analisar o
marco legal que disciplina a captação de recursos financeiros na universidade, de forma a propor uma regulamentação que: (a)
viabilize o patrocínio das atividades acadêmicas por pessoas, físicas ou jurídicas, (b) defina as possibilidades de uso da marca
UnB, (c) crie estratégias administrativas e de marketing para a arrecadação de recursos mediante doações ou renúncia fiscal.
Infraestrutura física adequada para as ações de esporte universitário na UnB
Objetivo – (1) Elaborar um plano de modernização das instalações esportivas de acordo com o papel político a ser
desempenhado pela UnB diante do esporte no DF; (2) Definir as diretrizes para uma adequada e contínua manutenção da
infraestrutura esportiva da UnB; (3) Avaliar a construção de parcerias que otimizem o uso da infraestrutura física já existente
no DF.
Apoio material, contratação de recursos humanos e fornecimento de transporte para as ações de esporte na UnB
Objetivo – (1) Identificar as necessidades de material, equipamentos, recursos humanos e transporte para dar suporte às ações
de esporte universitário na UnB (diagnóstico); (2) Definir as ações prioritárias que devem ser alvo da aplicação de recursos
públicos; (3) Elaborar projetos estratégicos que criem alternativas para o suprimento e a sustentabilidade das ações de esporte
universitário na UnB.
Formação continuada e qualificação de recursos humanos para o esporte
Objetivo – (1) Avaliar o envolvimento da universidade com a formação de recursos humanos para o esporte; (2) Definir um
compromisso institucional com a excelência na qualificação profissional para o esporte; (3) Identificar as oportunidades de
qualificação profissional para o esporte já existentes na UnB (diagnóstico);
Produção de conhecimentos científicos e de tecnologias para o desenvolvimento no esporte
Objetivo – (1) Identificar a contribuição da UnB para a produção científica aplicada ao esporte (diagnóstico); (2) Definir áreas
prioritárias e estratégicas para a realização de pesquisa; (3) Reivindicar editais de fomento para a pesquisa aplicada ao esporte.
Dinâmica
A discussão das temáticas será presencial. Serão aceitas sugestões adicionais, a serem enviadas por meio virtual, ao longo do
semestre. O relatório de sistematização será remetido virtualmente para os participantes. A validação do conteúdo final será
realizada virtualmente, ao longo do processo, e na plenária final, momento em que pode ser questionada qualquer parte do
processo.
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