
Esporte Universitário 

Oportunidade de créditos ou horas complementares para todas as áreas 

Conheça os Projetos de Extensão da DEAC/DAC 

Clubes Esportivos e Atléticas de curso 
 
Para quem?  Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes-Atletas Participação regular nas atividades esportivas organizadas pelos Clubes/Atléticas 2 créditos ou 30 horas 
 
Estudantes-Atletas Participação regular no treinamento esportivo organizadas pelos Clubes/Atléticas 4 créditos ou 60 horas 
 
Estudantes-Gestores Atuar como Presidente e Vice-Presidente de uma entidade esportiva estudantil 4 créditos ou 60 horas 
 
Como fazer? 
 
Passo 1. Acesse a página dex.unb.br para cadastrar-se no projeto de extensão (link no canto inferior direito da tela) 
Passo 2. Utilize o código abaixo para localizar o projeto no qual pretende se inscrever (insira o código e clique em Pesquisar) 
Passo 3. Clique no box da última coluna, com o título AÇÃO 
Passo 4. Faça o login ou, se não estiver cadastro no SIEX, clique em Cadastrar usuário 
Passo 5. Preencha o formulário de Confirmação da inscrição e clique em Aceitar 
Passo 6. Entre em contato com o responsável pelo projeto para que ele confirme sua inscrição, forneça as seguintes informações: 
1) nome, 2) matrícula, 3) carga horária, 4) se a integralização será como crédito ou como horas complementares 
Passo 7. Envie uma mensagem para unbesporte@gmail.com para informar que preencheu o cadastro 
 
Código  Título do projeto     Responsável 
60969  Esporte Universitário - Modalidades Coletivas  Presidente ou Vice-Presidente do Clube 
60970  Esporte Universitário - Modalidades Individuais Presidente ou Vice-Presidente do Clube 
60971  Esporte Universitário - Atléticas de curso  Presidente ou Vice-Presidente da Atlética 
 

Esporte Universitário 

Oportunidade de créditos ou horas complementares para todas as áreas 

Conheça os Projetos de Extensão da DEAC/DAC 

Arbitragem esportiva     
 
Para quem?  Em função de que atividade?         Créditos ou horas? 
 
Estudantes em geral Participação na equipe de arbitragem (juiz ou auxiliar) de eventos esportivos da UnB   2 horas por jogo 
 
Treinamento esportivo 
 
Para quem?  Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes em geral Participação na equipe de treinamento esportivo de Clubes/Atléticas  4 créditos ou 60 horas 
 
Primeiros socorros no esporte 
 
Para quem?  Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes habilitados Atuar como socorrista em eventos esportivos no caso de acidentes pessoais até 8 horas por dia 
 
Como fazer? 
 
Passo 1. Acesse a página dex.unb.br para cadastrar-se no projeto de extensão (link no canto inferior direito da tela) 
Passo 2. Utilize o código abaixo para localizar o projeto no qual pretende se inscrever (insira o código e clique em Pesquisar) 
Passo 3. Clique no box da última coluna, com o título AÇÃO 
Passo 4. Faça o login ou, se não estiver cadastro no SIEX, clique em Cadastrar usuário 
Passo 5. Preencha o formulário de Confirmação da inscrição e clique em Aceitar 
Passo 6. Entre em contato com o responsável pelo projeto para que ele confirme sua inscrição, forneça as seguintes informações: 
1) nome, 2) matrícula, 3) carga horária, 4) se a integralização será como crédito ou como horas complementares 
Passo 7. Envie uma mensagem para unbesporte@gmail.com para informar que preencheu o cadastro 
 
Código  Título do projeto     Responsável 
61027  Arbitragem esportiva: voluntariado   Organização de evento cadastrado na DEAC 
61032  Primeiros socorros no esporte: voluntariado  Organização de evento cadastrado na DEAC 
61038   Treinamento esportivo: voluntariado   Presidente ou Vice-Presidente do Clube ou da Atlética 

 



 

Esporte Universitário 

Oportunidade de créditos ou horas complementares para todas as áreas 

Conheça os Projetos de Extensão da DEAC/DAC 

Esporte Comunitário na UnB     
 
Para quem?      Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes Educação Física   Ministrar oficinas de atividades esportivas para a comunidade universitária 4 créditos ou 60 horas 
 
Estudantes Faixa-Preta       Ministrar oficinas de artes marciais para a comunidade universitária  4 créditos ou 60 horas 
 
Apoio a projetos esportivos da DEAC/DAC 
 
Para quem?      Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes Educação Física   Elaborar programa de condicionamento físico por meio da corrida/caminhada 4 créditos ou 60 horas  
 
Estudantes em geral     Apoiar as atividades do Projeto Recreando: 3ª e 5ª no horário do almoço 4 créditos ou 60 horas 
 
Estudantes em geral     Apoiar atividades das manhãs de lazer: sábados, de 10h às 12h em todos campi 4 créditos ou 60 horas 
 
Estudantes em geral     Atuar como salva-vidas no Centro Olímpico no horário do almoço  4 créditos ou 60 horas 
 
Apoio às ações multidisciplinares da DEAC/DAC 
 
Para quem?  Em função de que atividade?      Créditos ou horas? 
 
Estudantes de cada área Atuar, sob supervisão de servidor da DEAC/DAC, em sua profissão   4 créditos ou 60 horas 
 
Áreas contempladas:  
 
Como fazer? 
 
Passo 1. Acesse a página dex.unb.br para cadastrar-se no projeto de extensão (link no canto inferior direito da tela) 
Passo 2. Utilize o código abaixo para localizar o projeto no qual pretende se inscrever (insira o código e clique em Pesquisar) 
Passo 3. Clique no box da última coluna, com o título AÇÃO 
Passo 4. Faça o login ou, se não estiver cadastro no SIEX, clique em Cadastrar usuário 
Passo 5. Preencha o formulário de Confirmação da inscrição e clique em Aceitar 
Passo 6. Entre em contato com o responsável pelo projeto para que ele confirme sua inscrição, forneça as seguintes informações: 
1) nome, 2) matrícula, 3) carga horária, 4) se a integralização será como crédito ou como horas complementares 
Passo 7. Envie uma mensagem para unbesporte@gmail.com para informar que preencheu o cadastro 
 
Código  Título do projeto         Responsável 
60426  Núcleo de Esporte Universitário       Prof. André Reis FEF 
           andrereis.esporte@gmail.com 
 
60573   Esporte Comunitário DEAC: corrida e caminhada, recreando, manhãs de lazer e salva-vidas      Ana Kelly 
60978  Aprender na prática: vivências profissionais na gestão, comunicação, apoio ao atleta/esportista  Ana Kelly 
           del@unb.br 

 


