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Política do Esporte Universitário na UnB 

A DEL/DAC vai encaminhar para os órgãos superiores da UnB a minuta de Resolução para o Esporte 
Universitário na UnB. A proposta pretende valorizar, como parte do currículo de formação humana e 
profissional, a atuação de estudantes em três funções chaves para a promoção do esporte: (a) os atletas, 
os dirigentes esportivos e os membros da equipe multidisciplinar de treinamento. 

Os estudantes que participam regularmente das atividades desenvolvidas pelas entidades esportivas 
regularizadas na DEL/DAC terão direito a até 4 (quatro) Créditos de Extensão por semestre ou a 60h de 
Atividades Complementares, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico do curso em que está 
matriculado. 

A formalização do envolvimento do estudante com o esporte universitário exige a sua vinculação a uma 
entidade esportiva, registrada em cartório e com a documentação atualizada junto à DEL/DAC. Veja na 
relação abaixo os documentos a serem apresentados: 

1. Estatuto da entidade esportiva (Clube de Esporte Universitário ou Atlética de curso); 
2. Ata de Fundação da entidade esportiva; 
3. Ata de eleição dos conselheiros ou da diretoria (conforme o previsto no Estatuto da entidade). 

Ver modelos sugeridos pela DEL/DAC/UnB em esporte.unb.br 

Documentação para o registro de pessoas jurídicas no Cartório 

1. ATA DE FUNDAÇÃO: Deverá ser digitada em 02 (duas) vias originais, assinadas pelo presidente e 
secretário, pelos presentes à assembleia e com visto de advogado, devendo constar a aprovação da 
fundação da entidade, do estatuto e eleição da primeira diretoria, com os dados pessoais de cada um de 
todos os diretores e dos demais fundadores (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, 
documento de identificação e órgão expedidor, CPF e endereço).  

2. ESTATUTO: Deverá ser digitado em 02 (duas) vias originais, assinadas pelo presidente e secretário. 
Deverá ter o visto de um advogado, com indicação de nome e inscrição na OAB.  

3. RELAÇÃO DOS FUNDADORES E DA DIRETORIA: Deverá ser digitada em 02 (duas) vias originais, 
assinadas pelo presidente e secretário, contendo indicação de nome completo, nacionalidade, estado civil, 
profissão, documento de identificação e órgão expedidor e endereço (se porventura tiverem cargos vagos, 
é preciso mencionar que serão preenchidos em Assembleias futuras) 

4. REQUERIMENTO: Dirigido ao Cartório, solicitando o registro da pessoa jurídica, assinado pelo 
representante legal, contendo sua qualificação, endereço e firma reconhecida da assinatura. (online) 

http://www.cartoriomarceloribas.com.br/index.cfm?pag=categoria&id=Constitui%C3%A7%C3%A3o 

OBSERVAÇÕES: Todo documento deverá estar assinado pelo presidente e secretário. Se o documento 
tiver mais de 1 (uma) folha deverão assinar a última e rubricar as demais. 

Inscrição de pessoa jurídica de fins científicos, culturais, beneficentes em um custo de R$ 195,05 

Adicionalmente, cada entidade deve obrigatoriamente informar:  

(a) local de treinos e local pretendido para treinos; 
(b) horário de treinos e horário pretendido;  
(c) equipe atual de profissionais responsáveis pelo treinamento esportivo e equipe pretendida;  
(d) material esportivo disponível e material necessário;  
(e) relação completa dos atletas e a necessidade de realizar novas seletivas. 
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