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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Anual da Secretaria de Esportes (SESP) é um instrumento de planejamento que visa ao alcance de 

resultados em curto prazo, em consonância com objetivos definidos preliminarmente.   

Trata-se de um desdobramento do Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-20241 da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) no que se refere aos objetivos e às iniciativas estratégicas sob a responsabilidade da SESP. 

Este Plano Anual, também, está alinhado com a Política de Esportes da UFSC, disposta na Resolução Normativa nº 

158/2021/CUn, de 30 de novembro de 20212. 

Este documento é apresentado em 7 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a SESP, com suas atribuições e 

sua estrutura. O segundo capítulo expõe o processo de elaboração do Plano Anual, de forma a documentar seu 

processo de construção e contribuir para as boas práticas de gestão. O terceiro capítulo consiste na apresentação dos 

objetivos que respaldam este documento. O quarto capítulo aponta quais são as ações a serem desenvolvidas pela 

SESP no ano de 2022, bem como seus prazos e responsáveis. O quinto capítulo refere-se aos indicadores, que são a 

forma de mensuração do alcance das ações. O sexto capítulo traz o desdobramento das ações em atividades, ou seja, 

a forma de operacionalização das ações. Por fim, o sétimo capítulo traz as considerações finais. 

                                                                    
1 Disponível em www.pdi.ufsc.br. Acesso em: maio de 2022. 
2 Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/230629/RN158_Minuta_Politica_de_Esportes_FINAL_%5brev._07.12%5d_ass

inado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: maio de 2022. 
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1. SOBRE A SESP 
 

A Secretaria de Esportes (SESP) é um órgão executivo central, integrante da Administração Superior da Universidade Federal de Santa 

Catarina.  A SESP foi criada em 7 de junho de 2016, por meio da Resolução Normativa nº 74/2016/CUn3, que alterou o Regimento Geral da UFSC4, 

com o objetivo de auxiliar a Reitoria no desenvolvimento de ações institucionais voltadas para a prática do esporte universitário e do lazer ativo, 

contribuindo para o viver saudável da comunidade universitária. 

Todas as atividades desenvolvidas pela SESP estão pautadas na sua missão, visão e seus valores, quais sejam: 

● Missão: desenvolver ações institucionais voltadas para a prática do esporte universitário e do lazer ativo, contribuindo para o viver 

saudável da comunidade universitária; 

● Visão: ser uma unidade de excelência na promoção das ações voltadas para o esporte e lazer ativo na UFSC; 

● Valores: solidariedade, socialização, disciplina, espírito de equipe, cooperação, integração, ética, responsabilidade, superação, 

pertencimento, tolerância, persistência, altruísmo, lealdade, honra, cidadania, vida saudável, bem-estar, respeito à diversidade, 

autoconhecimento. 

 Salienta-se, ainda, que a Política de Esportes da UFSC, em seu art. 7º, atribui à SESP as responsabilidades de: 

I. gerir, executar e divulgar as ações institucionais da política de esportes na UFSC; 

II. elaborar e executar o Plano Anual de Esportes da UFSC; 

III. elaborar relatório anual acerca das ações desenvolvidas pela SESP; 

                                                                    
3 Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/168534/R74_2016CUN_Altera%c3%a7%c3%a3o_RegimentoGeral_UFSC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 

maio de 2022. 
4 Disponível em 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/208160/REGIMENTO%20GERAL_atualizado%20mar%c3%a7o%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 

maio de 2022. 
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IV. avaliar a execução das ações institucionais em andamento e propor estratégias de potencialização do desenvolvimento da prática 

esportiva da UFSC; 

V. deliberar sobre a participação da UFSC nas competições locais, estaduais, regionais e nacionais; 

VI. definir sobre a concessão do auxílio aos atletas em competições, respeitadas as diretrizes de assistência estudantil da UFSC; 

VII. gerir a utilização dos espaços físicos destinados à prática esportiva pelas unidades administrativas; e 

VIII. apoiar os eventos esportivos internos e externos promovidos pelas atléticas regulamentadas de acordo com a Resolução Normativa nº 

56/CUn/2015, observadas as limitações orçamentárias. 

Desde a sua concepção, a SESP logrou êxito no desenvolvimento de atividades voltadas para o alcance dos seus objetivos regimentais. 

Destacam-se a Política Institucional de Esportes, o Programa de Desenvolvimento do Esporte, os editais de apoio às Associações Atléticas, a 

participação nos Jogos Universitários Catarinenses e Brasileiros, a organização da Copa UFSC-UDESC, o apoio aos Jogos Interatléticas, a 

organização dos Jogos dos Servidores da UFSC e a captação de recursos por meio de projetos do Ministério da Cidadania.  

A partir do ano de 2019, com o advento da pandemia da COVID- 19 provocada pelo novo coronavírus, a SESP precisou ajustar suas ações, 

haja vista a necessidade do distanciamento social e da promoção do ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades administrativas da 

Secretaria de forma remota. Diante desse cenário e do desafio imposto à SESP, de seguir na promoção das práticas de esportes e do lazer ativo à 

comunidade universitária de forma remota, foram necessárias mudanças e adaptações, na medida do possível, nas atividades desenvolvidas por 

essa Secretaria. Ainda assim, durante o período de atividades remotas, a SESP fez-se presente na vida da comunidade universitária por meio da 

promoção de atividades como o Movimenta UFSC em casa, o Campeonato de E-sports, as ligas virtuais, a participação da UFSC em competições 

universitárias de forma remota e a captação de recursos. 

O grande desafio da SESP para 2022 está no retorno das atividades presenciais de forma segura. Espera-se elevar o número de membros 

da comunidade universitária praticando atividades físicas, seja por meio do esporte e/ou do lazer ativo, contribuindo na promoção da saúde, e, 

efetivamente, implementando a Política de Esportes.  
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2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL  
 

O Plano Anual 2022 da SESP é um desdobramento do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC (PDI 2020-2024), que possui 

vigência de 5 anos e apresenta os objetivos estratégicos da Universidade. Os objetivos institucionais das atividades-fim da UFSC – ensino, pesquisa 

e extensão – estão inter-relacionados com outras sete áreas, sendo uma delas Esporte, Saúde e Lazer. Nesse sentido, alicerçada na Política de 

Esportes, a Secretaria de Esportes atua no alcance dos objetivos institucionais da UFSC. 

No início do ano de 2022, com o anúncio da retomada das atividades presenciais, a SESP iniciou seu processo de planejamento, elencando 

ações a serem desenvolvidas no ano corrente. O processo de elaboração deste Plano Anual teve duas vertentes: seleção dos objetivos dispostos 

no PDI 2022-2024 referentes à área transversal de Esporte, Saúde e Lazer; e seleção dos objetivos e das ações dispostos nos arts. 3º e 4º da 

Política de Esportes. 

De posse das informações preliminares, e com o apoio do Departamento de Gestão Estratégica (DGE/SEPLAN), a equipe da SESP passou 

para a fase de levantamento de possíveis ações a serem executadas no ano de 2022. O procedimento utilizado foi o brainstorming, que na 

sequência passou por uma análise quanto aos meios para sua execução, seja no que se refere à disponibilidade de equipe, de prazo e de recursos 

orçamentários.   

Após a seleção das ações a serem executadas no ano, foram definidos, para cada uma das ações, os responsáveis, o prazo de execução, os 

indicadores estratégicos e os riscos que, em caso de materialização, poderiam prejudicar a execução da ação. Para que os indicadores pudessem 

mensurar e acompanhar a execução de cada uma das ações, foram estipuladas metas com base nos resultados anteriores. 

De forma mais operacional, para cada ação foram listadas as atividades que deverão ser realizadas para a sua conclusão. A metodologia 

utilizada no desdobramento das ações em atividades foi o 5W2H, definindo, assim, o que deve ser feito, por quem, quando, onde, por quê, como 

(tarefas) e quanto (custo). Ademais, para o acompanhamento e monitoramento das atividades, foram desenvolvidos indicadores de progresso, 

que mensuram, em formato percentual, a quantidade de tarefas finalizadas para cada atividade.  

Esse processo de elaboração culminou neste Plano Anual, cujos indicadores, ações e atividades são apresentados nos capítulos seguintes. 
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3. OBJETIVOS  
 

A UFSC tem oferecido à comunidade universitária diversas vivências e experiências que concebem o esporte enquanto ferramenta cultural, 

formativa, de lazer e de promoção social e pessoal, com o objetivo de estimular a prática esportiva e de atividades físicas em todos os seus campi, 

integrando-as com as atividades-fim da Universidade. As diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de estimularem a integração 

com a sociedade em geral e assegurar a representação institucional estudantil em eventos regionais, nacionais e internacionais, buscam a 

produção de novos conhecimentos na área, o incremento da formação profissional universitária e a adoção de estilos de vida mais ativos. Ao 

acolherem a concepção de esporte plural, com diferentes significados e intencionalidades, essas ações perspectivam o desenvolvimento humano 

em todas as suas dimensões, oportunizando o acesso ao esporte de lazer, de integração, de formação e de rendimento. 

Nesse sentido, no PDI 2020-2024, o esporte, a saúde e o lazer são considerados uma área transversal às atividades-fim da UFSC, presentes 

no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. Dada a importância da gestão nesse processo, o Mapa Estratégico da UFSC coloca a “Gestão” 

como uma dimensão alinhada às atividades-fim. Assim, é possível identificar objetivos institucionais da área transversal “esporte, saúde e lazer” 

nas dimensões ensino (E), pesquisa (P), extensão (Ext) e gestão (G), quais sejam: 

● Objetivo E.6. – Estimular o esporte e lazer, e a promoção de saúde na formação dos estudantes; 

● Objetivo P.5. – Incentivar a pesquisa em esporte, saúde e lazer; 

● Objetivo Ext.5. – Consolidar o esporte, a saúde e o lazer como práticas institucionais; 

● Objetivo G.5. – Fortalecer a política de promoção de esporte, saúde, lazer, bem-estar e qualidade de vida. 

Considerando que o PDI 2020-2024 configura-se como o documento de planejamento estratégico da UFSC, este Plano Anual adota os 

objetivos institucionais supracitados para seu desdobramento em ações, conforme o exposto no capítulo seguinte. 
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4. AÇÕES 
 

Com vistas ao alcance de sua missão, sua visão e seus valores, e alinhada com os objetivos institucionais previstos no PDI 2020-2024 e na 

Política de Esportes, a SESP definiu um conjunto de dez ações a serem executadas no ano de 2022. As ações são vinculadas aos objetivos 

institucionais, dispostos no capítulo 3, e possuem responsável, prazo, indicador e análise de riscos, conforme o apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Ações a serem desenvolvidas em 2022. 

Objetivo Estratégico Ação Responsável Prazo Indicador Análise de Riscos 

E.6. – Estimular o esporte e lazer, e a 

promoção de saúde na formação 

dos estudantes 

1.1. Promover editais para 

fornecimento de materiais esportivos 

para as Atléticas 

SESP 
Dezembro 

2022 

Percentual de Atléticas 

contempladas nos editais 

para fornecimento de 

materiais esportivos 

– Atléticas que não regularizarem 

documentação perante a UFSC 

– Divulgação ineficaz dos editais 

P.5. – Incentivar a pesquisa em 

esporte, saúde e lazer 

2.1. Desenvolver pesquisas sobre 

práticas esportivas na UFSC 
SESP 

Junho 

2022 

Publicação do relatório de 

pesquisa 

– Recusa de envolvimento dos 

docentes na equipe de pesquisa 

– Dificuldade de obter-se amostra 

representativa 

Ext.5. – Consolidar o esporte, a 

saúde e o lazer como práticas 

institucionais 

3.1. Participar das competições dos 

Jogos Universitários Catarinenses 

(JUCs) 

SESP 

Junho e 

julho 

2022 

Nº alunos inscritos nos JUCs 

– Indisponibilidade de veículos pelo 

Setor de Transportes 

– Recursos financeiros insuficientes 

para despesas para alimentação e 

diária dos servidores docentes 

Ext.5. – Consolidar o esporte, a 

saúde e o lazer como práticas 

institucionais 

3.2. Participar das competições da 

Confederação Brasileira de Desporto 

Universitário (JUBs, E-sports, 

Paradesporto, seletivas internacionais) 

SESP 
Dezembro 

2022 

Nº de alunos classificados e 

inscritos nos Jogos 

Universitários Brasileiros 

(JUBs) 

– Baixo rendimento esportivo dos 

atletas, impedindo sua classificação 

para a fase nacional 

– Recursos insuficientes para aquisição 

de passagens aéreas e/ou rodoviárias 

Ext.5. – Consolidar o esporte, a 

saúde e o lazer como práticas 

institucionais 

3.3. Organizar em conjunto com as 

Atléticas os Jogos Interatléticas 

Atléticas/ 

SESP 

Setembro 

e outubro 

2022 

Nº de alunos inscritos nos 

Jogos Interatléticas 

– Pouco interesse das atléticas 

– Indisponibilidade de transporte para 

as Atléticas dos campi fora de sede 

– Goteiras nos ginásios que dificultam a 

competição 
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Ext.5. – Consolidar o esporte, a 

saúde e o lazer como práticas 

institucionais 

3.4. Ofertar projetos de modalidades 

esportivas para os acadêmicos e 

servidores 

SESP/ 

CDS 

Início em 

abril 

2022 

Nº de alunos ou servidores 

contemplados nos projetos 

de modalidades esportivas 

– Goteiras nos ginásios que dificultam 

as atividades 

– Insuficiência de treinadores para 

modalidades 

Ext.5. – Consolidar o esporte, a 

saúde e o lazer como práticas 

institucionais  

3.5. Oferecer isenção em atividades 

esportivas extracurriculares para 

acadêmicos em situação de 

vulnerabilidade econômica/social 

SESP/  

PRAE 

Início em 

abril 

2022 

Taxa de preenchimento das 

vagas de isenção em 

atividades esportivas 

extracurriculares 

– Insuficiência de comunicação sobre 

os editais de isenção em atividades 

esportivas extracurriculares 

– Situação irregular dos alunos perante 

o cadastro da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE) 

G.5. – Fortalecer a política de 

promoção de esporte, saúde, lazer 

bem-estar e qualidade de vida 

4.1. Elaborar o plano anual de 

esportes em conformidade com a 

Política de Esportes da UFSC 

SESP 
Maio 

2022 

Elaboração do Plano Anual 

de Esportes 

– Questões sanitárias, por conta da 

COVID-19, que dificultam a 

previsibilidade das ações a médio prazo 

G.5. – Fortalecer a política de 

promoção de esporte, saúde, lazer 

bem-estar e qualidade de vida 

4.2. Organizar os Jogos Internos dos 

Servidores da UFSC (JIS) 
SESP 

Outubro e 

novembro 

2022 

Nº de inscrições de 

servidores nos JIS 

– Pouco interesse dos servidores 

– Indisponibilidade de transporte para 

os servidores dos campi fora de sede 

– Goteiras nos ginásios que dificultam a 

competição 

G.5. – Fortalecer a política de 

promoção de esporte, saúde, lazer 

bem-estar e qualidade de vida 

4.3. Fomentar o fornecimento de 

transporte rodoviário para 

participação das Atléticas em eventos 

esportivos externos 

SESP 
Dezembro 

2022 

Nº de atléticas atendidas 

com transporte para 

participação em eventos 

esportivos externos à UFSC 

– Indisponibilidade de veículos e/ou 

motoristas 

G.5. – Fortalecer a política de 

promoção de esporte, saúde, lazer 

bem-estar e qualidade de vida 

4.4. Sediar a realização dos Jogos 

Universitários Catarinenses na 

modalidade futebol 

SESP 
Junho 

2022 

Cumprimento do caderno de 

obrigações do evento 

– Dificuldade para alojamento das 

equipes participantes 

G.5. – Fortalecer a política de 

promoção de esporte, saúde, lazer 

bem-estar e qualidade de vida 

4.5. Fornecer materiais de premiação 

para os eventos esportivos do Colégio 

de Aplicação (CA) 

SESP 
Dezembro 

2022 

Nº de itens de premiação 

fornecidos 

– Questões sanitárias que impeçam 

eventos do CA 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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5. INDICADORES 
 

Para mensurar o alcance das ações definidas neste Plano e expostas no capítulo 4, foi definido um conjunto de indicadores. O Quadro 2 

relaciona as ações ao prazo de execução; ao indicador, com o título, a fórmula de cálculo, a unidade de medida e a situação inicial; e à meta, com 

o valor e o parâmetro de medida (aumento ou redução). 

Quadro 02 – Indicadores para acompanhamento das ações. 

AÇÃO 
PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

INDICADORES META 

Título Fórmula 
Unidade de 

medida 

Situação 

Inicial 
Valor 

Parâmetro 

 

1.1. Promover editais para fornecimento 

de materiais esportivos para as Atléticas 

Dezembro 

2022 

Percentual de Atléticas 

contempladas nos editais 

para fornecimento de 

materiais esportivos 

(Número de Atléticas 

contempladas/ Número de 

Atléticas existentes e 

oficializadas)x100 

Porcentagem 20% 42% Aumento 

2.1. Desenvolver pesquisas sobre práticas 

esportivas na UFSC 
Junho 2022 

Publicação do relatório de 

pesquisa 
Publicado/Não Publicado 

Qualitativa / 

dicotômica 

Não 

publicado 
Publicado Aumento 

3.1. Participar das competições dos Jogos 

Universitários Catarinenses 

Junho e julho 

2022 

Número de alunos 

inscritos nos JUCs 

Número total de alunos 

inscritos pela UFSC nos 

JUCs no ano de 2022 

Unidade 200
5
 200 Manter 

3.2. Participar das competições da 

Confederação Brasileira de Desporto 

Universitário (JUBs, E-sports, 

Paradesporto, seletivas internacionais) 

Dezembro 2022 

Número de alunos 

classificados e inscritos 

nos JUBs 

Número total de alunos 

inscritos pela UFSC nos 

JUBs no ano de 2022 

Unidade 30 30 Manter 

                                                                    
5 Valor referente ao ano de 2019. Em 2020 e 2021, as competições dos Jogos Universitários Catarinenses foram suspensas devido à pandemia. 
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3.3. Organizar em conjunto com as 

Atléticas os Jogos Interatléticas 

Setembro e 

outubro 

2022 

Número de alunos 

inscritos nos Jogos 

Interatléticas 

Número de alunos inscritos 

nos Jogos Interatléticas no 

ano de 2022 

Unidade 2000 2000 Manter 

3.4. Ofertar projetos de modalidades 

esportivas para os acadêmicos e 

servidores 

Início em abril 

2022 

Número de alunos ou 

servidores nos projetos de 

modalidades esportivas 

Número de alunos ou 

servidores contemplados 

nos projetos de 

modalidades esportivas 

oferecidos pela UFSC 

Unidade 300 350 Aumento 

3.5. Oferecer isenção em atividades 

esportivas extracurriculares para 

acadêmicos em situação de 

vulnerabilidade econômica/social 

Início em abril 

de 2022 

Taxa de preenchimento 

das vagas de isenção em 

atividades esportivas 

extracurriculares 

Número de alunos em 

situação de 

vulnerabilidade 

econômica/social 

contemplados com isenção 

em atividades esportivas 

extracurriculares / Número 

de vagas de isenção em 

atividades esportivas 

extracurriculares 

disponibilizadas 

Percentual 0% 100% Aumento 

4.1. Elaborar o plano anual de esportes em 

conformidade com a Política de Esportes 

da UFSC 

Maio  

2022 

Elaboração do plano anual 

de esportes 
Elaborado/Não elaborado 

Qualitativa / 

dicotômica 

Não 

elaborado 
Elaborado Aumento 

4.2. Organizar os Jogos Internos dos 

Servidores da UFSC 

Outubro e 

novembro 2022 

Número de inscrições de 

servidores nos JIS 

Número total de inscrições 

de servidores nos JIS 
Unidade 420

6
 450 Aumento 

                                                                    
6 Valor referente ao ano de 2019. Em 2020 e 2021, as competições dos Jogos Internos dos Servidores da UFSC foram suspensas devido à pandemia. 
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4.3. Fomentar o fornecimento de 

transporte rodoviário para participação 

das Atléticas em eventos esportivos 

externos 

2022 

Número de Atléticas 

atendidas com transporte 

em eventos esportivos 

externos à UFSC 

Número total de Atléticas 

atendidas com 

fornecimento de 

transporte para 

participação em eventos 

esportivos externos à UFSC 

Unidade 3 5 Aumento 

4.4. Sediar a realização dos Jogos 

Universitários Catarinenses na modalidade 

futebol 

Junho 

2022 

Cumprimento do caderno 

de obrigações do evento 

Número de quesitos do 

caderno de obrigações do 

evento não cumpridos 

Unidade 5 0 Redução 

4.5. Fornecer materiais de premiação para 

os eventos esportivos do Colégio de 

Aplicação 

Dezembro 2022 
Número de itens de 

premiação fornecidos 

Número de itens 

fornecidos 
Unidade 350 600 Aumento 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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6. ATIVIDADES 
 

Para a operacionalização das ações e o alcance das metas definidas para os indicadores, desdobraram-se as ações em um conjunto de 

atividades. Utilizou-se a metodologia 5W2H, relacionando o que deve ser feito, por quem, quando, onde, por quê, como e por quanto (custo). 

Todas as atividades detalhadas neste capítulo serão acompanhadas e monitoradas por meio de um indicador de progresso, que determina, com 

base na quantidade de tarefas definidas para cada atividade, o percentual de conclusão das ações. 

O Quadro 3 apresenta, vinculadas às ações, as atividades detalhadas. 

Quadro 3 – Atividades planejadas por ação. 

AÇÃO 

ATIVIDADE 

O QUÊ QUEM QUANDO ONDE POR QUÊ COMO CUSTO 

1.1. Promover editais 

para fornecimento de 

materiais esportivos 

para as Atléticas 

Lançar dois editais 

anuais, considerando a 

quantidade de materiais 

esportivos disponíveis 

SESP 
Até 08/2022 

Até 12/2022 

Site da SESP; 

Notícias 

UFSC; 

Instagram da 

SESP 

Facilitar a prática 

esportiva por parte 

dos participantes 

das Associações 

Atléticas 

– Organizar reuniões e/ou lives explicativas 

sobre os editais 

– Disponibilizar horários de atendimento 

para orientação no preenchimento de 

documentos referentes ao edital 

– Lançar de forma periódica informações 

no Instagram da SESP 

Atividade sem custo 

adicional previsto 

2.1. Desenvolver 

Pesquisas sobre 

práticas esportivas na 

UFSC 

Estruturar relatório 

técnico 

SESP/ 

CDS 

Até 

30/06/2022 
Site da UFSC 

Permitirá aos atuais 

e futuros gestores 

um direcionamento 

para a implantação 

de ações que visam 

desenvolver o 

esporte e contribuir 

para um modo de 

vida mais ativo dos 

acadêmicos na 

UFSC 

– Criação do grupo de trabalho 

– Montagem do instrumento de pesquisa 

– Divulgação da pesquisa 

– Coleta de dados 

– Análises dos resultados 

– Elaboração do relatório técnico 

– Publicação e divulgação do relatório 

Atividade sem custo 

adicional previsto 
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3.1. Participar das 

competições dos Jogos 

Universitários 

Catarinenses 

Organizar a delegação 

da UFSC para 

participação nos Jogos 

Universitários 

Catarinenses 

SESP 
Até 

31/07/2022 
Na UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021) 

– Seletivas para montagens das equipes 

– Treinamentos 

– Convocação dos acadêmicos para a 

competição 

– Solicitação de transportes para a 

Prefeitura Universitária 

– Organização da estrutura de hospedagem 

e alimentação 

– Participação na competição 

– Diárias dos 

motoristas e servidores 

– Taxa de inscrições 

– Alimentação 

– Hospedagem 

– Lavação de uniformes 

3.2. Participar das 

competições da 

Confederação Brasileira 

de Desporto 

Universitário (JUBs, E-

sports, seletivas 

internacionais) 

Organizar a delegação 

da UFSC para 

participação nas 

competições da 

Confederação Brasileira 

de Desporto 

Universitário (JUBs, E-

sports, seletivas 

internacionais) 

SESP 
Até 

31/12/2022 
Na UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021) 

– Classificar equipes para a fase nacional 

– Treinamentos 

– Convocação dos acadêmicos para a 

competição 

– Compra de passagens 

– Organização da estrutura de hospedagem 

e alimentação 

– Participação na competição 

– Diárias dos servidores 

– Taxa de inscrições 

– Alimentação 

– Hospedagem 

– Lavação de uniformes 

3.3. Organizar em 

conjunto com as 

Atléticas os Jogos 

Interatléticas 

Em conjunto com as 

Atléticas, organizar os 

Jogos Interatléticas da 

UFSC 

Atléticas/ 

SESP 

Até 

23/12/2022 
Na UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021) 

– Definição da comissão organizadora 

– Definição de datas 

– Reservas de espaços físicos 

– Reserva de transportes 

– Solicitação de profissionais de limpeza 

para a Pró-Reitoria de Administração 

– Solicitação de apoio na segurança com a 

Secretaria de Segurança Institucional 

– Atuação da equipe da SESP no evento 

– Diárias dos 

motoristas 

– Bolsas ou auxílios 

para os acadêmicos 

que atuam na função 

de mesário, árbitro 

– Hospedagem para os 

acadêmicos dos campi 

fora da sede 

– Limpeza e 

higienização 

3.4. Ofertar projetos de 

modalidades esportivas 

para os acadêmicos e 

servidores 

Ofertar projetos de 

modalidades esportivas 

para os acadêmicos e 

servidores 

SESP/ CDS 
Abril/ maio 

2022 
UFSC 

É uma ação 
institucional 

prevista na Política 
de Esportes 
(Resolução 

Normativa nº 
158/CUn/2021) 

– Parceria com o CDS para execução dos 

projetos 

– Abrir inscrições para os interessados 

– Processo seletivo nas modalidades em 

que o número de interessados for superior 

ao de vagas ofertadas 

Bolsistas e materiais 

esportivos 
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3.5. Oferecer isenção 
em atividades 
esportivas 
extracurriculares para 
acadêmicos em 
situação de 
vulnerabilidade 
econômica/social 

Ofertar atividades 

esportivas para os 

acadêmicos em situação 

de vulnerabilidade 

social 

SESP/ 

PRAE 

Até 

31/12/2022 
UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021 

– Parceria com o CDS e a PRAE para 

execução dos projetos 

– Abrir inscrições para os interessados 

– Elaboração de editais 

Bolsistas e materiais 

esportivos 

4.1. Elaborar o plano 

anual de esportes em 

conformidade com a 

Política de Esportes da 

UFSC 

Elaborar plano anual de 

esportes 
SESP Abril 2022 UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021) 

– Identificar as ações previstas para o ano  

– Planejar a realização das ações previstas 

para 2022 

– Estruturar um plano de atividades para 

cada ação prevista para 2022 

– Submeter proposta de plano anual para 

avaliação do Comitê do Esporte 

Universitário (COESP) 

– publicar no site da SESP o Plano Anual 

2022 da SESP 

Atividade sem custo 

adicional previsto 

4.2. Organizar os Jogos 

Internos dos Servidores 

da UFSC 

Organizar os Jogos 

Internos dos Servidores 

da UFSC 

SESP 
Novembro 

2022 
UFSC 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021) 

– Definição da comissão organizadora 

– Elaboração e divulgação do regulamento 

– Inscrições 

– Definição de datas 

– Reservas de espaços físicos 

– Reserva de transportes 

– Solicitação de profissionais de limpeza 

para a PROAD 

– Solicitação à SSI de apoio na segurança  

– Atuação da equipe da SESP no evento 

– Diárias dos 

motoristas 

– Bolsas ou auxílios 

para os acadêmicos 

que atuam na função 

de mesários, árbitros 

– Hospedagem para os 

servidores dos campi 

fora da sede 

– Limpeza e 

higienização 

4.3. Fomentar o 

fornecimento de 

transporte rodoviário 

para participação das 

Atléticas em eventos 

esportivos externos 

Fomentar a oferta de 
ônibus para 
participação das 
Atléticas em eventos 
esportivos, conforme 
disponibilidade de 
veículos do setor de 
transporte 

SESP/PU 

Junho a 

novembro 

2022 

Estados da 

Região Sul 

É uma ação 
institucional 

prevista na Política 
de Esportes 
(Resolução 

Normativa nº 
158/CUn/2021) 

– Envio de solicitação em conjunto com o 

Setor de Transportes 

– Visita presencial ao Setor de Transportes 

para contextualizar cada demanda e sua 

importância 

– Diária dos motoristas 
– Combustível 
– Reembolso por 
contratação de 
transporte terceirizado, 
no caso de haver 
indisponibilidade de 
transporte institucional 
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4.4. Sediar a realização 

dos Jogos 

Universitários 

Catarinenses na 

modalidade futebol 

Sediar a modalidade de 

futebol dos Jogos 

Universitários 

Catarinenses em 

Florianópolis 

SESP Junho 2022 Florianópolis 

Compromisso 

assumido pela UFSC 

com a Federação 

Catarinense de 

Desporto 

Universitário 

– Reservar campos para a realização da 

competição 

– Preparação da estrutura dos campos para 

sediar a competição 

– Em parceria com a Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), obter 

alojamento para a competição 

Atividade sem custo 

adicional previsto 

4.5. Fornecer materiais 

de premiação para os 

eventos esportivos do 

Colégio de Aplicação 

Contribuir com o 

fornecimento de 

premiação para os 

eventos esportivos do 

Colégio de Aplicação 

SESP 

Até 

dezembro 

2022 

Florianópolis 

É uma ação 

institucional 

prevista na Política 

de Esportes 

(Resolução 

Normativa nº 

158/CUn/2021 

– Elaboração da ata de compras 

– Compras 

– Fornecimento ao Colégio de Aplicação 

– Materiais de 

consumo 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

Este Plano Anual 2022 é um instrumento de gestão derivado do Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 da UFSC e está 

alicerçado nas diretrizes e nos objetivos estabelecidos na Política de Esportes da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele contempla os 

desafios estabelecidos para o ano de 2022 pela Secretaria de Esportes, espelhando as prioridades projetadas pela Universidade para o período. 

Desse modo, espera-se que este Plano Anual possa contribuir de forma efetiva para o direcionamento das ações a serem executadas no 

decorrer do ano de 2022 no que se refere ao fomento à prática do esporte universitário e do lazer ativo, contribuindo com o viver saudável de 

toda a comunidade universitária. 
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