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1 INTRODUÇÃO 

A Secretaria de Esportes é um órgão executivo central, integrante da 

Administração Superior da Universidade Federal de Santa Catarina, criada com o objetivo 

de auxiliar a Reitoria no desenvolvimento de ações institucionais voltadas a prática do 

esporte universitário e lazer ativo, contribuindo para o viver saudável da comunidade 

universitária. Em termos de gestão, 2018 o ano foi marcado por troca de Secretário, 

deixando a gestão o professor Edison Roberto de Souza (CDS) e assumindo o professor 

Juliano Fernandes da Silva (CDS). Tal mudança ocorreu em função do inicio da nova 

gestão da UFSC que teve a posse do professor Ubaldo César Balthazar em 16 de agosto 

de 2018. 

A ação de aprimoramento de métodos e processos consoantes com os objetivos da 

SESP teve o foco principalmente a partir da posse da nova gestão, com a elaboração do 

regimento da Secretaria, processos licitatórios, chamadas públicas de patrocínio e 

aquisição de materiais esportivos básicos para prática desportiva nos Campi de 

Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinville e para as equipes de treinamento no Campus 

Florianópolis. 

Além disso, a SESP estreitou vínculos com as Pró-Reitorias de Pesquisa e de 

Extensão da UFSC, ao organizar ações teóricas e práticas durante a Semana de 

Pesquisa e Extensão (SEPEX) da UFSC. Promoveu encontros com 28 Associações 

Atléticas e com 4 (quatro) diretores dos Campi fora de Florianópolis (Araranguá, 

Blumenau, Curitibanos e Joinville), visando compreender suas demandas e partir disso 

definir estratégias eficientes para desenvolvimento do Esporte. 

Buscando descrever quantitativa e qualitativamente as ações desenvolvidas, 

estruturou-se este relatório da seguinte forma: Estrutura organizacional da SESP, 

alterações efetivadas, funções e competências de cada subsetor. Ações empreendidas 

em 2018 (Programa de Desenvolvimento do Esporte na UFSC, o Programa de apoio às 

Associações Atléticas e sobre os Jogos de Integração dos Servidores Docentes e 

Técnicos Administrativos) destacando as potencialidades, fragilidades e dados 

estatísticos. Apresentação de forma detalhada de todas as atividades e ações 

desenvolvidas pela SESP em 2018.  Considerações sobre o que foi implementado até 

então em relação ao PDI atual. Finalizando, são apresentadas propostas de ações com o 

objetivo de sanar os pontos frágeis e metas da Secretaria. 
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2 ESTRUTURA DA SESP 

A Secretaria de Esportes é um órgão executivo central, integrante da 

Administração Superior da Universidade Federal de Santa Catarina, criada com o objetivo 

de auxiliar a Reitoria no desenvolvimento de ações institucionais voltadas a prática do 

esporte universitário e lazer ativo, contribuindo para o viver saudável da comunidade 

universitária. 

 

2.1 ORGANOGRAMA ATUAL 

O organograma atual da Secretaria de Esportes está estruturado da seguinte 

forma: 

 

 

 

Figura 1– Organograma da SESP 

Fonte: http://dpgi.seplan.ufsc.br/ (2018) 
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2.2 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA SESP 

 

Com o início da nova gestão foram redefinidas as competências e atribuições da 

Secretaria de Esportes: 

I. Planejar, acompanhar, coordenar, executar e avaliar a implantação da política de 

ações de esportes (educacional, rendimento, participação e formação) e lazer ativo, 

referentes à educação básica, graduação e pós-graduação, executando o que for de sua 

competência; 

II. Planejar, acompanhar e avaliar a implantação da política de ações de esporte 

participação e de prática de atividade física para os servidores técnicos administrativos e 

docentes da UFSC; 

III. Promover a integração das atividades esportivas com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

IV. Estimular a prática esportiva e de atividades físicas nos campi da UFSC; 

V. Fomentar e coordenar a participação da UFSC em competições esportivas 

Universitárias estaduais, nacionais e Internacionais.  

VI. Coordenar e dar suporte no processo de treinamento das equipes e atletas que 

representam a UFSC em competições esportivas Universitárias estaduais, nacionais e 

Internacionais.  

VII. Promover, apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da 

comunidade universitária sobre temas relacionados às suas áreas de atuação; 

VIII. Estabelecer parceria com governos municipal, estadual e federal na execução 

de atividades relacionadas ao esporte educacional, de rendimento, de participação e 

formação buscando contribuir para o desenvolvimento do esporte na UFSC; 

    P                                                                  

                                                                                 

procedendo ao seu acompanhamento; 



 

 

6 

 

 X. Assessorar o/a reitor/a nos assuntos que envolvam as relações da universidade 

com instituições da área de atuação da Secretaria; 

XI. Promover a divulgação da Política de Ações de esporte e lazer ativo da UFSC; 

XII. Manter intercâmbio com outras entidades, visando o desenvolvimento das 

atividades da Secretaria; 

XIII. Propor instrumentos para elaboração e atualização de planos plurianuais de 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; 

XIV. Propor normativas relacionadas ao esporte e lazer voltado para a promoção 

de um viver saudável para a comunidade universitária;  

XV. Representar a UFSC nos Fóruns e eventos da área; 

XVI. Emitir Portarias e outros atos administrativos que se façam necessários à 

consecução das atividades da respectiva área; 

XVII. Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas 

pelo/a reitor/a; 

XVIII. Fomentar e coordenar a participação da UFSC em competições esportivas 

Universitárias estaduais, nacionais e Internacionais. 

     P                                                                  e esportes e 

lazer que possam contribuir para a promoção de um viver saudável para a comunidade 

Universitária; 

XX. Emitir parecer sobre a criação, expansão, modificação ou extinção de 

atividades inerentes à Secretaria. 
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3 ATRIBUIÇÕES DOS SETORES DA SESP 

Na sequência, são apresentados os setores da estrutura atual da Secretaria 

Esportes e suas atribuições. 

 

3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

São atribuições do Departamento Administrativo: 

 

 Preparar relatórios, planilhas, executar serviços de escritório, acompanhar, receber 

e enviar processos administrativos; 

 Expedir ofícios e memorandos; 

 Encaminhar protocolos internos e atualização de cadastros. 

 Expedir ofícios e memorandos; 

 Controlar frequência e deslocamento dos servidores; 

 Atualizar cadastro dos servidores; 

 Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria de serviços da 

instituição; 

 Elaboração de Editais; 

 Atendimento e informações ao público; 

 Divulgação de notícias e informações por meios eletrônicos da SESP à 

comunidade. 

 No novo regimento foram definidas novas funções para a Direção Administrativa a 

SESP que serão desenvolvidas em 2019. 

 

 

3.2 DIVISÃO DE GESTÃO DE AMBIENTES ESPORTIVOS 
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São atribuições da Divisão de Gestão de Ambientes Esportivos: 

 

•  Limpeza do Prédio e pátio das Instalações do Complexo Esportivo gerenciado pela 

UFSC no Sul da Ilha (Tapera); 

• Remoção de entulhos e colocação de materiais de higiene nos prédios do 

Complexo Esportivo gerenciado pela UFSC no Sul da Ilha (Tapera); 

• Serviço de melhoria do ambiente e jardinagem do Complexo Esportivo gerenciado 

pela UFSC no Sul da Ilha (Tapera); 

•  Apoio operacional para projetos de extensão e atividades pontuais que ocorrem no 

Complexo Esportivo gerenciado pela UFSC no Sul da Ilha (Tapera). 
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4 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA UFSC 

Nesta seção, é apresentado o Programa de desenvolvimento do esporte na UFSC. 

O esporte constitui um meio formativo por excelência, bem como pode ser um 

excelente veículo de promoção da saúde.  As modalidades esportivas podem contribuir 

para o desenvolvimento de competências em vários planos, como o socioeducacional, o 

socioafetivo, o técnico e o tático-cognitivo. Desta forma, o esporte tem tido sua prática 

fomentada nas diferentes dimensões (rendimento, educação, participação e formação). 

Neste sentido, a Secretaria de Esportes tem oferecido à comunidade acadêmica 

treinamentos em várias modalidades esportivas. Tais treinamentos têm despertado o 

interesse dos acadêmicos pela existência de equipes competitivas que possam 

representar a UFSC em competições Universitárias 

Este programa tem como objetivo geral desenvolver o esporte na Universidade 

Federal de Santa Catarina, por meio de equipes de treinamento que representam a UFSC 

em competições esportivas. Os objetivos específicos são possibilitar aos acadêmicos da 

UFSC treinamentos e participação em competições oficiais; desenvolver nos acadêmicos 

capacidades e habilidades específicas em diversos esportes, bem como contribuir para 

adoção de um estilo de vida mais saudável por meio da prática esportiva nestes 

estudantes. Diante disso, 200 atletas treinaram em 15 equipes esportivas (Atletismo 

masculino e feminino, basquete masculino e feminino, futsal masculino e feminino, futebol 

masculino, handebol masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, lutas masculino 

e feminino, xadrez masculino e feminino). Com os atletas destas equipes, a UFSC 

participou dos Jogos Universitários Catarinenses em Lages no mês de julho. Conforme o 

Gráfico 1 o número de participantes da UFSC no JUCS no ano de 2018 foi semelhante ao 

de 2017. 
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Gráfico 1 – Participantes na UFSC no JUCS. 

 

 

Nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS) as únicas modalidades em que a 

UFSC foi representada foi o futebol masculino, atletismo e xadrez. Entre as modalidades 

que conquistaram medalhas de ouro e prata estão o xadrez e o atletismo, 

respectivamente. Tais dados sugerem que na esfera de representatividade apesar da 

UFSC ir com um bom número de atletas na fase estadual precisa ter melhores resultados, 

uma vez que desde o ano de 2012 a UFSC não conquista o título de campeão geral. 

Diante disso, para o próximo ano o objetivo da nova gestão da SESP que assumiu em 

agosto de 2018 é tornar a UFSC campeã geral do estado, bem como melhorar o 

desempenho em diversas modalidades, sendo a universidade pública com melhor 

desempenho no estado. 

Além do esporte de representação que é fundamental, a SESP também oportunizar 

a prática esportiva e de lazer ativo para estudantes regularmente matriculados nos cursos 

de graduação presencial da UFSC oriundos de família com renda familiar bruta mensal de 

até 1,5 salários mínimo per capita por meio de edital específico em parceria com o CDS e 

a PRAE. No entanto, a SESP entende que é necessário aumentar o número de 

acadêmicos atendidos, por meio de ações de esporte e lazer ativo, sendo esta uma das 

metas da Secretaria no ano de 2019. 

No segundo semestre de 2018, com a nova gestão buscou-se qualificar o processo 

de formação esportiva na UFSC, com ações como maior atenção a capacitação dos 

bolsistas e aquisição de materiais esportivos novos para treinamento das equipes, uma 
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vez que até aquele momento estes materiais eram emprestados pelos Centros de 

Desportos (UFSC). No semestre 2018-2 foram atendidos aproximadamente 200 

acadêmicos nas seguintes modalidades: Atletismo masculino e feminino, basquete 

masculino e feminino, futsal masculino e feminino, futebol masculino, handebol feminino e 

masculino, voleibol masculino e feminino, lutas masculino e feminino.  

No planejamento da gestão anterior não estavam previstas participações em 

competições de larga escala no segundo semestre. Diante disso, a maioria das equipes 

ficou apenas treinando sem participar de competições oficiais, exceto o atletismo que teve 

dois atletas participando dos jogos Universitários Brasileiros na cidade de Maringá. O 

acadêmico Jonatan Chaves Rodrigues, do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, 

sob a matrícula nº 1310080 teve elevado desempenho na competição conquistando a 

medalha de prata na prova de 100 m rasos e ficando na quarta colocação nos 200 metros 

rasos. Já a acadêmica Caroline De Melo Tomaz, do Curso de Nutrição, sob a matrícula 

1210015 ficou entre as finalistas nas provas de 100 metros rasos e 110 metros com 

barreira. 

No que se refere às modalidades de esportes coletivos e ao xadrez o calendário foi 

preenchido por partidas e torneios amistosos, buscando manter um bom nível de 

desempenho das equipes. Ademais, foi criado um banco de dados para cadastro de 

atletas da UFSC. Esta iniciativa tem como objetivo concentrar o maior número de 

informações sobre os acadêmicos que são destaques nas diferentes modalidades 

esportivas. 
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5 APOIO PARA VIAGENS EM PROJETOS DE EXTENSÃO SOBRE 

ESPORTES 

Além dos projetos realizados pela SESP, a mesma também apoia ações de 

professores que realizam projetos contemplando a prática esportiva de forma 

independente. No ano de 2018, a SESP apoiou a participação nas seguintes 

competições:  

 

Quadro 1: Apoio aos projetos de extensão em competições esportivas. 

Datas Solicitante Nome e categorias dos eventos 

15/11 a 18/11 Bruna Barboza Seron Campeonato Brasileiro de Goalball série B 

19/10 a 22/10 Éverton Fabian Jasinski Torneio Unicamp (SP) de Softball misto 

21/10 Nívia Márcia Velho Torneio de futsal  

 

6  PROGRAMAS DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS 

 

6.1  APOIO PARA VIAGENS DAS ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS EM EVENTOS  

ESPORTIVOS 

 

Em 4 de agosto de 2015 por meio da Resolução Nº 56/CUn/2015 a UFSC 

estabeleceu normas para reconhecer as associações atléticas acadêmicas que se 

constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos, de caráter desportivo e social, 

com finalidade educacional, constituídas e geridas exclusivamente por alunos 

regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade. 

Diante deste reconhecimento, a UFSC pode fornecer apoio às mesmas. Neste cenário, a 

Secretaria de Esportes tem apoiado as Atléticas com a concessão de transportes para 

participação de eventos esportivos. 
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Quadro 2: Descrição do apoio fornecido com transporte às Associações Atléticas. 

Datas Solicitante Nome do Evento 

27/04 a 02/05 Atlética Medicina Intermed Sul 

27/04 a 01/05 Atlética CTC Engenhariadas 

27/04 a 02/05 Atlética Educação Física Jogos Educação Física Sul 

30/05 a 03/06 Atlética Jornalismo  TUCA 

30/05 a 03/06 Atlética Economia Economiadas sul 

01/set Atlética Blumenau  Interatleticas 

01/set Atlética Joinville Interatleticas 

15/set Atlética Blumenau  Interatleticas 

22/set Atlética Joinville Interatleticas 

22/set Atlética Blumenau  Interatleticas 

29/set Atlética Blumenau  Interatleticas 

  

O maior número de atendimentos para as atléticas de Blumenau e Joinville se 

justifica pela indisponibilidade de ônibus da UFSC no campus Blumenau e pela 

impossibilidade do campus Joinville atender a demanda durante dois finais de semana 

dos jogos Interatléticas. Buscando estipular critérios claros para a concessão de 

transportes para as Associações Atléticas, a nova gestão da SESP publicou a Portaria 

N°02/2018/ SESP (ANEXO I), que estabelece normas para o Programa de Apoio à 

participação das Associações Atléticas da Universidade Federal de Santa Catarina, por 

meio da concessão de transporte em eventos esportivos. Espera-se que no próximo ano 

possa ser aumentado quantidade de solicitações atendidas. 

 

6.2 GERENCIAMENTO DE ALOJAMENTO NOS JOGOS INTERATLÉTICAS 

 

Durante os dias 01,02,15,16,22,23,29 e 30 de setembro ocorreram no campus 

Florianópolis os Jogos Interatléticas. Para este evento além da logística de transporte a 

Secretaria de Esportes organizou os alojamentos para os acadêmicos que vieram dos 
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Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinvile. Para isso, foram obtidas 

autorizações de uso para alojamento no Centro Tecnológico (CTC), Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas (CFH), Centro Sócio Econômico (CSE) e Centro de Comunicação e 

Expressão (CCE). Considerando o quantitativo médio por final de semana que foi de 150 

acadêmicos, os Centros utilizados para alojamentos foram o CTC e o CFH. Esta ação foi 

de elevada importância, uma vez que possibilita a integração dos acadêmicos dos cinco 

campi da UFSC. Importante destacar que este evento contempla a participação de 

aproximadamente 2 miL alunos da UFSC. 
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7 JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

No ano de 2018 foram organizados os 3° Jogos de Integração dos Servidores 

Docentes e Técnicos Administrativos (3°JIS). Nesta edição foram disputadas as seguintes 

modalidades: (1) Basquetebol Masculino, (2) Futsal Feminino, (3) Futebol Sete Masculino 

Categoria Livre, (4) Futebol Sete Masculino Categoria Master, (5) Voleibol Masculino, (6) 

Voleibol Feminino, (7) Corrida Rústica de Revezamento Mista, (8) Dominó Livre, (9) 

Canastra Livre, (10) Xadrez Livre. As equipes deveriam ser compostas, 

preferencialmente, por atletas da mesma unidade de ensino e/ou administrativa. Caso o 

número mínimo não fosse contemplado era permitido inscrever atletas de outras 

unidades.  

O JIS da UFSC tem como finalidade desenvolver a integração entre os/as 

servidores/as docentes e técnico administrativos/as da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Tal objetivo faz parte das competências da Secretaria de Esportes conforme 

regimento proposto em outubro de 2018. Neste documento, está descrito que cabe à 

SESP planejar, acompanhar e avaliar a implantação da política de ações de esporte 

participação e de prática de atividade física para os servidores técnicos administrativos e 

docentes da UFSC. As modalidades foram escolhidas com base nas que tiveram maior 

adesão no ano anterior ou requisitadas por servidores. No próximo ano a Secretaria deve 

fazer um estudo prévio para saber quais modalidades interessam mais aos participantes. 

No JIS 2018 foram realizadas 373 inscrições nas dez modalidades disputadas, com 

participação de servidores de quatro campi. O número de inscritos por modalidades foi o 

seguinte: futebol 7 (147), voleibol (79), corrida (54), basquete (47), futsal (17), dominó 

(12), canastra (10), xadrez (7), sendo importante salientar que cada participante poderia 

se inscrever em mais de uma modalidade. 

Para a realização do JIS a Secretaria de Esportes contou com o apoio do professor 

Tiago Turnes do Departamento de Educação Física que juntamente com os acadêmicos 

da turma de Planejamento e Organização de Eventos do Curso de Bacharelado em 

Educação Física fez parte da organização da corrida de revezamento. Nesta atividade 

participaram 26 acadêmicos da disciplina e mais doze bolsistas da Secretaria de 

Esportes. Na modalidade de basquetebol a Secretaria de Esportes contou com o apoio do 

professor Paulo Macedo que organizou a arbitragem de basquetebol, inclusive fazendo a 

escalação de acadêmicos dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física 

para realizarem a arbitragem dos jogos. Já no futebol sete a arbitragem foi realizada com 
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o apoio do Sindicato dos árbitros de futebol de Santa Catarina que cedeu arbitragem 

para os jogos da competição. Ademais, tanto o apoio logístico, como a arbitragem nas 

outras modalidades foi realizada pelos bolsistas do Programa de Desenvolvimento do 

Esporte da SESP. 

No que se refere ao investimento realizado no JIS, a premiação do mesmo foi feita 

com material que havia em estoque da SESP, sendo que para o próximo ano será 

necessário a elaboração de uma licitação para compra de toda premiação. Ou seja, 

os jogos foram realizados por meio de apoios obtidos pela gestão da Secretaria e com a 

equipe da mesma. No entanto, atualmente a competição atende um grupo reduzido de 

servidores, sendo que para aumentar o número de participantes é necessário ocorrer um 

maior investimento com premiação, alimentação, infraestrutura e logística. 

No gráfico 2 está apresentada a evolução no número de inscrições nas três 

edições do JIS. 

 

Gráfico 2 – Número de Inscrições no JIS nos últimos três anos. 
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8 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

  

Quando a nova gestão assumiu a SESP em agosto de 2018 não havia nenhum 

processo licitatório aberto pelo setor. No que se refere aos materiais esportivos, a 

secretaria possuía 03 bolas de futebol de campo e duas redes de voleibol. No que se 

referem aos uniformes esportivos, os agasalhos estavam em número insuficientes e em 

situação precária, enquanto que os uniformes de jogo para as equipes esportivas de 

representação também eram insuficientes e não estavam em boas condições.  Isso 

acarretou alguns problemas na última edição dos jogos universitários catarinenses para 

uniformizar as equipes. Outros materiais inexistentes eram os coletes para as equipes 

usarem em treinamentos. 

A falta de materiais esportivos era compensada com empréstimos de materiais 

didáticos do centro de desportos (ex: coletes, bolas), o que ocasionava alguns 

transtornos. Ademais, havia algumas promessas de repasse de materiais esportivos para 

os campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville que não haviam sido 

concretizadas. Diante desse cenário, a primeira ação foi adesão à uma ata do CDS 

(modalidade: pregão eletrônico- nº edital: 000502/2017) onde foram investidos R$ 

29.983,57 em materiais (bolas de basquetebol, futsal, futebol, handebol e voleibol, traves, 

postes de vôlei, coletes, matérias para treino de natação). Isso possibilitará que todas as 

equipes de representação institucional da UFSC terão materiais mínimos para 

treinamento no ano de 2019, assim como o repasse de 10 bolas em média para cada 

campi não localizado em Florianópolis e colocação de duas traves e postes de vôlei na 

quadra poliesportiva do campus Joinville. 

A segunda ação foi o início dos procedimentos para processo licitatório para 

resolver o problema da alimentação dos atletas em competições. Nos eventos anteriores 

tal pagamento era realizado por meio de bolsas aos acadêmicos. Diante disso, visando 

qualificar o processo a nova gestão iniciou o processo de licitação (23080.066742/2018) 

que tem como objeto o registro de preços para a possível contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, 

distribuição e fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou 

cartão eletrônico para atender demandas relativas à alimentação da delegação da UFSC 

em competições esportivas, em todo território nacional. Tal processo está em andamento. 

O segundo procedimento licitatório foi realizado visando a compra de agasalhos 

esportivos para delegação da UFSC por meio do processo 23080.087802/2018-14, uma 
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vez que os agasalhos existentes no momento são da década passada. Ademais, do 

ponto de vista administrativo, visando a captação de recursos foi elaborada uma chamada 

pública de patrocínio para os uniformes e equipamentos esportivos (Processo 23080-

074071/2018-39 (ANEXO II).   
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9 CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUE FOI IMPLEMENTADO ATÉ ENTÃO EM 

RELAÇÃO AO PDI ATUAL 
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10  PROPOSTAS DE AÇÕES COM O OBJETIVO DE SANAR OS PONTOS 

FRÁGEIS. 

 No que se refere aos pontos frágeis pode-se destacar: 

a) Necessidade de um programa de atividade física e de esportes para os servidores 

docentes e técnico-administrativos. 

b) Necessidade de um programa de atividade física e de esportes para ser implantado 

nos Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville. 

c) Necessidade de transporte para atender as equipes esportivas, bem como as 

Associações Atléticas. 

d) Necessidade de aumentar a participação dos acadêmicos da UFSC em competições 

Universitárias. 

 No que se refere ao item A, iniciaremos com um programa de Caminhada e Corrida 

para os servidores Docentes e Técnico-Administrativos duas vezes por semana. Por sua 

vez, em relação ao item B existe a necessidade de pessoal nos Campi para ofertar um o 

programa pretendido. Diante disso, a SESP continua estudando uma solução para estada 

demanda.  

Sobre a necessidade de uma oferta maior de transportes para as competições 

esportivas, a prefeitura universitária está elaborando um processo licitatório para 

contratação de transporte via processo licitatório considerando a escassez de ônibus da 

frota institucional. Por fim, em relação a maior participação dos acadêmicos da UFSC em 

competições Universitárias a SESP tem buscado alternativas de captação de recursos 

externos para aumentar esta ação. 
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11 METAS PARA O PRÓXIMO ANO 

As principais metas para o próximo ano  podem ser resumidas nos seguintes tópicos: 

 Ampliação da oferta de prática de esportiva para os acadêmicos de graduação e Pós-

graduação da UFSC nas ações coordenadas pela SESP. 

 Ampliação da equipe de funcionários da Secretaria, inclusive de um Técnico 

Desportivo. 

 Melhorar as condições de manutenção do Complexo esportivo. 

 Oferta de um Programa de Esporte e atividade física para os Servidores Docentes e 

Técnicos Administrativos. 

 Licitação para compra de premiação (medalhas, troféus) e materiais esportivos. 

 Obter o título de campeão geral dos Jogos Universitários Catarinenses. 

 Participação nos Jogos Universitários Brasileiros. 

 Aumentar o apoio ao evento Interatléticas. 

 Aumentar o apoio para as Associações Atléticas. 

 Elaboração e submissão ao CUn de uma Resolução sobre Políticas de Esporte e 

lazer ativo, objetivando normatizar e garantir o compromisso da instituição com fontes 

orçamentárias próprias. 
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