
 

CARTA DE GOIANIA SOBRE O ESPORTE E LAZER NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

 

 

 

 Os gestores esportivos das Universidades Federais reunidos na cidade de 

Goiânia/Goiás, no período de 10 a 14 de outubro de 2018, durante o Fórum Nacional 

dos Gestores Esportivos das Universidades Federais (UFs), decidiram pela elaboração 

da presente carta, ressaltando as dificuldades e desafios para o desenvolvimento do 

esporte e o lazer nas Universidades Federais; para a qual solicitamos ampla 

divulgação para todos os setores, órgãos, conselhos e unidades que envolvem a 

prática esportiva e a assistência estudantil nas Instituições Federais de Ensino 

Supoerior. 

 Considerando: 

1. Que Instituições de Ensino Superior Federais como Universidade 

Federal de Santa Catarina, de Alagoas, do Tocantins, do Rio Grande do Norte e do 

Tocantins, Ceará já preveem o esporte enquanto elemento essencial para a formação 

acadêmica e humana; 

2. A ausência de uma política pública de abrangência nacional para o 

desenvolvimento do esporte e lazer nas Universidades Federais; 

3. A insuficiência de recursos humanos, financeiros e materiais para o 

desenvolvimento mínimo do esporte e lazer nas Universidades Federais 

4. A importância do esporte como elemento essencial/inerente para a 

formação humana; e 

5. A necessidade de legitimação do Fórum Permanente dos gestores 

esportivos das UFs com vistas à criação de eventos esportivos para a congregação da 

comunidade acadêmica das Universidades Federais. 

 

 Definiram-se, a partir de discussões em mesas temáticas, diálogos, 

palestras e grupos temáticos de trabalho, pelos seguintes indicativos: 

1. A reafirmação dos indicativos, já apontados na carta de natal, tais como: 

A – Os setores/órgãos/núcleos responsáveis pelas atividades esportivas das 

Universidades Federais deverão criar e disponibilizar um banco de dados com 

informações sobre projetos, ações, editais, planos de trabalho, políticas públicas e 

internas que visem o desenvolvimento do esporte; 

B – Inclusão de uma agenda esportiva como parte do calendário acadêmico de 

maneira a não prejudicar o aluno/atleta; 

C – Reconhecimento formal e legal, por parte da administração superior das UFs, da 

relevância da participação dos docentes no contexto da prática esportiva 

universitária; 

2.  Garantia de periodicidade para realização dos fóruns de gestores 

esportivos das UFs e eventos esportivos e de lazer entre as Universidades Federais 

em edições; com indicação aprovada pelos presentes da sede para a cidade de 

Maceió/AL, no primeiro semestre de 2019. 



 

3.  Reivindicação de editais de chamadas públicas dos ministérios do esporte 

e educação para o fomento de projetos que visem o desenvolvimento do esporte e 

realização de eventos esportivos universitários para o segmento das UFs; 

4.  Realização de Jogos das Universidades Federais, respeitando as 

particularidades regionais e mantendo o caráter classificatório para a etapa nacional; 

com os indicadores: 

I – Observância da divisão técnico-geográfica de sete regiões a saber: 

Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Centro Oeste: Goiás, Brasília, Mato Groso e Mato Grosso do Sul 

Norte 1: Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá 

Norte 2: Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas 

Nordeste 1: Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco 

Nordeste 2: Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí 

II – Calendário previsto para a realização das etapas regionais até novembro de 2019 

e primeira edição da etapa nacional que será dividida por modalidades, devendo ser 

realizada no primeiro semestre de 2020. 

 

5. Definiu-se, também, pelo envio e apresentação da presente carta como 

documento legítimo e representativo do segmento dos gestores esportivos das UFs a 

todos os segmentos e entidades hierarquicamente superiores e/ou responsáveis pela 

formulação de políticas públicas para o segmento; tais como: Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Fórum 

Nacional dos Pró-reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE), entre outros.  

 Participaram do evento representantes das seguintes Universidades 

Federais: UFAC (AC), UFAL e UFAL/ARAPIRACA (AL), UFBA (BA), UFC e UFCA (CE), UFG 

(GO), UFMS (MS), UFMT (MT), UFPE e UFRPE (PE), UFRN (RN), UFS (SE), UFSC (SC), 

UFT (TO) E UnB (DF). 

  

      Goiânia, 30 de outubro de 2018. 

 

Elaboradores: 

Profa. Denise Araújo Bringel - UFT 

Prof. Eriberto José Lessa de Moura – UFAL 

Acad. Igor Oliveira Nascimento – UFC 

Profa. Ivanice Rodrigues Cabral – UFCG 

Prof. Juliano Fernandes da Silva – UFSC 

Prof. Juracy da Silva Guimarães – UFG 

Profa. Lívia Silveira Duarte Aquino – UFCA 

Profa. Michele Lobo Coutinho – UFT 

Profa. Petra Schneider Lima dos Santos – UFAL 

Prof. Wildner Lins de Souza – UFC 

 

 



 

 


