
Unidade: Campus Curitibanos Subunidade: Campus Curitibanos

Dimensão: 

Objetivo Institucional:

Meta Institucional:

Ação / Projeto: 

Título do Projeto:

Descrição do Projeto:

Justificativa do Projeto:

Responsável direto pelo 

Projeto: 

E-mail:

Data de Início: 15/07/2015 Data de Término: 31/12/2015

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

Pessoal
20.000,00

Custeio
40.000,00

Capital
40.000,00

Objetivo 16 – Ampliar o ambiente cultural e esportivo da UFSC para aperfeiçoar a formação do ser humano.

Fomentar a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade universitária;

Deseja-se, com a criação da Associação Atlética do Campus de Curitibanos, instaurar um fluxo de recursos 

financeiros para o fomento do esporte no Campus, indo ao encontro das políticas de incentivo ao esporte do 

Ministério dos Esportes, como a lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006 (lei de incentivo ao esporte, que dispõe 

sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências). Com 

esta Associação Atlética, pode-se fomentar a prática desportiva não apenas da comunidade acadêmica, como 

também da comunidade civil, sendo uma excelente forma de integração com a sociedade regional e servindo de 

porta para a redução da marginalização de nossa sociedade. Atualmente, o Campus de Curitibanos conta com uso 

de um ginásio poliesportivo (CEDUP) que pode ser utilizado plenamente para este fim. Há também a possibilidade 

de aluguel de outros espaços em casos de eventos esportivos, como torneios, caso o CEDUP se mostre 

insuficiente para esta finalidade. Ao longo dos anos, pode servir ainda como forma de captação de recursos para 

a construção de um unidade poliesportiva no Campus de Curitibanos.

Este projeto está centrado na análise de estrutura física e de modelos de propostas jurídicas de uma associação 

atlética viável para o Campus de Curitibanos, bem como a análise de aporte de recursos financeiros para 

viabilização de suas atividades.

Erik Amazonas de Almeida

erik.almeida@ufsc.br

Criação de uma Associação Atlética do Campus de Curitibanos com intuito de promover a educação esportiva e 

prática do desporto de toda a comunidade acadêmica

Encaminhar uma proposta para a criação de uma Associação Atlética no Campus de Curitibanos
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