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CAPÍTULO I 
 

DA COORDENADORIA  
 
 
Art. 1º A Coordenadoria de Esporte e Lazer no intuito de cumprir as suas atribuições que lhe 

compete, dispostas no regimento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários 

(PRAEC), estabelece sua identidade institucional, regulamenta os seus programas 

assistenciais, assim como os critérios de utilização dos mesmos. 

 
Art. 2º: A Coordenadoria de Esporte e Lazer tem como Missão:  

§ 1º. “Promover o esporte, o lazer, a atividade física, a saúde e a qualidade de vida a comunidade universitária”.  

 
Art. 3º: Define-se como Visão desta Coordenadoria:  

§ 1º. “Ser reconhecida pela comunidade universitária por sua excelência em projetos e eventos na área esportiva, de 

lazer e de programas de atividade física com responsabilidade social e ambiental”.  

 
Art. 4º: Os Valores que norteiam esta Coordenadoria são:  

“Ética,  

Integração com a comunidade,  

Respeito ao meio ambiente,  

Compromisso e comprometimento profissional e social,  

Diligência,  

Valorização da vida e da saúde,  

Trabalho em equipe”. 

 
 
Art. 5º: Os programas assistenciais oferecidos são: 

 
I. Programa de bolsa Monitoria; 

II. Programa de Bolsa Atleta;  

III. Programa de Auxilio Alimentação; 

IV. Projetos de Combate ao Sedentarismo; 

V. Projetos de Adequação do Campus a Pratica Esportiva; 

VI. Programa de incentivo a melhoria da qualidade de vida 

 

CAPÍTULO II 
 

DA CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE 
ESPORTES E LAZER 

 
Art. 6º A Coordenadoria de Esporte e Lazer é constituída por: 

I. CIUNI; 
 

Seção I 
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Do Atendimento  
 

Art. 7º: O atendimento em todos os programas assistenciais desta coordenadoria é efetuado 

pela sua secretaria, por meio presencial e por telefone. 

 
Art. 8º: Os programas assistências são direcionados exclusivamente aos discentes dos cursos 

de graduação e pós-graduação, matriculados em cursos regulares e presenciais, docentes e 

técnico-administrativos do quadro da Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

 
Art. 9º: São atribuições de todos os servidores lotados na Coordenadoria de Saúde 

atendimento criterioso, cuidadoso, pontual e humanitário, bem como a manutenção da ordem e 

asseio do local de trabalho. 

 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE 

ESPORTE E LAZER 
 

Art. 10º O Coordenador de Esporte e Lazer terá as seguintes atribuições: 
 

I. Efetivar as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários; 

II. Coordenar e supervisionar as ações desenvolvidas por esta Coordenadoria; 
III. Emitir parecer sobre assuntos de interesse da Coordenadoria de Cultura; 
IV. Comunicar ao Pró-Reitor qualquer irregularidade no funcionamento da organização 

ligada a esta Coordenadoria; 
V. Assessorar na prospecção e divulgação de editais de fomento no tocante aos projetos 

e programas pelas instituições financiadoras  
VI. Diagnosticar as necessidades da comunidade para a elaboração de programas e 

projetos referentes às ações esportivas e de Lazer; 
VII. Buscar e viabilizar parcerias com departamentos, setores e órgãos da UFLA e outras 

Instituições afins, além da sociedade civil organizada, para viabilizar a execução das 
ações esportivas e de lazer; 

VIII. Resgatar e incentivar a pratica esportiva, a atividade física e do Lazer na 
Universidade Federal de Lavras; 

IX. Apresentar relatório de suas atividades à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 
X.  Exercer outras atribuições inerentes ao cargo. 

 
Art. 11º À organização caberá: 

I. Envidar esforços para promoção do esporte, atividade física e lazer, dentro e fora do 
campus universitário; 

II. Organizar -se de forma a estabelecer uma regulamentação, com funções para os 
membros; 

III. Estabelecer plano de trabalho e metas para suas ações; 
IV. Buscar, dentro de suas áreas específicas, patrocínio e apoio para suas ações; 
V. Realizar e/ou coordenar pesquisas, estudos e trabalhos próprios de suas áreas; 
VI. Traçar o perfil do público que o núcleo pretende atingir com suas atividades, com 

vistas a uma constante atuação como veículo de intercâmbio entre universidade e 
comunidade; 
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VII. Buscar interação com a comunidade universitária ou fora dela para alcance dos 
objetivos da coordenadoria; 

VIII. Resgatar o esporte, a atividade física e o Lazer em Lavras, por meio de eventos, 
como cursos, projetos e outros; 

IX. Elaborar relatórios específicos de suas áreas e apresentá-los à Coordenadoria de 
Esporte e Lazer. 

 
 

CAPÍTULO IV – DA DRESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS 
   
 

SEÇÃO I Programa de Bolsa Monitor Esportivo 
Art 11º O Programa de Bolsa Monitor Esportivo visa proporcionar aos estudantes de 
graduação, atividades remuneradas como Monitor Esportivo em programas esportivos da 
UFLA mediante a aprovação técnica.(Anexo 1) 

 
 

 
SEÇÃO II – Programa de Bolsa Atleta 

 
Art 12º O Programa de Bolsa atleta visa proporcionar aos estudantes de graduação, atividades 
remuneradas em equipes esportivas da UFLA mediante a aprovação do mérito esportivo. 
(Anexo 2) 

 
 

SEÇÃO III – Programa de Auxilio Alimentação 
 

Art 13º O Programa de Auxílio Alimentação para Prática Esportiva visa  proporcionar aos 
estudantes de graduação, um auxílio para a prática nos programas esportivos da UFLA 
mediante a aprovação técnica (Anexo 3) 
 

SEÇÃO IV – Projeto de Combate ao Sedentarismo 
 

Art 14º O projeto de combate ao sedentarismo visa criar uma oportunidade para que a 

comunidade universitária (discentes, docentes e funcionários) realizem um programa de 

atividade física de qualidade para combater o sedentarismo no Campus da UFLA. (Anexo 4) 

 

SEÇÃO V – Projeto de Adequação do Campus a Pratica Esportiva 

Art 15º O projeto de adequação do campus à pratica esportiva visa marcar e nomear as trilhas 

de caminhadas e corridas para a pratica de atividade físicas, adequar o CIUNI para os projetos 

esportivos e criar uma estação de alongamento no campus. (Anexo 5) 

 

SEÇÃO VI - Programa de incentivo a melhoria da qualidade de vida 

Art 15ª O programa de incentivo a melhoria da qualidade de vida é realizado pela PRAEC, com 

programas e projetos específicos de cada coordenadoria, envolvendo ainda a coordenação dos 

cursos afins e alunos de pós graduação e graduação. 
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CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 16º: Novos programas assistenciais poderão ser criados a qualquer tempo e deverão ser 

aprovados pelo Pró-Reitor da PRAEC. 

 
Art. 17º: Os benefícios assistenciais oferecidos são pessoais e intransferíveis. 

 
Art. 18º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador, ouvido o Pró-Reitor, se for o 

caso. 

 
Art. 19º: O presente Regulamento somente poderá ser modificado por proposta da 

Coordenadoria de Esportes e Lazer, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE ou do Conselho Universitário – CUNI. 

 
Art. 20ª: Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Pró-Reitor da 

PRAEC e revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 


