
CEL COORDENAÇÃO DE 
ESPORTE E LAZER

VIVA A UNIVERSIDADE, VIVA O ESPORTE

Se a sua resposta for sim para qualquer uma das perguntas 
acima, parabéns. Você faz parte da vibrante comunidade de 
uma das principais universidades do país. E um dos elemen-
tos-chave dessa vitalidade é o esporte.

A Universidade de Brasília é palco diário da prática de dezenas 
modalidades. Aproveite e movimente-se. Incluir a atividade 
física na rotina universitária é aposta certeira para extrair o 
que há de melhor na vida acadêmica.    

É por acreditar que a prática esportiva faz diferença na vida 
das pessoas que a equipe da Coordenação de Esporte e Lazer 
(CEL) se esforça para impulsionar o exercício físico na Univer-
sidade. 

A unidade, faz parte da Diretoria de Esporte e Atividades 
Comunitárias (DEAC), que é vinculada ao Decanato de Assun-
tos Comunitários (DAC). A CEL foi concebida para atuar em 
duas frentes: o esporte comunitário, destinado à interação 
por meio de atividades e práticas recreativas, e o esporte de 
representação, voltado para a participação em competições 
oficiais.

Seja para manter a forma e se descontrair, seja para competir 
em alto nível, a UnB oferece a atividade física certa para você. 
Encontre a sua favorita e pratique. 

Saiba mais em www.esporte.unb.br

Esporte Comunitário
 
Conhecer pessoas, abandonar o sedentarismo, combater o 
estresse, garantir momentos de diversão... São inúmeros os 
benefícios da prática desportiva. Conheça abaixo algumas das 
iniciativas da CEL para promover o bem-estar e a saúde por 
meio das atividades comunitárias.    

Recreando
Projeto que oferece atividades lúdicas e esportivas duas vezes 
por semana, sempre ao meio-dia. As ações, realizadas no 
campus Darcy Ribeiro, incluem o empréstimo de material a 
estudantes e trabalhadores da Universidade. 

Cross Cerrado
Corrida rústica realizada nos quatro campi. Com percursos de 
cerca de 5 km, as provas costumam reunir atletas profissionais 
e amadores e apresentam a Universidade à comunidade exter-
na. 
   
Segundo Tempo Universitário
Garante a oferta de modalidades de acordo com as demandas 
da comunidade. As ações são supervisionadas por professores 
e executadas por tutores capacitados. Trata-se de adesão de 
programa do governo federal direcionado ao fomento do espor-
te.   

Clube de Corrida e Caminhada
Encontro realizado duas vezes por semana no Centro Olímpico 
do campus Darcy Ribeiro com o intuito de iniciar pessoas a 
prática de corrida e de caminhada e oferecer instruções e 
treinamentos para condicioná-las corretamente ao esporte. 

Jogos dos Trabalhadores
Competições internas para confraternização de profissionais e 
colaboradores da Universidade. As modalidades em disputa 
são futebol, futebol society, tênis e vôlei.

Jogos Internos da UnB (JIUnBs)
Tradicional evento poliesportivo estudantil que reúne centenas 
de participantes. É organizado anualmente por agremiações 
discentes com apoio da CEL.

Bolsa Atleta
Benefício concedido a atletas atendidos pela assistência 
estudantil que se destacam nas modalidades reconhecidas 
pela CBDU. Os editais com as regras de concessão são divul-
gados anualmente.

Auxílio Viagem
Ajuda de custo destinada à participação em eventos esporti-
vos oficiais fora do Distrito Federal. A concessão é exclusiva 
para ações relacionadas às competições e requer a prestação 
de contas ao final das disputas.  

Esporte de Representação 
Representar as cores da Universidade em competições pelo 
país a fora é motivo de orgulho para dezenas de estudantes-
-atletas. A UnB é referência em competições universitárias 
nacionais e figura no topo de rankings como o do Troféu Eficiên-
cia, concedido pela Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU).  

A CEL apoia as modalidades de representação e acompanha 
estudantes-atletas durante eventos oficiais. Também cabe à 
Diretoria o registro dos clubes esportivos.  

Apoio especializado 
Corpo são, mente sã. A preocupação com o indivíduo vai muito 
além do resultado esportivo. A CEL tem serviços para promover 
o bem-estar de estudantes-atletas de ocasião e de rendimento. 
Destaque para os atendimentos com profissionais de nutrição e 
de psicologia.  

Nutrição
O acompanhamento nutricional na Coordenação oferece avalia-
ções individualizadas e orientações para grupos. As recomenda-
ções incluem as formas corretas de alimentação e hidratação 
antes, durante e após os exercícios.  Atendimentos são agenda-
dos por telefone.    

Psicologia
A atenção dispensada por profissional de psicologia escolar visa 
ao apoio do desenvolvimento humano e do desempenho acadê-
mico. Os serviços da área contribuem para subsidiar as políticas 
e diretrizes das ações desenvolvidas na Coordenação. Atendi-
mentos são agendados por telefone.

Reservas de espaços e 
materiais esportivos
A quadra poliesportiva José Maurício Honório Filho, na Praça 
Chico Mendes, e o Centro Olímpico* são espaços que têm 
agendas gerenciadas pela CEL. As instalações podem ser 
utilizadas pela comunidade acadêmica, de acordo com a 
disponibilidade, de domingo a domingo. As reservas são feitas 
pela página www.esporte.unb.br.    

A Coordenação também realiza empréstimo de materiais. 
Bolas, tatames, mesas de ping pong e tabuleiros de xadrez 
estão entre os objetos disponíveis. As solicitações são feitas 
na sede da CEL e requerem a apresentação de carteira 
estudantil ou documento funcional.   

*A CEL administra as agendas do CO para uso nas noites dos 
dias úteis (a partir das 19h) e nos fins de semana.  

www.esporte.unb.br

@esporteunb esporteunb /esporteunb

Papel das Atléticas

As atléticas são entidades estudantis promotoras de 
atividades recreativas e esportivas. Essenciais para a 
realização do esporte comunitário, podem ser registra-
das junto à CEL.

A formalização permite o reconhecimento institucional e 
possibilita a concessão de créditos pelas ações realiza-
das.

Saiba mais sobre as atléticas em: 
www.esporte.unb.br 

Papel dos Clubes

Os clubes esportivos são entidades autônomas que repre-
sentam modalidades específicas. São responsáveis por 
treinamentos e por realizar seletivas para competições 
universitárias. 

Essas agremiações devem ser registrados na CEL e 
apresentar atas atualizadas com a formação de seus 
quadros administrativos.

Saiba mais sobre os clubes em: www.esporte.unb.br 

Mais esporte na UnB

Faculdade de Educação Física (FEF)
Referência nacional em ensino, pesquisa e extensão em educação física. A 
faculdade abriga projetos de desenvolvimento do esporte e é responsável pela 
disciplina Prática Desportiva (PD), que oferece vagas regulares com créditos 
para estudantes de graduação de todos os cursos.  

www.fef.unb.br / fef@unb.br / (61) 3107-2540

Centro Olímpico (CO)
Vinculado à FEF, o Centro Olímpico é o principal palco do esporte na Universi-
dade. As instalações do CO incluem parque aquático, ginásio, campos grama-
dos, academia e quadras poliesportivas.  

https://www.facebook.com/centroolimpicounb/ 
centroolimpico@unb.br / (61) 3107-2544Mais esporte na UnB

Faculdade de Educação Física (FEF)
Referência nacional em ensino, pesquisa e extensão em educação física. A 
faculdade abriga projetos de desenvolvimento do esporte e é responsável pela 
disciplina Prática Desportiva (PD), que oferece vagas regulares com créditos 
para estudantes de graduação de todos os cursos.  

www.fef.unb.br / fef@unb.br / (61) 3107-2540

Reitora - Márcia Abrahão Moura
Vice-Reitor - Enrique Huelva Unternbäumen
Decano de Assuntos Comunitários - Ileno Izídio da Costa

Coordenação de Esporte e Lazer 
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências, Sala AT-201

Atendimento presencial: Das 8h às 18h 
del@unb.br / (61) 3107-6789 / 3107-6798 

Equipe
Diretor - Alexandre Rezende 
Coordenador de esporte - Carlos Alberto Diniz
Recepção - Marilene Nascimento
Equipe administrativa - Ana Paula Bernardi da Silva Ventura, Ana Kelly de 
Morais Silva Belato, José Ricardo Monteiro de Figueiredo, Rafael Rodrigues de 
Melo
Técnicos desportivos - Cristiano André Hoppe Navarro e 
Pedro Ivo Barbosa dos Santos
Nutricionista - Jamilie Moraes de Lima 
Psicóloga - Fabiana Coelho Ferreira Meira
Fotógrafo - Júlio Minasi
Jornalista  - Hugo Costa
Programador visual - João Paulo Parker de Alencar Pinto


