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APRESENTAÇÃO

Pretende criar uma Associação Atlética do seu

curso ou campus? Precisa de apoio para começar?

Esta cartilha, elaborada pela Coordenação de

Esporte e Lazer (CEL), da Pró-Reitoria de Cultura,

Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), poderá

lhe ajudar com isso. 

Trata-se de um roteiro, elaborado a partir das
experiências e vivências das Atléticas da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), que
contém as etapas que envolvem a criação e o
gerenciamento de uma associação atlética
universitária. 



O primeiro e importante passo é entender
o que é uma atlética universitária

Uma Atlética Universitária é a associação de um grupo
de estudantes com o intuito de representar a

universidade em torneios esportivos e organizar
eventos para promover a integração e a socialização

entre os alunos. 

Trata-se de uma importante ferramenta para divulgação
da instituição e para inserção social do(s) curso(s) a ela
vinculado(s), além de incentivar, é claro, iniciativas de

esporte e lazer entre os discentes da UNIR. 
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Agora que já sabe o que é uma atlética
universitária, reúna os interessados

Essa é uma importante etapa de todo o processo de criação de uma
atlética universitária. Convide pessoas que queiram embarcar nessa

jornada com você. Não precisa convocar todos os alunos do seu curso,
chame apenas aqueles que irão participar da constituição da

Associação e posteriormente da Diretoria. Escolha pessoas que sejam
comprometidas e que realmente tenham o interesse em criar, participar

e cuidar de tudo que envolve a entidade. 
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Defina uma razão de
existência para a

Associação Atlética
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Para isso, você pode perguntar a si
mesmo: por que estamos montando
uma Atlética? Como ela contribuirá

para os alunos, faculdade e integrantes
ativos? Ao responder essas perguntas

terá um motivo bem claro.
 

Com um grupo de estudantes
interessados, defina um motivo que

justifique a formação da Atlética. 

 



Gere uma identidade visual para a
Atlética

Esse passo é um dos mais divertidos e empolgantes. Você e todos os integrantes
juntos devem pensar em um nome para a Atlética. E mais, precisam ter um símbolo
que, com as cores, associe a Atlética à Universidade. O slogan também é importante

e precisa ser pensado com calma. Por fim, escolha um mascote e dê um bom
motivo para ele ter sido escolhido ou criado.
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Crie uma diretoria para a Atlética

Agora vocês começarão a parte burocrática. 
Devido às funções que a Atlética exerce, vocês precisarão
escolher, mesmo que provisoriamente, alguns cargos para

ajudar na organização das atividades da atlética.
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PRINCIPAIS CARGOS

Presidente

É o líder, o representante da

Associação Atlética. Normalmente é

o primeiro a ser definido, através de

votação. Vale lembrar que ser o

presidente da atlética, além de uma

grande honra, é uma grande

responsabilidade, então esse

membro precisa estar por dentro da

equipe e ser exemplo para os outros

membros!

 

Vice presidente
¨É aquele que divide as tarefas com o

presidente, assumindo

responsabilidades e auxiliando-o naquilo

que for necessário. O vice ajuda o

presidente à dividir as dificuldades do

cargo. Muitas vezes as atividades de uma

atlética acabam somando-se e fica difícil

para uma pessoa acompanhar ou mesmo

estar presente em tudo. Nesses casos, a

presença de uma figura representando o

presidente é importantíssima!

 

Secretário

É o responsável pela organização

geral da Atlética. Envolve o

planejamento e o calendário da

atlética, a agenda de eventos,

atividades e torneios a serem

promovidos. Tudo é organizado pelo

secretário. A criação de documentos

e atas que serão passados nas

reuniões também é atribuição desse

cargo. 



OUTROS CARGOS

¨Secretaria de Esportes: responsável majoritário pela promoção de torneios esportivos, além
de cuidar da participação da associação em outros torneios já existentes. É o responsável por
resolver todas as questões relacionadas às atividades esportivas da Atlética. 

Secretaria de Eventos: responsável pela promoção e organização de eventos da Atlética. É
comum, por exemplo, que esses eventos unam o esporte, festas e outras atividades. 

Secretaria de Produtos e Patrimônio: responsável pelos produtos e patrimônios da atlética,
dividindo tarefas com o tesoureiro. 

Conselheiros: além dos diretores de cada secretaria, poderão existir ainda os conselheiros.
Pessoas que participarão e ajudarão os diretores na tomada de decisão.

Conforme o tamanho da Associação Atlética, outros cargos podem ser
incorporados a diretoria, como por exemplo:

 



Monte um estatuto social

Continuando a parte burocrática, forme um documento que especifique
claramente os objetivos da Atlética, a sua estrutura e funcionamento,

começando pelos atletas até o nível de presidente. 

O ideal é que registre esse documento em cartório para
ganhar validade jurídica e se tornar um Estatuto Social
oficial. Mas, antes, precisa ser votado e aprovado pelos

integrantes da Atlética. 
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Itens que devem estar presentes no
estatuto:

Informações acerca da sede/localização da atlética;

Os f ins e objetivos das atividades realizadas pela atlética, geralmente
associados com realização e participação de eventos esportivos,
representação da universidade em eventos, part icipar dos debates
visando melhoria do curso;

Símbolos e identidade visual .  Envolve a criação de uma ‘ ’marca’ ’  para
sua atlética, seja na forma de uma bandeira ,  seja na criação de um
mascote, é importante para identif icar o grupo;
Direitos e deveres dos membros;

Poderes concedidos a cada membro da diretoria,  o alcance da
influência do presidente, vice, e outros cargos;

 

Acerca das eleições para cargos, com as regras e diretr izes para que
sejam realizadas;



ESTATUTO
SOCIAL

Os itens apresentados anteriormente são informações

básicas e devem estar contidas no estatuto de social da

Atlética, de modo que tudo esteja documentado e bem

explicado. 

Embora o objetivo seja a diversão, qualquer atividade

realizada na universidade deve ser feita de modo organizado

e oficial.

A participação em competições e torneios regionais, na

maioria das vezes, exige apenas esse documento para

inscrição da Associação Atlética. Não deixe de fazê-lo!

A Coordenação de Esporte e Lazer poderá lhe ajudar com

essa etapa ou qualquer outra etapa do processo de criação e

operação da associação. Para isso, envie um e-mail para

cel@unir.br.



Convoque a primeira assembleia da
associação atlética

Com o Estatuto Social pronto, convoque a primeira assembléia ordinária
da Atlética, exigindo a presença de todos os acadêmicos envolvidos.

Deverá ser votado/apreciado: Estatuto Social, a escolha do(a) diretor(a) e
de consentimento de outras decisões importantes na Atlética. Aprovem,
inclusive, a identidade visual e o mascote. Tudo que já foi definido até aqui. 

7



Com tudo aprovados, chegou a

hora de oficializar a Associação

Atlética, ou seja, de torná-la

existente perante a lei. Para

isso, o primeiro passo é o

registro no Cartório de Pessoas

Jurídicas da cidade onde será

sediada a entidade. 
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Oficialize a atlética

Ata de fundação

Conforme a Lei 6.015/73, em seus artigos 121 e 122, é necessário os
seguintes documentos para registro:

Relação de associados e
diretores

Duas cópias do Estatuto social 

Cópia do ofício enviado ao
cartório 

Apesar disso, o ideal é entrar em contato com o próprio cartório para
ter certeza de quais documentos são exigidos para esse registro. 



ATENÇÃO
Após o registro é necessário solicitar o CNPJ junto a Receita Federal. Assim que ele
for emitido, o diretor nomeado pode abrir uma conta bancária em nome da Atlética
para a realização de movimentações financeiras, como recebimentos de
patrocínios, criação de um fundo de arrecadações, pagamento de contas etc.

A criação de um CNPJ é um passo importante, especialmente, como dito, para o
gerenciamento dos recursos da Atlética. Alguns patrocinadores, como as
secretarias governamentais, só podem apoiar Atléticas que possuem CNPJ em
situação regular. 

É importante destacar que o presidente da Atlética será registrado como
“proprietário” da associação. Essa situação o obriga a fazer a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física e, no caso da Atlética, Jurídica, para manter a
regularidade da inscrição junto a Receita Federal. 



Agora começa a parte operacional. Planejamento de calendário de

jogos e treinamentos, formação de torneios, organização de eventos,

divulgações, busca e negociação por patrocínios e a encomenda de

fabricação de uniformes são algumas das atividades gerenciais mais

importantes em uma Atlética.

Gerenciamento e operação
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A Fundação Universidade Federal de Rondônia, através da

Coordenação de Esporte e Lazer (CEL), da Pró-Reitoria de Cultura,

Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), apóia e valoriza as

Associações Atléticas de nossa instituição. 

No site da PROCEA http://www.procea.unir.br/pagina/exibir/9942,

incluímos a sua marca e retificamos a sua criação e funcionamento no

âmbito da UNIR. 

Registre na UNIR
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Registre na UNIR

Ata de fundação

Para registro na UNIR, basta enviar: 

Relação de associados e
diretores

 Cópia do Estatuto social 

Identidade visual (logomarca)

Essa última oficialização é importante, inclusive, para o planejamento e
gerenciamento dos recursos destinados ao esporte e lazer no âmbito da UNIR.

Comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)-
se houver.



PRONTO!
Atlética criada e oficializada


