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1. Apresentação do Núcleo de Informação e Documentação de Assistência ao 

Estudante (NIDAE)  

 

O Serviço de Esporte e Lazer - SEL da Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB busca atender ao disposto no Decreto nº 7.234 de 

19 de Julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, oportunizando atividades esportivas e de lazer, visando contribuir 

para a qualificação da permanência estudantil na universidade, promover saúde, fomentar 

momentos de integração entre diferentes nacionalidades e formar atletas para altas 

competições, na perspectiva de inclusão da UNILAB na Federação Universitária Cearense 

de Esportes (FUCE). 

 

 

2. Localização  

  

O Serviço de esporte e lazer (SEL) está vinculado à Coordenação de Políticas 

Estudantis (Coest) da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (Propae) e 

localiza-se no Bloco 2, sala 111, Unidade Acadêmica dos Palmares, no município do 

Acarape.  

  

  

3. Equipe técnica do SEL 

  

A equipe técnica do SEL é atualmente composta por um Assistente em 

Administração, cabendo a este a função de chefe do setor, e um Técnico Desportivo.  

  

4. Atividades realizadas pelo SEL  
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• Promover a pratica esportiva e de lazer como ferramenta de permanência 

estudantil; 

• Realização de treinamentos esportivos de alto rendimento; 

• Promoção de práticas esportiva de lazer nas modalidades de futsal masculino 

e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino, tênis-de-mesa 

masculino e feminino, xadrez masculino e feminino e musculação para 

homens e mulheres; 

• Realização de jogos amistoso que visam promover a integração entre 

estudantes da Unilab e a comunidade à qual a universidade está inserida, nas 

modalidades de futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, 

basquete masculino, tênis-de-mesa masculino e feminino; 

• Organização de competições esportivas nas modalidades de futsal masculino 

e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino, tênis-de-mesa 

masculino e feminino, xadrez masculino e feminino e musculação; 

• Organização de eventos culturais de lazer; 

• Formação de equipes esportivas para participação de competições externas 

a UNILAB; 

• Representar a Unilab em eventos esportivos realizados fora da universidade; 

• Promoção de práticas esportivas como ferramenta de inclusão e de 

acessibilidade de pessoas com deficiência; 

• Emissão de declaração de horas complementares para estudantes que 

participam ativamente nas atividades esportivas realizadas pelo SEL.  

  

  

5. Forma de acesso as atividades do SEL   

  

Os estudantes interessados em participar das atividades desenvolvidas pelo 

Serviço de Esporte e Lazer, devem se inscrever na sede do SEL no horário de 8h às 11h 

e de 13h às 16h. 

 


