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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Missão do CEDUFOP  

 

O Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto - CEDUFOP - constitui-se 

como um Órgão vinculado à Reitoria, sendo responsável pelo planejamento, promoção, 

administração e coordenação acadêmica de programas e projetos de educação física e 

pela implementação da política institucional de educação física, esporte, recreação e 

lazer da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

1.2 Objetivos do CEDUFOP  

 

Atuar como Órgão de planejamento, promoção, administração e coordenação acadêmica 

das políticas institucionais de educação física, esporte, recreação e lazer da 

Universidade Federal de Ouro Preto;  

 

Apoiar, promover e ministrar disciplinas acadêmicas, cursos de graduação, pós-

graduação e extensão em educação física, esporte, lazer e recreação.  

 

Atuar, na Universidade Federal de Ouro Preto para fins acadêmicos, culturais, 

esportivos e de lazer, pelos meios ao seu dispor, realizando atendimentos compatíveis 

com a sua capacidade, além de administrar e gerenciar todas as instalações e 

equipamentos de educação física, esporte, lazer e recreação e outros meios disponíveis 

em seu espaço físico.  

 

Atuar junto à comunidade como núcleo de orientação, aplicação e renovação de 

métodos e técnicas relacionadas com as atividades físicas, esportivas, de lazer e 

recreativas, buscando qualificar as ações de seus usuários por meio de processos 

educativos, do ensino, da pesquisa, da extensão e da prestação de serviços.  

 

1.3 Estratégias para Modernização e Revitalização do Complexo Esportivo da 

UFOP - CEDUFOP  

 



O CEDUFOP tem buscado parcerias com instituições diretamente ligadas ao esporte de 

alto rendimento, com o objetivo de consolidar e ampliar a infraestrutura destinada à 

oferta de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão associados às diversas 

modalidades esportivas.  

 

Dessa forma, o CEDUFOP busca sempre oferecer uma estrutura ampliada e de melhor 

qualidade para os participantes das propostas desenvolvidas no setor, melhorando as 

condições de oferta de suas atividades diversas. 

 

Atualmente, o CEDUFOP mantém diálogo com outros órgãos da administração pública 

e diferentes federações esportivas, buscando parcerias e investimentos em materiais, 

equipamentos e infraestrutura esportiva para a consolidação e ampliação do seu parque 

esportivo.  

 

A presente proposta tem a meta de alcançar novos investimentos para que sejam 

incorporados à estrutura do CEDUFOP e sejam utilizados tanto para atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do CEDUFOP em diferentes situações, quanto para dar 

suporte ao desenvolvimento dos calendários de competições e projetos de 

desenvolvimento esportivo de entidades do Sistema Nacional do Desporto (SND), 

através de ações envolvendo a prática de diferentes modalidades olímpicas e 

paralímpicas. 

 

Uma das estratégias objetivadas pelo CEDUFOP nessa ação para atrair novos 

investimentos é o chamamento público, sobretudo de instituições vinculadas ao SND 

para doação das obras de infraestrutura, na medida em que se constitui em uma figura 

jurídica capaz de trazer investimentos externos públicos e privados, necessários à 

consolidação do seu parque de instalações esportivas e de equipamentos, preservando a 

autonomia de gestão institucional. 

 

Do mesmo modo, essa proposição busca alinhar o CEDUFOP e outras entidades de 

administração do desporto, pertencentes ao SND para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco. 

 

1.4 Justificativa  



 

Ao longo dos últimos anos, após diversas gestões realizadas na alçada federal, ficou 

evidente que na atual configuração do Ministério do Esporte (ME), os recursos de 

infraestrutura estão quase que integralmente alocados na Secretaria Nacional de Esporte 

de Alto Rendimento.  

 

O próprio ME, através de editais de Chamamento Público tem oferecido o 

financiamento de infraestrutura para projetos apresentados por organizações da 

sociedade civil, vinculadas ao SDN, que visem a promoção e o desenvolvimento do 

esporte de alto rendimento no Brasil. Essa condição requer a necessária parceria com as 

entidades esportivas interessadas e qualificadas do ponto de vista da capacidade de 

captação de recursos públicos e privados e que estejam fortemente vinculadas ao 

desporto de alto rendimento para o alcance desses recursos. 

 

Nessa perspectiva, o CEDUFOP, como etapa fundamental de alcance de parcerias 

estratégicas, se interessa por firmar parceria com federações esportivas diversas, 

visando o fortalecimento da sua relação com as entidades esportivas qualificadas para a 

captação de recursos para investimento em infraestrutura e equipamentos em médios e 

longos prazos.  

 

Dessa forma, haverá a possibilidade de fortalecer os pleitos junto à pasta governamental 

no sentido de concorrer a esses recursos específicos. 

  

A intenção do CEDUFOP é continuar garantindo e ampliando o acesso da comunidade 

local/regional a este importante patrimônio, constituído pelo seu parque de instalações 

esportivas, construído ao longo destes mais de trinta anos de atividade sob sua 

coordenação direta. 

 

Assim, como gestor do parque de instalações e equipamentos esportivos o CEDUFOP 

busca, atualmente, alternativas para garantir a salvaguarda deste patrimônio, bem como 

a sua ampliação, reestruturação e modernização, considerando suas infraestruturas e 

equipamentos para que possa avançar na constituição de um centro de referência junto 

ao esporte de alto rendimento, bem como, na formação de seus alunos e nos serviços à 

nossa comunidade nos campos da educação física, do esporte, do lazer e das práticas das 



atividades físicas, através de suas iniciativas nos campos do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

 

Portanto, considerando: 

 

A perspectiva de tornar o CEDUFOP uma instituição esportiva sustentável, reconhecida 

pela contribuição no âmbito do esporte em suas diferentes formas de expressão, bem 

como, na preparação do atleta da base ao alto rendimento, além da qualificação da sua 

gestão, e ainda, buscando a melhoria da articulação com as infraestruturas esportivas e 

as organizações da sociedade civil pertencentes ao SND; 

 

A necessidade de expansão do parque de instalações esportivas do Centro Desportivo da 

Universidade Federal de Ouro Preto, (CEDUFOP); 

 

A necessária colaboração entre as esferas da administração pública e as entidades de 

organização, gestão e desenvolvimento do esporte nacional para o desenvolvimento do 

esporte de alto rendimento, educacional e comunitário; 

 

A necessidade de ampliar as ofertas das atividades físico-desportivas e de lazer para a 

comunidade universitária e a população em geral; 

 

A disposição do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto em ampliar 

o seu parque de instalações esportivas e estabelecer parcerias que conduzam ao 

desenvolvimento do esporte, em suas várias manifestações; 

 

A necessidade de viabilizar condições de infraestrutura esportiva para planejamento, 

treinamento e acompanhamento de atletas de alto rendimento e nas distintas etapas de 

seu desenvolvimento; 

 

A necessidade de viabilizar da realização e participação em competições nacionais e 

internacionais; 

 



A necessidade de realizar de atividades de ensino aprendizagem, além de treinamentos e 

intercâmbios esportivos como ferramenta fundamental para a formação acadêmica dos 

profissionais de educação física; 

A necessidade de adquirir, instalar, operar e modernizar o parque esportivo do 

CEDUFOP, seus equipamentos e materiais esportivos; 

 

A necessidade do incremento das ações do CEDUFOP de desenvolvimento científico e 

tecnológico aplicadas ao desenvolvimento do esporte de alto rendimento e suas demais 

manifestações; 

 

A necessidade de capacitação de recursos humanos para atuação técnica e direta com 

atletas em diferentes níveis de formação; 

 

A necessidade de conquistar continuamente investimentos em infraestrutura esportiva 

no CEDUFOP; 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto propõe o Plano de Trabalho, a seguir, com o 

objetivo de reestruturar, modernizar e revitalização o seu completo esportivo, a fim de 

fortalecer o curso de graduação em educação física e também fortalecer as ações 

esportivas no ensino, pesquisa e extensão dessa Universidade. Integrando esse tripé que 

fundamenta a existência da Universidade nas ações esportivas internas e externas, 

contanto com o apoio de federações ou confederações na proposição e integração das 

atividades esportivas. 

 

ANEXO VII – PLANO DE TRABALHO 
 

1. Objeto 

 

O objeto do presente projeto é a Reestruturação, Modernização e Revitalização do 

complexo esportivo do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), por meio de obras, reformas e execução das atividades/calendários esportivos, 

estritamente de acordo com o disposto no Plano de Trabalho. 

 



A consecução de parceria com organização da sociedade civil (OSC), integrante do 

SND com a finalidade de atender ao interesse público e recíproco das Instituições 

através da implementação de infraestruturas esportivas no âmbito do CEDUFOP para o 

desenvolvimento de metas e ações. 

 

2. Metas e Ações 

 

a) Preparação de atletas da base ao alto rendimento (detecção, formação, 

preparação e destreinamento do atleta; realização de treinamentos e 

intercâmbios; participação em competições; capacitação de equipes técnicas 

interdisciplinares e aquisição de materiais e equipamentos esportivos); 

 

b) Preparação de atletas e equipes de representação em diversos níveis em 

competições locais, regionais, nacionais e internacionais, vinculadas às 

modalidades dos Programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos; realização de 

treinamentos e intercâmbios; participação em competições; capacitações de 

equipes técnicas interdisciplinares e aquisição de materiais e equipamentos 

esportivos);  

 

c) Capacitação de recursos humanos para o esporte de alto rendimento (apoio à 

organização, realização e participação em cursos, seminários, congressos, 

conferências, eventos de transmissão de conhecimento no âmbito do esporte, 

intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento de estudos e da prática do 

esporte de alto rendimento); 

 

d) Organização e realização de eventos esportivos (organização e realização de 

competições esportivas locais, regionais, nacionais e internacionais); 

 

e) Realização de obras de infraestrutura esportiva que permitam a construção de 

um complexo de equipamentos esportivos, a construção de um bloco de 

laboratórios compartilhados de ciências do esporte, do cercamento do 

CEDUFOP, reforma dos vestiários e sanitários do Ginásio Poliesportivo do 

CEDUFOP; 

 



f) Construção de estruturas esportivas nas dimensões oficiais homologadas pela 

respectiva Confederação Brasileira, com todos os equipamentos e acessórios 

necessários ao desenvolvimento de competições oficiais nos períodos diurno e 

noturno, conforme orientações contidas nos devidos Termos de Compromisso 

para realização de competições oficiais em diferentes níveis; 

 

g) Construção de um bloco de laboratórios de ciência do esporte, nas dimensões 

suficientes para abrigar, de forma compartilhada, os laboratórios de fisiologia do 

exercício, biomecânica, psicologia do esporte, avaliação física, metodologias de 

ensino dos esportes, imunologia do exercício, e demais dependências de sala de 

análises técnicas e táticas, bancadas secas e molhadas, sanitários masculino e 

feminino, além de dois gabinetes compartilhados para atendimentos diversos, 

conforme anexo1; 

 

h) Reforma dos vestiários e sanitários do Ginásio Poliesportivo do CEDUFOP, 

conforme anexos 2, 3, 4 e 5. 

 

3. Indicadores do Projeto 

 

Indicador 1: Percentual de projetos (ensino, pesquisa e extensão) potencializados com 

as ações desse projeto; 

a) Nº de disciplinas vinculadas ao desenvolvimento das ações deste projeto; 

b) N° de laboratórios vinculados ao desenvolvimento das ações deste projeto; 

c) Quantidade de pessoas da comunidade atendidas nas ações extensionistas. 

 

Indicador 2: Quantidade de Profissionais Capacitados; 

a) Quantidade de equipes e atletas beneficiados; 

b) N° de competições oficiais vinculados aos calendários das Federações e 

Confederações. 

 

4. Recursos Financeiros 

 

Para a execução do Projeto por meio do presente Acordo de Cooperação, serão 

disponibilizados pela OSC os recursos financeiros no valor total de R$ 965.381.75 



(novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco 

centavos), que serão executados diretamente pela OSC de acordo com o plano de 

trabalho. 

 

UFOP: 

Não haverá transferência de recursos da UFOP para a OSC. 

 

OSC: 

Será responsabilidade da OSC aportar o valor de R$ 965.381.75 (novecentos e sessenta 

e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), que se dará na  

forma de bens e serviços economicamente mensuráveis, cuja forma de aferição, em 

conformidade com os valores de mercado, encontra-se descrita no plano de trabalho, 

previamente aprovado pela Administração Pública. 

 

ANEXO VIII - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES OBRAS/REFORMAS 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS VESTIÁRIOS 

 

A – PISOS 

 

 

1. Piso cerâmico PEI5, atomizado, 31x31 (41x41 ou 45x45 ), na cor cinza claro (Ref. 

Cargo Plus Gray Eliane), assentado sob argamassa aditivada ACII, com massa de 

rejunte larga corrida na cor cinza claro, espaçamento de 5mm,  com acabamento de 

superfície acetinado, variação de tonalidade “V1”, com indicação de local de 

uso”LD”. 

 

2. Soleira em granito “cinza andorinha”, acabamento polido e espessura mínima de 

20mm e largura igual das alvenarias acabadas. Sendo assentadas sobre argamassa 

colante para pedras (ref. Quartzolit), sobre contrapiso de cimento e areia, traço 1:3, 

nivelado. 

 

 

 B – PAREDES 



 

1. Alvenaria em bloco cerâmico furado 9x19x29cm, com amarração em pilares de 

concreto, chapiscada, emboçada, sendo o assentamento com argamassa aditivada, 

chapiscada, emboçada e revestida com azulejos 20x20, na cor branca (ref. Eliane – 

Forma Slim Branco), com acabamento de superfície brilhante,  com variação de 

tonalizada “V1”, com local de uso indicado “LB”, junta com rejunte flexível, anti 

mofo na cor gelo (ref. Rejunte Flexivel Quartzolit), com espaçamento de 3mm, 

assentado até h=1,80m. Arremate superior com filete 2x33,5cm na cor “Verde 

Claro” (ref. Aquarela da Eliane). Do arremate ao teto, com reboco fino e pintura 

com tinta fosca lavável na cor “Branco Gelo 002” (ref. Coral).  

 

2. Paredes em chapas de gesso, parafusadas em ambos os lados, resistentes a umidade 

(RU), com largura total de 98mm, sendo estruturada com montantes duplos, ligados, 

distanciados a 400mm e composto por perfis de aço galvanizado – estruturais- cuja 

espessura é de 48mm, com o interior da parede em lã de vidro (ref. Drywall 

98/48/400 – 4BR 12,5). Revestida com azulejos 20x20cm, na cor branca (ref. Eliane 

– Forma Slim Branco), com acabamento de superfície brilhante, com variação de 

tonalizada “V1”, com local de uso indicado “LB”, junta com rejunte flexível, anti 

mofo na cor gelo (ref. Rejunte Flexivel Quartzolit), com espaçamento de 3mm, 

assentado sob argamassa aditivada ACII até o teto. 

 

C – TETO 

 

1. Laje chapiscada, reboco fino, emassada e pintura acrílica fosca na cor “Branco Neve 

001” (ref. Coral).  

 

D - DIVISÓRIAS E PEITORIS 

 

1. Divisória em granito “Cinza Andorinha”, espessura 3 cm, fixada na parede e entre 

si por cantoneiras cromadas, sendo apoiadas no piso e fixadas com massa plástica.  

 

2. Peitoril em granito “Cinza Andorinha”, com espessura 3cm. 

 

E - MOBILIÁRIO ESPECÍFICO 



 

1. Bancada em granito “Cinza Andorinha”, espessura 3cm, quinas arredondadas nas 

faces aparentes, acabamento polido, apoiado em perfil de aço carbono (metalon) 

40x20mm, pintado com esmalte sintético sobre fundo corrosivo, na cor branca, com 

topo aparente tampado.  

 

2. Roda bancada em granito “Cinza Andorinha”, espessura 3cm e h=10cm, quinas 

arredondadas nas faces aparentes. Acabamento polido, rebaixo de 1x1cm para 

assentamento do Azulejo e vedação com silicone. 

 

 F – LOUÇAS / METAIS / EQUIPAMENTOS 

 

1. Bacio sanitário convencional na cor branco 01 (ref. 02303 Linha Saveiro Celite) e 

assento sanitário universal na cor branco 01 (ref. 90981 Assento Eco PP).  

 

2. Mictório convencional na cor branco 01 (Ref.08280 Celite). 

 

3. Bacio Sanitário na cor branco 01 (ref. 54309 Celite) e assento sanitário branco 01 

(ref. 54987 Celite). Para PNE. 

 

4. Cuba de embutir oval pequena, na cor branco 01 (ref.10119 Celite).  

 

5. Lavatório de canto sem coluna, na cor branco 01 (ref.04013 Celite). Para PNE. 

 

6. Acabamento para válvula de descarga, com alavanca para acionamento, cromada Ø 

1. ½” (ref. Docol Benefit). Para PNE. 

 

7. Acabamento para válvula de descarga antivandalismo Ø 1.½” (ref. 1505006 Docol). 

Para Instalações Sanitárias.  

 

8. Torneira de mesa para lavatório, com alavanca para acionamento hidromecânico, 

cromado, Ø ½” (ref. Docol Pressmatic Benefit). Para PNE. 

 



9. Torneira de mesa para lavatório, com acionamento hidromecânico, cromado, Ø 1.½” 

(ref. Docol Pressmatic 110). Para Instalações Sanitárias. 

 

10.   Acabamento de registro monocomando para chuveiro,  cromado,  de alta resistência 

a corrosão riscos, e com cartucho de pastilha cerâmica, com funcionamento de média 

pressão a 0,5 a 4,0 kgf/cm² ou 7 a 57 psi (ref. Docol – Linha Eclipse, 00237206). 

 

11.   Barra de apoio em aço inoxidável escovado, com Ø 3,2cm e 80cm de comprimento 

(Ref.446416 Docol). Conforme ABNT NBR 9050. Para Sanitários PNE. 

 

12.   Sifão para lavatório: 1¼” x 1”; cuba: ½” x 1”, cromado (ref.Docol). 

 

13. Registro de gaveta Ø 3/4 “, cromado (ref. Docol). 

 

14. Chuveiro elétrico com 4 temperaturas, em termoplástico de alta resistência e capa 

isolante interna. Resistência em liga especial e sistema de aterramento (ref.: 

Lorenzetti, cód.2490). Para Instalações Sanitárias. 

 

15. Ducha Java com desviador (ref.: Lorenzetti, cód.1986 CIS). 

 

16. Banco articulado para chuveiro de PNE conforme ABNT 9050 

 

G – ACESSÓRIOS 

 

1. Dispenser para papel higiênico rolão, na cor branca, dimensões 26,5 x 13,0 x 27 cm, 

capacidade 300m, com visor para de nível para abastecimento (ref. Kimberly Clark 

Professional – linha Lalekla 30175768).  

 

2. Dispenser de parede para toalhas de papel interfolhadas, na cor branca, nas 

dimensões 25 x 8,5 x 35 cm, produzido em plástico ABS de alta resistência e 

durabilidade (ref. Kimberly Clark Professional  – linha Lalekla 30180225).  

 

3. Dispenser para sabonete com sistema spray, nas dimensões 9,5 x 12,5 x 19cm, na cor 

branca, liberando 0,2ml por acionamento, em material plástico ABS de alta 



resistência e durabilidade, possuindo válvula com dupla vedação para evitar 

vazamentos, com rendimento de até 1000 lavagens (ref. Kimberly Clark Professional 

– cod. 30152702). 

 

4. Dispenser para sabonete com sistema espuma, nas dimensões 13,3 x 11,9 x 25,2 cm, 

na cor branca, liberando 0,4ml por acionamento, em material plástico ABS de alta 

resistência e durabilidade, com válvula e refil descartáveis, capacidade para 800ml 

(ref. Kimberly Clark Professional – Saboneteira Foam cod. 30180444).  

 

5. Espelho de Cristal 90x50cm, espessura 4mm, fixado com parafusos cromados tipo 

Finesson.  

 

6. Espelho de Cristal 120x160cm, espessura 4mm, fixado com parafusos cromados tipo 

Finesson. Definido no projeto como ES1. 

 

7. Espelho de Cristal 40x90cm, espessura 3mm, com inclinação de 10° em relação ao 

plano vertical, fixados com parafusos cromados tipo Finesson.  

 

8. Barra de apoio e proteção de aço inoxidável, com Ø 3cm a 4,5cm. Conforme ABNT 

NBR 9050. Tendo sua face interna disposta a 4cm da parede de fixação. Para 

sanitários PNE. 

 

9. Papeleira com acabamento cromado, de alta durabilidade, resistente a riscos e 

corrosão (ref. 0158306 Linha Single- Docol).  Para PNE 

 

10. Cabide Simples com acabamento cromado, de alta durabilidade, resistente a riscos e 

corrosão (ref. 0158206 Linha Single– Docol).  

 

11. Saboneteira de parede acabamento superficial cromado, alta resistência a corrosão e 

riscos (ref.00158606 Linha Single – Docol) 

 

H – FERRAGENS 

 

1. Parafuso de fixação, cabeça redonda, cromada 



 

2. Mola hidráulica aérea, fixada pelo lado interno da porta (Ref. Dorma – cod TS72) 

 

3. Conjunto de ferragens, junção granito latão, incluindo buchas e parafusos, com 

acabamento cromado (ref. Imab – Linha Mármore – cod CT 0840). 

 

4. Fechaduras 

 

4.1 Conjunto de fechadura e espelho interna, com maçaneta em alavanca, com 

acabamento em inox polido (ref. Aliança 4700/70).  

 

4.2 Fechadura de tarjeta, tipo livre/ocupado, na cor preta (ref. Ketesi). 

 

4.3 Barra anti-pânico (ref. Dorma), com maçaneta externa para acionamento (ref. 

Aliança Ambiental). 

 

5. Dobradiças 

 

5.1 Dobradiça em latão cromado de 3 ½” x 2 ¼”. Para portas. 

  

5.2  Conjunto de dobradiças em latão cromado, para fixação com parafusos cabeça 

castelo em divisória de granito.  

 

I – JANELAS 

 

1. Esquadria em perfil alumínio anodizado “natural”, máximo ar, em estrutura 

compatível com montantes, seguindo a modulação do projeto e fecho com 

delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de ⅜” e 37cm de 

comprimento, com articulações metálicas. Esquadrias fixadas na parte inferior sob 

soleiras de granito “cinza andorinha” e vedadas na parte inferior e superior. 

Guarnições para vidro transparente 6mm. 

 

J – PORTAS 

 



1. Porta tipo prancheta, com marcos, alisares e estrutura em Angelim Pedra e 

compensado de Angelim Pedra de 1ª, pintado com esmalte sintético acetinado: 

folha na cor “Platina 016” (ref. Coral), marco e alizares na cor “Vermelho Goya 

374” (ref. Coral), possuindo em sua folha externa uma barra de apoio Ø 3,2cm, 

80cm de comprimento, em aço inoxidável escovado (Ref.446416 Docol). 

 

OBS. 

 

1. Para as esquadrias em alumínio o fornecedor deverá apresentar previamente projeto 

executivo para aprovação da Prefeitura do Campus da UFOP. 

 

2. Em caso de especificações contraditórias, as especificações desse caderno se 

sobrepõem às especificações da planilha de quantitativos e do projeto arquitetônico. 

 

ANEXO IX – PLANTAS VESTIÁRIOS 

 

Composto por 03 arquivos disponibilizados separadamente com os seguintes nomes: 

 

IX_ Página 01 de 03_UFOP-CEDUFOP-REFORMA VESTIARIOS GINASIO-PE-

ARQ01-R00-TERREO 1º PAVIMENTO... 

 

IX_ Página 02 de 03_UFOP-CEDUFOP-REFORMA VESTIARIOS GINASIO-PE-

ARQ01-R00-TERREO 1º PAVIMENTO... 

 

IX_ Página 03 de 03_UFOP-CEDUFOP-REFORMA VESTIARIOS GINASIO-PE-

ARQ01-R00-TERREO 1º PAVIMENTO... 

 


