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Introdução 
 
A Universidade Federal de Lavras 

Fundada em 1908, sob o lema do Instituto Gammon: “Dedicado a glória de Deus e ao 

Progresso Humano”, a Escola Agrícola de Lavras, depois Escola Superior de Agricultura de 

Lavras (ESAL) e, hoje, Universidade Federal de Lavras (UFLA), é um exemplo vivo da 

concretização dos ideais de seu fundador, Dr. Samuel Rhea Gammon.  

 
   

Neste um século de existência, a Universidade Federal de Lavras consolidou-se pelo seu 

pioneirismo na extensão - promoveu a Primeira Exposição Nacional do Milho e a Primeira 

Exposição Agropecuária do Estado de Minas Gerais, introduziu o primeiro silo aéreo para 

armazenagem de grãos no Estado e também um dos primeiros tratores a arar terras brasileiras, 

e editou a primeira revista de Minas Gerais direcionada ao produtor rural -, pela extraordinária 

geração de conhecimentos científicos e tecnológicos, mas, acima de tudo, pela qualidade do 

ensino na formação de seus estudantes, os quais, razão maior da existência da Instituição, têm 

se constituído, ao longo dos anos, em atores importantes da reconhecida excelência da 

Universidade. 

 

A UFLA não somente foi capaz de fazer história ao longo do tempo, mas sobretudo, preparar-

se para, neste milênio, exercer com eficiência seu papel social no ensino, pesquisa, extensão, 

desporto e na prestação de serviços em uma das áreas mais estratégicas para toda nação - a 

área das Ciências Agrárias - que, dentre outros importantes aspectos, lida com a produção de 

alimentos, madeira, fibras, medicamentos e energia renovável, sempre diante do desafio de 

explorar os recursos naturais em harmonia com a preservação ambiental. A UFLA está 

preparada para sua continuada e eficaz atuação em área tão vital para o Brasil, pois, além de 

estar assentada em bases sólidas, apresenta a disponibilidade do meio mais importante para o 
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sucesso recursos humanos altamente qualificados e totalmente comprometidos com o papel da 

instituição. 

A tradição no esporte começou com a fundação da antiga Associação Atlética Acadêmica em 

1937. A partir daí o esporte da universidade conquistou vários títulos, levando por muitas 

vezes seus atletas a serem convacados pela seleção brasileira, como o reconhecido atleta do 

atletismo, Alfredo Scheid Lopes, atual professor da universidade que há 50 anos fez a história 

no esporte universitário, conquistando todos os campeonatos promovidos pela CBDU na 

época. 

 

  
 

Hoje a universidade destaca-se no mudo do esporte pela sua produção científica, projetos 

sociais e pela forte atuação no desporto universitário. 

 

 O Núcleo de Estudos do Movimento Humano – NEMOH concentra a maior parte das 

pesquisas realizadas na instituição. Outro projeto em destaque é o do professor Marco 

Antônio, concentrado na área da ergonomia e Biomecânica. 

 

Os alunos dos cursos de Educação Física (licenciatura) e Educação Física e esportes 

(bacharelado) participam efetivamente dos projetos fomentados pelo Cnpq e FAPEMIG.  

 

A universidade também é conhecida por ser a sede de projetos sociais como o Minas 

Olímpica coordenado pelo professor Fernando Roberto de Oliveira e o projeto Viva Vôlei 

coordenado pelo professor Marcelo de Castro Teixeira. 

 

 
 

 

Atualmente a Universidade Federal de Lavras é considerada pelo Ministério da Educação 

como a 3ª melhor Instituição de Ensino Superior do país. 
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A Associação Acadêmica de Esportes 
 
A Associação Acadêmica de Esportes, após profunda reformulação, está próxima de 

completar 74 anos de existência. Com a fundação da Liga Esportiva da UFLA o desporto 

universitário voltou à ativa após 30 anos de ausência e com apenas 10 meses de existência já 

concentra 20 modalidades, além de participar de todos os eventos da Federação Universitária 

Mineira de Esportes - FUME e da Confederação Brasileira do Desporto Universitário – 

CBDU. 

 

A A.E tem o compromisso de coordenar o Desporto Universitário desenvolvido no âmbito da 

Universidade Federal de Lavras e trabalhar pelo congraçamento de todos os estudantes e 

servidores, cooperando para com o desenvolvimento do espírito esportivo universitário. 

LEUFLA 

A Liga de Esportes da Universidade Federal de Lavras é representada por equipes formadas 

por alunos de graduação e pós-graduação com o objetivo de participar das competições 

municipais, nacionais e internacionais do esporte universitário e não universitário. 

 

As seletivas acontecem  sempre no início de cada período letivo. Os candidatos selecionados 

passam a compor o quadro de atletas da LEUFLA. 

  

História  

A antiga Associação Atlética Acadêmica - AAA coordenou o esporte da Universidade Federal 

de Lavras por décadas, coordenando as equipes esportivas da universidade, organizando os 

jogos da famosa`semana esaliana´´, sendo sede das agronomíades e vários outros eventos 
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esportivos. Há registros que datam suas atividades no final da década de 30, mais 

precisamente em 1937. 

  

Há alguns anos, se não décadas, a atlética foi caindo no esquecimento, o que levou a sua 

completa inexistência. 

No início do ano de 2009, por iniciativa pessoal, os alunos Fabrício Rezende (Agronomia) e 

Isla Azevêdo (Administração) resolveram iniciar a busca pela reativação da antiga Associação 

Atlética Acadêmica, - A.A.A. O resgate pela documentação da antiga associação não foi fácil, 

o fato do estatuto estar desatualizado e a ocorrencia de dívidas ativas não ajudaram na sua 

reformulação. 

Por sua vez, estes resolveram fundar a Associação Acadêmica de Esportes - A.A.E/LEUFLA, 

abrindo posteriormente edital para diretores e conselheiros da associação, sendo o dia 3 de 

março de 2010 a data oficial de sua fundação. 

A A.A.E/LEUFLA é grata a todos aqueles que ajudaram a escrever a história do esporte na 

nossa querida instituição de ensino superior, personagens que surgiram na época da Escola 

Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) e que surgem na atual Universidade Federal de 

Lavras. A história sempre estará presente em nossas vidas. 

A AAE/LEUFLA agradece a todos aqueles que apóiam e viabilizam a nossa gestão na 

Universidade Federal de Lavras. 
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Das Finalidades  
 
 

A A.A.E/LEUFLA tem por finalidade: 

 
I. Difundir e incentivar no meio universitário, principalmente, a prática de 

esportes competitivos, podendo estender suas práticas às atividades de lazer; 
 

II.   Promover e dirigir competições esportivas municipais e preparar as 
representações universitárias para eventos esportivos regionais, nacionais e 
internacionais; 

 
III. Participar, na forma em que vier a ser estabelecida com os órgãos 

competentes, das competições oficiais do esporte comunitário; 
 
IV. Promover e dirigir, anualmente, os jogos entre seus filiados, cuja organização 

e assuntos a eles referentes serão objeto de regulamentação especial; 
 

V. Desenvolver estudos e projetos afetos às atividades mencionadas neste 
projeto; 

 
VI.   Realizar estudos, pesquisas, planejamento, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos, artísticos e científicos que digam respeito às atividades 
mencionadas neste projeto. 

 

 
A AAE/LEUFLA não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução 
do seu objetivo social. 
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Disposições Gerais 
 
 

I. No desenvolvimento de suas atividades, a AAE/LEUFLA observa os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência e não faz qualquer discriminação de raça, cor, 
gênero ou religião. 

II. A AAE/LEUFLA disciplina seu funcionamento por meio de Ordens 
Normativas, emitidas pela Assembléia - Geral, e Ordens Executivas, emitidas 
pelo Conselho de Administração. 

III. A área de atuação da AAE/LEUFLA é em todo território nacional e 
internacional. 

IV. A fim de cumprir suas finalidades, a AAE/LEUFLA pode se organizar em 
unidades independentes de trabalho em quaisquer campi ou pólos porventura 
criados pela Universidade Federal de Lavras. 

V. Para consecução dos seus objetivos a AAE/LEUFLA, pode firmar convênios, 
acordos, contratos, termos de parceria ou de cooperação e articular-se pela 
forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas, empresas 
nacionais e estrangeiras. 

VI. A AAE/LEUFLA pode firmar parcerias com organização da sociedade civil de 
interesse público, poder público, comissões e conselhos municipais, 
estaduais e federais, assim como compor câmaras setoriais ou técnicas. 
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Atividades Esportivas 
 

 
Modalidades 

 
A Liga de Esportiva da Universidade Federal de Lavras é composta das seguintes 
modalidades: 

 

Atletismo Handebol Rugby Vôlei de quadra 

Basquete Hapkidô Taekwondo Xadrez 

Badminton Judô Tênis  

Ciclismo Karatê Tênis de mesa  

Futebol de campo Natação Triatlo  

Futebol de salão Peteca Vôlei de praia  

   

 
Instalações 
 
Atletismo Estádio da UFLA 

Basquete Ginásio UFLA: G1 e G2 – CIUNI – Quadra do alojamento 

Badminton CIUNI 

Ciclismo Campus UFLA 

Futebol de campo Estádio da UFLA – Campo do alojamento - CIUNI 

Futebol de salão Ginásio UFLA: G1 e G2 

Handebol Ginásio UFLA: G1 e G2 - Quadra do alojamento - CIUNI 

Hapkidô CIUNI 

Judô Associação da FAEP 

Karatê Associação da FAEP 

Natação CIUNI – Lavras Tênis Clube 

Peteca CIUNI 

Rugby Campo do alojamento 

Taekwondo Academia Gym Center 

Tênis Lavras Tênis Clube 

Tênis de mesa Ginásio da UFLA 

Triatlo Estádio da UFLA – Dependências da UFLA 

Vôlei de praia CIUNI 

Vôlei de quadra Ginásio UFLA: G1 e G2 

Xadrez DEX - Dependências da UFLA 

 
 

Técnicos 
 
Atletismo Prof. Fernando R. de Oliveira Dep. Educação Física 

Basquete Alexandre Arbex e Gerbeson O. Monitores 

Badminton Thaís Maria Pacheco Monitor  

Ciclismo Prof. Ruben Delly Veiga Dep. Ciências Exatas 

Futebol Rudá Pinheiro Soares Monitor 

Futebol de salão Prof. Carlos Magno Alvarenga Dep. Educação Física 

Handebol Jackeline V. Flávio Liseas Contratado 
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Hapkidô Ana Thays Vidal Monitor 

Judô Paulo Estevão Franco Monitor 

Karatê Bruno Chaves Fabrini Monitor 

Natação Prof. Sandro Fernandes da Silva Dep. Educação Física 

Peteca Cleverson Fraga de Oliveira Monitor 

Rugby Valter Balbino e Carlos Diego Monitor 

Taekwondo Mariela de Abreu Monitor 

Tênis Gabriel Biagiotti Monitor 

Tênis de mesa Murilo Canobre Monitor 

Triatlo Prof Raoni P. Toledo Machado Dep. Educação Física 

Vôlei de praia Helton Carvalho Monitor 

Vôlei de quadra Helton Carvalho Monitor 

Xadrez Prof. Júlio Silvio de Souza Bueno Dep. Ciências Exatas 

 
 

Número de atletas 
 

Modalidades Número de atletas 
Atletismo 15 

Basquete 30 

Badminton 10 

Ciclismo 11 

Futebol de campo 29 

Futebol de salão 25 

Handebol 26 

Hapkidô 8 

Judô 13 

Karatê 8 

Natação 33 

Peteca 10 

Rugby 43 

Taekwondo 6 

Tênis 8 

Tênis de mesa 6 

Trialto 12 

Vôlei de praia 8 

Vôlei de quadra 28 

Xadrez 15 

Total 344 
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Competições 
 
Interno 

 
JUFLA 

Os Jogos da Universidade Federal de Lavras - JUFLA é uma competição que ocorre 
uma vez ao ano, sempre no primeiro período letivo do ano vigente. 

Esta edição dos jogos universitários contará com a participação de 21 cursos da 
graduação (Administração, Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, 
Ciência da Computação, Educação Física (licenciatura e bacharelado), Engenharia 
Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e 
Automação, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Letras, Matemática, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Química, Sistemas de Informação e Zootecnia), Associação dos 
Pós-graduandos/APG, Associação dos Docentes da UFLA/ADUFLA e Sindicato dos 
Técnicos Administrativos em Educação das instituições Federais de Ensino de Lavras 
- SIND UFLA. 

São modalidades do JUFLA 2011: 

Atletismo - Basquete - Futebol de Campo - Futsal - Handebol -  Peteca - Tênis de 
mesa - Vôlei de quadra - Vôlei de praia 

Os Jogos Universitários contam com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
e Comunitários - PRAEC, Pró – Reitoria de Planejamento e Gestão – PROPLAG, do 
Diretório Central dos Estudantes – DCE, dos Centros Acadêmicos - CA´S, das 
Associações ADUFLA e APG e do Sindicato SIND UFLA. 

JEUFLA 

Os Jogos Eletrônicos da Universidade Federal de Lavras - JEUFLA, tem a sua 
segunda edição no segundo semestre letivo de 2011. O grande objetivo dos jogos é 
estimular o espírito  esportivo dos chamados ``atletas de poltrona´´ e estimular o 
interesse dos estudantes, professores e funcionários para o mundo digital, em 
especial o do entretenimento eletrônico. 

Durante o jogos serão realizadas competições entre os participantes inscritos e 
demonstração de vídeo games e fliperamas para o público presente. 

O JEUFLA é uma competição que ocorre uma vez ao ano, sempre no segundo 
período letivo do ano vigente. 

As disputas serão realizadas no Vídeo Game Playstation 3 (PS3) e nas seguintes 
modalidades: 

Jogos dos CA´s 
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Os Jogos dos Centros Acadêmicos são aqueles disputados entre estudantes do 
mesmo curso de graduação da UFLA. Os jogos anuais ocorrem sempre no segundo 
semestre.  

Os jogos passam a ser coordenados pela Associação Acadêmica de Esportes - 
LEUFLA, ficando esta responsável pela divulgação do calendário dos Jogos ainda no 
primeiro período letivo,  por disponibilizar as instalações esportivas  e fornecer 
material necessário realização da competição. 
 
A A.A.E espera alcançar uma maior participação dos Centros Acadêmicos na 
realização de seus jogos. Desta forma, cada CA terá a mesma chance e recursos 
para realizar seus jogos.  

Vale ressaltar que cada Centro Acadêmico é responsável pelos seus jogos internos, 
incluindo a premiação, arbitragem e confraternização. 

Externo 
 

Jogos Universitários de Mineiros - JUMs 

Os JUM’S, Jogos Universitários de Minas Gerais, sempre foram eventos grandiosos, 
realizado no último ano em Juiz de Fora e este ano em Uberlândia, a competição 
conta com a participação de várias Instituições de ensino Superior de todo Estado de 
Minas Gerais. A cada dia as universidades aumentam os investimentos em seus 
atletas, buscando cada vez mais o reconhecimento dentro dos Jogos, dando assim a 
oportunidade para seus acadêmicos treinarem e se interessarem cada vez mais pelo 
esporte, aumentando assim o número de revelações para o esporte brasileiro. 

Idealizados na década de 60, o JUMs foi reativado há oito anos como forma de 
incentivo ao esporte universitário e à revelação de talentos até mesmo para equipes 
profissionais. 

A equipe vencedora de cada modalidade ganha o direito de participar dos Jogos 
Universitários Brasileiros - JUBs, sendo esta a representante oficial de Minas Gerais 
na modalidade esportiva. 

 
Jogos Universitários Brasileiros - JUBs 
 
Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs)  é uma competição que conta com um 
conjunto de esportes praticados por estudantes universitários no Brasil . O JUBs é 
organizado pela  Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em 
parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Esta competição é classificatória 
para os Jogos Universitários Sul-Americanos e para os Jogos Universitários Mundiais 
- a Universíades. 

Os jogos passaram a ser regulado pelo Decreto-Lei nº 3.617 - de 15 de setembro de 
1941 que regulava o desporto universitário no Brasil e instituiu os três primeiros jogos: 

Ficam considerados como Primeiros, Segundos e Terceiros Jogos Universitários 
Brasileiros, respectivamente, a Primeira Olimpíada Universitária Brasileira, realizada 
em São Paulo, em 1935, os Jogos Universitários de Minas Gerais, realizados em 
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1938, e a Segunda Olimpíada Universitária Brasileira, realizada em São Paulo, em 
1940. 

A Partir de 1968 os jogos deixaram de ser bienais e passaram a ser anuais. No 
começo da década de 1990 houve problemas financeiros no repasse de dinheiro para 
a realização dos JUBs durante o ministério de Zico (ex jogador de futebol) e os jogos 
deixaram de ser realizados por alguns anos. Em 1999 os JUBs deixaram de ser 
disputados por seleções universitárias estaduais, organizadas pelas federações, 
passando então a ser compostos pelas instituições de ensino superior. 

Em 2005 o Comitê Olímpico Brasileiro passou a organizar o evento em parceria com 
a CBDU. Nesse ano foi realizado o 53º JUBs em Recífe passando, então, a ser 
chamado de Olimpíadas Universitárias regendo-se por ciclos olímpicos de quatro 
anos. 

 
Universíades 

A Universíade, também conhecida por Universíada ou Universíadas, é um evento 
multidesportivo internacional, organizado para atletas universitários pela Federação 
Internacional do Desporto Universitário (FISU). O nome é uma combinação das 
palavras Universidade e Olimpíada aludindo aos Jogos Olímpicos. A Universíade é 
muitas vezes referida, em inglês como "World University Games" ou "World Student 
Games", este último termo, pode também referir-se a competições para estudantes 
não-universitários. 
 
A Universíade é dividida em duas competições: Universíade de Verão (modalidades 
de verão) e Universíade de Inverno (modalidades de inverno). 

 

Liga do Desporto Universitário 
 

A Liga do Desporto Universitário tem por finalidade aumentar a participação em 
atividades esportivas em todas as Instituições de Ensino Superior, promover a ampla 
mobilização da juventude universitária em torno do esporte, bem como, identificar 
talentos no cenário esportivo. 
 
A Liga é dividida em etapa estadual, regional e nacional. O vencedor da etapa 
nacional é automaticamente classificado para a Liga mundial universitário. 
 
 
Campeonato Brasileiro Universitário 
 
O Campeonato Brasileiro Universitário é mais uma competição organizada pela 
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A competição é dividida 
por modalidades, que podem  ou não ter uma sequência anual definida. 
 
Campeonatos diversos 
 
Faz parte do calendário de competições das equipes da Universidade Federal de 
Lavras os eventos esportivos promovidos pelo governo de Minas Gerais, federações 
regionais, municipais e órgãos privados. Dentre elas destacam-se: 
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Jogos do Interior de Minas Gerais / JIMI – Copa EPTV de Futsal – Sul Mineiro de 
Futebol de Campo – Torneio de basquete Agnaldo Silva – Copa Alterosa de Futsal – 
Campeonato Mineiro de Rugby – Campeonato Mineiro de Atletismo. 

 
 
 

Federação e Confederação 
 
FUME 

 
A Associação Acadêmica de Esportes – LEUFLA é ligada a Federação Universitária 
Mineira de Esportes – FUME, entidade máxima do desporto universitário mineiro e, 
há 72 anos, oferece a todos seus atletas meios e oportunidades para se destacarem 
em competições estaduais, nacionais e internacionais.  

MISSÃO - Gerir o Desporto Universitário Mineiro, buscando a socialização dos 
indivíduos e a integração das Instituições de Ensino Superior com suas comunidades. 
Agindo com ética e responsabilidade social, atuando sinergicamente para o 
desenvolvimento do Estado e do País, fomentando a prática desportiva como 
ferramenta de aprimoramento da qualidade de vida. 

VISÃO - Obter o reconhecimento da comunidade desportiva universitária e também 
de toda a sociedade como entidade que trabalha em prol do desenvolvimento das 
capacidades natas dos futuros profissionais de formas sinérgicas, ética, sustentável e 
com responsabilidade social. 

FOCO - Ter, na prática do Desporto Universitário, a ferramenta de evolução e 
integração dos cidadãos com a sociedade, possibilitando ofertar a ambos, condições 
à prática desportiva sadia com resultados para a qualidade de vida. 

CBDU 

 
A Associação Acadêmica de Esportes – LEUFLA é filiada através da FUME na 
Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. 

Fundada em 9 de agosto de 1939, a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU) só foi oficializada dois anos depois pelo Decreto nº 3.617, de 15 
de setembro de 1941, assinado pelo presidente da República Getúlio Vargas. 

Em 29 de abril de 1998, um grande passo: a CBDU é confirmada como Entidade de 
Administração do Desporto Universitário Brasileiro, com poderes e direitos 
equivalentes às demais entidades de administração do desporto. A igualdade foi 
sacramentada pelo Decreto nº 2.574, que regulamenta a Lei nº 9.615, a Lei Pelé, de 
29 de março de 1998. 

Outras Federações Esportivas 
 
A Associação Acadêmica de Esportes é federada nas representações esportivas 
regionais como a Federação Mineira de Atletismo, Federação Mineira de Futsal e 
Federação Mineira de Rugby. 
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Atividades Complementares 
 
Cheerleading 
 

As famosas líderes de torcida conhecidas como Cheerleaders fazem parte da equipe 
de apoio a Liga Esportiva da UFLA e atuam em apresentações e competições como o 
campeonato universitário de Cheerleading. 
 
O Cheerleading consiste no uso organizado de música, dança e elementos de 
ginástica para fazer com que os torcedores animem seus times em partidas das 
modalidades esportivas. Há, porém, campeonatos específicos de Cheerleading.  
 
 

 
 

O esporte surgiu em 1884, na Universidade de Princeton. Na época, somente os 
homens participavam. Na primeira metade do século XX (anos 30) o esporte já se 
fazia presente em outras universidades e as mulheres passaram a participar como 
Cheerleader. Devido ao crescimento do interesse pelo esporte, em 1997, a ESPN 
passou a transmitir as competições de Cheerleading nos Estados Unidos. 
 
As Cheerleaders da universidade são treinadas pelo renomado professor e técnico da 
Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica Luiz Henrique Rezende Maciel, do 
Departamento de Educação Física da UFLA.  
 
As seletivas para a equipe de Cheerleading acontecem no início de cada período 
letivo. Os selecionados passam a compor o quadro oficial da modalidade e a 
participar dos treinamentos da equipe. 
 
Os treinamentos são ministrados no salão de ginástica da UFLA e no Centro de 
Integração Universitária – CIUNI. 
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Charanga do Leão 
 
A bateria da universidade conhecida também com a ``Charanga do Leão´´ é mais 
uma atividade da Associação Acadêmica de Esportes que auxilia a Liga Esportiva 
da UFLA. 
 

 
 
A Charanga do Leão está presente nas partidas das modalidades esportivas da 
universidade e em apresentações nos diversos eventos em que participa. 
 
Para fazer parte da bateria basta o estudante ou servidor comparecer aos ensaios 
da bateria e mostrar o seu interesse. 
 
Os ensaios são realizados no Centro de Integração Universitária – CIUNI. 
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Instalações Esportivas 
 
Estádio da UFLA 
 

 
 
Capacidade para 20.000 pessoas - 8 cabines de rádio e TV - Bilheteria, bar e 
sanitários para jogos - 2 bancos de reserva - Iluminação: 4 torres com 36 lâmpadas. 
Campo com 105/68m - Pista oficial de atletismo com 400m e 8 raias, caixas de saltos 
e arremessos. 
 
Ginásio da UFLA – G1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade: 4.500 pessoas - 2 vestiários para atletas - 6 banheiros para o público - 1 
placar eletrônico para jogos - 1 sala de musculação para aulas e treinamentos - 1 
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sala de ginástica para aulas - 1 sala de judô e artes marciais para aulas e 
treinamentos - 2 salas de aulas - 1 sala de avaliação e projetos - 2 secretarias – 
Departamento e curso de Educação Física - 2 almoxarifados – para o DEF e para o 
curso - 1 sala para a AAE - 2 salas para recepção a visitantes - 1 palco para eventos 
sociais e culturais - 1 cozinha para o Def. e o curso - 2 banheiros privativos 
(professores e funcionários) - 5 salas de professores. 
 
Interior do ginásio 
 

 
 

Salão de ginástica e lutas 
 

 
 
Área destinada aos treinamentos do Karatê, Judô, Taekwondo e Cheerleading. 
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Sala de musculação 
 

 
 
 
Ginásio da UFLA – G2 
 

 
 
Capacidade: 1.000 pessoas - 2 vestiários para atletas - 4 banheiros para o público - 1 
placar eletrônico para jogos - 1 secretaria. 
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Campo de Futebol do alojamento 
 

 
 
Campo de futebol de 100/55m para treinamento. 
 
 
Quadra de Basquete do alojamento 
 

 
 
Quadra com 28/15m. Construção da cobertura prevista para o final de 2011. 
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Quadra poliesportiva do alojamento 
 

 
 

Quadra com 40/20m. Construção da cobertura prevista para o final de 2011. 
 

 
Quadra de Tênis 
 

 
 
Quadra de tênis com piso em saibro. Piso oficial da Confederação Brasileira de Tênis. 
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Piscina 
 

 
 
Piscina semi-olímpica com 25/12m. 
 
 
Quadra de Vôlei de Areia 
 

 
 
Quadra olímpica com 16/8m com zona livre de 5 metros. 
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Quadra Poliesportiva e quadras de Peteca 
 

 
 
Conta com um planejamento feito para uma quadra poliesportiva e duas quadras de 
peteca. Inauguração prevista para 10 de dezembro de 2011. 
 
 
Campo Society 
 

 
 
Com arquibancada e vestiário o campo passa por uma revitalização e deve ser 
entregue no início de dezembro de 2011. 
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Projetos esportivos 
 
Bolsa Atleta 
 
A Bolsa Atleta faz parte do Programa de Incentivo ao Desporto Universitário da 
Universidade Federal de Lavras coordenado pela Associação Acadêmica de Esportes 
em parceria com a Pró – Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários - PRAEC.  
 
O objetivo programa é incentivar prática do esporte no meio estudantil da 
universidade, no caso a prática do Desporto Universitário de competição.  
 
A Bolsa Atleta tem vigência de 10 meses ao ano. 
 
O bolsista selecionado deverá cumprir obrigatoriamente 12 horas semanais de 
treinamento. 

 
O valor atual da Bolsa Atleta é de R$ 300,00. 

 
Requisitos 

 
Ser obrigatoriamente aluno de algum dos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Lavras. 
 
Para concorrer à bolsa o aluno tem que ser aprovado nas seletivas da Liga Esportiva 
da Universidade Federal de Lavras – LEUFLA. 

 
Após ser selecionado na modalidade esportiva o atleta universitário terá que solicitar 
ao treinador o interesse em entrar para o programa de Bolsa Atleta. 
 
O treinador será responsável pela indicação do atleta universitário à Bolsa Atleta.  
 
Os critérios avaliados pelo treinador serão: Mérito esportivo, assiduidade e 
comprometimento com a equipe.  
 
Com três faltas não justificadas o atleta universitário perde o direito a bolsa, passando 
esta para o próximo candidato ao programa. 
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Bolsa Monitor Esportivo 
 
A Bolsa para Monitor Esportivo faz parte do Programa de Incentivo ao Desporto 
Universitário da Universidade Federal de Lavras coordenado pela Associação 
Acadêmica de Esportes em parceria com a Pró – Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários - PRAEC.  
 
O objetivo programa é incentivar prática do esporte no meio estudantil da 
universidade, no caso a prática do Desporto Universitário de competição.  
 
A Bolsa para Monitor Esportivo tem vigência de 10 meses ao ano. 
 
O Monitor Esportivo deverá cumprir obrigatoriamente 12 horas semanais de 
treinamento. 

 
O valor atual da Bolsa Monitor é de R$ 300,00. 

 
Requisitos 

 
Ser obrigatoriamente aluno de algum dos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Lavras. 
 
Para concorrer à bolsa de monitor esportivo o aluno interessado deverá procurar a 
Associação Acadêmica de Esportes e candidatar-se a vaga para o programa na 
modalidade esportiva de interesse. 

 
Após ser selecionado o monitor esportivo passa a compor o quadro técnico da 
Associação Acadêmica de Esportes e a atuar como auxiliar técnico ou técnico das 
modalidades esportivas da Liga Esportiva da Universidade Federal de Lavras - 
LEUFLA. 

 
Os critérios avaliados pela a Associação Acadêmica de Esporte são: Currículo 
esportivo e entrevista.  
 
Com três faltas não justificadas o monitor esportivo perde o direito a bolsa, passando 
esta para o próximo candidato ao programa. 
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Bolsa Alimentação para Atletas 
 
A Bolsa Alimentação para Atletas faz parte do Programa de Incentivo ao Desporto 
Universitário da Universidade Federal de Lavras coordenado pela Associação 
Acadêmica de Esportes em parceria com a Pró – Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários - PRAEC.  
  
O objetivo programa é incentivar prática do esporte no meio estudantil da 
universidade, no caso a prática do Desporto Universitário de competição.  
 
A Bolsa Alimentação tem vigência durante o período letivo. 
 
O bolsista selecionado deverá cumprir obrigatoriamente 12 horas semanais de 
treinamento. 

 
O bolsista selecionado tem direito ao uso gratuito do restaurante universitário da 
UFLA. 
 
Os créditos são colocados de forma automática no cartão magnético do bolsista. O 
valor não é acumulativo e é renovado a cada mês. 
 

Requisitos 
 
Ser obrigatoriamente aluno de algum dos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Lavras. 

 
Para concorrer à bolsa o aluno tem que ser aprovado nas seletivas da Liga Esportiva 
da Universidade Federal de Lavras – LEUFLA. 

 
Após ser selecionado na modalidade esportiva o atleta universitário terá que solicitar 
ao treinador o interesse em entrar para o programa de Bolsa Alimentação. 
 
O treinador será responsável pela indicação do atleta universitário à Bolsa 
Alimentação.  
 
Os critérios avaliados pelo treinador serão: Mérito esportivo, assiduidade e 
comprometimento com a equipe.  
 
Com três faltas não justificadas o atleta universitário perde o direito a bolsa, passando 
esta para o próximo candidato ao programa. 
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Bolsa Dirigente Esportivo 
 
A Bolsa para Dirigente Esportivo faz parte do Programa de Incentivo ao Desporto 
Universitário da Universidade Federal de Lavras coordenado pela Associação 
Acadêmica de Esportes em parceria com a Pró – Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários - PRAEC. 
 
O objetivo programa é dar manutenção ao quadro operacional da Associação 
Acadêmica de Esporte favorecendo a estruturação da Coordenação do Desporto 
Universitário da Universidade Federal de Lavras.  
 
A Bolsa de Dirigente Esportivo tem vigência de 10 meses ao ano. 
 
O valor atual da Bolsa Monitor é de R$ 300,00. 
 
O bolsista selecionado deverá cumprir obrigatoriamente 12 horas semanais nas 
atividades da Associação Acadêmica de Esportes. 
 

Requisitos 
 
Ser obrigatoriamente aluno de algum dos cursos de graduação da Universidade 
Federal de Lavras. 
 
Compor o quadro de diretores da Associação Acadêmicas de Esportes. 

 
Ser indicado pelo Conselho de Administração da Associação Acadêmica de Esportes. 
 
Com três faltas não justificadas o diretor perderá perde o direito a bolsa e responde 
legalmente às punições previstas no estatuto da Associação Acadêmica de Esportes. 
A bolsa passará para o próximo indicado. 
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Contato 
 

 

Endereço: 
 

AAE/LEUFLA – Centro de Convivência – Campus Universitário, Caixa Postal 3037, 
Lavras, MG – CEP: 37200-000  
 
Contato: 
 
E-mail: secretaria@leufla.ufla.br website: www.leufla.ufla.br:  
 
Fone Leufla: (35) 3829 5264 
 
Presidente: Fabrício Rezende (35) 9140 5043 

 

Pessoa jurídica: 
 
Associação Acadêmica de Esportes / LEUFLA - CNPJ: 11.789.605/0001-20 

 


