UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE DESPORTOS
COORDENADORIA DE EXTENSÂO E ESINDE
FONES: (48) 3721.9925 – 3721.8527

CRONOGRAMA E EDITAL
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2011/2
A Coordenadoria de Extensão e Escola Infantil de Esportes (ESINDE) publicam o cronograma e o edital
das atividades esportivas oferecidas à comunidade, pelo Centro de Desportos, para o semestre 2011/2:

As matrículas para todas as modalidades serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE pela
Internet, no site www.cds.ufsc.br - (link Extensão – Atividades Físicas para a Comunidade),
por ordem de acesso, conforme o cronograma abaixo:
Obs.: Para minimizar os problemas de grandes congestionamentos na Internet, os períodos
de inscrições foram escalonados. Portanto, atenção nas datas e horários de inscrições para
cada modalidade. Solicitamos, encarecidamente, que as pessoas acessem o site somente nos
dias e horários em que a modalidade pretendida estiver disponível.
TURMAS OFERECIDAS:
As listas com as informações sobre as turmas estarão disponíveis no mural da Coordenadoria de
Extensão/CDS (sala 50 – entre os ginásios 1 e 2) e no site www.cds.ufsc.br, no link Extensão, a partir das 17
horas do dia 22/07/2011.

MATRÍCULAS:
1ª ETAPA
NATAÇÃO INFANTIL - 6 A 13 ANOS
Das
9:30 h às 15:30 h do dia 01/08/2011.
HIDROGINÁSTICA E AQUAFITNESS
Das
16:00 h do dia 01/08 às 9:00 h dia 02/08/2011.
NATAÇÃO ADULTO - MAIS DE 14 ANOS
Das 9:30 do dia 02/08 às 09:00h do dia
03/08/2011.
TODAS AS TURMAS DE DANÇAS
Das 9:30 h às 15:30 h do dia 03/08/2011.
DEMAIS MODALIDADES NÃO AQUÁTICAS
Das
16:00 h do dia 03/08 às 9:00 h do dia 04/08/2011

ATENÇÃO:
Nesta etapa, só é permitido efetuar uma matrícula
por pessoa (CPF), com exceção das crianças (que
poderão usar o CPF do pai ou da mãe). O
pagamento da inscrição não será reembolsado Prazo para pagamento do boleto bancário:
05/08/2011.

TODAS AS TURMAS COM VAGAS REMANESCENTES
Das 9:30 h do dia 04/08 às 9:00 h dia 05/08/2011

2ª ETAPA
MODALIDADES AQUÁTICAS: NATAÇÃO (INFANTIL
E ADULTO), HIDROGINÁSTICA E AQUAFITNESS
Das 9:30 h às 15:30 h do dia 9/08/2011

Nesta etapa, será permitido mais de uma matrícula por

DEMAIS MODALIDADES NÃO AQUÁTICAS
Das 16:00 do dia 09/08 às 9:00h do dia
10/08/2011.
TODAS AS TURMAS COM VAGAS REMANESCENTES
Das 9:30 h do dia 10/08/2011 às 9:00 h do dia
11/08/2011

pessoa, inclusive para aqueles que já se matricularam
na 1ª etapa. O pagamento da(s) inscrição(ões) não será
reembolsado – Prazo para pagamento do boleto
bancário: 11/08/2011

INÍCIO E TÉRMINO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:
INÍCIO: 15/08/2011

TÉRMINO: 02/12/2011

PERÍODO PARA MUDANÇA DE TURMA:
Dias 16 e 17/08/11, A mudança de turma poderá ser efetuada na Coordenadoria de Extensão do CDS,
das 08:30 às 11:00 h e somente dentro de uma atividade com mesmo valor de taxa, desde que haja vaga. O
das 14:00 às 17:00 h
participante deverá estar munido da ficha de inscrição e comprovante de
pagamento.

MATRÍCULAS DAS VAGAS REMANESCENTES:
Das 19:00 h do dia
19/08/2011 até as
9:00 h do dia
23/08/2011.

Último período de matrícula, para as turmas que ainda dispõem de vagas: será
permitido mais de uma matrícula por pessoa, inclusive para aqueles que já se
inscreveram nas etapas anteriores. O pagamento da(s) inscrição(ões) não será
reembolsado – Prazo para pagamento do boleto bancário: 23/08/2011

DIAS SEM ATIVIDADES:
07 de setembro
12 de outubro
02 de novembro
14 de novembro
15 de novembro

Independência do Brasil - Feriado Nacional (Lei 662/49)
Nossa Senhora Aparecida -Feriado Nacional (Lei 6802/80)
Finados – Dia Santificado
Dia não letivo
Proclamação da República – Feriado Nacional (Lei 662/49)

VALIDADE DAS INSCRIÇÕES
As inscrições nas turmas ofertadas para 2011/2 são válidas apenas para o período de
15/08/2011 a 03/12/2011 (16 semanas).
PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá certificar-se de que preenche os requisitos
exigidos, como por exemplo, faixa etária.
Na primeira etapa de matrícula, o participante poderá inscrever-se em apenas uma turma.
Não caberá reembolso da taxa.
PARA INSCREVER-SE O PARTICIPANTE DEVERÁ:
1. Acessar o site www.cds.ufsc.br, link Extensão – Atividades Físicas para a Comunidade,
conforme o cronograma.
2. Selecionar a turma desejada.
3. Preencher integralmente a ficha de inscrição (CPF, Nome completo, SIAPE (servidores da
UFSC), Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Estado, País, Telefone de contato, Data de nascimento,
E-mail).
4. Conferir os dados, especialmente a turma selecionada.
5. Imprimir a ficha de inscrição, pois ela contém todas as informações necessárias, como
horário e local da atividade.
6. Gerar e imprimir o boleto bancário.

7. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição usando o boleto impresso, ATÉ A DATA DO
VENCIMENTO
Esse pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do território nacional
(observando o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de autoatendimento ou via Internet (observando o horário estabelecido pelo banco para quitação na
data). Passado o prazo do pagamento, a matrícula é automaticamente cancelada. A
inscrição só será efetivada após a Coordenadoria de Extensão ser notificada, pelo Sistema
Bancário, do pagamento da taxa de inscrição.
Os três primeiros servidores da UFSC que se inscreverem em cada turma ofertada
(informando o número do SIAPE), terão o desconto de 50% do valor da taxa. O desconto é
válido apenas para uma única matrícula por servidor e não é estendido aos seus
dependentes. Estes servidores deverão apresentar no primeiro dia de aula, além da ficha de
inscrição com o comprovante de pagamento, o último contra cheque.
O correto preenchimento da ficha de inscrição, inclusive a escolha da turma e pagamento
do boleto até a data do vencimento são de inteira responsabilidade do participante.
A Coordenadoria de Extensão não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas
de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos
dados ou a impressão da ficha de inscrição e/ou boleto bancário.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. O valor da taxa de contribuição é único para o período de realização das atividades.
2. Levar a ficha de inscrição com o comprovante de pagamento no 1º dia de aula. Os
servidores da UFSC que obtiveram desconto na respectiva turma, deverão apresentar,
também, o último contra cheque.
3. A maioria das atividades é ministrada por estudantes do Curso de Educação Física, sob a
coordenação de um Professor do Departamento de Educação Física. Considerando que as
atividades são de extensão e não de ensino, a Coordenadoria de Extensão não emitirá nota
e/ou freqüência.
4. Para as atividades aquáticas, será obrigatório o uso de sunga/maiô de cor escura (de
preferência preto ou azul marinho) e touca; óculos opcional. Não esquecer toalha e chinelo.
5. Temperatura da água da piscina: 22oC a 28oC.
6. Profundidade das piscinas: Piscina adaptada: 1,50 m; Piscinas 1, 2, 3 e 4 : 1,80 m.
A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE IMPLICARÁ EM CIÊNCIA E ACEITAÇÃO
DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO.

