
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal 

 

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF) foi extinta pelo 
Decreto nº 21.396, de 31 de julho de 2000, publicado no DODF nº 146, de 01 de 
agosto de 2000, que delegou à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal (SEDF, a competência para praticar atos e adotar medidas necessárias 
à gestão da entidade. 
 A Secretaria Adjunta de Educação situa-se em três edifícios no Distrito 
Federal. A Sede I está localizada no Setor Bancário Norte - Quadra 02 Bloco C - 
Edifício Phenícia; a Sede II é na Asa Norte, Módulo D - SGAN 607, e a Sede III 
fica no SIA - SAPS Área especial - lote E. 
 Atualmente, a instituição conta com cerca de 45 mil servidores, incluindo, 
profissionais das carreiras magistério público e, também, assistência à 
educação. 
 A SEDF atua no território do Distrito Federal, em 697 instituições de 
educação, divididas em 14 Coordenações Regionais de Ensino, sendo 629 
escolas de Educação Básica, 5 Centros de Ensino Profissional, além de 11 
Centros Interescolares de Língua, 37 Centros de Educação da Primeira infância 
e, ainda, 13 Centros de Ensino Especial. 
 Contando com mais de 35 serviços prestados junto à comunidade do DF, 
a Secretaria Adjunta de Estado de Educação tem como missão proporcionar 
uma educação pública gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser 
humano, para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e 
política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da 
permanência com  êxito no percurso escolar de todos os estudantes.  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 SERVIÇOS: 

ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS 
 
 DESCRIÇÃO  
 Procedimento pedagógico que visa o ajustamento e acompanhamento do 
novo currículo e da nova matriz curricular, destinados à estudantes de outras 
instituições educacionais.  
 
  DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 A análise da documentação apresentada é realizada pela Secretaria 
Escolar e Equipe Pedagógica.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria da Unidade Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar.  
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar.  
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO 
 Alimentação a todos os estudantes da educação básica. O Programa de 
Alimentação  Escolar – PAE/DF, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte 
e Lazer do Distrito Federal atende a um total de 360.360 estudantes e serve o  
total de  64.192.095 refeições, nos 200 dias letivos, nas 651 instituições de 
ensino da SEDF.  
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Estudantes matriculados na rede pública de ensino do DF.   



 
 

 
 

 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Alimentação Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 SGAN 607, Projeção D, Sala 106 - Asa Norte 
  
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
 Das 8h às 12h e das 14h às 18h  
 
 CONTATO 
 (61) 3901-1877  
 
 PRAZO DE ATENDIMENTO 
 Após a matrícula. 
 
ESTUDANTE GESTANTE 
 
 DESCRIÇÃO 
 Benefício concedido à estudante gestante, com vistas à realização de 
exercícios domiciliares individualizados e com acompanhamento da unidade 
escolar pelo prazo previsto na Constituição Federal de 1988, para licença 
maternidade, qual seja, 180 (cento e oitenta) dias. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Apresentar documento comprobatório de afastamento: Atestado Médico 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Direção/Secretaria da Unidade Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Unidade Escolar. 



 
 

 
 

  
 CONTATO 
 Na própria Instituição Educacional/Unidade Escolar.  
 
ESTUDANTE ATLETA 
 
 DESCRIÇÃO  
 Benefício concedido ao estudante que participa de competições e/ou 
eventos oficiais representando a unidade escolar, a comunidade, clubes ou 
federações esportivas. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Comprovar convocação para participar das competições e/ou eventos 
oficiais. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Direção da Unidade Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar.  
 

CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
 6.1. DESCRIÇÃO 
 Procedimento pedagógico que permite a unidade escolar considerar 
concluídos os estudos realizados com aproveitamento pelo estudante, em 
determinados componentes curriculares. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 



 
 

 
 

 Apresentação de documento escolar que comprove a autenticidade e 
regularidade dos estudos realizados, para análise e decisão pela equipe pedagógica 
da unidade escolar. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Direção/Secretaria da Unidade Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
AVANÇO DE ESTUDOS 
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento pedagógico que permite o avanço de estudos a períodos mais 
adiantados, quando assim indicarem a potencialidade do estudante, seu progresso 
nos estudos e suas condições pedagógicas de ajustamento aos períodos 
subsequentes. Os critérios para adoção do avanço de estudos estão expressos no 
Art. 233 do Regimento Escolar da Rede Pública. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Deve ser requerido por um professor e atendidos os critérios 
estabelecidos no artigo 161 da Resolução n° 1/2012 do Conselho de Educação 
do Distrito Federal (CEDF), alterada pela nº 1/2014-CEDF. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL  
 Equipe Pedagógica da Unidade Escolar.  
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula.  



 
 

 
 

 
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
BOLETIM ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO 
  O documento escolar que apresenta o resultado bimestral/trimestral 
obtido pelo estudante no decorrer do ano letivo. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Emitido pela Unidade Escolar após o término de cada período letivo.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria Escolar. 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Direção ou Secretaria Escolar da própria Unidade Escolar de matrícula.  
 
CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) 
  
 DESCRIÇÃO 
 Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) têm o objetivo de oportunizar 
aos estudantes da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer do Distrito Federal a prática e o conhecimento técnico e tático de 
diferentes modalidades esportivas.  
 As aulas são gratuitas e exclusivas aos estudantes da rede pública de 
ensino, realizadas no contra turno escolar. 
 Os pólos do Projeto estão localizados nas 14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de  Ensino e as inscrições são feitas diretamente com os professores.  



 
 

 
 

 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 - Declaração de escolaridade expedida pela Unidade Escolar. 
 - Estudantes de 8 a 17 anos. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenações Regionais de Ensino da SEDF por meio das Gerências de 
Educação Básica. 
 
 ENDEREÇO 
 - Área nº 05, Setor Tradicional, Brazlândia – DF; 
 - QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte – DF; 
 - EQ 17/27, Área Especial, Setor Oeste, Gama – DF; 
 - QE 38, Área Especial D, Guará II – DF; 
 - Av. Contorno, A/E 06, lotes H/N, Núcleo Bandeirante – DF; 
 - DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas, Paranoá – DF; 
 - Setor Educacional, lotes C/D, Planaltina – DF; 
 - SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar III – Asa Norte – DF; 
 - Quadra 203, lote 32, Av. Recanto das Emas, Recanto das Emas DF; 
 - QS 104, conj. 05, lote 01, loja 01, Samambaia Sul – DF; 
 - EQ 215/315, Área Especial, CAIC, Santa Maria Norte – DF; 
 - Quadra 05, Conj. A, Área Especial, CAIC UNESCO, S. Sebastião 
 - Quadra 4, Área Especial 4, Sobradinho – DF; 
 - QSD 11, Lotes 05/07/09 - Edifício Eldorado, Taguatinga Sul – DF 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Manhã e tarde. 
 
 CONTATO 
 Brazlândia - (61) 3901-3683 
 Ceilândia - (61) 3901-6646 
 Gama - (61) 3901-8093 
 Guará - (61) 3901-6657 
 Núcleo Bandeirante - (61) 3901-4337 
 Paranoá - (61) 3901-7552 



 
 

 
 

 Planaltina  - (61) 3901-4472 
 Plano Piloto/ Cruzeiro - (61) 3901-8150 
 Rec. Das Emas - (61) 3901-1549 
 Samambaia - (61) 3901-7944 
 Santa Maria - (61) 3901-6593 
 São Sebastião - (61) 3901-8343 
 Sobradinho - (61) 3901-4094 
 Taguatinga - (61) 3901-8046  
 
CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUA - CIL 
 
 DESCRIÇÃO  
 A Rede Pública de Ensino dispõe de 11 unidades de Centros de Línguas. 
Estudantes matriculados na rede pública de ensino, a partir do 6º ano do ensino 
fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 2º e 3º segmentos, 
podem concorrer a uma vaga e estudar Inglês, Francês ou Espanhol, no 
contraturno. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Os contemplados receberão uma notificação da SEDF com orientações para 
efetivação da matrícula. 

 
 ENDEREÇOS/TELEFONES 

- Brazlândia - Quadra 2, Área Especial 7 - 3901-3671 
- Ceilândia - QNM 13, Área Especial (Ceilândia Sul) - 3373-2923 / 3901-
3746 
- Gama - Entrequadras 16/18, Praça 2, Área Especial, Setor Central - 
3901-8111 
- Guará - QE 7, Lote Q - 3901-3697 /3901-4436 
- Planaltina - Quadra 3/4, Lote H, Setor Residencial Leste  - 3901-4440 
- Plano Piloto - SGAS 907/908 Sul, Módulos 25/26 - 3901-7613 / 3901-
7619 

 L2 Sul, 611/612 - 3901-7604 / 3901-4359 / 3901-7603 
- Recanto das Emas - Quadra 306, Área Especial, Avenida Monjolo - 
3332-1757 



 
 

 
 

- Santa Maria - CL 310, Conjunto H, Área Especial 
- Sobradinho - Quadra 11, Área Reservada 1 - 3901-4099 / 3901-4096 
- Taguatinga - CSB 2/3, Área Especial - 3352-6244 / 3901-6771 

 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento do Centro Interescolar de Línguas. 
 
CERTIFICAÇÃO ENCCEJA 
 
 DESCRIÇÃO 
 Emissão de Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental e/ou 
Histórico Parcial, aos estudantes que tenham obtido pontuação exigida. 
  
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Dirigir-se a uma escola certificadora, constante em portaria específica, definida 
anualmente. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
CERTIFICAÇÃO ENEM 
 
 DESCRIÇÃO 
 Emissão de Certificado de Conclusão ou Declaração Parcial de Proficiência, 
aos estudantes que tenham obtido pontuação exigida. 
 



 
 

 
 

 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Dirigir-se a uma escola certificadora constante em portaria específica, definida 
anualmente. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
CRECHE E PRÉ-ESCOLA 
 
 DESCRIÇÃO 
 Inscrições para Creche e Pré-Escola (de 0 a 5 anos em tempo integral), 
em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas, seguindo o 
Manual de Procedimentos disponível no link: 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/manual_creche_abr15.pdf 
  
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Documentos obrigatórios: 
  – Certidão de Nascimento / Documento de identidade da criança – 
documento obrigatório (original e cópia); 
 – Comprovante de residência ou do endereço do trabalho do pai/mãe ou 
responsável legal – documento obrigatório (original e cópia); 
 – CPF ou RG do pai, mãe ou responsável legal – documento obrigatório 
(original e cópia). 
 Caso o responsável se enquadre em algum dos critérios listados abaixo, 
deverá apresentar documentos comprobatórios no momento da inscrição: 



 
 

 
 

 *Baixa Renda: Criança cuja família participa de algum programa de 
assistência social. 
 *Medida Protetiva: Criança em situação de vulnerabilidade social. 
 *Risco Nutricional: Criança em estado de vulnerabilidade nutricional, com 
declaração da Secretaria de Saúde. 
 * Mãe Trabalhadora: Criança cuja mãe é trabalhadora, formalmente ou 
informalmente. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Gerências de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, 
das Coordenações Regionais de Ensino. 
 

 ENDEREÇO 
 Endereços disponíveis no link: 
http://www.se.df.gov.br/component/k2/item/2777-
coordena%C3%A7%C3%B5esregionais-de-ensino.html  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 As inscrições ocorrem somente no último dia útil de cada mês.  
 
 CONTATO 
 Telefones disponíveis no link:
 http://www.se.df.gov.br/component/k2/item/2777-
coordena%C3%A7%C3%B5esregionais-de-ensino.html 
 
CREDENCIAMENTO DE NOVAS ESCOLAS 
 
 DESCRIÇÃO 
 Atendimento e orientações às pessoas interessadas em iniciar uma oferta 
de ensino ou modalidade de ensino. Ou, ainda, regularizar o funcionamento de 
instituições educacionais não credenciadas. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Preenchimento de formulário específico disponibilizado no site da SEDF 
(aba Educação no DF/ pasta Rede Particular/ subpasta Autuação de Processos). 



 
 

 
 

 Anexar documentação exigida no artigo 101, da Resolução nº1/2012-CEDF, 
alterada pela nº 1/2014-CEDF, disponibilizada no site do Conselho de Educação do 
Distrito Federal.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE  
 
 ENDEREÇO 
 SBN, Quadra 02, Bloco C — Edifício Phenícia – 9º andar – Asa Norte – 
Brasília, 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Segunda à Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h - (61) 3901 8164  
 
 CONTATO 
 (61) 3901 3217  
 
DEFICIENTE AUDITIVO 
 
 DESCRIÇÃO 
 Atendimento complementar aos estudantes surdos. Promove capacitação 
para os professores. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Procurar diretamente o Centro de Atendimento ao Surdo - CAS.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Centro de Atendimento ao Surdo – CAS. 
 
 ENDEREÇO 
 SGAS, 911/912, conjunto E, CEE 01 de Brasília – DF. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h.   
 



 
 

 
 

DEFICIENTE VISUAL 
 
 DESCRIÇÃO 
 Atendimento complementar aos estudantes com deficiência visual.  
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Procurar diretamente o Centro de Atendimento Pedagógico - CAP.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação do Centro de Atendimento Pedagógico - CAP.  
 
 ENDEREÇO 
 SGAS, 612, CEE Deficientes Visuais, Brasília – DF. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h.   
 
DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES (REDE PÚBLICA) 
 
 DESCRIÇÃO 
 Prestação de informações legais sobre a vida escolar do estudante 
matriculado na rede pública. 
 Os direitos dos estudantes estão expressos no artigo 306 do Regimento 
Escolar. 
 Os deveres dos estudantes estão expressos no artigo 307 do Regimento 
Escolar. 
 http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/regimento_escolar_
redepublica_2015.pdf 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Sempre que demandado pelo interessado. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE. 
 



 
 

 
 

 ENDEREÇO 
 SBN, Quadra 02, Bloco C – Edifício Phenícia – 9º andar – Asa Norte – 
Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
 Segunda a Sexta , das 9h às 12h e das 14h às 18h. 
 
 CONTATO 
 (61) 3901 3259 
 geterp.cosine@gmail.com  
  
DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES (REDE PRIVADA) 
 
 DESCRIÇÃO 
 Prestação de informações legais sobre a vida escolar do estudante 
matriculado na rede privada de ensino, em consonância com o Regimento 
Escolar aprovado para cada Instituição Educacional credenciada ou 
recredenciada. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Sempre que demandado pelo interessado. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE. 
 
 ENDEREÇO 
 SBN, Quadra 02, Bloco C – Edifício Phenícia – 9º andar – Asa Norte – 
Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h. 
 
 CONTATO 
 (61) 3901 3180 – GOTIES. 
 gotie.cosine@gmail.com (Rede Privada).  



 
 

 
 

 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EJA)  
 
 DESCRIÇÃO 
 Oferta destinada para o 2º (6º ao 9º do Ensino Fundamental) e 3º (Ensino 
Médio) segmentos. A mediação didático-pedagógica. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Originais e cópias dos seguintes documentos: 
 1. RG e CPF; 
 2. Histórico Escolar do nível anterior; 
 3. Histórico Escolar ou Declaração Provisória de Matrícula (DEPROV) do 
nível atual; 
 4. Comprovante de Residência; 
 5. Comprovação de Necessidade Especial (opcional): cópias de laudos. E 
mais: 
 Número de telefone fixo; 
 3 fotografias 3x4; 
 1 e-mail próprio e ativo. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Centro de Educação de Jovens e Adultos (CESAS)  
 ENDEREÇO: 
 Cesas- L2 Sul, SGAS 602 - Projeção D (ao lado da Escola de Música) – Asa 
Sul - Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
 Das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
 
 CONTATO 
 (61) 3901-7592 
 coord.eadcesas@se.df.gov.br  
 
 
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 



 
 

 
 

 
DESCRIÇÃO  

 Os Centros de Educação Profissional da SEEDF visam formar e qualificar  
profissionais no âmbito da educação profissional de Nível Básico (Formação 
Inicial e Continuada) e de Nível Médio em diversas áreas de atuação, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino nas formas presencial e a distância. 
São oferecidos cursos técnicos nas áreas de administração, informática, 
enfermagem, nutrição, saúde bucal, telecomunicações e eletrônica. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 

Conforme Edital a ser publicado. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria do Centro de Educação Profissional. 
 
 CONTATOS 

- Centro de Educação Profissional de Ceilândia 

www.cepceilandia.df.gov.br /  

Telefone: 3376-2105 

- Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília 

www.etb.com.br 

Telefone: 3901-6767 

- Centro de Educação Profissional de Saúde de Planaltina 

Telefone: 3901-6581 

www.cepsaude.net.br 

- Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília 

www.emb.se.df.gov.br 

Telefone: 3901-7688 / 3901-7594 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento do Centro de Educação Profissional 



 
 

 
 

 
 
ENSINO ESPECIAL 
  
 DESCRIÇÃO 
 Escolas especializadas para atendimento complementar a estudantes 
com deficiência incluídos em escolas regulares e para estudantes com maior 
grau de comprometimento em caráter exclusivo. São ofertados: 
 - Currículo Funcional; 
 - Oficinas pedagógicas; 
 - Educação Física; 
 - Dança; 
 - Musicoterapia; 
 - Serviço de orientação ao trabalho. 
 Para ter acesso a esse serviço, o estudante deverá  estar matriculado em 
escola regular ou, após avaliação da equipe especializada de apoio a 
aprendizagem (EEAA), ser matriculado no próprio Centro de Ensino Especial. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Procurar diretamente as secretarias dos Centros de Ensino Especial e 
solicitar ava-liação para o estudante.  
 SETOR RESPONSÁVEL  
 Centros de Ensino Especial. 
 
 ENDEREÇOS 
 - CEE 01 de Brasília, SGAS 911/912, conjunto E, Brasília – DF; 
 - CEE Deficientes Visuais, SGAS 612, Brasília – DF; 
 - CEE 02 de Brasília, SGAS 612, Brasília – DF; 
 - CEE 01 de Brazlândia, EQ 2/4, ÀE, Setor Norte – Brazlândia – DF; 
 - CEE 01 de Ceilândia, EQNP 10/14, Setor P Sul, Ceilândia – DF; 
 - CEE 02 de Ceilândia, QNO 12, Área Especial G, Ceilândia – DF; 
 - CEE 01 do Gama, EQ 55/56, ÀE 2, Setor Central, Gama – DF; 
 - CEE 01 do Guará, QE 20, lote A, Área Especial 01, Guará – DF; 
 - CEE 01 de Planaltina, Setor Educacional, lote 01, Planaltina – DF; 
 - CEE 01 de Taguatinga, QNJ 20, Área Especial 12, Taguatinga – DF; 



 
 

 
 

 - CEE 01 de Samambaia, QR 303, Samambaia Sul – DF; 
 - CEE01 de Santa Maria, QR 208, Santa Maria Sul – DF; 
 - CEE 01 de Sobradinho, Quadra 14, Área Especial, Sobradinho - DF. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h. 
 
 CONTATO 
 - CEE 01 de Brasília 3901-7626; 
 - CEE Deficientes Visuais 3901-7607; 
 - CEE 02 de Brasília 3901-7608; 
 - CEE 01 de Brazlândia 3901-3665; 
 - CEE 01 de Ceilândia 3901-6870; 
 - CEE 02 de Ceilândia – 3901-8345; 
 - CEE 01 do Gama 3901-8129; 
 - CEE 01 do Guará 3901-3709; 
 - CEE 01 de Planaltina 3901-4475; 
 - CEE 01 de Taguatinga 3901-6749; 
 - CEE 01 de Samambaia 3901-7744; 
 - CEE 01 de Santa Maria – 3901-6614; 
 - CEE 01 de Sobradinho 3901-4101; 
 
EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS (CONCLUSÃO)  
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento pelo qual se estabelece a equivalência de curso ou de 
estudos de Nível Médio concluídos no exterior. Deverão ser submetidos à 
análise do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Preencher formulário específico disponível no site www.cedf.se.df.gov e 
apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: 
 – Histórico Escolar expedido pela escola estrangeira, autenticado no 
consulado brasileiro do país de origem; 



 
 

 
 

 – Certificado de Conclusão de Curso feito no exterior, quando for o caso, 
autenticado no consulado brasileiro do país de origem; 
 – Tradução juramentada de todos os documentos expedidos pela escola 
estrangei- ra, com exceção dos países de Língua Portuguesa; 
 – Histórico Escolar das séries do Ensino Médio, cursadas no Brasil, quando 
for o caso; 
 – Comprovante de Residência no Distrito Federal; 
 – Documento Pessoal. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Conselho de Educação do Distrito Federal-CEDF. 
 
 ENDEREÇO 
 SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 10º andar, Asa Norte – 
Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h às 15h. 
 
 CONTATO 
 (61) 3229 3232 
 cedf.df@gmail.com  
 
EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS (TRANFERÊNCIA) 
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento pelo qual se estabelece a correspondência entre os 
estudos realizados no exterior e àqueles previstos na legislação educacional 
brasileira. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Apresentar à secretaria escolar: 
 - Documentação Escolar devidamente traduzida;  
 - Cópia dos documentos pessoais.  
 



 
 

 
 

 SETOR RESPONSÁVEL 
 Direção/Secretaria da Unidade Escolar.  
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar.  
 
 CONTATO 
 Na própria Unidade Escolar. 
 
ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS 
 
 DESCRIÇÃO  
 Escola regular tendo Libras (Língua Brasileira de Sinais) como primeira 
língua. 
  
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Procurar diretamente a secretaria da escola.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria da escola.  
 
 ENDEREÇO 
 QNH 01/03 A/E01 e 02 Taguatinga Norte. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h.   
 
ESCOLAS CREDENCIADAS (REDE PRIVADA) 
 
 DESCRIÇÃO 



 
 

 
 

 Visualização da situação legal de todas as escolas credenciadas ou em 
processo de recredenciamento junto à Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer do Distrito Federal. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Pesquisa no site da SEDF (aba: Educação no DF/pasta: Rede 
particular/subpasta: Escolas Credenciadas). 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino – COSINE. 
 
 ENDEREÇO 
 SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte – 
Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h as 12 e das 14 às 18h.  
 
 CONTATO 
 (61) 3901 3183 
 E-mail: gedae.cosine@gmail.com  
 
ESCOLAS EXTINTAS 
 
 DESCRIÇÃO 
 Emissão gratuita de certidão de estudos que corresponda à declaração de 
escolaridade cursada pelo interessado.  
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Cópia e original da carteira de identidade.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE. 
  
 ENDEREÇO 



 
 

 
 

 SBN Quadra 02 Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte – Brasília. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Segunda à Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h. 
 (61) 3901 3183 
 
 CONTATO 
 E-mail: gedae.cosine@gmail.com 
 
 PRAZO DE ATENDIMENTO 
 15 dias ressalvados os casos de excepcionalidade. 
 
GINÁSTICA NAS QUADRAS  
 
 DESCRIÇÃO 
 O Programa Ginástica nas Quadras tem como objetivo a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade escolar,  prioritariamente idosos, por meio de 
práticas corporais e atividades sociais. 
 Inscrições gratuitas para membros da comunidade escolar, feitas 
diretamente com os professores do Programa. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS  
 O participante precisa apresentar o atestado médico de saúde.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, por meio das Gerências de 
Educação Básica.  
 
 ENDEREÇO 
 - Área nº 05, Setor Tradicional, Brazlândia – DF; 
 - QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte – DF; 
 - EQ 17/27, Área Especial, Setor Oeste, Gama – DF; 
 - QE 38, Área Especial D, Guará II – DF; 
 - Av. Contorno, A/E 06, lotes H/N, Núcleo Bandeirante – DF; 



 
 

 
 

 - DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas, Paranoá – DF; 
 - Setor Educacional, lotes C/D, Planaltina – DF; 
 - SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar III – Asa Norte – DF; 
 - Quadra 203, lote 32, Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas – 
DF; 
 - QS 104, conj. 05, lote 01, loja 01, Samambaia Sul – DF; 
 - EQ 215/315, Área Especial, CAIC, Santa Maria Norte – DF; 
 - Quadra 05, Conj. A, Área Especial, CAIC UNESCO, S. Sebastião 
 - Quadra 4, Área Especial 4, Sobradinho – DF; 
 - QSD 11, Lotes 05/07/09 - Edifício Eldorado, Taguatinga Sul – DF. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Manhã, tarde e noite. 
 
 CONTATO 
 Brazlândia - (61) 3901-3683 
 Ceilândia - (61) 3901-6646 
 Gama - (61) 3901-8093 
 Guará - (61) 3901-6657 
 Núcleo Bandeirante - (61) 3901-4337 
 Paranoá - (61) 3901-7552 
 Planaltina - (61) 3901-4472 
 Plano piloto - (61) 3901-8150 
 Recanto das Emas - (61) 3901-1549 
 Samambaia - (61) 3901-7944 
 Santa Maria - (61) 3901-6593 
 São Sebastião - (61) 3901-8343 
 Sobradinho - (61) 3901-4094 
 Taguatinga - (61) 3901-8046  
 
HISTÓRICO ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO 
Documento que comprova a vida escolar do estudante, onde são registradas as 
avaliações, a frequência e a carga horária cumprida. 



 
 

 
 

 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Documento de identidade. 
 No caso dos menores de idade, documento de identificação do 
responsável legal. 
 

 SETOR RESPONSÁVEL  
 Secretaria Escolar. 
 
 ENDEREÇO  
 Unidade Escolar de matrícula. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Direção ou Secretaria Escolar da própria Unidade Escolar  de matrícula.  
 
 PRAZO DE ATENDIMENTO 
 A unidade escolar deverá emitir uma declaração provisória, com validade 
de até 30 dias, garantindo a emissão do histórico escolar ao término do prazo 
estabelecido. 
 
INCLUSÃO 
 
 DESCRIÇÃO 
 São ofertadas turmas diferenciadas, em escolas regulares, aos 
estudantes com Deficiência Intelectual, Física, Sensorial, Transtorno Global do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação: 
 - Classes comuns (turmas regulares com estudantes com deficiência 
incluídos); 
 - Classes Especiais (turmas reduzidas compostas exclusivamente por 
estudantes com deficiência Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento); 
 - Turmas de Integração Inversa (turmas reduzidas com estudantes com e 
sem deficiência); 



 
 

 
 

 - Atendimento Educacional Especializado (AEE) (atendimento 
complementar em sala de recursos, na própria escola ou em uma escola mais 
próxima, no turno contrário aos das aulas); 
 - Acompanhamento de monitor e educador social voluntário. (Para o 
estudante ter esse acompanhamento, é necessário estudo de caso com os 
professores regente da sala de recursos e da equipe especializada de apoio à 
aprendizagem - EEAA).  
 O encaminhamento desse profissional é feito pela Coordenação Regional 
de Ensino, conforme disponibilidade. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 As matrículas obedecem ao calendário escolar.   
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenações Regionais de Ensino (CREs). 
 
 ENDEREÇO 
 - Área nº 05, Setor Tradicional, Brazlândia – DF; 
 - QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte – DF; 
 - EQ 17/27, Área Especial, Setor Oeste, Gama – DF; 
 - QE 38, Área Especial D, Guará II – DF; 
 - Av. Contorno, A/E 06, lotes H/N, Núcleo Bandeirante – DF; 
 - DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas, Paranoá – DF; 
 - Setor Educacional, lotes C/D, Planaltina – DF; 
 - SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar III – Asa Norte – DF; 
 - Quadra 203, lote 32, Avenida Recanto das Emas, Recanto das Emas – 
DF; 
 - QS 104, conj. 05, lote 01, loja 01, Samambaia Sul – DF; 
 - EQ 215/315, Área Especial, CAIC, Santa Maria Norte – DF; 
 - Quadra 05, Conj. A, Área Especial, CAIC UNESCO, S. Sebastião - DF; 
 - Quadra 4, Área Especial 4, Sobradinho – DF; 
 - QSD 11, Lotes 05/07/09 - Edifício Eldorado, Taguatinga Sul – DF. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h. 



 
 

 
 

 
 CONTATO 
 - CRE Brazlândia (61) 3901-4342; 
 - CRE Ceilândia (61) 3901-5941; 
 - CRE Gama (61) 3901-8093; 
 - CRE Guará (61) 3901-6657; 
 - CRE Núcleo Bandeirante (61) 3901-4337; 
 - CRE Paranoá (61) 3901-7552; 
 - CRE Planaltina (61) 3901-4464; 
 - CRE Plano Piloto/Cruzeiro (61) 3901-2618; 
 - CRE Recanto das Emas (61) 3901-1549; 
 - CRE Samambaia (61) 3901-7944; 
 - CRE Santa Maria (61) 3901-6593; 
 - CRE São Sebastião (61) 3901-8343; 
 - CRE Sobradinho (61) 3901-4094; 
 - CRE Taguatinga (61) 3901-7808. 
  
INSPEÇÃO 
 
 DESCRIÇÃO 
 Apuração de irregularidades e denúncias relativas às escolas da rede pública 
e privada. 
  
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Demanda formal registrada por meio de eletrônico no site da secretaria ou 
diretamente na ouvidoria.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - COSINE 
 
 ENDEREÇO 
 Quadra 02 Bloco C , Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte – Brasília.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 



 
 

 
 

 Segunda à Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h ou diretamente no site 
da SEDF.  
 
 CONTATO 
 (61) 3901.3259 
 (61) 3901.3180 
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INSTITUIÇÕES CONVENIADAS 
 
 DESCRIÇÃO  
 A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal 
(SEEDF), por meio da Coordenação de Educação Especial (COESP) mantém 
termos de cooperação técnica para atendimento de estudantes com deficiência 
com as seguintes Instituições: 
 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); 
 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de 
Taguatinga e Ceilândia (APAED); 
 - Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais 
(AMPARE); 
 - Sociedade Pestalozzi de Brasília (PESTALOZZI); Associação das Obras 
Pavonianas de Assistência, Centro Educacional da Audição e Linguagem 
―Ludivico Pavoni‖ (CEAL); 
 - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos (APADA); 
 - Associação Nacional de Equoterapia (ANDE BRASIL); 
 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB); 
 - Centro de Ensino de Reabilitação (CER); 
 - Universidade Católica de Brasília - Espaço com Vivências (UCB); 
 - Instituto Cavalo Solidário; 
 - Regimento de Polícia Montada (RPMon). 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Procurar diretamente as Instituições. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 



 
 

 
 

 Secretaria das Instituições. 
 
 ENDEREÇO 
 - APAE: EQN 713/913, lote E, A/E, Asa Norte  - DF; 
 - APAED: QNM 29 Módulo D, Ceilândia – DF; 
 - AMPARE: SHCGN 709, Asa Norte – DF 
 - PESTALOZZI: SCES Trecho 02, Beira Lago, Brasília – DF; 
 - CEAL: SGAN 909, Bloco B, Brasília – DF; 
 - APADA: CRS 515, Bloco B, Nº 27, 1º andar, Asa Sul – DF; 
 - ANDE-BRASIL: Granja do Torto, Lago Norte, Brasília – DF; 
 - IFB: SGAN 610, Módulo D,E,F e G, Brasília – DF; 
 - UCB: QS 07, Lote 01, EPCT, Águas Claras – DF; 
 - CAVALO SOLIDÁRIO: Núcleo Rural Alexandre Gusmão, chácara 3/465, 
DF 180, Ceilândia – DF; 
 - RPMon: DF 075, KM 08, A/E 01, granja Modela, Riacho Fundo I.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12 e das 14 às 18h. 
 
 CONTATO 
 - APAE: (61) 2101-0460 
 - APAED: (61) 3372-2528 
 - AMPARE: (61) 3274-9561 
 - PESTALOZZI: (61) 3224-7641 
 - CEAL: (61) 3349-9944 
 - APADA: (61) 3346-8025 
 - ANDE-BRASIL: (61) 3468-7092 
 - IFB: (61) 2103-2154 
 - CER: (61) 3242-8565 
 - UCB: (61) 3356-9048 
 - CAVALO SOLIDÁRIO: (61) 3501-0316 
 - RPMon: (61) 3910-1968  
 
MATRÍCULA A QUALQUER TEMPO 
 



 
 

 
 

 DESCRIÇÃO 
 Matrícula para estudantes que estão fora da Rede Pública de Ensino e 
queiram matricular seu (sua) filho (a) no decorrer do ano letivo.   
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Declaração de transferência e documentos pessoais do estudante e do 
responsável.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Na própria unidade escolar ou na Coordenação Regional de Ensino da 
região administrativa em que deseja matrícula. 
 
 
 ENDEREÇO 
 De acordo com a opção do responsável.   
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Consultar previamente a Unidade de Ensino. 
 
 CONTATO 
 Presencial em cada unidade escolar, ou por telefone disponível no link:   
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
  
REMANEJAMENTO ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento interno que permite ao estudante, regulamente matriculado(a) 
na rede pública de ensino, mudar para outra escola que seja mais próxima da 
sua residência, do trabalho do(a) estudante ou do(a) responsável, ou para outra 
de sua preferência, no ano letivo subsequente, conforme critérios 
preestabelecidos.  
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Preencher formulário próprio onde o(a) estudante está matriculado(a) e, 
no ato da inscrição, fazer opção por uma ÚNICA unidade escolar. 



 
 

 
 

 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Presencial em cada unidade escolar, ou por telefone disponível no link:  
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 No decorrer do mês de outubro, de acordo com o horário de 
funcionamento de  cada unidade escolar. 
 
 CONTATO 
 Presencial em cada unidade escolar, ou por telefone disponível no link: 
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento interno para confirmar o interesse do(a) aluno(a) 
matriculado(a) no corrente ano, em permanecer na Rede Pública de Ensino, no 
próximo ano letivo.  
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Encaminhamento de documento da unidade escolar para o responsável 
manifestar o interesse na renovação da matrícula na mesma unidade escolar.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria escolar.  
 
 ENDEREÇO 
 Presencial em cada unidade escolar ou por telefone disponível no link:  
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 



 
 

 
 

 No decorrer do mês de outubro, de acordo com o horário de 
funcionamento de cada unidade escolar. 
 
 CONTATO 
 Presencial em cada unidade escolar, ou por telefone disponível no link:  
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
  
TELEMATRÍCULA ENSINO REGULAR  
 
 DESCRIÇÃO 
 - Registra a intenção do cidadão em matricular os filhos na Rede Pública de 
Ensino, para o ano subsequente;  
 -Ocorre no mês de outubro; 
 -Para a intenção de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
os procedimentos de acesso estarão disponíveis em dois momentos do ano (junho-
julho e outubro). 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
  Ter em mãos no momento da ligação:  
  – Nome completo do estudante;  
  – Última série cursada;  
  – CEP da residência ou trabalho;  
  – Nome do responsável.   
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Atendimento telefônico pelo 156 ou pela internet, no site www.se.df.gov.br 
 
 ENDEREÇO 
 Não há atendimento presencial.   
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 No mês de outubro, nos seguintes horários: 
 Dias úteis: das 7h às 21h 
 Sábado, domingo e feriados: das 8h às 18h 
 



 
 

 
 

 CONTATO 
 Atendimento telefônico pelo 156 ou pela internet, no site www.se.df.gov.br 
 
TRANSFERÊNCIA ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO  
 Procedimento interno que permite ao estudante regularmente 
matriculado(a) na Rede Pública de Ensino, mudar de escola em qualquer época 
do ano letivo. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 O responsável pelo estudante deverá procurar a escola de interesse e 
solicitar a reserva de vaga, depois, retornar à escola onde o estudante ainda 
está matriculado e solicitar a transferência.  
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria escolar.  
 
 ENDEREÇO 
 Presencial em cada unidade escolar ou por telefone disponível no link  
http://www.se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 De acordo com o horário de funcionamento de cada unidade escolar.  
 
 CONTATO 
 Presencial em cada unidade escolar ou por telefone disponível no link  
http://www. se.df.gov.br/educacao-df/escolas-do-df.html 
  
TRANSPORTE ESCOLAR  
 
 DESCRIÇÃO 
 Garantir o atendimento de 45.000 estudantes beneficiários do programa 
de transporte escolar. 
 



 
 

 
 

 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Alunos matriculados na rede pública de ensino, residentes em locais onde 
não há transporte público coletivo. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Transporte Escolar.  
  

ENDEREÇO 
 SGAN, 607, Projeção D, Sala 113 - Asa Norte. 
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Das 8h às 12h e das 14h às 18h . 
 
 CONTATO 
 (61) 3901-2394  
 
 PRAZO DE ATENDIMENTO 
 15 dias, a contar da data de solicitação. 
 
UNIFORME ESCOLAR 
 
 DESCRIÇÃO 
 Todos os alunos matriculados na Rede Pública do DF. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
 Disponibilizar o uniforme (02 camisetas) a todos os alunos matriculados 
na Rede Pública de Ensino do DF. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Coordenação de Saúde e Assistência ao Educando. 
 
 ENDEREÇO 
 SGAN 607, Projeção D, Sala 112 - Asa Norte . 
 
 36.5. HORÁRIO DE ATENDIMENTO 



 
 

 
 

 Horário de funcionamento da escola.  
  
 CONTATO 
 (61) 3901-2280  
 
 PRAZO DE ATENDIMENTO 
 Consultar na Unidade Escolar. 
 
VOLTAR A ESTUDAR 
 
 DESCRIÇÃO 
 Procedimento que assegura ao estudante a continuidade dos estudos 
quando verificada a ausência ou incorreções na documentação escolar. 
 
 DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS  
 O secretário escolar deverá analisar o percurso educacional do estudante 
e, com base na legislação vigente, proceder à regularização escolar, devidamente 
registrada em ata. 

Se necessário, o secretário poderá solicitar orientações à 
COSINE/GOTERP. 
 
 SETOR RESPONSÁVEL 
 Secretaria da Unidade Escolar. 
 
 ENDEREÇO 
 Unidade Escolar de matrícula.  
 
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 Conforme funcionamento da Unidade Escolar. 
 
 CONTATO 
 Instituição Educacional/Unidade Escolar. 
 
DÚVIDAS FREQÜENTES  
 



 
 

 
 

 COMO INGRESSAR NO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO? 
 Há duas formas de ingresso: o concurso público para servidor efetivo e o 
processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores. 
 O concurso público para servidor efetivo é regulado por Edital Normativo, apro-
 vado pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização 
 (SEGAD), e tem validade determinada. Os candidatos nomeados estarão sujeitos 
ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das 
fundações públicas distritais, instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de 
dezembro de 2011, e às normas internas da SEEDF. 
 O processo seletivo simplificado para professores temporários ocorre de 
acordo com as necessidades da casa. Destina-se a selecionar candidatos, de 
forma temporária, para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal, visando ao exercício da docência nas unidades 
de ensino da rede pública do DF e em suas conveniadas, exclusivamente para 
suprir a falta temporária de docente efetivo, por afastamentos legais dos 
titulares. Os professores temporários ocupam carências provisórias. As vagas 
estão distribuídas em diversas especialidades, para atuar em educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e educação de jovens 
e adultos.  
 
 O QUE É CARÊNCIA? 
 Carência é o surgimento de uma vaga para professor. Ela pode ser 
provisória ou definitiva. A carência provisória ocorre quando o servidor tem 
algum afastamento temporário e pode retornar. Essa situação é transitória e o 
professor temporário supre a ausência excepcional. A carência definitiva ocorre 
quando não há professor para ocupar o cargo. Decorre, geralmente, de 
aposentadorias, exonerações e falecimentos. Essa situação enseja a 
necessidade de novo concurso público. 
 
 QUAL O PROCEDIMENTO PARA CONTRATAR UM PROFESSOR 
TEMPORÁRIO? 
 Após identificada a necessidade de contratar um temporário para 
substituir um professor efetivo afastado, por exemplo, por motivo de saúde,  a 
escola abre uma carência e notifica a Gerência de Gestão dos Profissionais em 



 
 

 
 

Educação (GPROF) da sua respectiva Regional de Ensino. A GPROF então 
consultará o Banco de Reservas da SEDF e convocará, através de sistema 
informatizado, o próximo candidato na listagem de aprovados. 
 
OUVIDORIA 
 
A OUVIDORIA É UM ESPAÇO PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE O CIDADÃO E O 
GOVERNO 

Ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a 
transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve para que 
os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, informações e 
denúncias, representando seus interesses perante o Governo de forma 
democrática. 
COMO FUNCIONA A REDE DE OUVIDORIAS DO GOVERNO DE BRASÍLIA 

A rede é composta pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF e as 
ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado de Gestão de 
Ouvidorias – SIGO (Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subsecretaria da 
Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena tecnicamente os trabalhos 
das ouvidorias especializadas. 
O QUE É UMA OUVIDORIA ESPECIALIZADA 

É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada órgão ou 
entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para cadastrar, analisar e 
tramitar as manifestações recebidas, acompanhando seu andamento até a 
resposta final. 
As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de informação, com 
base na Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012). 

  

QUAL É O PAPEL DO OUVIDOR 

 Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio do registro 
de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, informações e 
denúncias) e respondê-las;  Atender com cortesia e respeito;  Encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes do órgão / 
entidade, acompanhando sua apuração;  Garantir o cumprimento dos prazos previstos em lei para o atendimento das 
demandas registradas; 



 
 

 
 

 Elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para a melhoria 
dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília. 

 
EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA 

Para que o atendimento não seja prejudicado, serão utilizados formulários 
impressos em qualquer um dos canais de contato. 
 

 
A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 

Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma satisfatória e 
no prazo da lei,  

procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201, 
ou registre sua demanda em www.ouvidoria.df.gov.br e 

 informe no texto o protocolo anterior que gerou a insatisfação. 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal 

 

SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL-DF passou 

a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Educação, por meio do Decreto nº 

36.828, de 22 de outubro de 2015, denominando-se Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEEDF, que teve sua estrutura administrativa 

disposta nos anexos I, II e III do referido Decreto.  

 

 Em virtude da fusão das Pastas, procedimentos e fluxogramas não serão 
detalhados, visto constarem de instrumentos normativos que se encontram em fase 
de reformulação. Porém, serão citadas as normas vigentes para nortear as 
solicitações dos cidadãos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E 
LAZER DO DISTRITO FEDERAL - CONEF-DF 

 

Apresentação 

O Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal - CONEF-DF 

é um órgão consultivo de caráter permanente e tem como competência o 

planejamento, a normatização, a fiscalização e a coordenação da Educação Física, 

Desporto e Lazer do Distrito Federal. 

O CONEF-DF foi criado pela Lei Orgânica do DF no ano de 1993 e somente com 

a promulgação da Lei nº 4.879 em 09/07/2012 passou de fato a funcionar. 

O CONEF-DF é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, Esporte 

e Lazer composto por representantes do governo: Secretaria de Estado de Educação 

do DF, Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do 

DF, Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, Representante 

de Notório Saber Esportivo e Administrações Regionais - Secretaria de Estado de 

Gestão do Território e Habitação do DF e da sociedade civil: Federação Esportiva do 

Distrito Federal, Segmento Esportivo Universitário, Atletas do Distrito Federal, Esporte 

para Pessoas com Deficiência e Conselho Regional de Educação Física do DF, sendo o 

seu Presidente o próprio Secretário de Estado. 

O funcionamento do CONEF-DF se dá por meio de reuniões Plenárias Ordinárias 

mensais, das 10 às 12 horas, em sua sede, localizada à E.Q.S - Entre Quadra Sul 

106/107 - APE - Lote B - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.345-400, e Extraordinárias, 

quando for o caso. 

Além disso, são previstas 4 (quatro) Comissões: 

 Política do Esporte; 

 Legislação e Normas; 

 Orçamento e Finanças; e, 

 Programas e Projetos. 

 

O calendário das reuniões Plenárias Ordinárias e das Comissões está disponível 

no site da Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer - SAD, aba CONSELHOS clicando em 

CONEF e em seguida em CALENDÁRIO do ano que desejar.  



  

 

Havendo necessidade, ainda poderão ser constituídas Comissões Temporárias e 

Grupos de Trabalho. 

Tipo de serviço prestado 

As reuniões Plenárias, Ordinárias ou Extraordinárias, das Comissões e outras 

que se fizerem necessárias são abertas ao público interessado em discutir a Política de 

Educação Física, Desporto e Lazer do DF.  

Normas e Regulamentações  

 Lei Orgânica do DF - Ato das Disposições Transitórias 

 

 Lei Nº 2.301, de 21 de janeiro de 1999 - Criação da Secretaria de Esporte 

e sua estrutura - CONEF-DF já fazendo parte desta estrutura 

 

 Lei Nº 2.350, de 22 de abril de 1999 - Complementação da Lei nº 2.301-99 

 

 Lei Nº 2.625, de 17 de novembro de 2000 - Institui CONEF-DF 

 

 Decreto Nº 22.766, de 04 de março de 2002 - Regimento Interno CONEF-

DF 

 

 Lei Nº 4.879, de 09 de julho de 2012 - Lei CONEF atual 

 

 Decreto Nº 35.071, de janeiro de 2014 - Regimento Interno CONEF-

DF atual 
 

Como acessar o CONEF-DF 

Por e-mail: conselho.sesp@gmail.com  

Pessoalmente: E.Q.S - Entre Quadra Sul 106/107 - APE - Lote B - Asa Sul 

- Brasília/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE 
APOIO AO ESPORTE - CONFAE 

 

Apresentação 

O Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE é um 

órgão colegiado e deliberativo, de natureza contábil, com prazo indeterminado de 

duração e tem como função administrar os recursos capitalizados e recebidos pelo 

Fundo de Apoio ao Esporte - FAE, que podem: 

I - Proporcionar a todas as camadas da população o livre acesso à prática de 

atividades esportivas; 

II - Difundir as manifestações esportivas do Distrito Federal e apoiar os seus 

respectivos praticantes; 

III - Promover e desenvolver o esporte amador do Distrito Federal, por meio de 

intercâmbio nacional e internacional; 

IV - Contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades físicas, 

desportivas e recreativas; 

V - Tornar o produto esportivo do Distrito Federal expressivo; e 

VI - Propagar a informação esportiva com qualidade. 

 

O CONFAE foi constituído por meio da Lei Complementar nº 326, de 

04/10/2000, regulamentada por meio do Decreto nº 21.933, de 31/01/2001. 

Posteriormente, a Lei Complementar nº 861 de 11/03/2013, alterou a Lei 

Complementar nº 326 e o Decreto nº 34.522, de 16/07/2013, aprovou o novo 

regulamento do FAE e o regimento interno do CONFAE. 

 

O CONFAE é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e 

Lazer do Distrito Federal - SEEDF, composto por representantes do governo:  

Secretarias de Estado do Esporte e Lazer, de Educação, da Fazenda e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da sociedade civil: Associação das Federações Desportivas do 

Distrito Federal, segmento Esportivo Universitário, Associação dos Atletas do DF e 

Associação dos Representantes do Esporte para Pessoas com Deficiência, sendo o seu 

Presidente o próprio Secretário de Estado. 

 

O funcionamento do CONFAE se dá por meio de reuniões Plenárias Ordinárias 

mensais, das 9 às 12h, na Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer - SAD, localizada no 



  

 

Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha - Portão 5 - 1º Subsolo, Brasília/DF, 

conforme cronograma abaixo, e extraordinárias, quando for o caso. 

 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

QUINTA QUINTA QUARTA QUINTA QUINTA QUINTA 

09/07 06/08 02/09 01/10 05/11 03/12 

 

Além disso, são previstas 4 (quatro) Comissões: 

 Legislação e Normas; 

 Orçamento e Finanças; 

 Projetos e Convênios; e, 

 Análise Final de Prestação de Contas 
 

O Calendário das Reuniões Plenárias está disponível no site da SAD, aba 

CONSELHOS clicando em CONFAE e em seguida em CALENDÁRIO. 

 

 Havendo necessidade, ainda poderão ser constituídas Comissões Especiais e 

Grupos de Trabalho.   
 

Normas e Regulamentações  

 

 Lei Complementar nº 326, de 04 de outubro de 2000 

 Lei Complementar nº 861, de 11 de março de 2013 

 Decreto nº 34.522, de 16 de julho de 2013 

 

Como acessar o CONFAE 

Horário de Atendimento: 

De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h  

Por e-mail: fundo.esporte@gmail.com  

Pessoalmente: Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha Portão 5 - 

2º subsolo - Sala 31 - Brasília/DF. 

 

 

 



  

 

 

APOIO A EVENTOS 
 

Tipo de serviço prestado 

A Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer – SAD/SEEDF apoia eventos 

promovidos por pessoas jurídicas, órgãos públicos, entidades governamentais e não 

governamentais sem fins lucrativos, com recursos materiais de infraestrutura e 

logística, os quais poderão ser destinados ao fomento das práticas esportivas nos 

seguintes eixos: 

 

a) esporte de alto rendimento; 

b) esporte educacional; 

c) esporte de participação; e, 

d) lazer. 

Quais são os requisitos para solicitar o serviço? 

A solicitação deve ser feita, exclusivamente, por uma Entidade Sem Fins 

Lucrativos que deverá: 

        

a) Desenvolver atividades regimentais ou estatutárias em perfeita 

conformidade com os programas desenvolvidos pela SEEDF;  

b) Comprovar a experiência prévia na área que pretende firmar a 

parceria;  

c) Comprovar o funcionamento regular, de acordo com as finalidades 

estatutárias ou regimentais, nos últimos dois anos;  

d) Preencher o Instrumento de Solicitação de Apoio a Eventos Esportivos 

e de Lazer; e, 

e) Preencher o Termo de Compromisso. 

 

Quais são os Documentos Necessários? 

Para dar início ao processo de solicitação de apoio a eventos, o interessado 

deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a. Ofício de solicitação devidamente assinado pela pessoa competente; 



  

 

b. Atestado de Competência ou documento equivalente que comprove 

experiência prévia na execução de projeto similar e demonstre as condições 

de gestão participativa; 

c. Estatuto Social e Ata da Assembleia de Eleição da Diretoria atual, quando for 

órgão público apresentar nomeação do responsável pela solicitação pública 

no Diário Oficial do Distrito Federal; 

d. Cópia/Original do RG e do CPF do responsável pela solicitação e, quando for 

o caso, do responsável pelo evento indicado pelo representante legal da 

Entidade; 

e. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade, junto à Receita 

Federal; 

f. Certidão Negativa de Débito, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito 

Federal; 

g. Declaração de compromisso de divulgação e/ou inserção do crédito Governo 

de Brasília/ SEEDF; 

h. Relatório de Prestação de Contas, a ser entregue após a realização do 

evento. 

 

A concessão de apoio a eventos esportivos e de lazer é realizada por meio da 

contratação, pela SEEDF, de empresas especializadas, para prestação de serviços, 

conforme disponibilidade dos seguintes itens: 
 

 Infraestrutura;  

 Fornecimento de bens;  

 Mão-de-obra; 

 Apoio logístico; e,  

 Premiação (troféu e medalhas).  

Deste modo, não há apoio por meio de repasse de recursos financeiros. 

 

Prestação de Contas 

O requerente terá o prazo de 15 (quinze) dias, após a realização do evento, 

para apresentar Relatório de Prestação de Contas, por meio eletrônico e impresso, 

contendo:  

I - Fotos ilustrativas da realização do evento em suas diversas fases;  

II - Descrição detalhada das atividades desenvolvidas, abordando as etapas de 

mobilização, planejamento e execução;  

III - Caracterização do público alcançado;  



  

 

IV - Comprovação da exposição das chancelas da SEEDF e do Governo de 

Brasília como apoiadores do evento, nas diversas peças promocionais e visuais 

e nos materiais impressos do evento;  

  

O requerente que deixar de apresentar o relatório ou o mesmo for 

considerado insatisfatório pela SEEDF, sofrerá as sanções administrativas previstas em 

Lei. 

  



  

 

Custos 

Não há custo para fazer a solicitação, nem para concessão do apoio a eventos. 

 
 

Normas e Regulamentações  

 Portaria nº 338, de 09 de outubro de 2013 - Publicada no DODF nº 217, 

págs. 111 a 113, de 17 de outubro de 2013 e seus respectivos Anexos:  

 Anexo I - Normas e Procedimentos. 

 Anexo II - Instrumento de Solicitação de Apoio a Eventos 

Esportivos e de Lazer e Termo de Compromisso. 

 

Como acessar o Serviço 

Horário de Atendimento: 

De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 17h  

Por e-mail:  apoioaevento@gmail.com 

Pessoalmente: Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha Portão 5 - 1º 

subsolo - Sala 26 - Brasília/DF 

Site www.esporte.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROGRAMA BOLSA ATLETA 
   

Tipo de serviço prestado 

 O Programa Bolsa Atleta visa garantir recursos para a manutenção 

pessoal dos atletas e paraatletas em   plena atividade esportiva que não possuam 

patrocínio.  

O benefício do Programa Bolsa Atleta será concedido no ano exercício, 

configurando até 12 recebimentos.  O valor mensal do benefício será concedido de 

acordo com a classificação dos atletas e dos níveis da modalidade.  

 Para facilitar a compreensão as informações do Programas serão prestadas 

separadamente, quando for o caso, para os atletas e paraatletas, visto terem 

dispositivos legais distintos: 

1) Atletas - Lei nº 2.402, de 15 de janeiro de 1999 

2) Paraatletas - Lei nº 5.279, de 24 de dezembro de 2013, Anexo IV.  

 

Quais são os requisitos para obtenção da Bolsa Atleta? 

Para ser beneficiado pelo Programa, o requerente deverá ser vinculado 

a uma regional de administração do desporto Federação do Distrito Federal, 

independente da modalidade esportiva e: 

 Ter residência fixa no DF há mais de 3 (três) anos, e 2 (dois) anos para 

pessoas com deficiência; 

 Estar em plena atividade esportiva; 

 Não possuir qualquer tipo de patrocínio (é válido o incentivo via 

material ou equipamento para o exercício da atividade esportiva e 

proibido o recebimento de qualquer outra remuneração financeira 

realizada ao atleta com o Intuito de promover alguma marca ou algo 

semelhante. 

 Não receber salário de entidade de prática desportiva; 

 Ter participado de competição esportiva em âmbito 

nacional e/ou no exterior no ano imediatamente anterior àquele 

em que tiver sido pleiteada a concessão do benefício do Programa. 

 O (a) atleta deverá ter o aval da respectiva Entidade Regional de 

Administração do Desporto (Federação) quando requerer benefício na 

classificação: nacional, estadual e estudantil. 

 Quando requerer benefício nas classificações internacional e olímpico A 

e B, o (a) atleta deverá possuir o aval da respectiva Entidade Regional de 



  

 

Administração do Desporto (Federação) e Entidade Nacional de 

Administração do Desporto (Confederação). 
 

Além dos requisitos acima mencionados, os atletas deverão estar enquadrados 

na seguinte classificação: 

 

o Atletas Olímpicos A - O (a) atleta nesta classificação deverá ter 

participado de Olimpíada e obtido até a 4ª colocação, independente da 

modalidade esportiva;  

o Atletas Olímpicos B - O (a) atleta nesta classificação deverá ter 

participado de Olimpíada, e obtido até a 4ª colocação, independente da 

modalidade esportiva; 

o Atletas Internacionais - O (a) atleta nesta classificação deverá ter 

participado de Seleção Nacional em campeonatos Sul-Americanos, Pan-

americanos ou Mundiais, e obtido até a 4ª colocação; 

o Atletas Nacionais - O (a) atleta nesta classificação deverá ter 

participado do evento máximo da temporada nacional, representando o 

Distrito Federal e obtido até a 4ª colocação; 

o Atletas Estaduais – indicados (as) pelas respectivas Entidades de 

Administração do Desporto (Federações), obedecendo a critérios de 

ranking e possibilidades de compor seleções nacionais, mas, no mínimo, 

pertencentes à categoria juvenil da respectiva modalidade; 

o Atletas Estudantis - Possuir 12 a 16 anos de idade com perspectivas de 

compor seleções nacionais, indicados (as) pelas direções de escolas e 

com o aval das Diretorias Regionais de Ensino, quando for aluno de 

escola pública. 

 

E os paraatletas, nas seguintes categorias: 

 

 Estudantil A - estudante de 12 a 20 anos de idade, da rede de ensino 

público ou privado, com participação em jogos escolares distritais, 

nacionais ou internacionais; 

 Estudantil B - estudante de curso da educação superior de instituição 

localizada no Distrito Federal, com participação em jogos universitários 

distrital, nacional ou internacional; 

 Distrital - atleta com participação em competições regionais e distritais, 

com idade mínima de 14 anos; 

 Nacional - atleta com participação em competições nacionais da série A 

ou, quando não houver indicação da Série A na modalidade esportiva, da 

série B.  

 



  

 

Conforme legislação atual, as indicações são feitas, exclusivamente, por parte 

da Federação e são realizadas em 2 períodos: até 30 de junho e até 30 de dezembro. 

 

O atleta poderá ser substituído, desde que o mesmo deixe de se enquadrar nos 

critérios e requisitos do Programa. 

 

Não havendo disponibilidade técnica ou administrativa do paraatleta, do guia 

ou Calheiro indicado para receber o benefício, a Associação de Representantes do 

Esporte para Pessoas com Deficiência do Distrital Federal pode indicar o substituto, 

seguindo a relação do ranking ou ranking/índice técnico, até o total de bolsas 

ofertadas nos Quadros 1 e 2. 

 

Quais são os Documentos Necessários? 

A entidade de administração esportiva (Federação) deverá apresentar ofício de 

solicitação de benefício nominal contendo todas as informações pertinentes à 

Federação, ao atleta e à atividade de prática desportiva, juntamente com a Ficha de 

Cadastro do atleta, devidamente preenchida e assinada. 

 

Os (as) atletas e paraatletas ou responsáveis, quando se tratar de requerente 

menor de 18 anos, devem apresentar cópia e original dos seguintes documentos: 

 

 Identidade e CPF; 

 Comprovante de residência (apenas conta de água ou luz); 

 Declaração de residência de acordo com a lei nº 4.225 de 24/10/2008; 

 Currículo esportivo com fotos dos principais eventos; 

 Comprovante de conta corrente no Banco de Brasília - BRB, se o atleta 

for menor de 18 anos, a conta deverá estar no nome do seu responsável 

legal;  

 Declaração de escolaridade para os requerentes da Bolsa Atleta na 

classificação/categoria estudantil. 

 

Os modelos de documentos do Programa Bolsa Atleta encontram-se no Site da 

Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer - SAD - www.esporte.df.gov.br. - clicando no 

banner BOLSA ATLETA, depois no subtítulo Bolsa Atleta e, em seguida, modelo de 

documentos do Programa Bolsa Atleta. No caso de pessoas com deficiência, buscar o 

subtítulo Modelos de documentos para a bolsa atleta para pessoas com deficiência 

 

 

 



  

 

Custos 

Não há custos para solicitar a concessão do benefício do Programa Bolsa Atleta. 

   

Quais são as modalidades atendidas atualmente pelo Programa Bolsa Atleta? 

1) ATLETAS: 

 

NIVEL MODALIDADES JUSTIFICATIVAS 

A Iatismo, Atletismo, Judô, Voleibol 
Campeão Olímpico em uma das cinco 
últimas Olimpíadas. 

B 
Natação*, Basquetebol, Futebol, 

Hipismo Tênis 

Obteve medalhas nas últimas cinco 
Olimpíadas ou até 4º lugar na última 
Olimpíada. 

C 
Ciclismo, Saltos Ornamentais, 
Taekwondo, Triathlon, Ginástica 
Artística* 

Esportes em que há possibilidade do DF 
colocar atletas em Olimpíadas. 

D 
Ginástica Rítmica, Handebol, Tênis 
de Mesa 

Esportes Olímpicos praticados no DF 

*As modalidades de natação e ginástica artística dependem de Emenda Parlamentar para alteração de 
nível.  

 

Na tabela abaixo encontram-se os valores do benefício, calculados em Unidade 

de Referência Fiscal - UFIR, de acordo com o nível e classificação da Bolsa Atleta. 

 

 
 

2) PARAATLETAS: 
 

No caso de beneficiário com deficiência, a tabela abaixo demonstra a 

modalidade e os valores previstos para cada categoria de Bolsa Atleta (Quadro I), 

havendo, inclusive, a previsão de concessão do benefício ao atleta-guia/Calheiro 

(Quadro II). 

 

 

VALORES EM UFIRS (1,80) / REAIS 
NIVEL A B C D 

CLASSIFICAÇÃO UFIR R$ UFIR R$ UFIR R$ UFIR R$ 
ESTUDANTIL 133 239,40 133 239,40 102 183,60 102 183,60 
ESTADUAL 255 459,00 255 459,00 153 275,40 153 275,40 
NACIONAL 767 1.380,60 409 736,20 307 552,60 204 367,20 
INTERNACIONAL 1023 1.841,60 716 1.288,80 409 736,20 307 552,60 
OLÍMPICO B 1535 2.763,00 1228 2.210,40 1023 1.841,60 1023 1.841,60 

OLÍMPICO A 1842 3.315,60    



  

 

 
Quadro I 

 

 
 

Atleta-Guia/Calheiro 
Quadro II 

 
Categoria Valor em R$ Modalidade  
Distrital 510,00 Bocha Atletismo Total 

  1 2 3 
 

 
 
 

Normas e Regulamentações  

 Lei nº 2.402/99, de de 15 de janeiro de 1999, regulamentada pelo 

Decreto n° 20.937 de 30 de dezembro de 1999  

 Lei nº 5.279/13, de 24 de dezembro de 2013 - ANEXO IV (que insere a 

bolsa para Pessoas com Deficiência). 

 Lei nº 4225, de 24 de outubro de 2008 (comprovação de residência) 

 
 
 

Modalidade Estudantil A Estudantil B Distrital Nacional 
Valor em R$ 320,00 510,00 510,00 1.400,00 

Atletismo  8 2 6 3 
Badminton - - 3 2 
Basquete em cadeira de Rodas - - 6 - 
Bocha  1 - 3 - 
Futebol 7 3 - 3 - 
Futebol de 5 - - - 3 
Futebol campo p/ pessoa surda - - 5 2 
Futsal para pessoa surda - - 3 2 
Goal Ball 3 - 6 3 
Natação 5 2 5 2 
Rúgbi - - 3 - 
Tênis de mesa 1 1 3 3 
Tênis cadeira de rodas 2 - 3 - 
Tiro com Arco - - 4 - 
Vela - - 2 - 
Ciclismo - - 1 - 
Hipismo - - 2 - 
Remo - - 1 - 
Voleibol de areia p/ pessoa 
surda 

- - 2 2 

Voleibol Sentado - - - 6 
TOTAL 23 05 61 28 



  

 

 

Como acessar o Serviço  

Horário de Atendimento: 

De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 17h  

Por e-mail:  bolsaatleta@gmail.com 

Pessoalmente: Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha Portão 5 - 1º 

subsolo - Sala 26 - Brasília/DF. 

Site www.esporte.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA 
 

Tipo de serviço prestado 

O Programa Compete Brasília tem como objetivo beneficiar Atletas, e 

paraatletas, e se dará pela forma de transporte aéreo (destinos nacionais e/ou 

internacionais) e/ou transporte terrestre (destinos nacionais) para efeito de 

participação em competições do desporto de rendimento, em nível regional, 

interestadual, nacional e internacional, na modalidade de apresentação, 

treinamento, festival ou competição, em todas as categorias esportivas e gênero.  

A solicitação para concessão de TRANSPORTE AÉREO poderá ser feita, somente, 

por uma pessoa natural, sendo ela Atleta, para destinos nacionais e/ou internacionais.  

A solicitação para concessão de TRANSPORTE TERRESTRE poderá ser feita, somente, 

por pessoa jurídi a de direito privado, E tidade Esportiva , para u  destino nacional. 

  

Quais são os requisitos para solicitar o serviço? 

 

Somente estarão aptos a solicitar o incentivo junto ao Programa Compete 

Brasília os atletas e paraatletas que se enquadrarem nos seguintes requisitos:  

 Ser filiado por alguma Federação de sua modalidade;  

  Comprovar residência fixa no Distrito Federal há, no mínimo, dois anos;  

 Estar em plena atividade esportiva;  

 Apresentar documentos comprobatórios da competição na qual 

pretende participar;  

 Apresentar seu currículo assinado pela Federação local contendo, dentre 

outras informações, a comprovação de sua qualificação na modalidade;  

 

No caso de modalidades que são praticadas em duplas poderão ser anexados ao 

pedido de concessão, os documentos de um atleta ou paraatleta reserva, para poderá 

substituir o atleta em caso de desistência ou de lesão/doença.  Essa inclusão não 

garante ao atleta ou paraatleta reserva o direito de viagem.  

Todos os pedidos que ultrapassarem o número de dez atletas, cujo destino seja 

o mesmo, deverão ser atendidos via transporte terrestre. Esse pedido deverá obedecer 

aos seguintes critérios:  



  

 

I - A Entidade Regional de Administração do Desporto ou Associação deverá apresentar 

nome dos atletas ou paraatletas e os demais documentos individualmente, no prazo 

determinado; 

II - A Entidade Regional de Administração do Desporto poderá acrescentar outros 

atletas até dez dias antes do embarque, desde que os mesmos entreguem toda 

documentação necessária, podendo substituir o atleta ou paraatleta até sete dias antes 

do embarque;  

III - A cada sete atletas ou paraatletas menores de 15 (quinze) anos de idade, poderá ser 

solicitada a concessão do apoio a um responsável devidamente qualificado, caso tenha 

sido apresentada sua documentação quando pedido inicialmente.  

IV - O embarque será feito no estacionamento do Centro Poliesportivo Ayrton Senna no 

Complexo Aquático Claudio Coutinho e somente poderá se realizar em outro local por 

meio de justificativa feita no pedido inicial e aprovado pelas áreas competentes; 

V - O Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer designará um servidor para 

acompanhar o embarque dos atletas ou paraatletas, técnico e/ou responsável, aquele 

que não apresentar a documentação e não estiver na lista de passageiros, não poderá 

embarcar; 

VI - O horário de saída do ônibus deverá ser especificado no pedido do incentivo e 

deverá ocorrer no período das 7h às 19h;; 

VII - O atleta ou paraatleta, técnico e representantes legais deverão se apresentar uma 

hora antes do embarque. 

 

Quais são os Documentos Necessários? 

 

O solicitante deverá encaminhar todos os documentos exigidos ao Protocolo da 

SEEDF com, pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, da data prevista para 

embarque. 

Para a concessão do incentivo previsto no Programa Compete Brasília, a 

Entidade Regional de Administração do Desporto, por meio de declaração destinada à 

SEEDF, deverá prestar as seguintes informações acerca do atleta/paraatleta: 

a) Índice; 

 b) Classificação;  

 c) Ranking. 

Para a concessão do incentivo previsto no PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA 

entende-se por documentos oficiais de identificação: 



  

 

 Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da União, 

Estados ou do Distrito Federal; 

 Carteira Nacional de Habilitação – CNH devidamente válida, sendo 

vedada a apresentação de documento vencido; 

 Carteiras expedidas por órgãos ou conselhos de categorias profissionais, 

com fotografia e fé pública em todo território nacional; 

 Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 

de maio de 2010; 

 Carteira de Trabalho; 

 Outro documento de identificação com fotografia, que tenha fé pública 

em todo território nacional. 

  

Para a concessão de transporte aéreo, nacional e internacional, são necessários 

os seguintes documentos: 

1) Requerimento de Fornecimento de Passagem Aérea assinado pelo 

atleta/paraatleta ou responsável, quando o mesmo for menor de idade; 

2) Documentos que comprovem a realização da competição; 

3) Currículo do atleta/paraatleta atualizado contendo: 

      3.1) Nome completo, endereço, telefone (fixo e celular) e e-mail; 

  3.2) Cópia do CPF/RG do atleta/paraatleta e Certidão de Nascimento,  

        quando o mesmo for menor de idade;  

  3.3) Cópia do CPF/RG do responsável pelo atleta/paraatleta, quando o  

        mesmo for menor de idade; 

  3.4) Modalidade praticada e relação das competições que o atleta/para- 

        atleta participou e sua colocação no ranking, quando possível; 

4) Quando o pedido se estender ao técnico, é necessária a apresentação 

dos documentos pessoais deste e seu currículo; 

5) Declaração de contrapartida, de comprometimento de divulgação e/ou 

inserção do crédito "Projeto Compete Brasília - GDF/SEEDF" e de ciência 

quanto à prestação de contas do atleta/paraatleta e técnico; 

6) Documento recente que comprove a regularidade dos 

atletas/paraatletas junto à Federação Esportiva da respectiva 

modalidade; 

7) Comprovante de residência dos últimos dois anos; 

8) Em caso de viagens internacionais, o atleta/paraatleta deverá 

apresentar cópia do passaporte e do visto com a data dentro do prazo 

de vencimento, quando se fizer necessário. 

 

Para a concessão de transporte terrestre o atleta/paraatleta deverá apresentar 

os seguintes documentos: 



  

 

1) Requerimento de Fornecimento de Passagem Terrestre assinado pelo 

Presidente da Entidade; 

2) Documentos que comprovem a realização da competição; 

3) Currículo do atleta/paraatleta atualizado contendo: 

3.1) Nome completo, endereço, telefone (fixo e celular) e e-mail; 

                    3.2) Cópia do CPF/RG do atleta/paraatleta e Certidão de Nascimento,  

        quando o mesmo for menor de idade;  

                    3.3) Cópia do CPF/RG do responsável pelo atleta/paraatleta, quando o  

        mesmo for menor de idade; 

3.4) Modalidade praticada e relação das competições que o atleta/para- 

        atleta participou e sua colocação no ranking, quando possível; 

4) Documento recente que comprove a regularidade dos atletas/paraatletas 

junto à Federação Esportiva da respectiva modalidade; 

5) Declaração de contrapartida, de comprometimento de divulgação e/ou 

inserção do crédito "Projeto Compete Brasília – GDF/SEEDF" e de ciência 

quanto à prestação de contas; 

6) Lista de passageiros; 

7) Cópia autenticada de RG e CPF do responsável pela solicitação; 

8) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade, junto à Receita 

Federal; 

9) Certidão Negativa de Débito, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito 

Federal; 

10) CND e Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), junto à Receita 

Federal; 

11) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, junto à Caixa Econômica 

Federal. 

12) Comprovante de residência dos últimos dois anos; 

 

Obs.: em caso de responsável/acompanhante do atleta/paraatleta, deverá ser 

apresentado apenas o Formulário de Passageiro para Viagem Terrestre e cópia do 

documento pessoal. 

 

Os modelos de documentos do Programa Compete Brasília encontram-se no 

Site da Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer - SAD - www.esporte.df.gov.br - clicando 

no banner COMPETE BRASÍLIA - arquivos para donwload do documento que desejar.  

 

Custos 

Não há custos para fazer a solicitação, nem emissão das passagens. No entanto, 

o beneficiário que não embarcar ou alterar o seu voo, por qualquer motivo, após a 

emissão do bilhete, deverá, obrigatoriamente, no momento da prestação de contas, 



  

 

encaminhar justificativa com exposição de motivos ao Programa Compete Brasília e 

arcar com todos os custos advindos da ação, ficando sujeito às sanções previstas na 

legislação de regência.  

Prestação de Contas 

O atleta terá até 7 dias após seu retorno para prestar contas da viagem, por 

meio da entrega do formulário de prestação de contas. Para isto, ele deverá anexar ao 

formulário os seguintes documentos: 

 Tickets de comprovação do transporte aéreo (comprovante de 

embarque), 

 Resultado oficial final da competição 

 Fotos probatórias do uso da logomarca 
 

Normas e Regulamentações  

 ACORDÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 8644 - PAULO LOBO 

 DECRETO Nº 5.296, 02.12.2004 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 INSTRUÇÕES E MODELOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENOR 

 LEGISLAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM MENOR 

 LEGISLAÇÃO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TERRESTRES ANTT 

 LEI Nº 10.048, DE 08.11.2000 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 LEI Nº 10.098, DE 19.12.2000 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, RESOLUÇÕES CITADOS NA PORTARIA DO COMPETE: 

 Decreto nº 34.195, de 06 de março de 2013 (Regimento Interno SEL) 

 Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé) 

 Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013 (regulamentação da Lei Pelé) 

 Portaria nº 010/97, publicado no Diário da Justiça nº 199, de 15/10/97 

(menor de idade - viagem nacional) 

 Resolução Nº 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (menor 

de idade - viagem internacional) 

 PORTARIA VIJ 010-97 (VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE) 

 RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282 (17.02.2014) 

 RESOLUÇÃO Nº 131, DE 26.05.2011 (CNJ) 

 Portaria Nº 404, de 22 de novembro de 2013 

 Decreto nº 7.166, de 05 de maio de 2010 (Identificação Civil). 
 

Como acessar o Serviço 

Horário de Atendimento: 

De segunda à sexta-feira, das 9h às 11h e das 14 às 17h  



  

 

Por e-mail: competebrasilia@gmail.com 

Pessoalmente: Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha 

Portão 5 - 1º subsolo – Sala 26 - Brasília/DF. 

Site www.esporte.df.gov.br 

PROGRAMA BOLEIROS 
 

Tipo de Serviço Prestado 

O Programa Boleiros tem o objetivo de cadastrar entidades privadas, sem fins 
lucrativos, organizadoras de campeonatos de futebol amador, que têm interesse na 
obtenção de apoio, por meio dos serviços de arbitragem, nos termos do Decreto nº 
32.889, de 27 de abril de 2011. 

 
 

Quais os documentos necessários? 

Os interessados em participar das ações de Apoio ao Futebol Amador do 
Distrito Federal, deverão se cadastrar na Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer - 
SUPEL/ SEEDF. No ato do Cadastro, os interessados deverão entregar o Projeto Básico 
em consonância com anexo no edital, juntamente com todos os documentos (original 
e cópia).  

O Formulário para cadastramento da entidade, o anexo I (Projeto Básico), 
estará disponível no portal eletrônico da Secretaria Adjunta do Esporte e Lazer - SAD 
(www.esporte.df.gov.br):  

1. Projeto Básico; formulário preenchido (Anexo I - impresso), Entrega do 
Regulamento e tabela do Campeonato (Impresso); 

2. Estatuto Social registrado em cartório, deverá constar que a instituição é 
se  fi s lu rativos ; 

3. Ata de fundação, registrada em cartório;  
4. Ata da última eleição e posse da diretoria, registrada em cartório;  
5. Cópias do cartão do CNPJ;  
6. Comprovantes de endereço da Entidade;  

a. Serão aceitos: contas de água, luz ou telefone fixo em nome da 
entidade   
     ou do responsável, de até três meses da data do cadastramento;  
b. Caso o endereço não esteja no nome da entidade ou do responsável,   

apresentar contrato (vigente) quando alugado ou declaração do 
proprietário ou responsável legal do imóvel quando cedido (com firma 
reconhecida em cartório); 

c. Declaração em papel timbrado fornecida por Órgão Público, Entidades 
Sociais, Religiosas, Educacionais e outros, que comprove regular 
funcionamento da Entidade e ter no mínimo 01 (um) ano de existência.  

 



  

 

7. Cópia autenticada dos documentos de identificação do responsável pela 
Entidade RG, CNH; 

8. Cópia autenticada do CPF do responsável pela Entidade; 
9. Comprovante de Residência do responsável da Entidade; 

10. Certidões Negativas dentro do prazo de validade:  
 Certidão Negativa de Débito - CND; (INSS).  
 Certidão de Regularidade do FGTS;  
 Certidão Negativa da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal;  
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  

 

Custos 

 Não há custos para solicitar o Serviço. 

 

Normas e Regulamentações  

      Decreto nº 32.889, de 27 de abril de 2011 
 
 

Como acessar o Serviço 

Horário de Atendimento: 
De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 17h  

  Pessoalmente: Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha Portão 5 - Setor  
  Intermediário – Sala 30 - Gerencia do Futebol Amador - Brasília/DF. 

                     Site www.esporte.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESCOLA DE ESPORTES 
 

Tipo de Serviço Prestado 

O Programa Escola de Esportes é uma ação desenvolvida desde a década de 70 

quando foi criado o Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação - DEFER, 

órgão, naquela época, responsável pela gestão do Esporte no Distrito Federal, e tem 

por objetivos: 

  Incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 06 a 17 anos; 

  Integrar o adulto, o idoso e pessoas com deficiência em programas que 

estimulem um hábito de vida saudável; e, 

  Formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário 

esportivo 
 

As atividades da Escola de Esportes são desenvolvidas semestralmente.  As 

aulas do 1º semestre acontecem de fevereiro a julho e as do 2º de julho/agosto a 

dezembro. São ofertadas, atualmente, 11 modalidades para a prática desportiva, 

sendo as aulas ministradas nas instalações físicas do Centro Poliesportivo Ayrton Senna 

(Complexo Aquático e Ginásio Nilson Nelson). 
 

As modalidades, o número de vagas e a faixa etária dos alunos são definidos 

semestralmente e estão a seguir discriminadas: 

 

 Modalidade Número de vagas Faixa Etária 

1 Alongamento 40  Acima de 14 anos 

2 Deep Water 140 Acima de 14 anos 

3 Ginástica Acrobática 200 06 a 17 anos 

4 Judô 192 Acima de 07 anos 

5 Karatê 210 Acima de 07 anos 

6 Musculação 645 Acima de 14 anos 

7 Nado Sincronizado 135 Acima de 07 anos 

8 Natação 1.210 Acima de 07 anos 

9 Polo Aquático 120 Acima de 14 anos 

10 Saltos Ornamentais 100 Acima de 06 anos 

11 Tênis de Campo 135 Acima de 07 anos 

Fonte: 2º sem/2015 



  

 

 

As aulas são oferecidas em dois dias semanais (3ª e 5ª ou 4ª e 6ª), das 06h às 

22h00, de acordo com a modalidade, tendo duração de 50 minutos, exceto as turmas 

de equipe que tem horário diferenciado, com treinamento diário. Os alunos podem 

praticar até duas modalidades diferentes por semestre. 

 

As matrículas são abertas a toda comunidade do DF e do Entorno e as vagas 

serão prioritariamente disponibilizadas aos alunos da rede pública do ensino regular: 

educação infantil, ensino fundamental e médio do Distrito Federal.  

 

A idade mínima para praticar atividade na Escola de Esportes é de 06 (seis) 

anos, conforme a modalidade. O uso do uniforme de acordo com as normas da 

modalidade praticada é obrigatório, conforme Procedimentos e Normas entregues no 

ato da matrícula.  

 

Quais são os Requisitos para Solicitar o Serviço? 

 Ter idade compatível e disponibilidade de vagas nas turmas para qual 

deseja se inscrever, podendo matricular-se em até 2 modalidades 

diferentes por semestre; 

 Ter sido aprovado nos testes/entrevistas das modalidades natação, polo 

aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado, deep water e tênis de 

campo avançado; 

 Para renovar a matrícula, o aluno deverá ter aproveitamento e frequência 

mínima de 70%, alé  de ter autorização e  sua Carteiri ha  assi ada 
pelo professor da sua modalidade; 

Quais são os Documentos Necessários?  

O processo de matrícula é feito em dois momentos que requererão 

documentos diferenciados: 

1 - Renovação de Matrícula - para os que já são alunos: 

 Ficha de Inscrição; 

 Atestado Médico (original) com a (s) modalidade (s) especificada (s); 

 Declaração Escolar para os estudantes da rede pública do ensino regular: 

educação infantil, ensino fundamental e médio do Distrito Federal; 

 Carteira de aluno com autorização pelo professor da sua modalidade para a 

renovação de sua matrícula; 

 Cópia/Original de RG para os alunos acima de 60 anos; 



  

 

 Cópia/Original da Carteira de Deficiente ou Laudo Médio para os alunos com 

deficiência; 

 Contrato de participação em turmas de Equipe de Natação, Ginástica 

Acrobática, Judô e Karatê 

 Comprovante (original) de depósito bancário por modalidade e por aluno. 

OBS: Quando o aluno for frequentar a modalidade de Tênis de Campo deverá entregar 

no ato da renovação da matrícula 4 latas de bolas de tênis com pressão. 

2 - Matrícula nova - para os candidatos à nova vaga 

 Ficha de Inscrição; 

 Uma foto 3x4 atual; 

 Atesta Médico (original) com a (s) modalidade (s) especificada (s); 

 Declaração Escolar para os estudantes da rede pública do ensino regular: 

educação infantil, ensino fundamental e médio do Distrito Federal; 

 Cópia/Original de RG para os alunos acima de 60 anos; 

 Cópia/Original da Carteira de Deficiente ou Laudo Médio para os alunos com 

deficiência; 

 Comprovante (original) de depósito bancário por modalidade e aluno. 

 

OBS: Quando o aluno for frequentar a modalidade de Tênis de Campo deverá entregar 

no ato da efetivação da matrícula 4 latas de bolas de tênis com pressão. 

Custos 

Para participar da Escola de Esportes, está previsto no Decreto nº 33.708, de 

14 de junho de 2012, o pagamento e a isenção de taxa semestral, conforme a seguir: 

Taxa semestral, de acordo com o valor abaixo: 

 R$ 60,00: crianças de 6 a 17 anos 

 R$ 80,00: adultos (mais de 18 anos) 

 

O pagamento deve ser feito na conta do Fundo de Apoio ao Esporte do 

Distrito Federal: 

 Banco: BRB  

 Agência: 100  

 Conta Corrente: 012.726-2 

 CNPJ: 02977827/0001-85 

 

Serão aceitos os recibos ORIGINAIS: 

1) Depósito em dinheiro direto no caixa; 

2) Transferência Eletrônica.     

 



  

 

São isentos da taxa (desde que comprovado):  

 Estudante da rede pública do ensino regular: educação infantil, 

ensino fundamental e médio do Distrito Federal; 

 Aluno com deficiência; 

 Aluno idoso (acima de 60 anos); 

 Aluno integrante de equipes da SEL na faixa etária de 6 a 17 anos; 

 Hipossuficiente - Formulário específico que deverá ser solicitado na 

Secretaria de Cursos. 

 

Devolução de taxa: O valor pago só poderá ser restituído por motivos 

justificáveis, mediante abertura de processo junto ao Conselho de Administração do 

Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE/SEEDF, localizado no Estádio Nacional de Brasília 

Mané Garrinha - Portão 5 - 2º subsolo - Sala 31. O cancelamento de matrícula só 

poderá ser solicitado até o 15º dia a contar da data do comprovante de pagamento da 

taxa. 

 

2ª Via da Carteirinha: Preencher a solicitação na Secretaria de Cursos; fazer 

o pagamento de taxa de 2ª. Via, no valor de R$10,00 (dez reais) e trazer foto atual 3x4; 

A segunda via será entregue no prazo de 03 dias úteis. A carteirinha solicitada e não 

retirada no prazo de 15 dias será descartada. 
 

Forma de Prestação do Serviço e Etapas  

1 - Renovação de Matrícula: 

Para renovar sua matrícula o aluno deverá observar dois períodos: 

1) Para os alunos que permanecerão com suas aulas nos mesmos dias e 

horários;  

2) Para quem deseja trocar de turma: dia ou horário.  

 

IMPORTANTE: Não há previsão de troca de modalidade, neste caso o aluno 

deverá fazer uma matrícula nova. 

 

 O aluno deverá comparecer à Secretaria de Cursos, no período e horário pré-

determinado pela Secretaria de Cursos, conforme o seu caso; 

 O aluno preencherá nova Ficha de Inscrição e entregará na Secretaria de Cursos 

todos os documentos necessários à efetivação de sua matrícula; e, 

 O aluno, tendo apresentado toda a documentação, receberá Carteira de Aluno 

para frequentar as aulas. 

 

2 - Matrícula nova: 



  

 

Para ser aluno da Escola de Esportes, o candidato: 

 Deverá comparecer à Secretaria de Cursos, no período e horário pré-

determinado pela Secretaria de Cursos, para escolher a modalidade/turma que 

deseja praticar; 

 Será atendido por ordem de chegada e de acordo com as vagas ofertadas; 

 Receberá um informativo com os dados necessários para a efetivação da sua 

matrícula; 

 No caso de natação, deverá fazer o teste e se estiver APTO terá que aguardar o 

sorteio para saber se foi contemplado; 

  Deverá entregar os documentos exigidos e dentro do prazo estabelecido pela 

Secretaria de Cursos para ter sua matrícula efetivada.  Vencido este prazo, a 

reserva de vaga será cancelada e a mesma disponibilizada para outros 

interessados. 

 Receberá sua carteirinha de aluno e, assim terá acesso às dependências da SEL 

e poderá frequentar as aulas, em que estiver se matriculado; 

 

 O aluno receberá no ato da matrícula Informativo comunicando os 

Procedimentos e Normas para frequentar as aulas no Centro Poliesportivo Ayrton 

Senna - Complexo Aquático e Ginásio Nilson Nelson.  

 

Normas e Regulamentações  

 Portaria nº 04, de 09 de julho de 2010. 

 Decreto nº 33.708, de 14 de junho de 2012. 

 Informativo de Procedimentos e Normas recebido no ato da 

confirmação da matrícula. 

 

Como acessar o Serviço 

Secretaria de Cursos: 

Horário de Atendimento: De terça à sexta-feira, das 8h às 18h.  

                Telefone: 3326-8960  

                Pessoalmente: Centro Poliesportivo Ayrton Senna - Complexo Aquático, 

Brasília/DF. 

Site:  www.esporte.df.gov.br 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CENTROS OLÍMPICOS E 
PARALÍMPICOS 

 

Tipo de Serviço Prestado 

O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos - COPs está baseado na política 

pública do GDF de inclusão social por meio do esporte e tem como objetivo assegurar 

o atendimento socioeducativo por meio da prática esportiva e ações transversais e 

assim contribuir para o pleno desenvolvimento humano. 

 

O Programa Vilas Olímpicas foi criado em 01 de janeiro de 2007, por meio do 

Decreto Nº 27.591, como uma das competências da Secretaria de Estado de Esporte. 

 

Em 16 de outubro de 2009 foi inaugurada a primeira Vila Olímpica, Rei Pelé em 

Samambaia. A administração das Vilas era feita por meio de contrato de gestão com 

entidades sem fins lucrativos, ONGs. 

 

Em 2011, os contratos de gestão existentes foram extintos, por meio de 

determinação judicial, e o GDF/Secretaria de Estado de Esporte e Lazer assumiu a 

gestão administrativa do Programa passando a denominá-los de Centros Olímpicos.  

 

Na nova gestão foram celebrados convênios com entidades sem fins lucrativos 

a fim de atender as demandas da gestão pedagógica do Programa. Esses convênios são 

normatizados por meio de Edital de Chamamento Público, publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal. 

 

A partir de 16 de maio de 2014, o Programa passou a ser denominado de 

Centros Olímpicos e Paralímpicos ampliando a sua abrangência. 

 

Atualmente o Programa conta com 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos que 

foram inaugurados nas seguintes datas: 

 
 Em 16/10/2009: Samambaia 

 Em 16/12/2010: São Sebastião e Ceilândia (Parque da Vaquejada) 



  

 

 Em 01/10/2011: Recanto das Emas 

 Em 12/10/2011: Gama 

 Em 27/12/2011: Estrutural 

 Em 03/02/2012: Santa Maria 

 Em 11/02/2012: Brazlândia 

 Em 22/03/2012: Riacho Fundo I 

 Em 23/07/2013: Sobradinho 

 E  / / : “etor O  

 

As atividades desenvolvidas pelo convenio, são supervisionados pela 

Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos examinando aspectos 

qualitativos e quantitativos, assim como seus respectivos controles. Essa abordagem 

possibilita uma análise global e o conhecimento das informações necessárias para 

ajustar o planejamento elaborado, com o objetivo de mantê-lo sempre atualizado 

aos interesses maiores do Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos. 

 

Os Centros Olímpicos e Paralímpicos tem em sua estrutura de funcionamento 

o desenvolvimento de três programas, construídos sobre a fundamentação, 

conceituação e classificação esportiva nacional, definidas em: 

 

 

ESPORTE 

EDUCACIONAL 

Desenvolvimento Motor - I - 04 a 06 anos 
Desenvolvimento Motor - II - 07 e 08 anos  
Iniciação Esportiva - 09 a 11 anos  

Preparação Esportiva - I - 12 e 13 anos 
Preparação Esportiva - II - 14 a 17 anos  

ESPORTE 

PARTICIPAÇÃO 

Participação - I - 18 a 35 anos  
Participação - II - 36 a 59 anos  
Participação - III - a partir de 60 anos 

ESPORTE 

RENDIMENTO 

 

PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO  

Fonte: Diretrizes básicas para os Centros Olímpicos e Paraolímpicos 

 

       As atividades se realizam em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) 

abertas ao público participantes dos programas de terça à sexta-feira, podendo 

funcionar das 06h45 às 21h45, e sábado de 07h00 às 12h00 de acordo com a 

necessidade e interesse da Secretaria. 

  Aos finais de semana os Centros Olímpicos e Paralímpicos, disponibilizam à 

comunidade a sua infraestrutura como espaço de convivência e lazer, das 9 às 16 horas, 

para praticarem esportes com os amigos. 



  

 

As pessoas com deficiência podem fazer modalidades regulares ou especificas 

definidas através da avaliação funcional realizada pela Coordenação de Pessoas com 

Deficiência - CPD, que é capacitada pela Associação de Centro de Treinamento de 

Educação Física Especial - CETEFE que mantem termo de colaboração técnica com a SEL. 

  As empresas conveniadas além das atividades pedagógicas oferecem aos alunos 

e a comunidade cursos de qualificação social desenvolvidos de acordo com o Plano de 

Trabalho.  

 

                  

O Programa prevê, ainda, parcerias entre órgãos públicos e a SEEDF, por 

meio da disponibilização de espaço físico dos COPs para o desenvolvimento 

de atividades desses órgãos, conforme a seguir: 

 

 Secretaria de Estado de Saúde: 

O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, é entendido como uma 

estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As 

equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e 

na manutenção da saúde desta comunidade.  

 

COPs que possuem o Programa Saúde da Família: Estrutural, Gama, 

Recanto das Emas e São Sebastião. 

 

 Secretaria de Estado de Cultura: 

O PROGRAMA MALA DO LIVRO, amplia as possibilidades de 

acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para atividades 

de empréstimo, tendo por objetivo incentivar e formar o hábito da 

leitura, democratizar o acesso ao livro e a informação e, ainda, 

apoiar o exercício da cidadania.  

 

COPs que possuem o Programa Mala do Livro: Os 11 Centros Olímpicos 

e Paralímpicos. 

 

 Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude: 

O PROGRAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE-PSC, 

LIBERDADE ASSISTIDA -LA) E SEMI-LIBERDADE, tem o objetivo de 



  

 

contribuir para a recuperação dos adolescentes/jovens que 

cumprem medidas sócio educativas, dando ao adolescente a 

oportunidade de estar em um ambiente saudável e familiar, onde 

os valores do esporte são vivenciados.  

 

COPs que possuem o Programa Prestação de Serviço à Comunidade-PSC, 

Liberdade Assistida -LA) e Semiliberdade: Os 11 Centros Olímpicos e 

Paralímpicos. 

 

O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA, consiste em 

realizar atividades esportivas para contribuir com a ressocialização 

dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa nas 

unidades de internação e proporcionar momentos de lazer e 

diversão no período das férias escolares. 

 

 COPs que participam do Programa de Orientação Socioeducativa: Os 

11 Centros Olímpicos e Paralímpicos. 

 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social: 

O PROGRAMA O CENTRO DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA-

COSE, consiste em trabalhar os aspectos biopsicossociais com 

crianças, jovens e adolescentes nas diversas modalidades 

esportivas, oferecidas nos COPs, utilizando-se como base o 

esporte.  

 

COPs que possuem o Programa o centro de orientação socioeducativa-

cose: Brazlândia, Estrutural e Santa Maria 

 

 Vale destacar, também, que são realizadas as seguintes atividades educacionais nestes 

espaços: 

1) O PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL, tem o objetivo de 

contribuir para a educação integral, conforme determinação do 

Plano de Governo.  

 

COPs que possuem o Programa Escola Integral: Os 11 Centros Olímpicos 

e Paralímpicos. 

 

2) O CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID, utiliza os 

espaços nos COPs para que possam ser realizadas as atividades dos 

CIDs para treinamento, bem como para competições. 

 



  

 

  COPs que possuem o Programa iniciação desportiva – CID: São 

Sebastião 

 

 Ainda nos COPS, é desenvolvimento o Programa Futuro Campeão – PFC com o 

objetivo de formar jovens atletas e Paratletas que estejam aptos a representar o Distrito 

Federal em competições locais, nacionais e internacionais e assim, contribuir para o 

desenvolvimento esportivo do DF. O Programa tem como diferencial disponibilizar o Técnico 

especialista da modalidade, oferecer vale transporte para que os atletas possam ir aos treinos, 

além do lanche com o intuito de contribuir para o seu melhor desempenho.  

 

As inscrições do PFC são abertas para toda a comunidade e podem ser feitas até a data 

das seletivas, diretamente no Centro Olímpico e Paralímpico indicado. Para participar, é 

preciso ter entre 9 e 16 anos, estar devidamente matriculado na escola, preencher a ficha de 

inscrição e levar documento com foto e autorização assinada pelo responsável. 

 

Os COPs que atendem ao programa com suas respectivas modalidades são:  

COPS Modalidade 

Estrutural Ginastica acrobática 

Gama Saltos Ornamentais 

Recanto das Emas Vôlei 

Samambaia Natação 

Santa Maria Basquete 

São Sebastião Tênis 

Ceilândia (Setor O) 
Ginastica rítmica 

Vôlei sentado (paralímpico) 

Fonte: Coordenação de gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

 

 

Quais são os Requisitos para solicitar o Serviço? 

Modalidades Esportivas: 

 Não há requisitos para solicitar o serviço; os alunos são selecionados 

de acordo com as vagas ofertadas. 

Espaço de Convivência e Lazer: 

 Disponibilidade do espaço e equipamentos para uso. 

Qualificação Social: 

  Ser aluno do Centro Olímpico e Paralímpico; 

 Atender aos requisitos exigidos no descritivo do curso disponibilizado pela 

empresa conveniada do COP. 

Quais são os Documentos Necessários? 

               Modalidades Esportivas: 



  

 

Para a inscrição no Programa COPs, os candidatos, de acordo com a faixa etária, 

deverão apresentar os seguintes documentos:  

Para candidatos à vaga 04 a 17 anos 

 Uma foto 3x4 atual; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou carteira de Identidade expedida por 

órgãos de identificação da União, Estados ou do Distrito Federal; 

 Cópia da Declaração Escolar; 

 Cópia da Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da 

União, Estados ou do Distrito Federal e CPF do responsável legal; 

 Atestado Médico, original, para a prática Esportiva; e, 

 Cópia da Declaração de Residência. 

Para candidatos à vaga a partir 18 anos 

 Uma foto 3x4 atual; 

 Cópia da Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da 

União, Estados ou do Distrito Federal e do CPF; 

 Atestado Médico, original, para a prática Esportiva; e, 

 Cópia da Declaração de Residência. 

 

 Espaço de Convivência e Lazer: 

 Certidão de Nascimento ou carteira de Identidade expedida por órgãos de 

identificação da União, Estados ou do Distrito Federal para menores de 16 

anos; 

 

Qualificação Social: 

 Documentos que atendam aos requisitos exigidos no descritivo do curso. 

 

Custos 

 Não há custos.  

 

Forma de Prestação do Serviço e Etapas  

               Modalidades Esportivas: 

 O requerente deverá comparecer ao COP, de terça à sexta-feira, das 8h às 

12h ou das 14 às 18h.   

 Nessa primeira etapa, é preciso somente fazer uma pré-matrícula na 

modalidade escolhida; 

As modalidades oferecidas nos COPs podem ser visualizadas na tabela abaixo: 



  

 

 

                         Fonte: Coordenação de gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

 O requerente terá um prazo de 20 dias para entregar a documentação 

exigida; 

 Após apresentação da documentação exigida, o requerente recebe 

comprovante de matrícula para ser apresentado ao professor na primeira 

aula, para que seja incluído na pauta. 

Espaço de Convivência e Lazer: 

 Comparecer no Centro olímpico e Paralímpico Sábado ou Domingo de 9:00 

as 16:00 e verificar a disponibilidade do espaço e equipamentos para uso; 

 Identificar – se na portaria e apresentar documento de Identidade dos 

menores de 16 anos; 

 Solicitar ao Coordenador do espaço de convivência e lazer, material 

esportivo para uso.  

 Qualificação Social: 

 Escolher o curso que deseja cursar de acordo com a disponibilidade do COP; 

 Observar os pré-requisitos; 

 Efetuar matricula.  

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES BRAZLÂNDIA
RIACHO 

FUNDO I
CEILÂNDIA SAMAMBAIA ESTRUTURAL

SANTA 

MARIA
GAMA

SÃO 

SEBASTIÃO

RECANTO DAS 

EMAS
“ETOR O SOBRADINHO

1 FUTSAL X X X X X X X X X X X

2 VOLEIBOL X X X X X X X X X X X

3 KARATÊ X X X X X X X X X X X

4 ATLETISMO X X X X X X X X X X

5 NATAÇÃO X X X X X X X X X X

6 BASQUETEBOL X X X X X X X X X X

7 FUTEBOL SOCIETY X X X X X X X X X X

8 FUTEBOL DE AREIA X X X X X X X X X

9 HANDEBOL X X X X X X X X

10 GINÁSTICA LOCALIZADA X X X X X X X X X X

11 HIDROGINÁSTICA X X X X X X X X X

12 ATIVIDADE FISICA ORIENTADA X X X X X X X X

13 JIU JITSU X X X X

14 GNÁSTICA RITMICA X X X

15 VOLEIBOL DE AREIA X X

16 TENIS X X X X

17 JUDÔ X X

18 GINÁSTICA ACROBÁTICA X

19 GINÁSTICA ARTÍSTICA X

20 PILATES X X

21 BOXE

22 SALTOS ORNAMENTAIS X

23 BOXE X

24 DANÇA X

25 CAPOTERAPIA X



  

 

Como acessar o Serviço 

 Brazlândia - Bairro Vila São José, Quadra 35, AE 22 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Ceilândia (Parque da Vaquejada) - QNP 21, P Norte 

 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 Ceilândia (Setor O) - QNO 9, Conjunto 1, Lote 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Estrutural - Área Especial 2, Setor Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Gama - Área Especial, Setor Central (ao lado do Estádio Bezerrão) 

 

 

 

 

          Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Recanto das Emas - Entrequadra 400/600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Riacho Fundo I - QS 16, lote F 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Samambaia - QS 119, Área Especial, Samambaia Sul 

 

 

 

 

                    Mapa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Santa Maria - Quadra Central 3, AE 4 

 

 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  São Sebastião - Quadra 2, Bairro São Bartolomeu 

 

 

 

 

 

               Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Sobradinho - Quadra 2, Setor Esportivo, Área Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS 
 

Tipo de Serviço Prestado 

 A utilização das instalações e espaços esportivos, administrados pela 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal - 

SEEDF, poderá ser solicitada para a realização de eventos de natureza 

cultural, artística, educacional, recreativa, cívica, religiosa e turística, bem 

como para a realização de congressos, feiras, exposições e eventos 

similares, desde que observada sua adequação ao evento proposto. 

 As instalações e espaços esportivos disponíveis para essas finalidades 

são: 

 Estádio Valmir Campelo Bezerra - Bezerrão 

 Autódromo Internacional Nelson Piquet (interditado para reforma) 

 Ginásio Nilson Nelson 

 Ginásio Cláudio Coutinho (interditado ao público) 

 Conjunto Aquático 

 

Quais são os requisitos para solicitar o serviço? 

 As instalações e os espaços esportivos poderão ser utilizados por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos 

(Empresas de Eventos, Federações, ONG´S), mediante Requerimento, a ser 

entregue no Protocolo da SEEDF.   

Os pedidos para a utilização dos espaços esportivos deverão conter o 

período   solicitado, compreendendo, além do dia de realização, de 

treinamento ou montagem, horário e descrição detalhada do evento. 

 

Quais são os Documentos Necessários? 

 Os documentos a serem apresentados pelo requerente para solicitação 

das instalações e espaços esportivos seguirão três momentos, conforme 

discriminados abaixo:  

1. DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE RESERVA DE DATA DO 

ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES/ESPAÇOS ESPORTIVOS 

 

 Ofício do Interessado (Pessoa Jurídica) endereçado ao gestor da 

Pasta e protocolado na SEL; 



  

 

 Cópia do RG e CPF do responsável pela assinatura do Termo de 

Autorização de Uso; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Secretaria de 

Segurança Pública comunicando a realização do evento; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Vara da Infância e 

Juventude solicitando Alvará para Ingresso e Permanência de 

Adolescentes 

 Contrato Social, no caso de empresas ou Estatuto Social e Ata da 

Assembleia de Eleição da Diretoria, no caso de Entidades; e, 

 Pagamento de 20% do valor total do processo para a realização 

do evento. 

2.  DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 

USO (10 dias úteis da data de montagem) 

 

 Pagamento de 80% do valor total do processo para a realização 

do evento; 

 Contrato com Empresa para fornecimento de grupo de gerador 

de energia para utilização durante todo período da locação; e, 

 Contrato com empresa de limpeza com no mínimo 15 (quinze) 

pessoas contratadas para limpeza do local após realização do 

evento. 

3.  DOCUMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA   

 

 Cópia do Ofício entregue à Escritório de Central de Arrecadação 

e Distribuição - ECAD comunicando realização do evento ou 

comprovante de pagamento da taxa do ECAD via boleto 

bancário; 

 Cópia do Licenciamento Eventual emitido pela Administração 

Regional de acordo com a localização da instalação ou espaço 

esportivo a ser entregue à Diretoria da instalação ou espaço 

solicitado. 

 Bezerrão -  Administração Regional do Gama 

 Ginásio Nilson Nelson e Conjunto Aquático - 

Administração Regional do Plano Piloto 

Custos 

 Para a utilização das instalações e espaços esportivos serão cobrados os 

respectivos preços públicos estabelecidos nas tabelas abaixo, que serão 

recolhidos de duas formas: 



  

 

I - Por intermédio de Documento de Arrecadação - DAR, em favor do Tesouro 

do Distrito Federal, para o Ginásio Nilson Nelson e Conjunto Aquático, 

recolhidos em duas parcelas, sendo 20% (vinte por cento) do valor total do 

processo para a confirmação da data solicitada e os 80% (oitenta por cento) 

restantes na assinatura do Termo de Autorização de Uso. 

 

 
 

II - Por intermédio de depósito bancário identificado, destinado ao Fundo de 

Apoio ao Esporte (CNPJ nº 02.977.827/0001-85): Conta Corrente nº 012726-2, 

Agência 100, Banco Regional de Brasília-BRB, para eventos esportivos de 

caráter nacional ou internacional que se realizarem no Estádio Valmir 

Campelo Bezerra - Bezerrão. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Quando se tratar de jogo de futebol será devido, no prazo de setenta e duas 

(72) horas após sua realização, o pagamento do valor equivalente a 10% (dez 

por cento) da renda bruta arrecadada, considerado o valor indicado no 

borderô a que se refere o inciso IV do §1º do art. 5º, da Lei nº 10.671, de 15 

de maio de 2013; 

 

Quando se tratar de eventos esportivos envolvendo equipes locais, da região 

Centro-Oeste ou envolvendo clubes que disputam o Campeonato Brasileiro de 

Fute ol “éries C  e D , o preço pú li o devido será de R$ ,  (seis e tos 
reais). 

 

Autorizada a utilização do Estádio Valmir Campelo Bezerra, eventual 

cancelamento com menos de sete (7) dias antes da data de realização do jogo, 

com mudança de praça, a pessoa jurídica autorizada a usar o Estádio ficará 

com o encargo de recolher ao Fundo de Apoio ao Esporte, o valor equivalente 

a 5% da receita bruta do evento onde ocorrer, comprovado por intermédio do 

apurado no borderô da partida. 

 

Outras informações relevantes aplicadas aos dois casos:  

1) A reserva prévia do espaço esportivo será automaticamente 

desconsiderada caso o requerente não efetive o pagamento do 

percentual de 20% (vinte por cento).  

2) O cancelamento reserva ou do evento, por parte do requerente, não 

enseja restituição dos valores já pagos. 



  

 

3) Nos dias destinados a treinamento, ensaio, montagem e desmontagem 

do evento será cobrado, por dia, o percentual de 20% sobre o valor da Taxa de 

Uso desses espaços. 

 

Isenção 

Os órgãos públicos distritais são isentos do pagamento do preço público para a 

utilização dos espaços esportivos e da retenção de caução patrimonial, quando 

realizarem diretamente os eventos. 

 

A isenção também se aplica aos jogos realizados entre as seleções brasileiras 

principais de quaisquer modalidades esportivas e seleções principais de outros países, 

desde que requerido pela respectiva Confederação Brasileira da modalidade esportiva 

e respeitada a disponibilidade de data para a realização do jogo. 

 

Cabe somente ao Governador do Distrito Federal autorizar a utilização de 

quaisquer instalações ou espaços públicos esportivos do Distrito Federal, ou que lhe 

estejam cedidos, com isenção total ou parcial do pagamento de preço público, sempre 

que considerar a ocorrência de circunstância de relevância pública, institucional, social, 

profissional ou econômica. Para tanto, o interessado formalizará o pedido junto à SEL 

que constituirá processo específico para este fim.  

Prioridade de Atendimento 

Os eventos de natureza esportiva terão preferência sobre os demais 

eventos. 

Normas e regulamentações 

 Decreto n° 34.561, de 09 de agosto de 2013. 

 Licenciamento 

 Normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, 

metrologia, edificações, meio ambiente e demais normas 

existentes para cada tipo de atividade. 

 

Como acessar o Serviço  

Horário de Atendimento:  

De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 17h.  

Por telefone: 3326-4382 

Por e-mail: sespsubsae@gmail.com 

Pessoalmente: Centro Poliesportivo Airton Senna - Ginásio Nilson Nelson -   

anexo - Tenda  - Site: www.esporte.df.gov.br 



  

 

OUVIDORIA 
 

A OUVIDORIA É UM ESPAÇO PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE O CIDADÃO 

E O GOVERNO 

Ao atender o cidadão, o governo promove a participação popular, a 
transparência e a eficiência na prestação dos serviços públicos. Serve para que 
os cidadãos apresentem reclamações, sugestões, elogios, informações e 
denúncias, representando seus interesses perante o Governo de forma 
democrática. 

 

COMO FUNCIONA A REDE DE OUVIDORIAS DO GOVERNO DE BRASÍLIA  

A rede é composta pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal - OGDF e as 
ouvidorias especializadas, conforme previsto no Sistema Integrado de Gestão 
de Ouvidorias – SIGO (Lei 4.896/2012). A OGDF é uma Subsecretaria da 
Controladoria Geral do Distrito Federal que coordena tecnicamente os 
trabalhos das ouvidorias especializadas. 
 

O QUE É UMA OUVIDORIA ESPECIALIZADA  

É uma ouvidoria que atua em sua área específica de trabalho. Cada órgão ou 
entidade conta uma ouvidoria que tem autonomia para cadastrar, analisar e 
tramitar as manifestações recebidas, acompanhando seu andamento até a 
resposta final. 
As Ouvidorias especializadas registram também os pedidos de informação, 
com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 4.990/2012). 

 

 

QUAL É O PAPEL DO OUVIDOR  

 Facilitar o acesso do cidadão aos serviços de ouvidoria por meio do registro 
de manifestações (reclamações, sugestões, elogios, informações e 
denúncias) e respondê-las;  Atender com cortesia e respeito;  Encaminhar as manifestações recebidas às áreas competentes do órgão / 
entidade, acompanhando sua apuração;  Garantir o cumprimento dos prazos previstos em lei para o atendimento das 
demandas registradas;  Elaborar relatórios periódicos com informações que sirvam para a melhoria 
dos serviços públicos e ações do Governo de Brasília. 

 



  

 

EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA 

Para que o atendimento não seja prejudicado, serão utilizados formulários 
impressos em qualquer um dos canais de contato. 
 

 
A Ouvidoria-Geral é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 

Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma satisfatória 
e no prazo da lei,  

procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1.201, 
ou registre sua demanda em www.ouvidoria.df.gov.br e 

 informe no texto o protocolo anterior que gerou a insatisfação. 
 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 


