
 

 
ATA REUNIÃO CONSELHO DIRETIVO 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se de 

modo híbrido, presencial-virtual, os membros do Conselho Diretivo da Confederação 

Brasileira do Desporto Universitário: Luciano Atayde Costa Cabral – Presidente, Alim 

Rachid Maluf Neto – Vice Presidente Executivo (presença online), Alessandro Battiste 

Gomes – Diretor de Esportes e Eventos, Marcelo Falcão Farias – Diretor Financeiro, Mario 

Ferro – Diretor Administrativo, Lucas Romariz Pontes – Diretor de Marketing e 

Comunicação (presença online), e Bárbara Dias Novais – Representante da Comissão de 

Atletas, para discussão da seguinte pauta: a) JUBs 2021; b) Aprovações dos 

regulamentos e políticas; c) Definição do Calendário de Planejamento 2022; d) IBDU 

2022; e) Próximos passos do PE e PCS; f) Estipular período de férias da Diretoria; e 

g) Decidir recesso do final de ano. 

As 09:30, Luciano Atayde Costa Cabral, Presidente da CBDU, deu boas vindas a todos os 

presentes e solicitou a Amanda Felix Diniz, Secretária-Executiva da Presidência da CBDU, 

que redigisse a ata da presente reunião. Luciano Cabral revisou as pautas discutidas na 

última reunião e reafirmou os acordos entre todos os presentes. O encontro teve início com 

a discussão do primeiro tópico da pauta; a) JUBs 2021 - Apesar da existência de problemas 

operacionais, os locais de competição, CCO, e questões de hospedagem foram resolvidas. 

A única pendência restante, é em relação às inscrições faltantes, que não ocorreram devido 

ao atraso de cumprimento de prazo das Federações do Paraná e Goiás. Logo, foi 

concordado que essas inscrições não serão mais aceitas. Quanto ao sorteio das 

hospedagens, todos concordaram que o procedimento vai ser realizado de acordo com o 

quantitativo pago, e não pelo escrito. Sobre o problema da falta de pagamento de algumas 

Federações Universitárias Estaduais, Alessandro sugere que seja feita a garantia de 

resolução para os débitos das FUEs para com a CBDU, através de uma confissão de 

dívidas. Marcelo Falcão se prontificou a entrar em contato com as FUEs a fim de 

providenciar um posicionamento da CBDU.  

Na segunda pauta, b) Aprovações dos regulamentos e políticas, os diretores acordaram 

sobre o quesito das diárias de eventos online, onde a proposta de pagamento seria de 60% 



 

da diária normal, conforme a regra. Há ainda, a necessidade de se pontuar no regulamento, 

o recebimento das diárias com o formato de pagamento nacional. Luciano aponta que há a 

necessidade de esclarecer detalhes no regulamento, onde prestadores de serviço ou 

qualquer outro funcionário que não possua CLT, que estejam em viagens administrativas, 

façam a solicitação de diárias ou RPA diretamente ao diretor da área requisitante, a fim de 

aprovação. Assim, foram aprovados: 1) os procedimentos de requisição de diárias e 

despesas de viagens, 2) os procedimentos de requisição de hospedagens, serviços e afins, 

3) os procedimentos de requisição de passagens, 4) as políticas de diárias e despesas de 

viagens, e 5) políticas de viagens. Ficaram a ser decididas depois: 1) políticas de 

contratação de autônomo, 2) políticas de contratação de compras, 3) os procedimentos de 

requisição de compras e serviços, e 4) os procedimentos de requisição de contratação de 

autônomo. 

Já no tópico c) Definição do Calendário de Planejamento 2022, os diretores discutiram 

a Reunião de Planejamento, onde se projetará o plano de aprovação de orçamento para a 

temporada de 2022. Há necessidade de publicação da mesma ainda este ano. A reunião 

será na primeira semana de novembro, no período de 3 a 6, com datas abertas para 

alterações. 

 Após resolução, o Conselho Diretivo tratou do tópico d) IBDU 2022, que se restou a definir 

depois do JUBs Brasília 2021. Irá ser apresentado o status atual do IBDU, logo, será feita 

a definição do status de lançamento, e efetivamente se iniciarão as atividades em 2022. 

 Sobre o tópico e) Próximos passos do PE e PCS, foi discutido sobre a necessidade de 

finalizar o planejamento estratégico primeiro, para logo após o JUBs Brasília 2021, ser 

decidido na semana do planejamento. A construção da proposta será feita durante o JUBs, 

e a sua implementação sendo feita em novembro de 2021. 

 No tópico f) Estipular período de férias da Diretoria, os presentes acordaram a 

necessidade de determinar o período de férias. Nenhum diretor poderá tirar férias em 

fevereiro de 2022. Fora esse período, a organização das férias ficará a critério de cada um. 

 E por fim, no tópico g) Decidir recesso do final de ano: Mário Ferro propõe não haver 

recesso para não gerar contratempos. Os diretores entraram em acordo, então, sobre a 



 

necessidade de mais tempo para estudar diferentes propostas de recesso. A decidir durante 

o período dos JUBs Brasília 2021. 

 

Luciano Atayde Costa Cabral agradeceu a presença de todos, e não havendo nada mais a 

se tratar, encerrou os trabalhos às 11h15 minutos, solicitando a mim, Amanda Felix Diniz, 

que lavrasse a presente ata, devidamente registrada para produzir os efeitos legais 

pertinentes. 

 

Presidente CBDU: ________________________________________________; 

 

 

Vice-presidente CBDU: ____________________________________________; 

 

 

Diretor de Esportes e Eventos CBDU: ________________________________; 

 

 

Diretor Financeiro CBDU: __________________________________________; 

 

 

Diretor Administrativo CBDU: _______________________________________; 

 

 

Diretor de Marketing e Comunicação CBDU: ___________________________; 

 

 

Representante da Comissão de Atletas CBDU: _________________________. 
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