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COMUNICADO 01/2015                                                         Curitiba, 09 de março de 2015. 
 
Da Federação Paranaense de Desportos Universitários - FPDU 
Aos Ilmos. Dirigentes das Instituições de Ensino Superior do Paraná 
 
Prezados Senhores, 

A Federação Paranaense de Desportos Universitários vem à Vossa presença no sentido de desejar 
ao corpo diretivo da sua Instituição, bem como aos nossos colegas professores e alunos, um ano de 2015 
pleno em realizações e sucessos. 

Cumpre-nos nesta oportunidade, comunicar aos filiados a esta Federação que a partir deste ano a 
FPDU estará implementando, além da cobrança da Taxa de Anuidade das Instituições de Ensino Superior, 
também a Taxa de Anuidade de cada atleta, técnico, dirigente ou outros integrantes de suas delegações no 
âmbito esportivo universitário paranaense e brasileiro. 

Prende-se tal decisão, aprovada em reunião de diretoria desta entidade realizada em 27 de janeiro 
de 2015, ao fato de que a FPDU no momento não dispõe de outras formas de arrecadação para sua 
manutenção qual não seja, a participação de seus filiados e, portanto, adota este procedimento em 
consonância com as prerrogativas referenciadas no seu Estatuto. 

A Taxa de anuidade de IES para o ano de 2015 seguirá a seguinte tabela:  

Opção Valores de anuidade de IES 

01 Pagamento até 30 de abril: R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

02 Pagamento até 30 de junho: R$1.182,00(mil cento e oitenta e dois reais) 

03 Pagamento até 30 de julho: R$1.576,00(mil quinhentos e setenta e seis reais) 

A Taxa de anuidade para atletas e outros integrantes das delegações das IES para o ano de 2015 
seguirá a seguinte tabela:  

Opção Valores de anuidade para atletas e outros integrantes das delegações das IES  

01 Pagamento até 30 de abril: R$60,00 (sessenta reais) 

02 Pagamento até 30 de junho: R$69,00(sessenta e nove reais) 

03 Pagamento até 30 de julho: R$78,00(setenta e oito reais) 

 
O recolhimentos dos valores de acordo com os prazos escolhidos nas tabelas acima, caracteriza-se 

como “conditio si ne qua non”, para suas participações nos eventos promovidos ou chancelados por esta 
Federação ou pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. 

A FPDU, caso tenha necessidade para a realização de eventos programados para este ano, poderá 
cobrar Taxa de Inscrição. 

O pagamento da Taxa de Anuidade das Instituições de Ensino Superior deverá ser feito por 
depósito bancário em nome da Federação Paranaense de Desportos Universitários, CNPJ 02097056/0001-
31, no Banco do Brasil, Agência 1869-4, Conta corrente 21318-7. O respectivo comprovante deverá ser 
digitalizado, identificado com o nome da sua IES e enviado para: fpdu@fpdu.com.br  

Posteriormente ao recebimento desta anuidade, enviaremos orientações para o pagamento das 
anuidades dos integrantes das suas equipes desportivas.  

Em tempo, aproveitamos esta oportunidade para enviar-lhes o Calendário da FPDU integrado ao da 
CBDU, para o Ano de 2015. 

Visando ao sucesso das suas participações nos eventos esportivos universitários no Paraná e no 
Brasil e, desde já contando com sua habitual compreensão e participação, nos colocamos à sua inteira 
disposição em nossa sede, na Rua Brigadeiro Franco 1180, em Curitiba/PR. 

 
Atenciosamente, 

NEY DE LUCCA MECKING 
PRESIDENTE DA FPDU 
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