B O L E T I M I N F O R M AT I VO

- Início das inscrições:
10/04
- Data final para inscrições:
25/05
- Cada curso deverá ter um professor responsável, que responderá por todas as
ações da equipe, bem como assinará e entregará as fichas de inscrição.
-As fichas estão disponíveis no site da UNIUV, na aba extensão/jogos intercursos
-As fichas deverão ser entregues na sala Nº 331, entre às 19h e 22h, até a data
final estabelecida.
-As fichas de inscrição devem ser entregues com todos os campos preenchidos.
O atleta que na descrição da inscrição não estiver com os dados completos não
será inscrito.
-É obrigatória a entrega de uma cesta básica por curso inscrito.
-A cesta deverá conter 10kg de arroz, 5kg de feijão, 6 latas de óleo, 5kg de farinha
de trigo, 2kg de farinha de milho, 5kg de açúcar, 3kg de fubá, 2kg de sal, 5kg de
macarrão, 5kg de quirera, 2kg de leite em pó e 3 kg de café.
-A inscrição do curso só será efetivada perante a entrega da cesta no dia 13/06.
-Só serão aceitas inscrições de acadêmicos devidamente matriculados, perante
apresentação da carteirinha da biblioteca.
-Cada acadêmico poderá inscrever-se em, no máximo, duas modalidades, com
exceção dos cursos de Engenharia de Produção e Secretariado Executivo, que
estão liberados para participarem de todas as modalidades devido ao seu número
de acadêmicos.
-O acadêmico só poderá participar de equipes do seu próprio curso.
-A fusão de cursos será permitida apenas na modalidade de futsal, mediante

avaliação da comissão organizadora.
-As modalidades de basquetebol, voleibol, pebolim e just dance poderão contar
com a participação de um professor do curso.

Just Dance:
-Cada equipe deve ser composta por três integrantes. A equipe pode ser formada
por três acadêmicos, ou por dois acadêmicos e um professor. A equipe pode
inscrever, também, um componente reserva.
Basquete 3x3:
-É permitida a inscrição de uma equipe por curso, podendo ser mista, masculina
ou feminina.
-Equipe composta por quatro jogadores. É permitida a inscrição de um professor.
Pebolim:
- Cada equipe deve ser composta por três integrantes, (02) dois titulares e (01) um
reserva.
-Cada curso poderá inscrever uma dupla do gênero masculino e uma dupla do
gênero feminino, sendo permitida a participação de um professor.
Futsal:
-Competição disputada nas categorias masculina e feminina. Será permitida a
inscrição de apenas uma equipe por gênero em cada curso, respeitando o máximo
de 11 jogadores por equipe.
Vôlei 4x4:
-É permitida a inscrição de uma equipe mista por curso.
-Equipe composta por até 6 jogadores. É permitida a inscrição de um professor.
Mascote:
-Cada curso deve inscrever uma mascote, que deverá estar presente na abertura
dos jogos e durante as modalidades em que o curso estiver inscrito.
-A inscrição da mascote deverá ser feita por meio de preenchimento da ficha de
inscrição específica.
-Cada curso poderá ter apenas uma mascote oficial durante os
jogos.
-A mascote deverá ter relação com o curso.
Team leaders (animadores de torcida):
-Cada curso deve inscrever um grupo de animadores de torcida (team leaders), que
deverá estar presente na abertura dos jogos e durante as modalidades em que o
curso estiver inscrito.

-A inscrição dos animadores de torcida (team leaders) deverá ser feita por meio de
preenchimento da ficha de inscrição específica.
-Cada curso poderá inscrever um grupo de três (03) a cinco
(05) componentes, devendo possuir pelo menos um integrante
do gênero masculino, e 1 do gênero feminino. A equipe poderá
contar ainda com a presença de um(a) professor (a).
-A caracterização (uniforme) escolhida deverá ter relação com
o curso representado.
 A inscrição do mascote e dos animadores de torcida
(team leaders) contarão pontos para definição do
campeão geral.
TORCIDAS
Abertura
-Na abertura, é obrigatório desfile de no mínimo 10 (dez) atletas (alunos do
curso) com uma mascote e animadores de torcida (team leaders), moletom,
camiseta ou jaqueta caracterizando o curso.
-Será atribuída pontuação para a equipe que durante o desfile compareça com
banner ou bandeira que represente seu curso.
Durante a Realização do Evento
-Será atribuída a pontuação para o curso que estiver com torcida presente no seu
respectivo jogo, sendo que o número mínimo de pessoas considerado para
avaliação será de 10 pessoas;
-A torcida que estiver presente, quando seu curso não estiver envolvido em
disputas, não será avaliada e consequentemente não pontuará;
-A torcida que não estiver devidamente caracterizada, camiseta, moletom, etc.,
poderá ser prejudicada (perdendo ponto ou não pontuando) devido à dificuldade
dos avaliadores na identificação do curso;
-Serão ainda critérios de avaliação: faixas, bandeiras, cartazes, instrumentos
musicais, grito de guerra, cantos de torcida;
-A originalidade também será avaliada, tanto nas coreografias, gritos de guerra e
cantos durante os jogos;
Parágrafo Único: a utilização de instrumentos musicais deverá obedecer às
seguintes deliberações:
-Os instrumentos de sopro, apitos, cornetas, buzinas (ar e gás) serão
expressamente proibidos, durante as partidas, bem como na cerimônia de
abertura, atendendo a solicitação da arbitragem, visto que estes interferem na
sinalização sonora da partida;

