Fundada em 03/05/1938, Oficializada pelo decreto3617/945.
Nomeada Entidade Pública Municipal e Estadual. Filiada a CBDU (Confederação Brasileira do Desporto
Universitário).

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No dia sete do mês de fevereiro do ano de 2015, no Campus da Universidade Federal de Itajubá,
às 09h foi aberta a primeira convocação para a Assembleia Geral Ordinária com a palavra do
presidente Wellington Ferreira e assinatura da lista de presença pelos representantes das IES
André Simões UNIFEI, Matheus Ramos UNIFEI, Rafael Henrique Santos UFLA, Luiz Carlos
Gomes Júnior Instituto Federal de Barbacena, João Paulo Ramos UFMG e o vice-presidente
Vinícius Rodrigues de Oliveira e pelo próprio Presidente.

A reunião se iniciou as 10 h com a palavra do presidente agradecendo a presença de todos, em
especial dos novos filiados. Já os colocando a par sobre as dificuldades encontradas no esporte
universitário e o apoio esse ano pelo Ministério de Esportes, que visa os Jogos Universitários
Brasileiros - JUB´s 2015 em Minas Gerais e no JUMs 2015.



SEDE DO JUM´S DE 2015

 O JUMs 2015 será realizado em Sete Lagoas-MG, com apoio da prefeitura da cidade de
01 a 07 de junho de 2015.
 Vôlei de Praia e o Tênis serão inclusas na competição deste ano valendo vaga para o Jubs
2015.
 A UFLA e UNIFEI manifestaram o interesse em incluir o taekwondo no Jum´s para que
aja uma maior divulgação da modalidade, foi colocado em votação e esta foi aprovada, porém
NÃO será classificatória para JUBS ou qualquer outra competição universitária da modalidade.

 O Vôlei de Praia e Basquete 3 X 3 serão inclusos no JUMs já valendo como
classificatória, tanto para LDU com JUBs. Sera liberado para que os ATLETAS destas
modalidades a dupla inscrição em modalidades seja ela coletiva ou individual.



SELETIVAS PARA LDU 2015
O Futebol Feminino não será realizado.

O presidente sugeriu realizar o evento em apenas uma sede, foi votado e decido em realizar
e liga em duas sedes, sendo:
 Voleibol / Basquete / Handebol / Futsal / Xadrez
Será realizado em Barbacena-MG, de 01 à 05 de abril.
 Futebol / Futebol Society / Rugby
Será realizada em Lavras- MG, de 28 de abril a 03 de maio.
 Lutas
A Seletiva lutas será realizada nos dia 14 e 15 de março em Lavras-MG.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2014

Foi apresentada as contas do ano de 2014 e foi aprovada pelos presentes.



ASSUNTOS GERAIS


Será exigido a presença do CREF na quadra / provas / combates durante as

competições.


Não será permitida em nenhuma competição da FUME o acumulo de funções sob

pena de punições explicitas no regulamento geral da competição.



Nas competições da FUME para as modalidades coletivas será liberada a

inscrição de atletas de quaisquer idade e nas modalidades individuais a idade máxima será de 28
anos.


Fica por responsabilidade do Rafael da UFLA, providenciar um evento de

lançamento da pista com um treinamento da equipe classificada do atletismo da FUME 10 dias
antes do JUBs.


Foi proposta e aprovada uma competição de natação preparatória para o Jums na

mesma época da LDU de lutas em Lavras dia 14 e 15 de março.


Fica nomeado Dilson David Luiz da Costa como diretor de Basquete.



A taxa de filiação será no valor de R$ 1000,00 (um mil reais).



As taxas de inscrições para as competições da FUME será de:

Modalidades coletivas - R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
Modalidades Individuais - R$ 50,00 (Cinquenta reais)
Futebol, Futebol Society e Rugby - 1500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Sem mais,

Itajubá, 07 de fevereiro de 2015

André Simões UNIFEI
Jackeline Veríssimo Bento FUME
João Paulo Ramos UFMG
Luiz Carlos Gomes Júnior IF- Barbacena
Matheus de Mendonça Ramos UNIFEI
Rafael Henrique Santos UFLA
Vinícius Rodrigues de Oliveira FUME
Wellington Ferreira de Oliveira FUME

