ERRATA OFICIAL 01/2017
Prezados (as),
Segue abaixo errata do Regulamento Geral do JUMs 2017:
Lembro que as alterações estão em negrito

Onde se lê:
Art. 35º. Só poderão participar os(as) alunos(as)- atletas nascidos entre 1993 a
1999.
35.1. Para as modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) em
ambos os gêneros, ficam liberadas as inscrições de 02 (dois) alunos-atletas, fora do limite de
idade estabelecido neste regulamento.
35.2. A título de classificação par os JUBs 2017 nas modalidades individuais (Atletismo,
Judô e Natação) em ambos os gêneros, serão classificados os melhores índices. Sabendo que
serão disponibilizadas apenas 2(duas) vagas na delegação de
Minas Gerais em cada modalidade para alunos- atletas fora do limite de idade, em caso de
haver mais de 2(dois) alunos- atletas fora do limite de idade dentre os melhores índices, apenas
os dois melhores se classificaram.
35.3. Para as modalidades de Badminton, Basquete 3x3, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei de
Praia e Xadrez, em ambos os gêneros, não será permitido alunos(as)-atletas fora do limite de
idade estabelecido no caput deste artigo.
35.4. Nenhum componente da Instituição de Ensino Superior poderá participar do JUMs
2017 sem que seu nome conste na relação nominal da modalidade, aprovada pela Comissão de
Controle.

Leia se:
Art. 35º. O limite máximo de idade será de 25 anos completos ou a completar até o
dia 31 de dezembro de 2017.
35.1. Para as modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol) em
ambos os gêneros, ficam liberadas as inscrições de 02 (dois) alunos-atletas, fora do limite de
idade estabelecido neste regulamento.
35.2. A título de classificação par os JUBs 2017 nas modalidades individuais (Atletismo,
Judô e Natação) em ambos os gêneros, serão classificados os melhores índices. Sabendo que
serão disponibilizadas apenas 2(duas) vagas na delegação de
Minas Gerais em cada modalidade para alunos- atletas fora do limite de idade, em caso de
haver mais de 2(dois) alunos- atletas fora do limite de idade dentre os melhores índices, apenas
os dois melhores se classificaram.
35.3. Para as modalidades de Badminton, Basquete 3x3, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei
de Praia e Xadrez, em ambos os gêneros, o limite máximo de idade será de 24 anos
completos ou a completar em 2017.
35.4. Nenhum componente da Instituição de Ensino Superior poderá participar do JUMs
2017 sem que seu nome conste na relação nominal da modalidade, aprovada pela Comissão de
Controle.
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