JOGOS UNIVERSITÁRIOS MINEIROS-JUMs 2017

INFORME GERAL
Uberlândia- MG
-COMITÊ DE HONRAGOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sr. Fernando Pimentel

SECRETARIO DE ESPORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sr. Arnaldo Gontijo de Freitas

PREFEITO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Sr. Odelmo Leão

PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTO
UNIVERSITÁRIO – CBDU
Sr. Luciano Cabral

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA MINEIRA DE ESPORTES
– FUME
Sr. Wellington Ferreira de Oliveira

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Sr. Valter Steffen

-COMITÊ ORGANIZADORCampus Educação Física UFU
Rua Benjamim Constant 1286, bairro Aparecida, Uberlândia-MG.

***Os documentos devem ser entregues à partir de 08 do dia 16 de julho.
-LOCAIS DE COMPETIÇÃOCAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA (G1 Futsal Feminino, G2 Handebol, G5 Voleibol, G6
Basquetebol, Judô, Natação e Xadrez).
R. Benjamin Constant, 1286 - Nossa Sra. Aparecida, Uberlândia – MG.
SABIAZINHO (Futsal Masculino)
Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 - Santa Mônica, Uberlândia – MG.
PARQUE DO SABIÁ (Vôlei de Praia)
Av. Anselmo Alves dos Santos (portaria próximo ao n° 950) - Santa Mônica, Uberlândia – MG.
SESI GRAVATÁS (Atletismo)
R. Nova Ponte, 500 - Jardim dos Gravatas, Uberlândia – MG.

-CRONOGRAMA DE COMPETIÇÕES15/07
(Sáb)

16/07
(Dom)

17/07
(Seg)

18/07
(Ter)

19/07
(Qua)

20/07
(Qui)

21/07
(Sex)

Chegada a
partir das
18hs

ATLETISMO
a partir das
8hs.

Fase
Classif.
Mod.
Coletivas.

Fase Classif.
Mod.
Coletivas

Fase Classif.
Mod.
Coletivas

S/F
Mod.
Coletivas

FINAIS

JUDÔ
às 8h

NATAÇÃO
às 8h

VÔLEI
DE
PRAIA
às 8h

Entrega de
Documentação
a partir das
08:30h
Congresso
Técnico às 15h

Pesagem
extraoficial
Judô
às 17h

FUTEBOL
VIRTUAL
às 16h

XADREZ
às 9h

-ALOJAMENTOS Os ALOJAMENTOS estarão liberados para entrada das delegações a partir das 19
horas do dia 15/07/17.

-NORMAS DE ALOJAMENTOTodos os participantes deverão observar e respeitar as regras de funcionamento do
alojamento em que a sua delegação está alojada, conforme segue:
- O Alojamento é de responsabilidade do solicitante no período em que seu uso é solicitado, não
existindo restrição de horário para entrada e saída;
- O Alojamento é entregue em boas condições de uso, contento iluminação, chuveiros e
banheiros e seu uso de espaço e materiais deve ser realizado com responsabilidade, fazendo com
que os usuários zelem pela integridade dos itens locais, devendo ser devolvido da mesma forma
que foi apresentado;
- Quando for o último a sair, verifique torneiras, chuveiros e luzes. A porta deve ser trancada,
cada ocupante é responsável por seus pertences e a chave fica sob responsabilidade dos
ocupantes, isentando a FUME e o Coordenação Local de qualquer responsabilidade;

- Não serão admitidos em hipótese alguma, desrespeito aos seguranças e coordenadores,
depredações nas dependências do alojamento. Se, eventualmente ocorrerem, implicarão na
imediata exclusão do infrator e o caso será analisado pela Coordenação Local para possível
punição da IES;
- A Lei do Silêncio deverá ser cumprida a partir das 22h00min.
- É proibido acesso aos alojamentos portando bebidas alcoólicas, assim como consumir
quaisquer tipos de bebidas, drogas, etc., estando a polícia militar previamente autorizada a
adentrar aos alojamentos em qualquer momento sem aviso prévio.
- Não é permitido:
• Lavar e passar roupas nas dependências do quarto, bem como dependura-las nas janelas ou
corredor.
• Colocar pregos ou grampos nas paredes ou portas.
• Retirar material, móveis ou equipamentos patrimoniais do quarto.
• Transitar pelos corredores em trajes menores.
• É vedado o recebimento de visitas que não estiverem previamente autorizadas a adentrar aos
alojamentos.
• Acessar quartos destinados a alojados de sexo oposto.
• É proibido acesso aos alojamentos portando bebidas alcoólicas, assim como consumir
quaisquer tipos de bebidas, drogas, etc., estando a polícia militar previamente autorizada a
adentrar aos alojamentos em qualquer momento sem aviso prévio.
- Desordens, Bagunça e outros que, se por ventura originarem ocorrência policial por
reclamação de vizinhos dos alojamentos serão critérios de EXPULSÃO do alojamento e,
consequentemente, ELIMINAÇÃO da IES dos Jogos Universitários Mineiros- JUMs 2017.

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA
UAI Tibery (2,5km da UFU)
Av. Benjamin Magalhães, 1115 - Tibery, Uberlândia - MG, 38405-040
UAI Pampulha (3km da UFU)
Av. João Naves de Ávila, 4920 - Pampulha, Uberlândia - MG, 38400-600

