UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DIVISÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS
CHAMADA PARA A SELETIVA INTERNA PARA PARTICIPAÇÃO NO
JUB´S- LDU 2018
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Amapá UEAP, por meio da Divisão de Ações Comunitárias e Assuntos Estudantis,
iniciará o processo de seleção para a participação no JUB´S- LDU 2018.

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A presente chamada possui como objetivo principal a inscrição e seleção
de atletas/discentes da Universidade do Estado do Amapá- UEAP, para
participar Jogos Universitários Brasileiros-JUB´S-LDU-2018, nas seguintes
modalidades esportivas: JUDÔ, KARATÊ, TAEKWONDO, LUTA OLÍMPICA,
JIU-JITSU E KUNG FU.
2. DO CRONOGRAMA
2.1. O processo de inscrição e seleção dos interessados obedecerá
rigorosamente ao seguinte cronograma:
ETAPAS

DATA

HORÁRIO

Inscrição online na seletiva
interna da UEAP- atestado de

05/02/2018 a

matricula atualizado e ficha de

09/02/2018

Ate às 23:59

frequência no treinamento
Resultado da seleção
Inscrição presencial no JUB'SLDU-2018- Assinatura da ficha de
inscrição
Apresentação de documento de

21/02/2018
27/02/18 a

De 09h00 às 11h30 e

02/03/18.

de 19h00 às 21h30

27/02/18 a

De 09h00 às 11h30 e

identificação com foto e CPF
Entrega do Laudo médico
Apresentação de uma cópia do
contrato de seguro de vida e
saúde

02/03/18.

de 19h00 às 21h30

27/02/18 a

De 09h00 às 11h30 e

02/03/18.

de 19h00 às 21h30

27/02/18 a

De 09h00 às 11h30 e

02/03/18.

de 19h00 às 21h30

Pagamento da taxa de inscrição a
Federação Acadêmica de

Horário de
05 e 06/03/18.

Desporto do Amapá- FADAP.

funcionamento da sede
da FADAP.

3. DA INSCRIÇÃO NA SELETIVA INTERNA DA UEAP
3.1 Poderão se inscrever acadêmicos regularmente matriculados nesta IES,
nascidos entre 01 de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 2000. É permitida a
inscrição de até 02 atletas fora da faixa etária por modalidade
3.2

O candidato deverá fazer o login em uma conta google e preencher um

formulário

de

inscrição

disponível

no

link:

https://docs.google.com/a/ueap.edu.br/
3.3 As inscrições dos interessados deverão ser feitas impreterivelmente no
período de 05/02/2018 a 09/02/2018. Não serão aceitas inscrições feitas fora
deste período.
3.4 O candidato interessado deve estar realizando treinamentos na modalidade
que pretende participar da competição e comprovar os treinamentos através da
entrega de uma ficha de frequência dos treinamentos ou declaração de
comparecimento

aos

treinos

assinada

pelo

técnico

responsável

pelo

treinamento, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018.,anexa-la ao
formulário de inscrição online. (Anexo 1- Modelo de declaração e Anexo 2Modelo de frequência de treinamento)
3.5 O candidato deve comprovar que estar regularmente matriculado nesta
instituição de ensino, anexando ao formulário de inscrição online, o atestado de
matricula atualizado.

4. DA SELEÇÃO DOS ATLETAS:
4.1. Os candidatos serão selecionados pelos Analistas de Apoio Pedagógico –
Educação Física, por critérios técnicos e de frequência aos treinamentos.
4.2. Serão analisados os resultados de participações em competições das
quais o candidato tenha disputado nos anos de 2018 e 2017, na modalidade
esportiva que o canditado pleiteia a vaga ( O candidato deverá anexar ao
formulário eletrônico documento em formato pdf comprovando os resultados).
4.3. Caso seja necessário, poderá ser realizada uma disputa entre os
candidatos, organizada pela PROEXT/DACAE.
4.4. O candidato selecionado ganhará o direito de representar a instituição no
JUBS-LDU 2018.
5. RESULTADO DA SELETIVA INTERNA
5.1. A previsão para o resultado da seletiva interna será divulgado no site da
UEAP, até o dia 21/02/2018.
6. INSCRIÇÃO NO JUBS-LDU-2018:
6.1. Poderão realizar a inscrição no JUBS-LDU-2018, os candidatos
selecionados na seletiva interna.
6.2. O candidato deve apresentar um documento oficial com foto e CPF para
serem digitalizados na Pró- Reitoria de Extensão- PROEXT.
6.3. O candidato deve apresentar um laudo médico atestando sua capacidade
física e mental para participar de competições esportivas.
6.4. O candidato deve assinar uma ficha de inscrição na sala da
PROEXT/DACAE.
6.5. O candidato deve apresentar uma cópia de contrato de seguro de vida e
saúde com vigência no período da competição.
6.6. O candidato deve providenciar o pagamento da taxa de inscrição na
competição junto à FEDERAÇÃO ACADÊMICA DE DESPORTO DO AMAPÁFADAP.
6.7 A apresentação dos documentos solicitados nos itens 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e
6.6 deverão serem entregues exclusivamente de forma presencial na
PROEXT/DACAE (localizada na Av. Presidente Vargas, 650, Centro, Macapá).

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O inscrito que não cumprir com TODAS as disposições desta chamada
será automaticamente excluído do processo;
7.2. Os casos omissos serão resolvidos pelos Analistas de Apoio PedagógicoEducação Física da instituição.

Macapá, 31 de janeiro de 2018.

Marcelo Tavares Paixão

Chefe da Divisão de Ações Comunitárias e Assuntos Estudantis –
DACAE/PROEXT/UEAP

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ANEXO I
DECLARAÇÃO
Venho

por

meio

__________________________

desta

declarar

Matrícula:

que

o

Acadêmico:

______________

Curso:

___________________, é atleta da assíduo e apresenta capacidade técnica
para representar UEAP, em competições universitárias. Segue abaixo o dias
de treino:
TREINOS
Data e Dia

Horário

__/___/2018 - Quarta

__:__h ás ___:___h

Macapá, _ de fevereiro de 2018.

_____________________________________
Técnico

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ANEXO II
LISTA DE PRESENÇA ALUNO ATLETA
MODALIDADE: ______________

Ordem

Nome do Estudante

Matrícula

____/____/2018

____/____/2018

____/____/2018

____/____/2018

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

1

______________________________________

_______________________________________

Assinatura por extenso do(a)Técnico

Assinatura do Analista em Educação Física

Macapá – AP 2018

