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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUPERVISÃO DE DESPORTO E RECREAÇÃO

EDITAL Nº 001/2018 – SDR/FEF/UFMT
INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA
ESCOLINHA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA 2019/1
A Faculdade de Educação Física – FEF, por meio da Supervisão de Desporto e
Recreação - SDR, torna público o Edital de Inscrições para as atividades da
Escolinha de Iniciação Desportiva 2019/1 e divulga os procedimentos e as normas
que regem o certame, nos seguintes termos:

1 OBJETIVO
1.1 O presente Edital tem por objetivo normatizar as inscrições nas atividades
ofertadas para o primeiro semestre de 2019.
2 DAS ATIVIDADES OFERTADAS
2.1 Serão ofertadas as modalidades esportivas de basquetebol, futsal, handebol,
natação e voleibol.
2.2 A modalidade esportiva de natação, realizará primeiramente rematrículas dos
alunos(as) que participaram das atividades do segundo semestre de 2018 e que
obedeceram os critérios estabelecidos nas normas de funcionamento da EID.

3 DAS VAGAS
3.1 A Escolinha de Iniciação Desportiva oferecerá até 330 (trezentos e trinta)
vagas para as modalidades previstas em 2019.
3.2 As vagas oferecidas estão vinculadas as modalidades esportivas ofertadas e
seguem a disponibilidade em cada turma e horário, conforme Anexo I deste edital.
3.3 O preenchimento das vagas será determinado por ordem de chegada, exceto na
turma intermediária (14 a 16 anos) da modalidade esportiva de voleibol, que será
feita inscrição para um teste de fundamentos e sistema de jogo. Este teste é
necessário devido aos conteúdos já aprendidos pelos participantes das turmas
iniciação A e B. Caso o(a) inscrito(a) não obtiver desempenho satisfatório, não
poderá ser inscrito(a) na turma. Os critérios estão dispostos no Anexo I deste Edital.
3.4 Ressalta-se que não há qualquer compromisso com o preenchimento total das
vagas.
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4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições para as modalidades esportivas que dispõem de vagas são
gratuitas, serão presenciais e deverão ser realizadas no período de 11 a 13 de
Fevereiro de 2019, das 7h30min às 18h (horário corrido), no Ginásio Poliesportivo
da Faculdade de Educação Física da UFMT (Av. Fernando Corrêa da Costa, 2.367,
Bairro: Boa Esperança, Cuiabá - MT CEP: 78060-900).
4.2 As rematrículas para a modalidade de Natação serão realizadas nos dias 06 e
07 de Fevereiro de 2019, no horário e local descritos acima. Caso houverem vagas
remanescentes, as mesmas serão oferecidas de acordo com os certames das
inscrições para outras modalidades.
4.3 A inscrição deverá ser realizada por ordem de chegada, apenas pelo
responsável legal do(a) menor (mãe, pai ou aquele que detêm a guarda judicial), e
deverá apresentar um documento de identificação e no caso da guarda judicial o
documento que comprove o direito de guarda.
4.3.1 A equipe executora da Escolinha de Iniciação Desportiva entregará senha por
ordem de chegada 15 (quinze) minutos antes do início do horário de inscrição.
4.4 O(a) menor e seu responsável legal deverão estar cientes das Normas de
Funcionamento da Escolinha de Iniciação Desportiva da FEF/UFMT, disponíveis no
site www.ufmt.br/escolinha e fisicamente no período de inscrição.
4.5 O(a) menor somente poderá ser inscrito em mais de uma modalidade desde que
haja vaga disponível e que o horário da modalidade esportiva não conflita ou seja
próximo do horário de outra modalidade esportiva.
4.5 Documentos obrigatórios para a inscrição:
I – Documento de identificação do responsável legal (RG, CNH; Carteira de
Trabalho; Passaporte; Carteira de Conselho, Identidade Militar, Reservista com foto);
II – Certidão de nascimento, RG ou Passaporte do menor;
III – Atestado médico datado em 2019;
IV – Ficha de inscrição (disponibilizada no ato da inscrição);
V – Ficha PAR-Q (disponibilizada no ato da inscrição e preenchida pelo adolescente
com idade a partir de 15 anos). Este documento deverá ser assinado pelo(a) menor
e pelo seu responsável.
4.5.1 Não são necessárias as entregas de cópias dos documentos de identificação
do responsável legal e do menor a ser inscrito.
4.5.2 Em cumprimento à Lei Municipal 5.977/2015, Decreto 6.129/2016, é obrigatória
a apresentação do atestado médico para a participação nas atividades da Escolinha
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de Iniciação Desportiva da UFMT. O atestado médico deverá ser entregue no ato da
inscrição ou até a reunião dos responsáveis, e deverá estar datado no ano vigente
da inscrição. O atestado médico é obrigatório para menores de 15 anos e deverá
estar assinado e datado com o ano de 2019.
4.5.3 A confirmação da vaga e o início das atividades práticas do(a) inscrito(a) estão
condicionados à entrega do atestado médico de aptidão para prática de atividade
física, no prazo estabelecido e afirmado.
4.5.4 Caso houverem vagas remanescentes da modalidade Natação, os
responsáveis deverão entregar uma foto 3x4 do(a) menor no ato da inscrição.
4.5.5 Adolescentes com idade a partir de 15 anos deverão estar presentes no ato da
inscrição para devido preenchimento e assinatura do termo PAR-Q.
4.6 Caso ocorram vagas remanescentes nas modalidades esportivas, as inscrições
deverão ser realizadas diretamente com o professor até 30 (trinta) dias após o
término das inscrições. Nestes casos, o atestado médico deverá ser entregue no ato
da inscrição.

5 DA LISTA DE ESPERA
5.1 Após o preenchimento total das vagas serão realizadas listas de espera para
cada modalidade.
5.3 A confecção da lista de espera fica condicionada aos Técnicos Desportivos da
FEF/UFMT. Não serão aceitas quaisquer outras listas.
5.3 As listas de espera possuem o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do
primeiro dia de atividade em cada modalidade, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período.

6 DO UNIFORME
6.1 Em todas as modalidades da Escolinha de Iniciação Esportiva da FEF/UFMT é
obrigatório a utilização do uniforme, que deverá ser adquirido pelo aluno(a).

7 DA REUNIÃO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS
7.1 A Escolinha de Iniciação Esportiva da FEF/UFMT realizará reunião com os pais
e/ou responsáveis pelos menores inscritos em todas as modalidades ofertadas.
7.2 É obrigatória a presença de todos os responsáveis, sendo que o local, o horário
e a data serão informados no ato da inscrição.
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8 DO CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

PRAZO

Rematrícula apenas da natação

06 e 07/02/2019

Divulgação de vagas remanescentes
na
natação
no
site
www.ufmt.br/escolinha

08 e 09/02/2019

Inscrições Gerais nas modalidades

11/02/2019 a 13/02/2019

Prazo final para entrega do Atestado
Médico
Reunião
Geral
Responsáveis

dos

Pais

e

Reunião dos Pais e Responsáveis
(local, data e horário, serão informados no
ato da inscrição)

Será informado no ato da inscrição.

Início
das
aulas
(Handebol,
Basquete, Futsal e Natação)

A partir de 18/02/2019

Teste para Turma Intermediária e
Início das aulas de Voleibol

11/03/2018

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os contatos da Escolinha de Iniciação Desportiva são:



desporto@ufmt.br
telefone (65) 3615-8839 ou 3615- 8841.

9.2 Qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado, alterado ou anulado, no
todo ou em parte, seja por força maior, por motivo de interesse público ou exigência
legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Desporto e Recreação –
SDR/FEF.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2018.

Faculdade de Educação Física
Supervisão de Desporto e Recreação

