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35º JOGOS UNIVERSITÁRIOS GAÚCHOS - JUGs – 2014 
ETAPA ESPORTES INDIVIDUAIS 

 
 

Período de realização: 16 de agosto de 2014.       
Locais: CETE e ESEF/UFRGS, Porto Alegre.  
 
Realização: Federação Universitária Gaúcha de Esportes - FUGE  
Supervisão: FUNDERGS 
Apoio: CETE / FUNDERGS e UFRGS 
 
Objetivos: promover a integração das Instituições de Ensino Superior (IES) através de 
atividades desportivas; desenvolver o intercâmbio desportivo e estimular o congraçamento entre 
os estudantes universitários, visando o seu desenvolvimento integral; servir de seletiva estadual 
para os 62º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2014. 
 
Clientela: Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio Grande do Sul, filiadas ou vinculadas a 
FUGE, representadas por equipes formadas por alunos: regularmente matriculados nos seus 
cursos de graduação e pós-graduação, no 1º semestre de 2014; com a Taxa de Registro de 
Atleta 2014 na FUGE devidamente paga; gozando de perfeitas condições de saúde. 
 
Modalidades: Atletismo, Judô, Natação e Xadrez, nos naipes feminino e masculino. 
 
Programação: A programação dos JUGs será a seguinte: 
 

Data Locais Modalidades 

 
16 de agosto 

 
CETE – Rua Gonçalves Dias, 700 

  
Atletismo, Judô e Xadrez 

 
16 de agosto 

 
ESEF/UFRGS – Rua Felizardo, 750 

 
Natação 

 
Inscrições: As IES deverão entregar as Fichas de inscrição e os mapas de provas, devidamente 
preenchidos, carimbados e assinados pelos Gestores Desportivos, no Congresso Técnico.   
 
Congresso Técnico: Será realizado no dia 11 de julho de 2014, às 14 horas, na FUNDERGS.  
 
Taxa de Registro: As IES deverão comprovar, no Congresso Técnico, o pagamento da Taxa de 
Registro de Atleta - 2014 de cada atleta participante.  As IES que não estiverem presentes terão 
a comprovação de depósito verificada através do extrato bancário da FUGE. A Taxa de Registro 
de Atleta 2014, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), deverá ser paga até o dia 10 de julho de 
2014, através de depósito no Banrisul (041), agência 0100, na conta n° 06.246033.0-5, em 
nome da Federação Universitária Gaúcha de Esportes - FUGE, CNPJ 93.012.581/0001-62, 
incluindo no valor total, os centavos identificadores das IES, conforme a relação abaixo: 
 
 
 
 



,01 FACCAT ,11 SÃO JUDAS  ,21 UNILASALLE ,31 SOGIPA 

,02 FAMES  ,12 UCS ,22 UNIRITTER ,32 URI 

,03 FEEVALE ,13 UFPel ,23 UNISC ,33 FURG 

,04 FAPA ,14 UFRGS ,24 UNISINOS ,34 IDEAU 

,05 FISUL ,15 UFSM  ,25 UNIVATES ,35 FARGS 

,06 FSG ,16 ULBRA  ,26 UPF ,36 UNIFRA 

,07 IBGEN ,17 UFCSPA ,27 IFSUL ,37 UNIPAMPA  

,08 IPA                                       ,18 ANHANGUERA ,28 UCPel ,38 UFFS 

,09 UERGS  ,19 UNICRUZ ,29 FACOS ,39 IMED 

,10 PUC  ,20 UNIJUÍ ,30 URCAMP ,40 ESPM-Sul 

 
Observação: As IES que não estão relacionadas deverão contatar com a FUGE 
(fuge1939@yahoo.com.br) para serem cadastradas e receberem os seus centavos 
identificadores. 
 
Coordenação Geral: Prof. Queiroga. 
Informações gerais e técnicas sobre os JUGs.    
Telefone: (51) 9919 4114. E-mail: fuge1939@yahoo.com.br . 
 
Coordenação Operacional: Sr. Leandro (CETE - 3233 6644 ou leandro@sel.rs.gov.br) 
Prof. Cláudio (UFRGS – 3308 3799 ou esporteufrgs@gmail.com)  
 
Atenção: 
Nas Reuniões Técnicas das modalidades, as IES deverão confirmar as inscrições de seus atletas 
que estejam regularmente matriculados nos seus cursos de graduação e pós-graduação, no 2º 
semestre de 2014. 
As IES participantes dos JUGs serão responsáveis pelo transporte, alimentação, hospedagem, 
assistência médica, odontológica e fisioterapeutica de seus representantes, bem como pelo 
ressarcimento de danos materiais que os mesmos venham a causar nas instalações usadas nos 
JUGs. 
 
Observações: 
Nas Reuniões Técnicas das modalidades serão apresentados os critérios que serão utilizados 
para a qualificação dos vencedores dos 35º JUGs que terão o direito de participar dos 62º Jogos 
Universitários Brasileiros – JUBs 2014. As IES deverão: cadastrar todos os seus representantes 
no sítio da CBDU(www.cbdu.org.br); arcar com as despesas de transporte de ida e volta até 
Porto Alegre; e arcar com as taxas de participação nos JUBs 2014. 
A FUNDERGS irá disponibilizar o transporte POA x Aracaju x POA para a delegação gaúcha. 
A CBDU irá disponibilizar a hospedagem, a alimentação e o transporte interno em Aracaju-SE, 
para os participantes dos JUBs.  
 

Porto Alegre, 19 de junho de 2014. 
 
 

 
Prof. João Guilherme de Souza Queiroga       Prof. Dr. Lauro Inácio Ely 
               Presidente da FUGE                     Vice-Presidente da FUGE 
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