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EDITAL Nº 003/2019 – SDR/FEF/UFMT 

 

INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO 

DESPORTIVA 2020/1 

 

A Faculdade de Educação Física – FEF, por meio da Supervisão de Desporto e 

Recreação – SDR, torna público o Edital de Inscrições das Escolinhas de Iniciação Desportiva 

- EID 2020/1 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 

esportivas ofertadas para o primeiro semestre de 2020. 

 

 

2. DAS MODALIDADES OFERTADAS 

 

2.1. Serão ofertadas as modalidades de Basquetebol, Ginástica Artística, Ginástica 

Rítmica, Handebol, Mini-Handebol, Natação e Voleibol. 

 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. A Escolinha de Iniciação Desportiva oferecerá até 155 vagas para as modalidades 

previstas em 2020/1.  

 

3.2. As vagas oferecidas estão vinculadas às 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 de acordo com cada modalidade 

sendo: a) ordem de chegada: Basquetebol, Handebol, Mini-Handebol e Voleibol 

(Turma Iniciação A); b) sorteio: Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Natação; 

c) processo avaliativo: Voleibol (Turma Intermediária). 

  

3.4. Ressalta-se que não há qualquer compromisso com o preenchimento total das 

vagas. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. ORDEM DE CHEGADA 

 

4.1.1. As inscrições para as modalidades Basquetebol, Handebol, Mini-Handebol 

serão presenciais e serão ser realizadas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 

2020, das 08h às 11:30 e das 13h às 17h, e para a modalidade de Voleibol 

Turma Iniciação A e para Turma Intermediária, nos dias 03, 04, 05 e 06 de 

março, na sala de Seção de Desporto e Recreação, localizada dentro do 

Ginásio Poliesportivo da Faculdade de Educação Física da UFMT (Av. 

Fernando Corrêa da Costa, 2.367, Bairro: Boa Esperança, Cuiabá - MT 

CEP: 78060-900). A distribuição de senhas será realizada pela equipe da 

Escolinha de Iniciação Desportiva por ordem de chegada 15 (quinze) 

minutos antes do início do horário de inscrição. 

 

4.1.2. A inscrição deverá ser realizada 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. 

 

4.1.3. O (a) menor 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. 

 

4.1.4. A confirmação da vaga e o início das atividades práticas estão 

condicionados à entrega do atestado médico de aptidão para prática de 

exercício físico, no prazo estabelecido e afirmado, ficando impedido de 

iniciar a participação nas aulas em caso de não entrega do atestado médico. 

 

4.1.5. Adolescentes com idade a partir de 15 anos deverão estar presentes no ato 

da inscrição para devido preenchimento e assinatura do termo PAR-Q. 

 

4.1.6. Caso ocorram vagas remanescentes nas modalidades esportivas, as 

inscrições deverão ser realizadas diretamente com o professor até 15 

(quinze) dias após o início das aulas das escolinhas, podendo o prazo ser 

prorrogado por igual período a critério do (a) professor (a). Nestes casos, o 

atestado médico deverá ser entregue no ato da inscrição. 
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4.2. SORTEIO 

 

4.2.1. Para as modalidades Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Natação, será 

realizado um sorteio das vagas disponíveis. 

 

4.2.2. As inscrições para a participação do sorteio serão presenciais e serão ser 

realizadas nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, das 08h às 11:30 e das 

13h às 17h, na sala de Seção de Desporto e Recreação, localizada dentro do 

Ginásio Poliesportivo da Faculdade de Educação Física da UFMT (Av. 

Fernando Corrêa da Costa, 2.367, Bairro: Boa Esperança, Cuiabá - MT 

CEP: 78060-900).  

 

4.2.3. No ato da inscrição para o sorteio, o responsável receberá um comprovante 

da efetivação da inscrição. A inscrição para o sorteio, não garante a vaga 

efetiva para a modalidade esportiva escolhida. 

 

4.2.4. A inscrição deverá ser realizada 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. 

 

4.2.5. O (a) menor poderá ser inscrito em mais de uma modalidade desde que haja 

vaga disponível e que o horário da modalidade esportiva sorteada não 

conflita ou seja próximo do horário de outra modalidade esportiva. 

 

4.2.6. A lista dos inscritos para o sorteio das modalidades será divulgada no site 

www.ufmt.br/escolinha no dia 12 de fevereiro de 2020. Caberá recurso, de 

forma presencial, no dia 13 de fevereiro de 2020, em caso de não 

comparecimento do nome na lista de inscritos mediante comprovante de 

inscrição, sendo divulgada a lista final e oficial dos participantes do sorteio 

no dia 14 de fevereiro de 2020. 

 

4.2.7. O sorteio das vagas para as modalidades de Ginástica Artística, Ginástica 

Rítmica e Natação acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2020 e será 

transmitida ao vivo e divulgada através das redes sociais da Escolinha 

Desportiva da UFMT. A Escolinha de Iniciação Desportiva da UFMT não 

entrará em contato com os sorteados para a efetivação da matricula, ficando 

sob responsabilidade dos responsáveis acompanhar o sorteio. 

 

http://www.ufmt.br/escolinha
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4.2.8. Os inscritos que forem sorteados para o preenchimento das vagas, deverão 

comparecer na Seção de Desporto e Recreação, localizada dentro do 

Ginásio Poliesportivo da Faculdade de Educação Física da UFMT (Av. 

Fernando Corrêa da Costa, 2.367, Bairro: Boa Esperança, Cuiabá - MT 

CEP: 78060-900) para a efetivação da matrícula nos dias 18 e 19 de 

fevereiro de 2020.  

 

 

4.3. PROCESSO AVALIATIVO 

 

4.3.1. Os inscritos para a turma de Voleibol (Turma Intermediária), deverão 

realizar o processo avaliativo para efetivação e participação da modalidade.  

 

4.3.2. Os participantes que forem aprovados deverão realizar inscrição de 

imediato. Os participantes receberão conceitos: favoráveis - A (execução 

com qualidade); B (execução regular) e não favorável - C (execução 

precária). A classificação ficará pelo maior número de conceitos 

favoráveis. A equipe executora poderá ampliar o número de vagas caso 

haja empate no último número de vaga. Para o teste, todos deverão estar 

trajando roupas de educação física escolar. 

 

4.3.3. Serão avaliados no processo avaliativo: ações motoras de toque e 

manchete, ações motoras de toque e manchete nos fundamentos de 

recepção e defesa. Sistema de cobertura 3-2-1, coberturas de ataque e de 

bloqueio, passe em 3 e em 4, bloqueio simples e duplo, sistema de jogo 4-2 

com infiltração, ataque em diagonal e paralela, saque tipo tênis e em 

suspensão. 

 

4.4.DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

I. Documento de identificação original (não será necessário cópia) 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(a) menor original (não será 

necessário cópia); 

 

III. Atestado médico datado em 2020 com a descrição que o(a) menor está 

apto(a) a participar de prática esportiva. Em cumprimento à Lei Municipal 

5.977/2015, Decreto 6.129/2016, é obrigatória a apresentação do atestado 
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médico para a participação nas atividades da Escolinha de Iniciação 

Desportiva da UFMT. O atestado médico deverá ser entregue no ato da 

inscrição ou até a data da 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 2020. 

 

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. 

 

5. DA LISTA DE ESPERA 

 

5.1. Após o preenchimento total das vagas serão realizadas listas de espera para cada 

modalidade. A lista de espera terá o mesmo número de vagas para cada turma. A 

inscrição na lista de espera não garante a vaga na modalidade. 

5.2.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. A referida lista poderá contar com no máximo a mesma 

quantidade das vagas ofertadas para o turno e horário pretendido. 

 

 

6. 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 responsável. 

As condições para a aquisição serão repassadas no ato da inscrição. 

 

7. DA REUNIÃO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS 

 

7.1. A Escolinha de Iniciação Esportiva da FEF/UFMT realizará reunião com os 

responsáveis pelos menores inscritos em todas as modalidades ofertadas, sendo 

obrigatória a presença de todos os responsáveis. 
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7.2. A reunião com os pais e responsáveis acontecerá no dia 13 de março às 19h, com 

local a definir. 

 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

Ação Data 

Inscrição para o sorteio das modalidades de Ginástica 

Artística, Ginástica Rítmica e Natação. 
10 e 11/02/2020 

Divulgação da Lista de Inscritos para o sorteio das 

modalidades de Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e 

Natação. 

12/02/2020 

Recurso da Lista de Inscritos para o sorteio das modalidades  

de Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Natação. 
13/02/2020 

Divulgação da Lista Oficial dos Inscritos para o Sorteio das 

vagas de Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e Natação. 
14/02/2020 

Inscrição para as modalidades de Basquetebol, Handebol e 

Mini-Handebol 
12, 13 e 14/02/2020 

Inscrição para a modalidade de Voleibol, Turmas Iniciação 

A e Intermediária (teste) 
03 a 06/03/2020 

Sorteio das vagas para as modalidades de Ginástica Artística,  

Ginástica Rítmica e Natação. 
17/02/2020 

Inscrição dos sorteados para as modalidades de Ginástica 

Artística, Ginástica Rítmica e Natação. 
18 e 19/02/2020 

Início das aulas de Basquetebol, Handebol, Mini-Handebol e 

Natação. 
02/03/2020 

Início das aulas de Ginástica Artística, Ginástica Rítmica e 

Voleibol 
09/03/2020 

Reunião dos Pais e Data limite para entrega do atestado 

médico 
13/03/2020 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Os contatos da Escolinha de Iniciação Desportiva são: 

9.1.1. E-mail: desporto@ufmt.br 

9.1.2. Telefone: (65) 3615-8839 ou 3615- 8841. 

 

9.2. A 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 

mailto:desporto@ufmt.br
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exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Supervisão de Desporto e Recreação – 

SDR/FEF. 

 

 

 

Cuiabá,          de dezembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Soares Francisco 

Supervisora de Desporto e Recreação 

 

Evando Carlos Moreira 

Diretor da Faculdade de Educação Física 
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ANEXO I - EDITAL Nº 003/2019 –SDR/FEF/UFMT 

 

Basquetebol 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

11 a 13 anos Misto Terça e Quinta 8h às 09h30 10 

11 a 13 anos Misto 
Segunda e 

Quarta 
14h às 15h30 10 

14 a 16 anos Misto 
Segunda e 

Quarta 
15h30 às 17h 15 

 

Voleibol 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

11 a 13 anos 

(Iniciação A) 
Mista 

Segunda e 

Quarta 
14h10 às 15h45 10 

14 a 17 anos 

(Intermediário) 
Mista 

Segunda, Quarta 

e Sexta 

15h15min às 17h20min (Segunda e 

Quarta); 14h30min às 17h20min 

(Sexta-Feira) 

5 

 

Handebol 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

11 a 13 anos Misto Terça e Quinta 14h às 15h30 10 

14 a 16 anos Masculino Segunda e Quarta 15h às 17h 12 

14 a 16 anos Feminino Terça e Quinta 15h30 às 17h30 13 
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Mini-Handebol 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

6 a 8 anos Misto Segunda e Quarta 09h30 às 10:30 12 

9 a 10 anos Misto Quarta e Sexta 09h30 às 10:30 12 

 

Natação 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

07 a 10 anos Misto Quarta e Quinta 07h30 às 08h30 1 

07 a 09 anos Misto Terça e Quinta 16h às 17h 4 

12 a 14 anos Misto Terça e Quinta 18h às 19h 4 

 

Ginástica Artística 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

07 a 10 Misto Segunda e Quarta 14h às 17h 7 

11 a 14 Misto Segunda e Quarta 14h às 17h 10 

 

Ginástica Rítmica 

Idade Sexo Dias Horário Vagas 

07 a 10 anos Misto Segunda e Quarta 08h às 09h30 20 

 


