
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Campus de Palmeira das Missões 

 

 A Direção do Campus de Palmeira das Missões da Universidade Federal 

de Santa Maria torna público o edital do I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus 

Palmeira das Missões. 

 

1 OBJETIVO 

1.1 O objetivo do I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus Palmeira das Missões é 

fazer uma celebração e integração da comunidade acadêmica da UFSM – 

Campus Palmeira das Missões, com a realização de competições esportivas 

e recreativas nas estruturas do campus. 

 

2 MODALIDADES 

2.1 As atividades do I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus Palmeira das 

Missões estarão divididos em três modalidades, que são: Futebol 7, Vôlei de 

Duplas e Truco Gaudério de Trio. 

2.2 Cada uma dessas modalidades poderá estar dividida nas categorias 

masculina, feminina e mista. 

 

3 DATAS 

3.1 O I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus Palmeira das Missões será 

realizado nos dias 15/10 e 16/10. 

3.2 Cada uma das modalidades terá os seus dias, locais, calendários específicos 

e formas de disputas publicadas após o encerramento das inscrições. 

 

4 INSCRIÇÃO 

4.1 Para realizar a inscrição, o participante deverá preencher uma ficha de 

inscrição que estará disponível na portaria do prédio principal do campus. 

Após o preenchimento da ficha, a mesma deve ser entregue na portaria do 

prédio principal do campus. 

4.2 O período de inscrição tem início às 7:30h do dia 03/10 e tem término às 

12:00h do dia 11/10. Não serão aceitas inscrições fora desse prazo. 

4.3 O pagamento das inscrições será realizado antes da participação da equipe 

no primeiro jogo em suas respectivas modalidades, isto é, no dia 15/10. Para 

a modalidade Futebol 7 o valor da inscrição é de R$ 30,00 por equipe, para 

o Vôlei de Duplas o valor da inscrição é de R$ 10,00 por equipe e para o 



Truco Gaudério de Trio será cobrado R$ 10,00 por equipe. Além dos 

pagamentos por equipe são necessários para validar a inscrição a doação 

de um quilo de alimento não perecível por pessoa inscrita em cada equipe. 

 

5 SEPARAÇÃO DAS EQUIPES 

5.1 Em todas as modalidades os participantes estarão separados por equipes, as 

quais têm em sua base os cursos existentes na UFSM – Campus Palmeira 

das Missões. 

5.2 O I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus Palmeira das Missões terão 8 

equipes para participar das modalidades, que são: a) Administração Diurno, 

b) Administração Noturno, c) Ciências Biológicas, d) Ciências Econômicas, 

e) Enfermagem, f) Nutrição, g) Zootecnia, h) Professores, Técnicos e 

Terceirizados (PTT). 

5.3 Os alunos irão competir nas modalidades com colegas do seu curso, não 

podendo haver mescla entre participantes de cursos distintos.  

5.4 No caso de aluno interessado em formar uma equipe e que não conseguir 

quantitativo dentro de seu curso para formar uma equipe, o mesmo deve 

deixar seu nome na portaria e um cadastro será formado para que o aluno 

seja alocado a alguma das equipes inscritas. 

5.5 Professores podem fazer times com os alunos de um curso, desde que 

tenham ministrado ou estejam ministrando aula para esse curso durante o 

ano de 2016. 

5.6 A equipe Professores, Técnicos e Terceirizados (PTT) será composta pelos 

professores, técnicos administrativos e funcionários terceirizados do Campus 

de Palmeira das Missões. 

5.7 Alunos de Pós-Graduação da UFSM que possuem atividades ligadas ao 

Campus de Palmeira das Missões podem ser inscrever para a competição e 

podem ser alocados em qualquer uma das oito equipes da competição. 

5.8 Com a separação por equipe será formado um quadro de medalhas entre as 

oito equipes, sendo que ganhará a equipe que obtiver maior número de 

medalhas de ouro, em caso de empate em número medalhas de ouro será 

verificado o maior número de medalhas de prata, em caso de empate em 

número medalhas de prata será verificado o maior número de medalhas de 

bronze e em caso de empate em número medalhas de bronze será realizado 

sorteio. 

 

6 REGRAS ESPECÍFICAS DE CADA MODALIDADE 



6.1 A modalidade de Futebol 7 será dividida nas categorias masculina e feminina. 

Para se inscrever serão necessários no mínimo sete participantes do mesmo 

curso ou que contemplem os casos explicitados no item 5. Um time deverá 

ter no mínimo sete jogadores e poderá ter no máximo doze jogadores 

inscritos. A modalidade será disputada no campo do Campus de Palmeira 

das Missões em dois tempos de dez minutos. 

6.2 A modalidade de Vôlei de Duplas será dividida nas categorias masculina e 

feminina. Para se inscrever serão necessários dois participantes do mesmo 

curso. A modalidade será disputada na quadra de vôlei de areia do Campus 

de Palmeira das Missões na forma de disputa melhor de 3 sets e cada set 

valendo 15 pontos. 

6.3 A modalidade Truco Gaudério de Trio apresentará apenas a categoria mista. 

Para se inscrever serão necessários três participantes do mesmo curso. A 

modalidade será disputada no quiosque do Campus de Palmeira das 

Missões na forma de disputa melhor de 3 partidas, cada partida valendo 24 

tentos/pontos. 

 

7 OBSERVAÇÕES: 

 

7.1 Os casos omissos a esse edital ficarão a critério da comissão organizadora do 

evento. Em caso de dúvidas entrar em contato no e-mail 

admdiurnopm@gmail.com 

 

 

_____________________ 
Rafael Lazzari 

Diretor Pró-Tempore do Campus PM/UFSM 
 
 

_____________________ 
Nelson Guilherme Machado Pinto 

Presidente da Comissão Organizadora do I Jogos Olímpicos da UFSM – Campus 
Palmeira das Missões. 

 


