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Olá Herói!  

 

Seja Bem-vindo a mais uma edição do JUAS! O maior evento universitário do 

nosso Estado!  

Os Jogos Universitários Alagoanos vêm há muitos anos promovendo eventos que 

servem como seleção das equipes que irão representar nosso Estado nos Jogos 

Universitários Brasileiros, o JUBS. 

Em nossa Gestão, presidida por Irã Cândido Teles, o foco sempre foi o resgate do 

Desporto Universitário, com mais participantes, mais Instituições envolvidas, sempre 

com inovação e transparência. Com isso, pensamos em um novo formato de Jogos, 

incluindo, também, os alunos que sempre desejaram participar, mas nunca tiveram 

chances em suas IES.  

Esse ano teremos modalidades que servirão para as vagas dos JUB’s nacionais 

e modalidades que serão exclusivamente dos JUAs.  

 

Como funcionará: 

 

MODALIDADES SELETIVAS 

As modalidades serão aquelas que irão dispor de vagas para o Jubs aos seus 

primeiros colocados e aos índices conquistados. As modalidades serão: 

 

MODULO SELETIVO 
MODALIDADES DATA DE REALIZAÇÃO / LOCAL 

JUDÔ 18/AGOSTO – GIN. COL. MONTESSORI 
NATAÇÃO 18/AGOSTO – GIN. COL. MONTESSORI 

E-GAMES (LOL E FIFA) A DEFINIR – SESC 
ATLETISMO 26/ AGOSTO – ESTÁDIO REI PELÉ 
CICLISMO A DEFINIR 

SKATE A DEFINIR 
VÔLEI DE PRAIA A DEFINIR 

 

 Os regulamentos das modalidades seguirão os publicados pela Confederação 

Brasileira do Desporto Universitário – CBDU, sendo assim, adotados os critérios neles 

inseridos.  



 A classificação em primeiro lugar ou o alcance de índice será o primeiro requisito 

para a participação nos JUBs nacional. O Aluno/atleta ainda será avaliado pela comissão 

técnica da FADU sobre o seu nível de desenvolvimento, através de treinos ou tomadas 

de tempo. A entrega de documentações e requisitos para as inscrições no sistema CBDU 

de eventos, também servirão como etapa de classificação. 

 

MODALIDADES EXCLUSIVAS JUA’s 

As modalidades coletivas, além de Jiu-jitsu, Xadrez e Tênis de mesa. Serão 

ofertado a qualquer universitário com Matrícula Ativa e regular em qualquer Instituição 

de Ensino Superior (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado), ainda, não 

sendo permitidos alunos de cursos subsequentes, técnicos e/ou tecnólogos. Não haverá 

limite de Idade. 

As modalidades serão:  

MODALIDADES  

MODALIDADE DATA            /        LOCAL 

BASQUETE  

FUTSAL  

VÔLEI  

BASQUETE 3X3  

HANDEBOL  

TENIS DE MESA  

JIU-JITSU  

FOOTBALL GOALPOST  

 

• As datas e locais podem sofrer alterações.  

 

Os regulamentos das modalidades acima seguirão as normas dos já publicados pela 

Confederação Brasileira do Desporto Universitário, salvo: 

 

• Nas modalidades coletivas será cobrada a obrigatoriedade de 01 uniforme 

completo; 

•  O atleta deverá apresentar a mesa de arbitragem o documento oficial com foto 

Original, não sendo permitida a apresentação de fotocópias. 



•  Não haverá limite de idade. 

• A equipe poderá representar a IES, o curso, a atlética, a área ou uma sala de 

determinado curso. É possível, inclusive que alunos de faculdade distintas montem 

suas equipes. O requisito crucial é ser universitário com matrícula ativa. 

  

INSCRIÇÕES 

 

MODALIDADES SELETIVAS  

O aluno atleta deverá ter aval de sua IES, realizar o depósito no valor de R$60,00 

por atleta na conta da Federação Alagoana do Desporto Universitário e preencher a 

ficha que está disponível no site www.fadualagoas.org. Após, deverá enviar o 

comprovante, a ficha e a cópia do Comprovante de Matrícula para 2018juas@gmail.com 

.  

MODALIDADES EXCLUSIVAS 

O aluno/atleta deverá realizar o depósito no valor de R$35,00 por atleta na conta 

da Federação Alagoana do Desporto Universitário e preencher a ficha (Modalidade 

Coletiva ou Individual) que está à disposição no site www.fadualagoas.org. Após, deverá 

enviar o comprovante, a ficha e a cópia do Comprovante de Matrícula para 

2018juas@gmail.com .  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

EMAIL PARA DÚVIDAS E 
SUPORTE: 

 
fadu@cbdu.org.br 

 
 

EMAIL PARA ENVIAR 
DOCUMENTAÇÕES DE 

INSCRIÇÃO 

2018juas@gmail.com 

CONTATO 

 
99952-0012 

(Adonai Seixas / Vice-Presidente FADU) 
 

INSTAGRAM 
 

@fadu_alagoas 
 

FACEBOOK 

 
FEDERAÇÃO ALAGOANA DO 
DESPORTO UNIVERSITÁRIO 

 



CONTA BANCÁRIA PARA 
DEPÓSITO: 

 

 
Banco do Brasil 
Agência: 3186-0 

Cc: 5401-1 
CNPJ: 12343877/0001-64 

 
  

 

 

 


