NOTA: assinatura dos inscritos nas Delegações
Diamantina, 24 de outubro de 2018.
1os.

JOGOS OLÍMPICOS UFVJM
As inscrições das Delegações deverão ser entregues impreterivelmente até a data
de 25/outubro de 2018 na PROACE, localizada no Prédio da Reitoria / Campus JK /
UFVJM. Horário de entrega: 9h30 até 16h30. Observar-se que a referida PROREITORIA se encontra fechada entre 12h e 14h.
Processo este de acordo com o REGULAMENTO GERAL dos "JOGOS OLÍMPICOS
UFVJM".
A presente nota comunica que as inscrições das Delegações deverão ser
obrigatoriamente entregues até o dia 25/outubro de 2018.
Entretanto, elas poderão ser entregues sem assinatura do(s) integrante(s) da
Delegação.
O nome de cada um dos integrantes da DELEGAÇÃO - e os respectivos dados
solicitados nos anexos do REGULAMENTO GERAL, deverão ser obrigatoriamente
entregues até amanhã.
Caso contrário, a Delegação estará ausente dos JOGOS OLÍMPICOS UFVJM.
A presente nota comunica, como novidade, somente a entrega sem assinatura.
As Delegações serão pontuadas em 2.000 (dois mil) pontos por cada assinatura que
entregar até a data de 25/outubro de 2018, na PROACE; Pontos estes serão
empregados para determinar as 03 melhores DELEGAÇÕES dos JOGOS
OLÍMPICOS UFVJM.
Pontos que serão somados aos resultados das modalidades esportivas e outras
atividades e ações dos "Jogos".
As Delegações terão até o dia 01/novembro/2018 para que o inscrito se
desloque até a PROACE e efetue a assinatura de sua inscrição.
Caso a assinatura não seja efetuada, até 01/novembro/2018, a respectiva
inscrição estará cancelada.
Ressalta-se que não é possível a inserção de novos membros na Delegação após o
dia 25 de outubro de 2018 e nem a substituição de um inscrito que efetuou ou não a
assinatura.
Bons Jogos‼
JOGOS OLÍMPICOS UFVJM
Sou UFVJM!
Saudações,
Prof. Cris Matias.
_
CRISTINO JÚLIO A. DA S. MATIAS
Dr. Sciences Sports (UFMG):
Decision-Making in Team Ball Sports: creativity and intelligence; situational
awareness
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