
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
FORMULÁRIO DE PAGAMENTO REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO (ANEXO I) 

Unidade Gestora Responsável: Pró Reitoria de Gestão Estudantil              

Objetivo da viagem: Participar dos 64º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2016 
Justificativa de ida antes e/ou volta depois do evento: Devido à necessidade da chegada dos discentes atletas antes do início do evento, e considerando o 
período de viagem que se dará preferencialmente por meio aéreo. 
Justificativa do final de semana: O Período do evento inclui os sábados (05 e 12/11/2016) e os domingos (06 e 13/07/2016). 
Outras observações se houver: 
DESTINO: Cuiabá PERÍODO: 03 a 13 de novembro de 2016 

  
 

N.º CPF
 

NOME DO DISCENTE MATRÍCULA 
 

VALOR A 
PAGAR 

 
 
  

 R$ 1.500,00 

TOTAL R$ 1.500,00 
 

Dados do discente: 
 
IMPORTA O PRESENTE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO NO:         

BANCO:        CONTA:     AGÊNCIA:  

 

Curso:                                                 Telefone p/ contato:                                              E-mail:          Endereço: 

 
 

Data: _____/______/2016                                                                                                   Data: ____/____/____ 
                                                                                                                 Autorizo a despesa ao DFC para pagamento com recursos do (a): 

 
 
 

_______________________________________ 
(Assinatura e carimbo do Proponente) 

__________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesa) 

  
 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO (ANEXO II) 

COMPETIÇÃO: 64º JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS – JUB’s 2016 

INSTITUIÇÃO:       UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

MODALIDADE:  

NOME: 

CURSO/INSTITUTO: 

MATRÍCULA: 

DATA DE NASCIMENTO: 

RG: 

CPF: 

CELULAR: 

EMAIL: 

ENDEREÇO: 

EM CASO DE URGÊNCIA, AVISAR QUEM? CONTATO 

 

 

Santarém,     de Agosto de 2016. 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) discente atleta 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DO PARÁ 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DISCENTE ATELTA (ANEXO III) 

 

Eu, _______________________________________________________, acadêmico da Ufopa, Matrícula 

nº: ___________________ inscrito na modalidade _______________________,estou ciente de que para 

participar dos 64º Jogos Universitários Brasileiros como integrante da delegação da Ufopa no período de 

03 a 13/11/2016, devo comprometer-me a: 

1. Estar apto a participar do referido evento e possuir condicionamento físico para a prática de esportes 

em nível de competição; 

2. Respeitar todas as recomendações dos coordenadores da Delegação, assim como toda a 

regulamentação que norteia a competição;  

3. Responsabilizar-me por minha hidratação, alimentação e proteção pessoal;  

4. Manter e cultivar um espírito de equipe, de solidariedade com os integrantes da delegação, com as 

equipes de arbitragem, comissão organizadora do evento e com os demais universitários participantes da 

atividade;  

5. Manter-me atento e concentrado nas atividades; 

6. Autorizar a utilização de fotografias que contenha minha imagem, caso necessário, para fins de 

cumprimento dos objetivos do Programa de Esporte e Lazer da Ufopa;  

7. Comunicar aos coordenadores da Delegação quaisquer situações que comprometa o bom andamento 

da minha participação;  

8. Respeitar todas as regras do alojamento; 

9. Não consumir bebida alcoólica durante a realização das atividades;  

10. Não me expor a situações de perigo;  

11. Isentar os organizadores e a Universidade Federal do Oeste do Pará de quaisquer responsabilidades 

sobre eventuais acidentes provocados por imprudência de minha parte.   

Declaro que estou de acordo com as condições acima citadas. Quero, por livre e espontânea vontade, 

participar desta atividade esportiva, assumindo a responsabilidade de todas as consequências e riscos 

inerentes a uma atividade dessa natureza.   

Santarém, ______de agosto de 2016. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) discente atleta 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL 
DIRETORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER 

 
FORMULÁRIO DE RECURSO (ANEXO IV) 

 

Formulário para interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos 
convocados para participação nos 64º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2016 

 
 

Eu,.............................................................................................................................., portador 

do documento de identidade nº................., CPF nº......................................., apresento 

recurso junto a PROGES contra decisão relativa ao Edital de seleção de discentes atletas 

para o 64º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2016. 

Texto livre para interposição de recurso pelo solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santarém,         de Agosto de 2016. 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) discente atleta 


