
  
INFORMATIVO 

 

Após o encerramento da Etapa Estadual dos Jogos Universitários Catarinenses - JUCs 2016, 
realizados nas etapas de Blumenau, Caçador e Itajai, vimos parabenizar Vossa Instituição 
pela(s) vaga(s) conquistada(s) para o certame nacional. 

 
Além deste destacado cumprimento este tem por finalidade informar o que segue: 

 
1- Os atletas convocados dos 60º JUCs - 2016 deverão preencher a ficha cadastral JUBS 

2016 e encaminhar  por e-mail para: fcdu@fcdu.com.br, com cópia para o 
departamento técnico, na pessoa do Prof. Emerson Vieira através do endereço 
eletrônico emerson.vieira1@hotmail.com. Fone para contato: (49) 91232528. 
Ressaltamos que a data limite para o envio da(s) ficha(s) Cadastral (ais) será 
impreterivelmente no dia 06 de setembro de 2016; 
Para o preenchimento do cadastro é obrigatório que conste os dados individuais de 
cada participante, não devendo ser deixada informação em branco e nem informar 
dados de outro participante que não seja da própria. 
O Sistema da CBDU, não aceitará este tipo de procedimento, sendo sujeita a multa à 
ser estipulada. 
Anexar  foto, cópia do RG e CPF em arquivos digitalizados. 

 
2- Até o dia 23 de setembro de 2016 deverá ser efetuado o pagamento de taxa de 

inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por participante (Atleta ou 
Dirigente). 
Dados para Depósito: 
Caixa Econômica Federal 
Agência 1873 
Operação 003 
Conta corrente 3180-6 
Federação Catarinense do Desporto Universitário 

 
Para a identificação do Depósito deverá ser observado o dígito (centavos) corresponde 

a cada IES: Furb (R$ 0,02) – Sociesc (R$ 0,04) – Udesc (R$ 0,05) – Ufsc (R$ 0,06) – Unc (R$ 
0,07) – Unesc (R$ 0,08) – Unisul (R$ 0,12) – Univali (R$ 0,13) – Univille (R$ 0,14) – 
Unochapeco (R$ 0,15) – Unoesc (R$ 0,16) – Uniarp (R$ 0,21). 

 
3- Salientamos da obrigatoriedade de serem observados e cumpridos os itens de uniforme 

das equipes, segundo o Regulamento Oficial dos JUBS 2016, em anexo 
 
 
 
 

Manoel Rebelo 
Presidente 
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