Competição Das Atléticas
2ª Edição

APRESENTAÇÃO:

Quatro apaixonados por atléticas, que sempre se envolveram de
modo ativo com este movimento, vislumbram a necessidade das
Atléticas do interior de Minas Gerais em ter sua própria competição,
onde estas seriam protagonistas do Torneio, com isso no início de 2018
decidem associar-se para proporcionar isto a elas.

Atualmente, o movimento das atléticas é o movimento estudantil
que mais cresce tanto em nível estadual quanto nacional. A cada dia
que passa novas atléticas vem surgindo, difundindo cada vez mais o
esporte universitário e com isso, diversas competições Inter Atléticas
são realizadas durante todo o ano. No nosso Estado, temos como
exemplo o Engenhariadas, Jogos Jurídicos, Economíadas, InterMed,
Medintegração, CAV, dentre outros.

Este visível crescimento se dá sobretudo graças às Atléticas do
Interior, que estão apresentando cada vez mais gestões aprimoradas e
demonstrando que não é apenas nos grandes centros que associações
esportivas universitárias podem apresentar destaque.

Este feito das AAA’s do Interior é ainda maior considerando as
suas dificuldades específicas como, escassos locais de treinos,baixo
orçamento, pouca visibilidade, etc..

É pensando nesse cenário emergente, que nosso grupo busca
promover uma competição entre as Atléticas da Zona da Mata,
proporcionando

o

crescimento

de

todas

as

envolvidas,

que

participarão de um encontro que irá muito além de uma disputa entre
AAA’s com reais chances de título, mas representará uma oportunidade

de integrar e trocar experiências entre apaixonados por Atléticas que
apresentam desafios e obstáculos muito parecidos.

A primeira edição do COPA ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de Agosto no
ano de 2018, na cidade de Ubá. Contou com 8 atléticas, dentre elas
ULDECH, Direito Fagoc, Direito Unipac, Medicina Fagoc, Medicina UNIG,
Odonto/fisio ubá, Educação Física Fagoc, sagrando-se como campeã a
FAEFID UFJF, totalizando 400 participantes na competição.

IDENTIFICAÇÃO:
1. Estrutura:

1.1 - Título:

COMPETIÇÃO DAS ATLÉTICAS - SEGUNDA EDIÇÃO

1.2 - Unidade organizadora:

MORPHEUS

EVENTOS

(André

Rezende,

Caio

Guilhermino e Mauro Castanho.)

1.3 - Comissão Organizadora:

MORPHEUS + 1 REPRESENTANTE DE CADA AAA.

1.4 - Público Alvo:

Discentes das atléticas participantes.

Mariano,

Ennio

JUSTIFICATIVA

O atual cenário do esporte universitário demonstra cada vez
mais

uma necessidade de eventos que promovam uma maior

integração entre as Atléticas de Universidades diferentes, a fim de
desenvolvimento esportivo e a troca de experiência.

Eventos
quantidade

consagrados

maior

de

supramencionados

atléticas

e

englobam

estudantes

uma

participantes,

prejudicando a integração das AAA’s e evidenciando uma grande
disparidade dentre estas.
Com isso, uma nova tendência de formato surge: os torneios
regionais. Podemos citar torneios neste molde como exemplo o Made in
Roça, quadrangular realizado entre as atléticas de cursos gerenciais
de MG e o T.R.E.M., Torneio Regional das Atléticas de Engenharias
Mineiras.

Essa nova perspectiva proporciona às Atléticas do Interior
participarem

de

uma

competição

nivelada

e

com

custo

consideravelmente baixo, bem como em cidades de curtas distâncias,
resultando em maior motivação e engajamento dos membros e atletas
da instituição como um todo. Vislumbra-se então neste torneio a
oportunidade de levar o maior número de atletas e reais chances de
disputar o título.

Assim, com o tempo e o passar das edições uma cultura do
interior irá se estabelecer, e essas AAA´s ficarão cada vez mais fortes e
acostumadas a competir fora de suas cidades..

NATUREZA DO EVENTO

O evento “COPA - Competição das Atléticas - Segunda Edição”, contará
com:

1.Local:

Viçosa - MG.

2. Data:

20 a 23 de Junho de 2019.

3.Modalidades disputadas (ambos os naipes)

3.1 Modalidades Coletivas:

Vôlei, Basquete, Handebol, Futsal, Futebol de Campo*, Cabo de Guerra.

3.2 Modalidades Individuais:

Xadrez**, Peteca, Tênis de mesa.

* apenas masculino;
** misto

3.3 E-Games

Buscando sempre a inovação, elemento marcante da Morpheus
Eventos, e tendo em vista o enorme crescimento de tal seguimento no

mundo

todo,

pretende-se inserir o seguimento na competição,

contando assim com disputas de FIFA 19, Hearthstone, entre outros.

3.4 Da arbitragem:
O COPA tem como compromisso uma arbitragem séria e
qualificada, com o intuito de que haja uma disputa justa e sem
interferências externas.

4. A “Arena”
A Arena será além de um local de festa diurna uma
confraternização

enquanto

os

jogos

ocorrem,

fomentando

a

identidade e a rivalidade entre as atléticas, como por exemplo
atividades e decorações temáticas.

Priorizando sempre a interação entre as atléticas a arena estará
localizada no mesmo local dos jogos, não dividindo assim o público e
não privando os atletas de também aproveitarem este importante
momento.

4.1 Composição da Arena:

Será composta pelo formato tradicional já visto em jogos
universitários, com tendas vendendo bebidas e comidas.

Outro ponto importante é a alimentação ofertada, pautada na
diversificação, disponibilizaremos um cardápio de grande aceitação e
baixo custo (como feijão tropeiro, macarrão, salgados e afins), e
também opções veganas e vegetarianas vide a importância em atender
a esta grande parcela de universitários.

Ademais a música ficará responsável pelos Djs da região com
vasta experiência, seguranças em tempo integral e membros da
organização

para

resolver

eventuais

problemas,

devidamente

identificados e uniformizados. Insta salientar a importância da
celeridade no contato entre a organização, com isso iremos analisar a
necessidade de utilizar rádios comunicadores.

4.2 Das Praças Esportivas :

Os jogos serão disputados na ASAV e AEV, ambas situadas na
cidade de Viçosa-MG..

Vale ressaltar, a intenção de proporcionar uma decoração nos
ginásios para que cada Atlética se sinta identificada em um espaço na
Arena, como devidamente seu fosse.

5. Eventos Culturais Noturnos:

O evento contemplará três festas noturnas, open bar, com
atrações de cunho regional, no qual o foco consistirá na integração
entre as delegações, havendo para isso decoração temática e jogos
etílicos entre as Atléticas.

Contaremos com uma divulgação expressiva na cidade sede,
cidades das atléticas participantes e região, focada para o público
universitário já acostumado com este tipo de evento.

5.3 Horário:

4. Do alojamento:

Como já é de costume em eventos universitários, o alojamento
será feito em Escolas Públicas da cidade sede.
Para garantir a integridade de todos e também manter a ordem,
terá sempre segurança contratada, além dos próprios funcionários da
escola, também contratados pela empresa.

5. Do Marketing:

● Será realizado um Marketing em conjunto com as Atléticas
e prefeitura, na qual seremos responsáveis pela criação de materiais
promocionais, artes, vídeos, dentre outras ações, devendo as AAA’s ter
a obrigatoriedade de compartilhar e divulgar todo conteúdo midiático
criado.

● O evento terá cobertura fotográfica completa, a ser feita
por empresa terceirizada.

6. Dos objetivos:

● Promover a integração entre os alunos, através da prática
esportiva.

● Fomentar o espírito de identidade entre os participantes e
suas respectivas Atléticas e Universidades. Paralelamente, faz-se
necessário incentivar a rivalidade saudável entre as associações, a fim
de tornar os jogos bem atrativos.

● Criar experiências ímpares para cada participante.

● Promover o exercício e exposição de atividades artísticas,
através da apresentação da Bateria e das Cheerleaders.

● Desenvolver os princípios de integração e participação,
considerados como norteadores do esporte.

7. Da Metodologia:

Deverá haver o credenciamento um dia antes, momento em
que os representantes das Atléticas já deverão estar em Viçosa, salvo
algum imprevisto.

● Somente poderão participar do evento na parte esportiva
os alunos que estiverem devidamente matriculados nos cursos que
compõem o estatuto social da atlética participante;

● Para participar dos Jogos cada faculdade deverá entregar
o comprovante de matrícula do atleta e o mesmo ter adquirido a
parte esportiva;

● Cada atlética poderá inscrever apenas uma equipe por
modalidade naquele naipe;

● Os Jogos terão início com a divulgação do evento em
página própria, e respeitará o seguinte cronograma: .

●

Ao final dos Jogos, haverá premiação apenas para os

doiscprimeiros colocados de cada modalidade, com troféus de
pontuação geral para os dois melhores colocados.

8. Considerações Finais:

O evento será uma grande ferramenta para o engrandecimento
das Atléticas do Interior, sendo um campeonato que irá marcar não só
a Gestão de cada AAA, com resultados, medalhas e troféus, mas
também a experiência de cada aluno das Faculdades envolvidas, visto
que irão participar de um evento ímpar.

Sendo assim, contamos com a colaboração de vocês para
fortalecer cada vez mais o movimento, do qual somos cada dia mais
apaixonados, e tornar as Atléticas do Interior uma força una e cada vez
mais desenvolvida.

