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JUDs, uma história em imagens 

Equipe organizadora dos JUDs 2007-2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Modalidade Futebol Virtual, JUDs 2009 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Torcida do Curso de Educação Física, JUDs 2009 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Premiação Geral JUDs 2009 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Equipe da Educação Física campeã do Voleibol Masculino JUDs 2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Presidente da Comissão Organizadora JUDs 2011 até o presente momento 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Final futsal masculino JUDs 2012: Fisioterapia x Engenharia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Quadra Poliesportiva da UFVJM, Campus I, JUDs 2012 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Equipe de trabalho JUDs 2013/2014 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Disputa de Peteca Masculina JUDs 2013/2014, quadra do Campus I da UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Whorkshop Jump,  JUDs 2013/2014, espaço JK, Campus I, UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Whorkshop Zumba, JUDs 2013/2014, espaço JK, Campus I, UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Whorkshop Slackline, JUDs 2013/2014, espaço JK, Campus I, UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Premiação JUDs 2013/2014 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Parceiro patrocinador do evento 2013-2018  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Modalidade Tênis de Campo, JUDs 2016, Clube Campestre Diamantina 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Modalidade Futebol Virtual, JUDs 2016, Bar e Restaurante Butiquim da Quitanda 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Premiação JUDs 2016 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Abertura JUDs 2017, roda de capoeira Cais da Bahia 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Modalidade e-Games (Counter Strike GO), JUDs 2017, espaço JK, Campus I, UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Ginásio Poliesportivo de Diamantina, paralização após chuva, JUDs 2017 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Peteca Feminina, JUDs 2017, Quadra do Corpo de Bombeiros de Diamantina 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 



17 
 

 

Basquete Masculino, JUDs 2017, Ginásio Poliesportivo de Diamantina 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

Premiação JUDs 2017 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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JUDs do Bem 2017: ação social para arrecadação de alimentos para doação 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

JUDs do Bem 2017: alimentos arrecadados para doação 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Resumo 
 

 

Este trabalho objetiva refletir sobre a organização e execução dos Jogos Universitários 

Diamantinenses – JUDS.  Será apresentado, ao longo deste texto, um breve percurso 

histórico do evento, suas principais características e sua consolidação enquanto atração 

anual voltada para o público universitário. Para isso, foram abordadas noções 

necessárias ao planejamento de eventos, como por exemplo: administração, 

planejamento e execução. Por meio de um relato de experiências, serão explicitados 

alguns desafios e soluções encontradas durante a atuação e vivência como presidente do 

referido evento.  

 

Palavras-chave: Organização de eventos esportivos; Jogos Universitários 

Diamantinenses; Desafios e Soluções. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa relatar experiências vivenciadas durante a 

organização dos Jogos Universitários Diamantinenses – JUDs de 2012 até o presente 

momento. Considerando a complexidade de um evento esportivo, será considerado todo 

o processo que o envolve, do planejamento à realização. 

A prática de esportes, além de trazer contribuições no que se refere aos 

aspectos físicos do ser humano, reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, 

sedentarismo e também promove diversão, descontração e integração, elementos que se 

tornam cada vez mais importantes no que diz respeito às relações sociais e no combate 

ao estresse mental, físico e psicológico. Nesse cenário, os eventos esportivos também 

podem ser benéficos, inclusive no seio das universidades.    

Os Jogos Universitários Diamantinenses, JUD‟s, por muito tempo 

vinculados à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 

constituem um evento promovido por alunos do curso de Educação Física da instituição, 

para todos os alunos de todos os cursos do campi Diamantina e demais instituições de 

ensino superior da cidade. O evento existe há quinze anos, sendo organizado até 2007 

pelo Diretório Central dos Estudantes – DCE da UFVJM. No referido ano passou então 

a ser organizado pelos próprios estudantes do curso de Educação Física. 

Os JUD‟s reconhecem a importância do esporte e de seu valor enquanto 

atividade de lazer, seja para os alunos envolvidos diretamente nos jogos, ou mesmo para 

os demais envolvidos no evento. Além do incentivo da prática esportiva, o evento traz 

em sua programação apresentações culturais, no intuito de buscar a valorização da 

cultura local. 

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é enfatizar, por meio de relato 

de experiência, alguns aspectos relacionados à organização geral dos Jogos 

Universitários Diamantinenses. No que se refere aos objetivos específicos, traçamos os 

seguintes: 

a) Apresentar e discutir o processo de operacionalização frente à estrutura física 

utilizada, materiais esportivos e demais recursos. 

b) Apontar e refletir sobre dificuldades e soluções encontradas durante a 

organização dos jogos. 
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Por se tratar de um evento realizado por acadêmicos, a organização dos 

JUD‟s é considerada uma prática/vivência na área da gestão de eventos esportivos. O 

que pode trazer contribuições importantes para o processo de formação dos estudantes 

de Educação Física participantes.  

Por outro lado, o registro dessa experiência pode contribuir também para a 

constituição de uma base de informações sobre a organização dos JUD‟s na UFVJM. 

Nesse sentido, a pesquisa, contendo o histórico do evento, as imagens dos jogos 

realizados e dados relevantes acerca do que já foi vivenciado, pode se instituir como 

documento memorial e facilitar a realização dos próximos eventos a serem realizados 

dentro da instituição, estimulando os futuros discentes a dar continuidade ao projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

2. DOS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho de conclusão de curso é de natureza qualitativa e tem caráter 

descritivo. Será desenvolvido mediante um relato de experiência, que buscará explicitar 

e discutir aspectos relacionados à organização dos Jogos Universitários Diamantinenses, 

evento que acontece anualmente na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais.  

Para tanto, buscará aporte teórico na literatura referente à administração e 

planejamento de eventos esportivos, no intuito de fazer um enlace com as experiências 

vivenciadas ao longo da organização dos JUD‟s. Durante a narrativa procuraremos 

abordar aspectos relacionados à estrutura, equipamentos, recursos humanos envolvidos, 

assim como trataremos dos aspectos financeiros do evento, principalmente quanto ao 

custeio para sua realização.  

Trataremos também de outras questões, tais como: modalidades oferecidas ao longo dos 

anos; participação estudantil; regulamento; apoio institucional, entre outros. Durante o 

relato tentaremos apontar as dificuldades e soluções encontradas durante o percurso de 

organização dos Jogos Universitários Diamantinenses. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  Breves apontamentos sobre a administração, organização, 

planejamento e execução de eventos. 
 

Qualquer pessoa pode organizar um evento, mas para que seja um sucesso, 

o indivíduo deve ter algumas noções a respeito do assunto para que este acontecimento 

se torne uma ocasião extraordinária, com uma finalidade específica. 

Independentemente de sua proporção, o evento demanda algumas 

exigências e claro, uma estrutura, elementos que variam a depender de sua 

complexidade. A idealização precede todas essas demandas, antes de se criar o evento, o 

idealizador deverá refletir acerca do que de fato intenciona produzir.  

Após idealizar, é imprescindível que se tenha uma boa noção de 

administração. Qualquer evento, por menor que seja, é sempre administrado, ou seja, a 

administração é uma atividade que antecede todas as outras funções básicas, que são: 

planejamento, organização, direção e controle (POIT, 2006). 

Administrar, apesar de complexo, é extremamente possível. Uma boa 

gestão, com tomadas de decisões inteligentes e conscientes tem influência direta no 

resultado final de um projeto. Desse modo, fica claro que a administração representa 

não uma fase de um projeto, mas sim, todo o processo (MATIAS,2007). 

Mas afinal o que é administração? Do latim „‟administratione‟‟, é o ato de 

administrar/gerenciar pessoas, projetos, negócios ou recursos. No ramo das ciências 

humanas é caracterizada pela aplicação pratica de um conjunto de princípios, normas e 

funções. 

O planejamento, por sua vez, é um processo que pode ser formal (escrito) ou 

informal. Exige reflexão sobre o ambiente em que a proposta está inserida, sobre qual é 

a situação atual em relação ao tema escolhido e o que o cerca, além de envolver 

decisões sobre o que se quer fazer (ALLEN, 2003).  

Desse modo, o planejamento exige, pois, optar, eleger uma ação ou conjunto 

de ações, uma atitude, projetos e caminhos. E como toda eleição, o planejamento 

sempre será um processo incerto, com grande componente humano, devido aos muitos 

critérios e modelos que podem ser aplicados na hora de decidir o futuro (ROCHE, 

2002). 
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Poit (2006) estabelece três níveis de análise a fim de planejar e melhor 

definir um evento, são eles: categoria, áreas de interesse e tipos. Quando se refere à 

categoria, o autor estabelece duas possibilidades, o evento enquanto institucional ou 

promocional, dependendo da programação e da intenção do organizador. Já em relação 

as áreas de interesse, é preciso definir se o evento terá cunho desportivo, empresarial, 

educacional, cultural, turístico, entre outros. Para melhor organização também é 

imprescindível determinar a tipologia do evento, se será realizado em moldes de um 

congresso, de uma convenção, palestras, feiras, etc. É possível que, ao definir o evento, 

o organizador perceba que o mesmo se enquadra em mais de uma opção de nível de 

análise e é bem provável que isso aconteça. O mesmo evento, por exemplo, pode ter 

uma proposta educacional e ao mesmo tempo cultural e ser dividido em palestras e 

minicursos, o que nos faz perceber que estabelecer níveis de análise não quer dizer 

limitar e sim, organizar e determinar estratégias para garantir que os objetivos sejam 

realizados da melhor maneira possível. 

                   Ao elaborar um projeto, outro ponto muito importante diz respeito à 

formação de uma equipe capacitada. A proposta e a filosofia do evento devem ser 

compartilhadas e entendidas por todos os envolvidos, da gerência aos cargos mais 

simples. Todos devem partilhar a intenção de uma proposta bem sucedida e trabalhar 

em sintonia para que isso aconteça, respeitando as funções determinadas para cada um e 

se preparando para, caso necessário, tomar decisões importantes diante de situações 

inesperadas. O trabalho e a comunicação em equipe têm total influencia no sucesso ou 

fracasso de qualquer projeto. Por isso, faz parte das funções do organizador, pensar com 

cautela e escolher atentamente quem vai exercer cada uma das funções. 

De acordo com Giacaglia (2003), o evento é um acontecimento que possui 

diversos objetivos, com data determinada, horário de início e local definido para a 

realização. Poit (2006), afirma que se trata de um acontecimento previamente 

organizado, com objetivos claramente definidos, com um motivo marcante, seguindo 

uma cronologia de metas e resultados para que haja uma interação dos desejos dos 

organizadores, público e patrocinadores.  

Uma maneira interessante de não perder o foco nos fatores elencados acima 

é, durante os encontros da equipe organizadora, lançar mão de perguntas relacionadas à 

real necessidade de realização do evento e às metas intencionadas. Dessa forma, sempre 

serão feitas reflexões sobre o propósito e o objetivo final, evitando assim, que os 

envolvidos se percam no caminho. 
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3.2 Sobre a organização de Eventos Esportivos 
 

A proporção de um evento esportivo possui variações e deve ser pensada 

logo no início. Diversos estudiosos da área classificam como mega eventos aqueles que 

possuem duração superior a oito dias e são de nível internacional. São chamados de 

grandes eventos os que também são de nível internacional e contam com a participação 

de milhares de pessoas, divididas entre atletas e espectadores. Pequenos eventos são os 

que possuem nível nacional ou internacional e duração limitada, esses eventos contam 

com uma pequena participação de atletas e espectadores. Os micro eventos, por sua vez, 

são campeonatos e torneios de menor relevância competitiva (SARMENTO, 2011). 

Neste último caso se enquadram os Jogos Universitários Diamantinenses.  

Após determinado o tipo de evento, considerando as proporções, para que 

seja bem sucedido exigirá uma organização sistematizada e que engloba uma série de 

procedimentos e preceitos técnicos. Um evento esportivo convencional é resultado de 

um processo dividido em cinco etapas principais: A ideia, que representa o momento 

inicial em que o evento é concebido; o projeto, fase em que a ideia toma forma e é 

estruturada a fim de conseguir apoiadores e patrocinadores; o pré-evento que é a etapa 

em que se aperfeiçoa a ideia e se planeja como se dará toda a execução; o transevento, 

que corresponde ao momento de execução do projeto, ao acontecimento do evento; e 

por fim, o pós-evento, momento no qual se faz um balanço geral de todo o processo, 

avaliações e reflexões acerca do evento de um modo geral. 

De acordo com Poit (2006), também se faz necessário refletir se a realização 

do mesmo é realmente viável. Para isso, vale considerar uma série de fatores: se os 

envolvidos são, de fato, capazes de realizá-lo; se o espaço escolhido para o 

acontecimento do evento possui as instalações necessárias; se existem recursos 

financeiros suficientes ou alguma opção para angariar fundos; se existe mão de obra 

capacitada e empenhada para a realização de um bom trabalho; se é tudo novo ou existe 

uma experiência com esse tipo de iniciativa; se há disponibilidade de tempo suficiente 

para uma boa preparação; se já foram realizados eventos como o que se propõe; se a 

Instituição representada apoiará a iniciativa ou existe a possibilidade de se criar 

empecilhos para o andamento do trabalho e principalmente, se o evento proposto 

despertará o interesse do público alvo e dos meios necessários para divulgação. Feita 

essa reflexão, se o resultado for positivo, é possível dar início a organização do evento. 
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O primeiro passo é se reunir com a equipe empenhada em realizar o trabalho 

e definir os objetivos, os responsáveis por cada função e especificar quais serão essas 

funções. Completada essa etapa, a organização passa a adquirir forma. Durante a 

reunião, é importante ter em mente que, no que diz respeito à organização de eventos 

esportivos, cada detalhe deve ser levado em consideração. Também é extremamente 

válido comparar a organização do evento em andamento com o que foi feito em eventos 

bem sucedidos anteriormente. A busca pela qualidade do trabalho se torna um 

diferencial em qualquer coisa que alguém se propõe a fazer. Para garantir essa 

qualidade, se faz necessária uma avaliação constante do que acontece, como acontece e 

no que resulta o ocorrido. Essa avaliação deve começar logo na primeira reunião, sendo 

corrigidas as falhas que aparecerem.  

A fase de procura por patrocínio é fundamental, pois são os recursos 

financeiros e estruturais que viabilizam e sustentam o projeto. Ao buscar apoiadores, a 

postura dos organizadores é extremamente relevante, o projeto deve ser apresentado de 

maneira clara e ao conseguir o apoio; é interessante que os patrocinadores também 

recebam um feedback de como está sendo feita a exposição da marca. Manter o contato 

com os apoiadores durante todo o evento demonstrará o profissionalismo dos 

envolvidos e poderá garantir patrocínios em edições futuras. 

Ao final do evento, é de suma importância que se faça uma reflexão acerca 

de todo o processo. Ainda que tenha sido bem sucedido, é necessário elencar os pontos 

que poderiam ter sido melhores e caso tenha sido um evento com muitos problemas, 

além das coisas ruins, é importante que se faça um apanhado do que funcionou. Colocar 

em pauta os pontos positivos e negativos que envolveram o projeto contribuirá para que 

haja um melhor desempenho em edições futuras. 
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4. RELATANDO A EXPERIÊNCIA DOS JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS DIAMANTINENSES 

 

Minha primeira vivência envolvendo os JUD‟s foi em 2011, quando atuei 

como colaborador durante a organização do evento e participei como atleta nos jogos. 

Em 2012 assumi os cargos de presidente e organizador do evento. Na época contávamos 

com o envolvimento do corpo acadêmico da UFVJM e também com um público externo 

durante a realização de disputas esportivas em diversas modalidades. Vale ressaltar que 

cada modalidade dispunha de disputas envolvendo ambos os gêneros, com a finalidade 

de integração acadêmica.  

Em 2013 optei, em parceria com a minha equipe, por expandir o evento. 

Cresceu também o número de pessoas vinculadas ao evento, que passou a ter mais 

atletas participantes, profissionais de arbitragem, envolvidos nos diversos setores da 

organização dos jogos e, consequentemente, um maior número de pessoas compondo a 

torcida, o que trouxe mais visibilidade ao projeto. Essa expansão ocasionou uma 

dificuldade: a princípio, os jogos aconteciam durante a semana, porém o horário das 

partidas muitas vezes era incompatível com os horários de muitos dos possíveis 

participantes. Para solucionar o problema, optei por transformar os JUD‟s em um 

evento realizado durante os finais de semana. Desde então, o número de inscritos 

aumentou consideravelmente e o evento passou a ter duração de 3 a 4 semanas a 

depender da quantidade de inscritos. 

Por motivo de greve dos professores da Instituição, o evento de 2013 foi 

concluído em 2014. Foi criado no mesmo ano, um projeto esportivo sistematizado dos 

Jogos, o que fez com que os JUD‟s firmassem parcerias importantes. Diversos 

representantes do comércio local da cidade se tornaram patrocinadores do evento e 

contribuíram com brindes para os participantes e recursos para divulgação.  

Até o ano de 2012 os JUD‟s ofereciam 05 modalidades esportivas (futsal, 

volei, basquete, handebol e peteca), todas realizadas na UFVJM. No evento de 

2013/2014 foram ofertadas 15 modalidades em ambos os gêneros (futsal, voleibol, 

basquetebol, handebol, peteca, tênis de campo, dança, lutas, badminton, natação, futebol 

virtual, ginástica, corrida rústica, ciclismo e supino reto), sendo algumas delas 

realizadas fora das dependências da universidade e sim, no clube campestre de 

Diamantina, em uma academia privada da cidade e na praça de esportes do município. 
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Essa mudança foi necessária para atender às necessidades de determinadas modalidades, 

já que em casos como na modalidade “tênis de campo”, a universidade não possuía os 

recursos estruturais necessários.   

Com o aumento de modalidades oferecidas o trabalho organizacional ficou 

consideravelmente mais complexo e foi necessário aumentar a equipe responsável pela 

realização do evento. Após uma reestruturação no que diz respeito à divisão de tarefas, 

foram definidas 04 comissões específicas de trabalho:  

 

a) COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA: Comissão 

encarregada de supervisionar as demais comissões, distribuir 

funções e responsabilidades, montar planejamentos e dar suporte em 

todos os momentos do evento. Também é responsável por 

providenciar a premiação das equipes e brindes do evento. Esta 

equipe é composta pelos diretores de cada comissão e pelo 

presidente dos jogos. 

 

b) COMISSÃO DE MARKETING: Equipe responsável pela divulgação 

e marketing, criação do site, e-mails para contato e redes sociais 

oficiais dos Jogos Universitários, inovação que não existia nas edições 

anteriores. Com os recursos tecnológicos foi possível criar um acervo 

interessante, contendo linha de tempo com curiosidades, a história do 

evento, fotos dos jogos passados e um hall de campeões durante as 

edições dos Jogos universitários. É possível encontrar esse acervo no 

site do JUDs: www.juds.com.br. 

 

c) COMISSÃO DE SOLENIDADES: Este grupo tem a função de cuidar 

do cerimonial, da abertura oficial, que incluiu uma apresentação 

cultural do GGD – Grupo de Ginástica de Diamantina e apresentações 

de alunos da UFVJM que praticam o le parkour; a comissão ainda 

arquitetava durante todo o evento workshops de ginástica, de 

condicionamento físico, de zumba, jump, kangoo jumps e atividades 

culturais de capoeira, slackline e le parkour. Por fim, no encerramento, 

a entrega da premiação também é função do grupo. 

 

d) COMISSÃO DE ARBITRAGEM: Equipe responsável pela 

contratação da arbitragem e planejamento do cronograma dos jogos. O 

repasse de informações de horários e locais dos jogos e a organização 

de todo material esportivo também são funções desta comissão. 

 

Desde que me tornei responsável pelo evento, me preocupo com todo o 

processo de preparação dos jogos, visto que busco o bom andamento do evento. Isso, de 

certa maneira, fica ilustrado a partir da definição dos itens do checklist, tais como:  

 

 A preparação do regulamento geral e regulamentos específicos do evento; 
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 Congresso técnico, abertura/encerramento dos jogos; 

 Cronograma de tabelas; 

 Equipe de enfermagem; 

 Os materiais esportivos necessários; 

 Arbitragem específica para cada modalidade. 

 

O checklist é uma forma sistematizada de enumerar o que será necessário 

para a realização dos jogos, bem como para definir os responsáveis pelo 

desenvolvimento de cada item previsto no referido instrumento. Por isso o considero um 

recurso essencial para a organização de eventos esportivos.  

As parcerias entre os JUD‟s e comércios da cidade, de 2013 até a última 

edição, em 2017, variavam entre o fornecimento de brindes e a disponibilização de 

recursos humanos e de recursos financeiros. Na maioria das edições, o SENAC esteve 

presente como um dos parceiros, oferecendo equipes de enfermagem durante os jogos. 

Cada equipe era composta por um técnico e 02 alunos em formação. Para o trabalho dos 

mesmos a organização do evento fornecia todo o material necessário, e as equipes 

estavam sempre de prontidão em caso de necessidade de atendimento aos atletas.  

A gráfica Criativa – Impressão Digital foi parceira do evento em todas as 

edições realizadas desde 2013. A empresa forneceu todo o material gráfico necessário 

para os jogos. 

A academia Splash também foi uma das grandes parceiras dos JUD‟s. 

Foram doados muitos brindes personalizados como bonés, copos, toalhas, mochilas, 

squeezes e  passes vip‟s para a utilização dos espaços da academia durante um 

determinado período de tempo. 

Inicialmente, para a realização dos JUD‟s pude contar com uma equipe 

organizacional composta por 5 pessoas. Reuníamo-nos no próprio espaço cedido para o 

planejamento dos jogos, localizado no campus I da UFVJM, para discutir a preparação e 

o andamento do evento. 

Após algumas reuniões destinadas a questões administrativas, 

organizacionais, estruturais e de planejamento de todas as etapas do evento, iniciávamos 

as reuniões relacionadas à execução de partes específicas dos jogos. A abertura do 

JUD‟s, por exemplo, foi assunto de pauta destas reuniões, pois, tendo em vista a 

importância dessa etapa inicial do evento, desejávamos promover apresentações 
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atrativas e que valorizassem grupos artísticos da própria cidade. Com efeito, o Grupo de 

Ginástica de Diamantina – GGD, o grupo de le parkour conhecido como Pé na Mão, e o 

grupo de capoeira da cidade intitulado Cais da Bahia Diamantina se apresentaram nas 

aberturas de algumas edições dos JUD‟s. 

O Congresso Técnico era agendado próximo ao início do evento, com a 

finalidade de repassar informações gerais e específicas, tirar dúvidas dos participantes, 

apresentar a comissão organizadora, entre outros. A finalização dessa reunião 

envolvendo os times e a equipe organizadora se dava com a realização dos sorteios que 

definiriam os confrontos das equipes durante o evento.  

Após a abertura oficial, os jogos eram iniciados e sempre aconteciam 

durante os três turnos do dia, matutino, vespertino e noturno (quando a iluminação não 

comprometia tanto). Ainda no congresso técnico eram sorteados os confrontos diários, o 

que garantia uma tabela de jogos diversificada, contemplando as modalidades esportivas 

oferecidas. 

 As escalas de trabalho de toda a equipe eram divididas em turnos e também 

por finalidade, de acordo com a modalidade esportiva oferecida no momento. Um fato 

interessante sobre a composição da equipe é que a organização sempre abre espaço para 

acadêmicos de diferentes cursos da UFVJM interessados em atuar junto aos demais 

organizadores em tarefas diversas durante a realização dos jogos. Essa iniciativa, 

beneficia tanto o evento, que conta com maior colaboração, quanto os colaboradores, 

que adquirem experiências relacionadas à organização de eventos esportivos e recebem 

certificado  de horas acadêmicas ao final dos jogos. 

Durante as partidas sempre estavam presentes uma equipe especializada em 

arbitragem, mesários, cronometrista e delegado de partida. O acesso à mesa era restrito 

apenas à organização, equipe dos jogos, equipe de enfermagem e técnicos dos times 

participantes. A torcida se posicionava na arquibancada e muitos portavam instrumentos 

de percussão. As baterias das atléticas dos cursos que estavam competindo tocavam o 

tempo todo, havia momentos em que era preciso solicitar que os representantes das 

baterias acalmassem os ânimos para que não prejudicassem o trabalho da arbitragem, 

mas no geral, a iniciativa tornava as partidas ainda mais emocionantes e promovia maior 

integração. 

A fase final do evento em todas as edições, foi marcada pelo momento mais 

esperado por todos, especialmente pelos atletas: a revelação dos campeões e a 

premiação dos mesmos. A finalização dos JUD‟S é, com certeza, o momento mais 
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emocionante do evento, a alegria de alguns dos atletas ao se verem no ponto mais alto 

do pódio, as expressões tristes daqueles que não conseguiram um título e todas as 

emoções que envolvem as quatro semanas de evento fazem parte do universo esportivo. 

Os jogadores que chegaram ao final dos últimos JUD‟s em 2º lugar 

receberam medalhas prateadas e os campeões receberam medalhas douradas, 

juntamente com o troféu simbolizando a vitória. Uma segunda premiação foi destinada, 

desde 2013, às equipes vencedoras dos eventos em geral, ou seja, as equipes que 

obtiveram maior pontuação, considerando todas as modalidades participantes, foram 

contempladas com o troféu de campeã geral do JUD‟s. 

Um aspecto que merece destaque e que considero ter deixado a desejar em 

todos os eventos em que fui o presidente, diz respeito à avaliação final. Ao final de cada 

uma das edições dos JUD‟S que organizei, me reunia com a comissão organizadora e 

fazíamos uma avaliação sobre aspectos relacionados aos jogos, como abertura, 

execução, locais de competição, arbitragem, fechamento do evento, entre outros. Tal 

avaliação sempre foi positiva, porém, restringi-la a este pequeno grupo, não possibilitou 

um feedback dos participantes do evento de um modo geral. Ter acesso às percepções 

dos participantes é algo fundamental para a avaliação e para a realização de novos 

eventos e, portanto, assumo isso como uma falha que será corrigida em edições futuras, 

a fim de aprimorar a realização dos JUD‟s. 

Os anos em que estive a frente da comissão organizadora dos JUD‟s foram 

de muito aprendizado no que diz respeito ao planejamento e execução de um evento 

esportivo universitário. Entendo que um bom planejamento é fundamental para se 

concretizar um evento, respeitando as fases da organização, buscando não tomar 

decisões precipitadas, escutar e estimular a participação de todos os integrantes da 

equipe de trabalho, valorizando-os.  

 

 

Dificuldades e soluções encontradas 
 

 

Em 2012, quando me tornei organizador do evento, percebi algumas 

dificuldades para a realização dos Jogos, as quais passaram despercebidas aos meus 

olhos enquanto participei somente como atleta. Assim, a mudança de papel frente aos 
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JUD‟s foi o que me permitiu compreender a complexidade da organização do evento, 

com destaque para as dificuldades para sua realização.  

A grande maioria dos materiais esportivos utilizados durante as partidas 

sempre foram cedidos pelo Departamento de Educação Física da UFVJM - DEFI, órgão 

apoiador do JUD‟s. Com o passar dos anos, os coletes, bolas de futsal, basquete e 

handebol, por serem as modalidades com maior participação, começaram a se 

deteriorar, despertando reclamações contínuas por parte dos participantes.  

Outro ponto de grande dificuldade diz respeito ao Basquetebol, conseguir 

arbitragem para a modalidade era complicado, pois, quem era capacitado para arbitrar 

também queria participar como atleta. Uma solução encontrada foi adotar uma espécie 

de revezamento. Portanto era normal ver alunos participando como atletas e também 

como árbitros nessa modalidade, mas vale ressaltar que isso era sempre negociado 

durante o congresso técnico e todas as partes envolvidas demonstravam total acordo. 

Em 2013/2014 houve um imprevisto que prejudicou o andamento do evento. 

Durante uma partida de uma das modalidades, torcedores alcoolizados, com posse de 

bombas caseiras, tumultuaram o local das competições, que devido à precariedade de 

segurança da instituição, não foram contidos. Imediatamente os jogos foram cancelados 

e a organização do JUDs foi autuada pelo chefe de segurança da Universidade.  

No ano de 2015 os JUD‟s não aconteceram. A Universidade aderiu a mais 

uma greve, inviabilizando a realização dos Jogos. Em 2016, frente à crise brasileira, 

foram encontradas grandes dificuldades para sua realização: o evento perdeu muitos 

parceiros, o que afetou o planejamento financeiro. Uma alternativa encontrada para não 

cancelar os jogos foi a redução do número de modalidades, sendo oferecidas apenas sete 

modalidades (futsal, handebol, voleibol, basquetebol, peteca, tênis de campo e futebol 

virtual). Apesar dos contratempos, o evento foi realizado, pois acreditamos na sua 

importância para a comunidade universitária.  

                  Uma das principais dificuldades encontradas estava relacionada aos espaços 

necessários para a realização do evento. No que se referia ao Campus I, apesar de 

extremamente bem localizado, na região central da cidade de Diamantina, o que 

facilitava o deslocamento e estimulava os participantes, havia a disponibilidade de uma 

única quadra poliesportiva, o que dificultava consideravelmente o andamento dos 

JUD‟s.  

Vale destacar também que, por ser um espaço com estruturas construídas há 

algum tempo e carentes de manutenção constante, apresentava riscos aos participantes e 
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prejudicava o trabalho de toda a equipe. Em 2014, por exemplo, durante uma partida de 

basquete, um dos atletas participantes pisou em falso em um buraco da quadra e ao cair, 

fraturou o punho, tendo que ser levado às pressas para a unidade de pronto atendimento. 

As marcações desgastadas do campo também comprometiam o trabalho da arbitragem 

durante os jogos que ocorriam após o entardecer, principalmente quanto à visibilidade 

de situações específicas durante as partidas.  

Por ser um espaço esportivo sem cobertura, as condições climáticas, em 

muitos casos, definiam se haveria partidas ou não.  Diversas vezes foi preciso pausar ou 

cancelar jogos por causa de chuva ou temperaturas muito elevadas, situações que 

também desfavoreciam a presença de um público maior na torcida durante o evento.  

 

 

Figura1: Quadra poliesportiva do Campus 1 da UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Figura 2: Quadra de Peteca do Campus 1 da UFVJM 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Em todos os eventos até a edição de 2016, o DEFI cedia uma sala localizada 

ao lado da quadra poliesportiva do Campus I como local de apoio. Esse espaço foi de 

grande utilidade, pois era onde aconteciam as reuniões da equipe de organização, 

congressos técnicos e também servia como local destinado a solucionar eventuais 

problemas. Com o aumento de proporção do evento, a sala se tornou pequena e passou a 

não suportar a quantidade de alunos durante os congressos técnicos, tendo em vista que 

também era utilizada como depósito para guardar todo o material esportivo, materiais de 

enfermagem, equipamentos de som, mesas, cadeiras, enfim, tudo que seria utilizado 

durante o evento. 

Nas últimas edições dos JUD‟s, buscando uma alternativa que atendesse o 

aumento de participantes nos jogos e também para resolver os problemas relacionados à 

estrutura comprometida da quadra do Campus I, tentamos realizar o evento no ginásio 

poliesportivo do Campus JK. Um espaço recém-construído e com uma estrutura 

excelente, com capacidade de atender os participantes com conforto e realizar o evento 

de maneira satisfatória. Em teoria, transferir os jogos para este novo espaço seria a 

solução dos problemas, mas na prática, o DEFI não autorizou a utilização do ginásio 

pelo fato do projeto do JUD‟S não se adequar às normas concedidas para liberação das 

dependências do Campus JK. Em contrapartida algumas das normas do departamento 

não se adequavam à filosofia do evento, impossibilitando assim a utilização das 

dependências do campus. 
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Em 2016 foi criado na Instituição, um órgão esportivo específico no 

contexto da Pró Reitoria de Assuntos Acadêmicos e Estudantis (PROACE) - a  Divisão 

de Esportes e Lazer da UFVJM - DEL. Com isso o projeto do JUD‟s deveria se adequar 

aos moldes da nova Divisão para ser realizado, porém a organização não estava de 

acordo com o novo modelo exigido. A partir daí, o evento passou a ser realizado como 

um projeto de extensão, tendo um professor do Departamento de Educação Física da 

UFVJM como coordenador do projeto.  

Em algumas das tentativas de conseguir aproximar a ideologia do JUD‟S 

das normas impostas pelo DEFI, firmamos parcerias para viabilizar a causa, mas, 

considerando que uma das regras impõe que eventos que utilizam os espaços do 

departamento e que geram uma receita, obrigatoriamente, devem oferecer 40% de 

gratuidade aos participantes, ao analisar a situação, vimos que seria inviável, por se 

tratar de um evento com muitos gastos. Portanto, a realização do JUD‟S nas 

dependências do Campus JK, continuará sendo só um sonho. 

Em 2017, haja vista os problemas relatados anteriormente, o JUD‟s foi 

desvinculado da UFVJM e se tornou um projeto particular. Inicialmente, o principal 

desafio foi encontrar um espaço físico apropriado para a realização dos jogos. A solução 

encontrada surgiu por meio de uma parceria firmada com o atual secretário de esportes 

da cidade, que ofereceu total suporte para a realização do projeto. Nesse mesmo ano, os 

jogos aconteceram no ginásio poliesportivo de Diamantina e, para a modalidade peteca, 

foram utilizadas as dependências do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Diamantina, 

espaço cedido também com o intermédio do secretário de esportes. 

Pensávamos que não haveriam problemas relacionados à estrutura nessa 

edição, mas o ginásio da cidade não se encontrava em bom estado de conservação. 

Durante os jogos, em dias chuvosos, tivemos que parar e, algumas vezes, cancelar 

algumas partidas pois a quadra, apesar de coberta, ficava empoçada, podendo ocasionar 

lesões nos participantes. Uma aluna da UFVJM que participava dos jogos e que é uma 

ex-atleta de alto nível, ex-integrante de seleções de primeira divisão, relatou que em 

anos competindo nunca havia visto algo tão assombroso, ao perceber a quantidade de 

água adentrando as estruturas do ginásio. Após alguns adiamentos, com muita 

dificuldade foi possível finalizar a edição de 2017. 

Em 2018 foi idealizada uma produção surpreendente para comemorar a 15ª 

edição do evento. A parceria firmada com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

de Diamantina tornaria possível a utilização da praça de esportes da cidade que foi 
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completamente restaurada recentemente. O espaço possibilitaria a realização de uma 

edição memorável. Porém, quando a data do início dos jogos se aproximava, surgiu um 

grande impasse: a PROACE-DEL, uma pró reitoria da UFVJM criou um evento 

denominado Olimpíadas Universitárias. Uma proposta muito interessante, com diversas 

modalidades esportivas e gratuita para o público universitário. O evento contou com 

todo o material esportivo e toda a estrutura da Instituição e, por envolver o mesmo 

público que o JÚD‟s, realizá-lo se tornou inviável. Diante dessa situação, a edição de 15 

anos foi adiada para 2019, com o início das aulas do semestre letivo da Instituição e, 

portanto, retorno dos estudantes a Diamantina.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das reflexões presentes neste trabalho, é possível perceber que os 

JUD‟S desempenham um papel relevante, no que se refere à formação dos alunos do 

curso de Educação Física, à valorização do esporte no meio acadêmico e no que diz 

respeito ao processo formativo dos estudantes enquanto indivíduos atuantes em 

sociedade.  

Com relação aos desafios encontrados pelo projeto, a busca por soluções 

será sempre um comprometimento da equipe idealizadora, assim como a elaboração de 

propostas que o tornem cada vez melhor. Não é fácil estar à frente de um evento com 

tantos anos de atuação e com considerável proporção, o fato de ser um projeto que 

envolve muitos gastos aumenta ainda mais a responsabilidade, porém a possibilidade de 

trabalhar na área de eventos esportivos e todo o aprendizado proporcionado durante 

esses anos validam todo o esforço.   

Por meio do estudo do projeto desde sua origem, dos desafios e soluções 

encontradas ano após ano, e da conclusão de tantos eventos, é possível compreender o 

intento do projeto em promover saúde física e mental, ademais de tornar perceptível 

outros tantos benefícios do esporte. Além disso, é importante ressaltar que ainda há um 

horizonte de desafios a serem superados por todos os que se engajam no projeto e na 

organização de eventos esportivos, tendo em vista a complexidade de tal empreitada. 
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