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Edital nº 004/2014 UFSJ/PROEX 
 

Corrida Rústica dos 27 anos da UFSJ 
 
OBJETO: Regulamento geral da Corrida Rústica dos 27 Anos da Universidade Federal de São João 
del-Rei 
 

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO 

1.1- A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) torna público o presente edital de concurso, 
nos termos do parágrafo 4°, do artigo 22, da Lei 8.666/93. 
 
1.2- Este edital tem o objetivo de estabelecer normas para participação no concurso da Corrida Rústica 
dos 27 anos da UFSJ, que ocorrerá no dia 21 de abril de 2014, segunda-feira, na cidade de São João 
del-Rei, Minas Gerais. 
 
1.3- Qualquer participante poderá impugnar os termos deste edital até o quinto dia útil que anteceder o 
prazo final das inscrições para participação. As impugnações serão decididas em 02 (dois) dias úteis 
pela Coordenação Geral do evento, devendo seu resultado será divulgado na página 
www.ufsj.edu.br/corridarustica. 

 
Capítulo II – Da Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ 
 
2.1- A Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ, doravante apenas Corrida, realizar-se-á no dia 21 de abril 
de 2014, segunda-feira, a partir das 9h, sendo a concentração a partir das 7h30, no Campus Santo 
Antônio, situado à Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352. 
 
2.2- A Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ terá 25 (vinte e cinco) categorias, quais sejam: 

a) Corrida Adulto Absoluto Masculino - Geral; 
b) Corrida Adulta Absoluto Feminina - Geral; 
c) Corrida Adulto Masculino - Residentes em São João del-Rei; 
d) Corrida Adulta Feminina - Residentes em São João del-Rei; 
e) Corrida Adulto Masculino - Comunidade acadêmica da UFSJ; 
f) Corrida Adulta Feminina - Comunidade acadêmica da UFSJ; 
g) Corrida Infantil Masculino - 11 a 14 anos; 
h) Corrida Infantil Feminina - 11 a 14 anos; 
i) Corrida Infantil Mista  – 6 a 8 anos; 
j) Corrida Infantil Mista  – 9 e 10 anos; 
k) Caminhada Adulta Mista. 
l) Corrida Adulto Masculino – 15 a 19 anos; 
m) Corrida Adulto Masculino – 20 a 24 anos; 
n) Corrida Adulto Masculino – 25 a 29 anos; 
o) Corrida Adulto Masculino – 30 a 34 anos; 
p) Corrida Adulto Masculino – 35 a 39 anos; 
q) Corrida Adulto Masculino – 40 a 44 anos; 
r) Corrida Adulto Masculino – 45 a 49 anos; 
s) Corrida Adulto Masculino – 50 a 54 anos; 
t) Corrida Adulto Masculino – 55 a 59 anos; 
u) Corrida Adulto Masculino – 60 anos ou mais; 
v) Corrida Adulto Feminino – 15 a 19 anos; 
w) Corrida Adulto Feminino – 20 a 29 anos; 
x) Corrida Adulto Feminino – 30 a 39 anos; 
y) Corrida Adulto Feminino – 40 anos ou mais; 
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2.3- O percurso para as categorias constantes no capitulo 1, item 2.2, letras A até F e de L aY, será 
desenvolvido em São João del-Rei, a partir da entrada principal do Campus Santo Antônio, onde será a 
largada. Após segue ao lado da praça Frei Orlando, em direção à rua Padre José Maria Xavier; ao final 
desta rua, vira à esquerda em direção à Praça da Biquinha (Rua Padre Rocha). Segue pela Rua Padre 
Rocha, passa pela Rua São João. Ao final da Rua São João, vira à direita em direção à ponte da Igreja 
de São José Operário. Em frente à Igreja, vira à direita e segue pela rua São José Operário, continua 
pela Avenida General Osório e vira a primeira rua à direita após a Praça Nossa Senhora de Fátima. Em 
seguida, vira à esquerda na rua Rossini Bacarini, seguindo em direção ao Largo do Rosário. Entra na 
rua Getúlio Vargas até a praça Carlos Gomes. Em seguida, entra na rua Frei Norberto, e segue em 
direção à praça Dr. Antônio das Chagas Viegas, em direção ao Mercado Municipal. Na sequência segue 
pela rua Carvalho Resende (Terminal Turístico/ Rodoviária Velha) e continua até a rua Coronel 
Tamarindo. Ao final da rua Coronel Tamarindo, vira à esquerda, pegando a rua Visconde de Araxá, e 
depois continuando pela rua Alexina Pinto. Ao final da rua Alexina Pinto, curva leve à direita pegando a 
rua Bárbara Heliodora e virando a 2ª rua à direita, em direção à Igreja de Dom Bosco e Campus Dom 
Bosco. Desce pela rua Frei Cândido (em frente ao Campus Dom Bosco), pelo lado direito da via, e 
depois vira à direita na Avenida Leite de Castro, no sentido do trânsito, seguindo até o final da mesma, 
passando então para a rua Paulo Freitas e depois avenida Presidente Tancredo Neves. Na avenida 
Presidente Tancredo Neves, vira à esquerda na Ponte da Cadeia, passando pela rua Ministro Gabriel 
Passos, de onde vira à direita, pegando a avenida Tiradentes na mão de direção e seguindo até o final 
da mesma, em direção à rua Padre José Maria Xavier. Nesta rua vira à esquerda, pegando a mão de 
direção do trânsito até a chegada, em frente à entrada principal do Campus Santo Antônio da UFSJ. O 
percurso é de aproximadamente 8,3 quilômetros. 
 
2.4- A Corrida Infantil Masculino - 11 a 14 anos, e a Corrida Infantil Feminina - 11 a 14 anos ocorrerá no 
Campus Santo Antônio da UFSJ, em frente ao prédio do curso de Engenharia Elétrica. O percurso terá, 
aproximadamente, 1.500 metros e será delimitado pela organização da corrida. A largada está prevista 
para ocorrer a partir das 10h. 
 
2.5- A Corrida Infantil Mista – 6 a 8 anos ocorrerá no Campus Santo Antônio da UFSJ, em frente ao 
prédio do curso de Engenharia Elétrica. O percurso terá, aproximadamente, 500 metros e será 
delimitado pela organização da corrida. A largada está prevista para ocorrer a partir das 10h. 
 
2.6- A Corrida Infantil Mista – 9 e 10 anos ocorrerá no Campus Santo Antônio da UFSJ, em frente ao 
prédio do curso de Engenharia Elétrica. O percurso terá, aproximadamente, 1.000 metros e será 
delimitado pela organização da corrida. A largada está prevista para ocorrer a partir das 10h. 
 
2.7- Serão desclassificados os participantes que não observarem o percurso, que será sinalizado pela 
equipe nos pontos que possam gerar dúvidas. Constará marcações nas vias e monitores com 
sinalizadores. Poderão constar pontos de controle dispostos estrategicamente ao longo do percurso, a 
critério da comissão organizadora. 
 
2.8- A largada somente será adiada, ou a Corrida cancelada, se as condições climáticas forem 
extremamente desfavoráveis, ou por motivos de força maior que impossibilitem a realização da Corrida, 
a critério da Comissão Organizadora. 
 
2.9- A premiação para a Corrida será a seguinte: 

a) Categoria Corrida Adulto Absoluto Masculino – Geral 
1º Lugar: troféu e 700 reais 
2º Lugar: troféu e 500 reais 
3º Lugar: troféu e 400 reais 
4º Lugar: 300 reais 
5º Lugar: 200 reais 

b) Categoria Corrida Adulto Absoluto Feminino - Geral 
1º Lugar: troféu e 700 reais 
2º Lugar: troféu e 500 reais 
3º Lugar: troféu e 400 reais 
4º Lugar: 300 reais 
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5º Lugar: 200 reais 
c) Corrida Adulto Masculino – Residentes em São João del-Rei; 

1º Lugar: troféu e 180 reais 
2º Lugar: troféu e 130 reais 
3º Lugar: troféu e   90 reais 

d) Corrida Adulta Feminina - Residentes em São João del-Rei; 
1º Lugar: troféu e 180 reais 
2º Lugar: troféu e 130 reais 
3º Lugar: troféu e   90 reais 

e) Corrida Adulto Masculino – Comunidade acadêmica da UFSJ; 
1º Lugar: troféu e 150 reais 
2º Lugar: troféu e 100 reais 
3º Lugar: troféu e 50 reais 

f) Corrida Adulta Feminina - Comunidade acadêmica da UFSJ; 
1º Lugar: troféu e 150 reais 
2º Lugar: troféu e 100 reais 
3º Lugar: troféu e   50 reais 

g) Corrida Infantil Masculino – 11 a 14 anos; 
1º Lugar: Medalha Especial 
2º Lugar: Medalha Especial 
3º Lugar: Medalha Especial 

h) Corrida Infantil Feminina  – 11 a 14 anos; 
1º Lugar: Medalha Especial 
2º Lugar: Medalha Especial 
3º Lugar: Medalha Especial 

i) Corrida Infantil Mista  – 6 a 8 anos; 
1º Lugar: Medalha Especial 
2º Lugar: Medalha Especial 
3º Lugar: Medalha Especial 

j) Corrida Infantil Mista  – 8 e 10 anos; 
1º Lugar: Medalha Especial 
2º Lugar: Medalha Especial 
3º Lugar: Medalha Especial 

k) Caminhada Adulta Mista 
Medalha de participação para todos que concluírem o percurso 

l) Corrida Adulto Masculino – 15 a 60 anos ou mais; 
Troféu para o primeiro colocado e medalha especial para o segundo e terceiro 
colocados em cada faixa etária, conforme item 2.2, letras L até U que concluírem o 
percurso. 

m) Corrida Adulto Feminino – 15 a 40 anos ou mais; 
Troféu para o primeiro colocado e medalha especial para o segundo e terceiro 
colocados em cada faixa etária, conforme item 2.2, letras V até U que concluírem o 
percurso. 

 
2.9- Haverá entrega de medalha de participação para todos que concluírem o percurso, 
independentemente da categoria. 
 
2.10- É necessário apresentar um comprovante de endereço para receber a premiação da categoria 
Residentes em São João del-Rei (conta de água, luz ou telefone, emitida há menos de 90 dias). 
 
2.11- É necessário apresentar algum documento que comprove o vínculo com a UFSJ para receber a 
premiação da categoria Comunidade Acadêmica da UFSJ. 
 
2.12- Não terá direito a dupla premiação em dinheiro o(a) participante que se classificar em 1º, 2º ou 3º 
lugar em mais de uma categoria. Sendo assim, ele/ela receberá a premiação da categoria que possuir 
melhor premiação. 
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2.13- O pagamento da premiação será realizado por meio de depósito em conta corrente de titularidade 
do(a) participante ou de seu responsável legal. Sendo assim, os dados bancários devem ser 
informados, em até 3 (três) dias úteis após a realização da Corrida, por meio do envio de um e-mail 
para proex@ufsj.edu.br, ou presencialmente na Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – 
PROEX, situada à Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17 – Largo do Carmo – São João del-Rei – 
MG.  
 
Capítulo III – Das Inscrições 
 
3.1- Para as categorias constantes no capitulo 1, item 2.2, letras A até F e de L até Y, as inscrições 
serão realizadas, exclusivamente, pela internet, através do endereço eletrônico 
www.ufsj.edu.br/corridarustica. 
 

3.1.1- O período de inscrição é de 04 de abril de 2014 até 16 de abril de 2014, quarta-feira, 
às 23h59, quando o sistema será automaticamente desativado. 
 
3.1.2- O número de participantes é limitado a 300 (trezentos), somadas as categorias constantes 
no capitulo 1, item 2.2, letras A até F e de L até Y, cabendo somente à Comissão Organizadora 
a prerrogativa de expandir o limite de inscrições. Caso esse limite seja atingido antes do fim do 
prazo, o sistema de inscrições será automaticamente fechado. 
 
3.1.3- O(a) participante, que competir nas categorias adulto, constantes no capitulo 1, item 2.2, 
letras A até F e de L até Y, deverá confirmar a sua inscrição no dia 21 de abril de 2014, entre  
7h30 e 8h45, em stand da Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ, no Campus Santo Antônio, 
situado à Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352, 
quando apresentará documento de identidade com foto, assinará a ficha de inscrição e termo de 
responsabilidade (ANEXO 1), receberá a numeração de peito, receberá o chipe para controle de 
tempo e fará a doação de 02 kg (dois quilos) de alimento não perecível (excetuando-se sal e 
fubá). Somente após essa etapa estará a inscrição do(a) atleta confirmada.  
 
3.1.4- O(a) participante com idade entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos, ou seja, menor de 18 
(dezoito) anos, inscrito em alguma categoria Adulta, constantes no capitulo 1, item 2.2, letras A 
até F, L e V, deverá confirmar a sua inscrição no dia 21 de abril de 2014, entre  7h30 e 8h45, em 
stand da Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ, no Campus Santo Antônio, situado à Praça Frei 
Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352, acompanhado de seu 
pai/mãe ou responsável legal, que deverá entregar uma cópia dos documentos de identidade 
com foto, tanto do responsável legal quanto do(a) participante, para serem anexados à ficha de 
inscrição, apresentando as vias originais para conferência. Em seguida o responsável legal 
deverá assinar a ficha de inscrição do(a) participante menor de 18 anos e o termo de 
responsabilidade (ANEXO 1). Após, receberá a numeração de peito, receberá o chipe para 
controle de tempo e fará a doação de 2 kg de alimento não perecível (excetuando-se sal e fubá). 
Somente após essa etapa estará a inscrição do(a) atleta estará confirmada. 

 
3.2- Para as categorias infantis constantes no capitulo 1, item 2.2, letras G até J, as inscrições serão 
realizadas somente no dia 21 de abril de 2014 de 7h30 até 9h30 no Campus Santo Antônio, situado 
à Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352, ou seja, no local 
em que será a corrida para estas categorias. 
 

3.2.1 – Para realizar a inscrição, o(a) participante, menor de 18 anos, deverá estar 
acompanhado de seu pai/mãe ou responsável legal, que deverá entregar uma cópia dos 
documentos de identidade com foto, tanto do responsável legal quanto do(a) participante, para 
serem anexados à ficha de inscrição, apresentando as vias originais para conferência. Em 
seguida o responsável legal deverá assinar a ficha de inscrição do(a) participante menor de 18 
anos e o termo de responsabilidade (ANEXO 1). Após, receberá a numeração de peito e fará a 
doação de 2 kg de alimento não perecível (excetuando-se sal e fubá). Somente após essa etapa 
estará a inscrição do(a) atleta estará confirmada. 
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3.3- Para a categoria caminhada adulto Mista, constante no capitulo 1, item 2.2, letra K, as inscrições 
serão realizadas somente no dia 21 de abril de 2014, de 7h30 até 8h45 no Campus Santo Antônio, 
situado à Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-352. 
 

3.3.1 – Para realizar a inscrição, o(a) participante, menor de 18 anos, deverá estar 
acompanhado de seu pai/mãe ou responsável legal, que deverá entregar uma cópia dos 
documentos de identidade com foto, tanto do responsável legal quanto do(a) participante, para 
serem anexados à ficha de inscrição, apresentando as vias originais para conferência. Em 
seguida o responsável legal deverá assinar a ficha de inscrição do(a) participante menor de 18 
anos e o termo de responsabilidade (ANEXO 1). Após, receberá a numeração de peito e fará a 
doação de 2 kg de alimento não perecível (excetuando-se sal e fubá). Somente após essa etapa 
estará a inscrição do(a) atleta estará confirmada. 

 
3.4- A Corrida será aberta à participação de pessoas a partir de 15 (quinze) anos de idade nas 
categorias adulto e de 6 (seis) até 14 (quatorze) anos de idade nas categorias infantis. Poderão se 
inscrever membros de toda a comunidade. Não será cobrada taxa de inscrição em espécie, sendo 
necessária, somente, a doação de 02 kg (dois quilos) de alimento não perecível (exceto sal e 
fubá). 
 
3.5- A ficha de inscrição somente deverá ser assinada se o(a) participante ou seu responsável legal 
tiver ciência de todo este regulamento e da responsabilidade quanto à condição de saúde e aptidão 
para tal prova. 
 
3.6- A inscrição na Corrida é pessoal e intransferível, não podendo a pessoa ser substituída por outra, 
em qualquer situação. 
 
3.7- O(a) participante ou responsável legal do(a) participante, menor de 18 anos, que ceder seu número 
de peito para outra pessoa, será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, 
perdendo o direito ao atendimento e isentando a Comissão Organizadora da Corrida e órgãos públicos 
envolvidos de qualquer responsabilidade. 
 
3.8- O(a) participante ou seu responsável legal é responsável pela veracidade das informações 
fornecidas na ficha de inscrição (ANEXO 1). Caso haja fraude comprovada, o(a) atleta será 
desclassificado(a), não cabendo recurso. 
 
Capítulo IV – Instruções, Regras e Disposições Gerais da Corrida 
 
4.1- O(a) participante ou responsável legal que não apresentar documento de identidade com foto, não 
retirar o seu numeral de peito, não retirar o chipe para controle de tempo (quando for o caso), não 
assinar o termo de responsabilidade no dia 21/04/2014 e não realizar a doação de 02 (dois) kg de 
alimento não perecível, ficará impedido(a) de participar da Corrida. 
 
4.2- Os(as) participantes deverão estar no local de largada pelo menos com 01 hora (uma hora) de 
antecedência do horário estipulado para a largada de sua categoria, o qual está definida no capitulo 2, 
itens 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6. 
 
4.3- Cada participante deverá afixar sua numeração na camiseta de forma visível, na parte frontal, sem 
rasuras ou alterações, e usá-la durante toda a prova, sendo passíveis de desclassificação os(as) que 
não cumprirem com esta exigência. 
 
4.4- Os(as) participantes que competirem nas categorias constantes no capitulo 1, item 2.2, letras A até 
F e de L até Y, deverão, obrigatoriamente, usar o “chipe” para controle de tempo corretamente e 
durante toda a prova, sendo passíveis de desclassificação os(as) que não cumprirem com esta 
exigência. 
 
4.5- É obrigação do(a) participante ter o conhecimento do percurso. Além da descrição contida no 
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Capítulo II item 2.3 deste edital, o mapa do percurso será disponibilizado na página oficial da Corrida, 
www.ufsj.edu.br/ascom, a partir da data de publicação deste edital. 
 
4.6- O(a) participante deve se retirar imediatamente da Corrida se assim for determinado por um 
membro da Comissão Organizadora, seja por motivos médicos, de segurança ou de não observação 
das regras estabelecidas. 
 
4.7- Apesar de a responsabilidade sobre a saúde ser do(a) participante ou de seu responsável legal, por 
questão de segurança, a Comissão Organizadora solicitará a presença de uma ambulância do Corpo de 
Bombeiros e uma viatura da Polícia Militar no local da largada. 
 
4.8- Além da largada, ao longo do percurso de rua da Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ haverá 3 
(três) postos de hidratação, com água à disposição dos(as) participantes. No local de chegada também 
haverá um posto de hidratação. 
 
4.9- O(a) participante, incondicionalmente, aceita e concorda em ter sua imagem divulgada através de 
fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para 
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à Corrida, sem acarretar nenhum ônus à 
Comissão Organizadora, renunciando ao recebimento de qualquer renda ou direito sobre o material, em 
qualquer tempo e data. Esta norma se aplica ao responsável legal de participante menor de 18 (dezoito) 
anos que competir. 
 
4.10- A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo esta 
decisão comunicada aos inscritos pela página oficial da Corrida, www.ufsj.edu.br/corridarustica, e/ou por 
e-mail. 
 
4.11- Os(as) participantes ficam cientes de que a Comissão Organizadora não assume quaisquer 
despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguros, ou outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação na Corrida, antes, durante e depois dela. 
 
4.12- A equipe de segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 
para a orientação dos participantes. 
 
4.13- O meio oficial para quaisquer comunicações relativas à Corrida é a página oficial, 
www.ufsj.edu.br/corridarustica, sendo responsabilidade do(a) participante acessá-la para se manter 
informado(a). 
 
4.14- A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar 
ou revogar este edital, total ou parcialmente, informando as mudanças pela página oficial da Corrida, 
www.ufsj.edu.br/corridarustica. 
 
4.15- As dúvidas ou omissões deste edital serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 
soberana, não cabendo recurso sobre tais decisões. 

 
 
 

 
Professor Paulo Henrique Caetano 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ 
Coordenador Geral da Corrida Rústica dos 27 anos da UFSJ 
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ANEXO 1 
 

NUMERO DE PEITO DO(A) PARTICIPANTE 
 

 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A CORRIDA RÚSTICA DOS 27 ANOS UFSJ     Nº ________ 

 
 
 
 
Dados do(a) Participante 

Nome:  
CPF:  Identidade/ Cert. de Nasc.:  
Data de Nascimento:  Idade:  Sexo:  
Endereço:  Nº  
Bairro:  Cidade:  UF:  
Telefone:  Telefone de emergência:  
E-mail:   
Banco:  Agência:  Conta:  

 
Dados do Pai/ Mãe ou do Responsável Legal (Preencher se o(a) participante for menor de 18 anos) 

Nome:  
CPF:  Identidade:  

É necessário ANEXAR CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE do Pai/ Mãe ou do responsável legal. 
 
Categorias: 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
RESIDENTE EM SÃO JOÃO DEL-REI?  (     ) SIM             (     ) NÃO 
 
É necessário apresentar um comprovante de endereço para receber a premiação da categoria Residentes em São João del-Rei. (conta de 
água, luz ou telefone, emitida há menos de 90 dias) 
 
PREENCHER SE PERTENCER À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFSJ 
 
VINCULO:     (     ) ALUNO     (     ) DOCENTE     (     ) TÉCNICO     (     ) TERCEIRIZADO 
 
É necessário apresentar algum documento que comprove o vínculo com a UFSJ para receber a premiação da categoria Comunidade 
Acadêmica da UFSJ. 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Ao me inscrever para participar da Corrida Rústica dos 27 Anos da UFSJ, promovida pela Universidade Federal de São João del-Rei, declaro 
ser treinado e ter me preparado adequadamente para a prova, ter me submetido recentemente a exame médico e ter sido considerado em 
condições físicas satisfatórias para participar da corrida. Declaro isentar irrestritamente os patrocinadores e organizadores desta prova de 
qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos materiais e corporais que venha a sofrer em decorrência da minha inscrição e/ou 
participação no certame. Autorizo os promotores a usarem qualquer imagem fotográfica ou de TV, para fins de divulgação ou promoções 
vinculadas ao evento. 
 
 

São João del-Rei, ___ de abril de 2014 
 
 
 

____________________________________________       __________________________________________ 
                            Participante                                                  Pai, mãe ou responsável legal, se menor 

 


