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Jogos Mundiais Universitários de Verão – Chengdu 2021 

28 de julho a 08 de agosto de 2023 
 

Critérios de Seleção – Natação 
 

Competição da modalidade 

 

Datas de Competição:  01 a 07 de agosto  

Cerimónia abertura:  28 de julho 

Cerimónia encerramento:  08 de agosto  

Local/Instalação:  Competition Venue 

Dong'an Lake Sports Park Aquatics Centre  

  

Delegação 

 
Atletas:    04* 
Treinadores:   01 

 

* -  desde que a lcancem a marca de quali f icação.  

Critérios Globais 

 

Definem-se como critérios globais na constituição da delegação portuguesa para Chengdu: 

• A projeção do país é associada às classificações que os seus atletas conseguem;  

• O nível desportivo destas competições é considerado de Alto Rendimento, na grande maiori a das 

modalidades, pelo que visa o enquadramento de atletas de alto rendimento com prevalência os /as 

atletas enquadrados/as em percurso olímpico/esperanças olímpicas e nas seleções nacionais ; 

• Estas competições destinam-se aos/às atletas com currículo internacional, o que significa que a 

classificação no Campeonato Nacional Universitário não apura os/as atletas nem define 

automaticamente a ordem de seleção ; 

• Em algumas modalidades a obtenção de mínimos torna -se imprescindível;  

• A participação nos CNU, é consid erado um critério relevante na escolh a dos/as atletas mas não 

exclusivo. A não participação deve ser obrigatoriamente fundamentada junto da FADU;  

• A definição de critérios é analisada e realizada em conjunto com a Federação desportiva de cada 

modalidade.  

 

Critérios Específicos 

 

Elegibilidade 

Só podem integrar a delegação portuguesa, estudantes -atletas que cumpram com os seguintes 

requisitos de elegibil idade, seguindo regulamentos da FISU:  

• Serem nascidos/as entre 1 de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 2005 .  

• Estudantes do 1º, 2º ou 3º ciclo do Ensino Superior, em cursos conferentes a grau académico, em 

estabelecimentos oficiais  reconhecidos em Portugal ou Estrangeiro e que, cumulativamente:  
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- Estejam inscritos/as no Ensino Superior em 2022/23 ou concluíram o ciclo de estudos em 2020, 

2021 ou 2022;  

- Possuam Certificado de Elegibilidade da FISU autenticado pela Instituição de Ensino Superior  

• Tenham nacionalidade portuguesa, sendo obrigatório possuírem Passaporte português, cuja data 

de validade seja superior  a  07 de fevereiro de 2024;  

• Tenham Exame Médico-Desportivo com validade superior a 07 de agosto de 2023 .  

 

Técnico-Desportivos   

- Nadadores que tenham o nível de referenciação mais elevado considerando a tabela 1 

(FPN/FADU); 

- No caso da quota de participação definida não ser atingida ou se for ultrapassada, util izar -se-ão 

os seguintes critérios:  

a) 3 nadadores sendo obrigatório que haja pelo menos  um de um dos géneros;  

b) Número de nadadores por prova (caso de ser o segundo nad ador para mesma prova);  

c) Aproximação ao Mínimo Europeu em valor percentual;  

- Os nadadores terão um período preferencial de obtenção de mínimos entre os dias 1 de setembro 

de 2023 e 31 de maio de 2023.  

 

Outros 

Podem ser adotados outros critérios na avaliação dos atletas selecionados, tais como:  

- Mérito académico  

- Currículo disciplinar  

- Contributos para o desporto universitário  

 

A avaliação e decisão final da constituição da delegação portuguesa, após proposta da federação 

desportiva, cabe à Feder ação Académica do Desporto Universitário, tendo sempre em consideração 

os critérios definidos neste documento.  

 

 

Prazos 

 

A seleção dos atletas a integrar a delegação será fechada dentro do prazo estipulado pela FADU com 

a FPN, prevendo-se que seja feita até 05 de junho de 2023 
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Marcas de Qualificação 

(Aprovados pela FADU/FPN) 
 
 

                Tabela 1 – Tabela de referenciação FPN/FADU 

MASCULINOS PROVAS FEMININOS 

00:22.89 50m Livres 00:25.76 

00:50.51 100m Livres 00:56.56 

01:51.30 200m Livres 02:01.97 

03:55.85 400m Livres 04:15.34 

08:01.79 800m Livres 08:48.76 

15:28.02 1500m Livres 16:49.88 

00:25.70 50m Costas 00:29.42 

00:56.00 100m Costas 01:02.66 

02:02.20 200m Costas 02:15.61 

00:28.44 50m Bruços 00:31.87 

01:02.33 100m Bruços 01:09.75 

02:15.56 200m Bruços 02:31.34 

00:24.34 50m Mariposa 00:26.53 

00:54.04 100m Mariposa 01:00.24 

02:01.14 200m Mariposa 02:13.57 

02:04.46 200m Estilos 02:17.86 

04:23.52 400m Estilos 04:46.89 

 
 
 
 


