
 
 
EDITAL EXTRA Nº 01/2021  
7º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DAS VAQUEJADAS ABVAQ  
Dia 29/06/2021, de forma online, das 8h às 17h;  
LOCAL: Plataforma Digital GSuit (Google Meet, Google Formes)  
 
OBJETIVOS: Alinhar o entendimento das normas atuais com todos os profissionais envolvidos na realização 
das provas de vaquejada legal, bem como os informar sobre a legislação vigente a respeito da nova 
conjuntura deste esporte. Serão destacadas, como foco principal, boas práticas de bem-estar animal e 
respeito mútuo, principalmente para com os praticantes (Competidor).  
 
PÚBLICO ALVO: Todos os profissionais que trabalham diretamente na realização de vaquejadas, 
competidores, proprietários de parques, organizadores de vaquejadas ouvintes. 
 
ASSUNTOS QUE SERÃO ABORDADOS NO CONGRESSO E QUE SERVIRÃO DE BASE PARA AS AVALIAÇÕES 
DOS INSCRITOS:  
 

1. ABVAQ no contexto atual; 
2. A importância da chancela; 
3. O regulamento Geral de Vaquejada da ABVAQ; 
4. Manual de Bem Estar Animal da ABVAQ; 
5. Manual de Julgamento de Boi da ABVAQ; 
6. Casos polêmicos do dia a dia da vaquejada; 
7. A importância de ser Sócio da ABVAQ. 

 
METODOLOGIAS 
 

1. (SALA 01_CAPACIDADE MÁXIMA DESTA SALA 100 PESSOAS) – Juiz de vaquejada:  Explanação por 
vídeo conferência dos principais pontos do Regulamento Geral de Vaquejada da ABVAQ, bem como, 
do Manual de Julgamento de Boi da ABVAQ, palestras, debates, com foco principalmente nos casos 
polêmicos do cotidiano da vaquejada, tendo também, avaliação escrita logo após as apresentações. 
Responsável: Jorge Anastácio; 
 

2. (SALA 02_CAPACIDADE MÁXIMA DESTA SALA 100 PESSOAS) – Locutores de vaquejada, Anotador, 
Coordenador de Filmagem, Coordenador de Secretaria, Coordenador de Curral, Mensageiro, 
Calzeiro:  Explanação por vídeo conferência, com foco principal no cumprimento do Regulamento 
Geral de Vaquejada da ABVAQ, bem como, no Manual de Julgamento de Boi, no que tange as 
atribuições de cada um desses profissionais no exercício de suas funções nos evento, observando as 
boas práticas no tocante a ética e respeito ao próximo, através de palestras e debates, trazendo 
avaliação escrita logo após as apresentações. Responsável: Marcelo Locutor e Dr. Valter Papel; 

 
3. (SALA 03_CAPACIDADE MÁXIMA DESTA SALA 100 PESSOAS) – Todas as funções ligadas ao Bem Estar 

Animal:  Explanação por vídeo dos principais pontos do Regulamento Geral de Vaquejada da ABVAQ, 
bem como, do Manual de Bem Estar Animal da ABVAQ, com palestras, debates, com foco 
principalmente no bem estar de todos os animais envolvidos na realização das vaquejadas. Essa 
capacitação se dará através de Minicurso para bem estar animal, específica para a finalidade de 
provas vaquejada, tendo também, avaliação escrita logo após as apresentações. Responsável: Dr 



João Neto que exibirá todos os materiais apresentados nas aulas de Dr. Travassos e Dr. Hélio Manso, 
durante o 7º Congresso da ABVAQ. 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. O Certificado de qualificação será disponibilizado pela ABVAQ através de dispositivo digital no 
próprio site da associação após cumpridas todas as etapas inerentes a cada função. Este certificado 
só será disponibilizado para os profissionais que obtiverem aproveitamento de 50% ou mais nas 
provas escritas.  

2. O prazo de validade dos certificados adquiridos neste Evento será até 28 de fevereiro de 2022.  
3. Será permitida a inscrição e participação de menores de 18 anos (idade mínima de 16 anos), 

mediante autorização expressa por escrito do responsável legal e comprovação. No caso da 
certificação do congresso, a ABVAQ não emitirá este documento para o referido menor. Em caso de 
contratação do menor, fica sob responsabilidade do realizador do evento observar as exigências 
trabalhistas e a legislação brasileira vigente. 

4. Não será permitida a inscrição e participação no congresso de menores de 18 anos em atividades de 
Calzeiro e Curraleiro, haja vista serem as mesmas atividades insalubres, bem como, para juiz. 

5. Caso haja inscrições em desacordo com o regulamento da ABVAQ ou com este Edital, a 
responsabilidade será de quem se inscreveu. 

6. Em função da limitação de vagas, fica estabelecido que para o congresso do dia 20/07/2021, serão 
disponibilizadas 100 vagas por sala.  
 

DAS INSCRIÇÕES: as inscrições poderão ser feitas pelo site da ABVAQ www.abvaq.com.br, no período de 
07/06/2021 até às 17:00 horas do dia 19/07/2021. 
 
2. Duração do congresso: 8 horas. 
 
ATENÇÃO, MUITA ATENÇÃO!  

1. Em hipótese alguma será devolvido o valor referente à taxa de inscrição, exceto por cancelamento 
do evento; 

2. A ABVAQ não se responsabilizará por problemas relacionados a falta de internet ou falhas técnicas 
em equipamentos utilizados pelos candidatos no dia de cada evento.  

3. Conforme regulamento, profissionais não credenciados/qualificados pela ABVAQ ficarão 
impossibilitados de atuar nas vaquejadas chanceladas pela associação. 

4. Ao preencher e enviar sua inscrição você autoriza a publicação das informações referente aos seus 
dados pessoais no site da Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), conforme LEI Nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018. Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 
seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. 

 
Informações (83) 9 9957-1651; (83) 9 9652-1539; (83) 3024-8911  
 
João Pessoa-PB, 28 de maio de 2021.  
 
 

PAULO GUSTAVO ARAÚJO LIMA MOURA 

Presidente da ABVAQ 
 
 
 

Jorge Anastácio de Araújo 
Coordenador Pedagógico da ABVAQ 

 

http://www.abvaq.com.br/


 
 
 
ANEXO I.  
Funções, escolaridades, suas atribuições e taxas de inscrições. 

Função Escolaridade/atribuições Taxa de inscrição R$ 

Juiz de vaquejada 
Escolaridade: alfabetizado  

R$150,00 Atribuições: Julgar corretamente a apresentação 
dos competidores com imparcialidade e prudência. 

Locutor de Vaquejada 

Escolaridade: alfabetizado  

R$150,00 Atribuições: Fazer a narrativa das apresentações 
dos vaqueiros dentro da pista de competição sem 
fugir do que diz o regulamento da ABVAQ. 

Anotador de ponto e auxiliares 

Escolaridade: alfabetizado  

R$100,00 
Atribuições: Organizar as fichas, os rodízios, 
registrar todos os resultados obtidos pelos 
competidores e informar tudo por escrito aos seus 
superiores. 

Profissionais da imprensa e 
filmagem 

Escolaridade: alfabetizado 

R$150,00 

Atribuições: . Manter sempre atentos os câmeras 
para registrar todas as imagens da apresentação dos 
competidores dentro da pista, preencher 
corretamente o requerimento de 3º recurso, quando 
solicitado, e enviar as imagens originais para a 
ABVAQ, quando necessário 

Atribuições: . Estar sempre atento e operar a 
câmera para registrar todas as imagens da 
apresentação dos competidores dentro da pista. 

Coordenador de Secretaria 

Escolaridade: Alfabetizado 

R$150,00 

Atribuições: Efetuar a ficha de inscrição dos 
competidores que desejam participar do evento, 
registrar e enviar relatório completo de senhas feitas, 
bem como, a classificação dos vaqueiros que 
obtiveram êxito no evento, por categoria.  

Mensageiro 

Escolaridade: não exigida 

R$50,00 Atribuições: Organizar as fichas de inscrições dos 
competidores e transporta-las da secretaria do 
parque às cabines de locução e comissão e vice vessa. 

Coordenador de Curral 

Escolaridade: não exigida  

R$150,00 

Atribuições: Manter o seu pessoal bem atento para 
garantir o bem estar de todos os animais envolvidos 
no evento, bem como, acompanhar o correto uso do 
protetor de cauda. Garantir também o bem estar dos 
trabalhadores de sua equipe.  

Calzeiro 

Escolaridade: não exigida 

R$50,00 

Atribuições: Manter as faixas bem alinhadas, com 
distância correta entre elas, visíveis e ter o máximo 
de cuidado para não estar dentro da pista de 
competição no momento da passagem dos 
competidores durante sua apresentação. 

Juiz de Bem Estar Animal 

Escolaridade: para a função de veterinário, é 
exigido curso superior completo em Medicina 
Veterinária, já para a função de Juiz de Bem-
Estar, é exigido a curso superior de Medicina 
Veterinária ou em Zootecnia. Em todos os 
casos, é exigido que o inscrito esteja em 
situação regular junto ao respectivo conselho.  

R$250,00 

Atribuições: Atuar durante a realização das 
vaquejadas com a função de fiscalizar o cumprimento 
do Manual de Bem Estar Animal da ABVAQ e zelar 
pelo bem de todos os animais envolvidos nas provas. 

Estagiário de Bem Estar Animal 

Escolaridade: Estudante com, no mínimo, o 6º 
período concluído nas áreas de Medicina 
Veterinária ou Zootecnia.  R$100,00 
Atribuições: Atuar como  auxiliar do juiz de bem 
estar animal que estiver em ação naquele momento. 

Auxiliar de Bem Estar Animal 
Escolaridade: Técnico de nível médio com o 
curso concluído nas áreas específicas, mediante 
comprovação escolar. 

R$100,00 



Atribuições: Atuar como  auxiliar do juiz de bem 
estar animal que estiver em ação naquele momento.  

Competidores/Proprietários de 
Parques/Organizadores de 

Eventos/Ouvintes 

Escolaridade: não exigida. R$100,00 
Atribuições: sem atribuições definidas  

 
 
 
 

PAULO GUSTAVO ARAÚJO LIMA MOURA 
Presidente da ABVAQ 

 

 


