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III JOGOS INTERCURSOS UNIUV-2016
DA INTRODUÇÃO E OBJETIVO:

Os Jogos Intercursos são uma promoção do Centro Universitário da cidade de
União da Vitória – UNIUV, organizado anualmente, pelo curso de Bacharelado de
Educação Física e desenvolvida como conteúdo complementar da disciplina de Tópicos
Especiais.

§ I - Os Jogos Intercurso UNIUV têm por finalidade desenvolver e incorporar hábitos saudáveis
por intermédio da prática de exercícios físicos, com vistas à promoção da saúde e melhoria da
qualidade de vida dos acadêmicos, estimulando os a adoção de estilo de Vida Saudável.

§ II - Considerando o esporte como um dos fenômenos de maior impacto sociocultural dos
últimos tempos, a sua aplicabilidade extrapola os limites da contribuição a sociedade.
Pesquisas demonstram que os hábitos de vida passaram a ser determinantes para a saúde do
ser humano. Por isso que o UNIUV se preocupa em investir em ações de atividade física
através da prática do esporte, percebendo que o comportamento preventivo relacionado ao
estilo de vida atualmente é visto como investimento para o futuro.

§ III - Além do estimulo da adoção a um estilo de vida saudável, a prática regular de exercícios
físicos conciliada com os valores do esporte, proporciona aos acadêmicos um desenvolvimento
na sua saúde física, mental e social, identificando o incentivo das competências como
criatividade, espirito de equipe, comunicação, superação, foco em resultados e liderança,
consequentemente contribuindo para a integração dentro do ambiente universitário.

Parágrafo Único- Os Jogos Intercursos UNIUV regem-se pelo presente regulamento e
pelas regras oficiais vigentes de cada modalidade esportiva, salvo adaptações contidas
no regimento técnico.
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CAPÍTULO 1 – DAS INSCRIÇÕES
Artigo 1° - Só poderão participar dos jogos, as equipes que estiverem com a ficha de
inscrição corretamente preenchida e com os alimentos devidamente entregues na data
conforme estabelecido no regulamento, sendo 1 cesta básica composta por alimentos não
perecíveis descritos a baixo, por curso inscrito, os alimentos deverão ser entregues no dia
16/06.
Cesta básica: 5 kg de arroz, 4 kg de feijão,4 latas de óleo, 2 kg de farinha de trigo,2 kg de
farinha de milho, 5 kg de açúcar,3 kg de fubá,3 kg de sal,3 kg de macarrão,3 kg de quirera ,2
latas de leite em pó,
Parágrafo único: Caso os atletas não entreguem os alimentos, a equipe será suspensa, sendo
que a inscrição da equipe só será confirmada mediante a entrega da cesta básica.
Artigo 2° - São condições fundamentais para que o acadêmico participe dos Jogos:
a) Estar devidamente matriculado na Instituição - UNIUV;
b) Apresentar documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho) e
carteirinha de estudante, no dia da competição e em todos os jogos da equipe.
c) Os acadêmicos poderão apenas se inscrever em uma modalidade.
d) Os atletas só poderão ser substituídos até o dia 10/08, para todas as modalidades.
Parágrafo único: a comprovação da matricula dar-se-á mediante apresentação da carteirinha
da biblioteca com validade atualizada.

Artigo 3º - Cada curso deverá ter um professor responsável que deverá ser
identificado antes da seletiva. As fichas de inscrição serão entregues apenas para o professor
responsável.
Parágrafo primeiro: em hipótese alguma um aluno de curso diferente poderá ingressar em uma
equipe que não seja a de seu curso atual.
Parágrafo segundo: acadêmicos com dependência só poderão ser inscritos pelo curso que
estão matriculados.
Parágrafo terceiro: os cursos que não fecharem time, por falta de acadêmicos, poderão juntarse com outro curso que também não possuam time completo. Mediante a avaliação da
comissão organizadora.

CAPÍTULO 2- DAS PREMIAÇÕES
Artigo 4° - Serão premiadas as equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares,
da modalidade de futsal masculino, feminino e Just Dance.

1º lugar –Troféus e Medalhas;
2º lugar - Troféu e Medalhas;
3º lugar - Troféu e Medalhas;
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Artigo 5º- Haverá premiação para o curso que atingir maior pontuação na contagem geral
(Modalidade, organização, torcida e inscrição de garoto e garota UNIUV).
1º lugar – Troféu rotativo. (Em caso de 3 conquistas do mesmo curso, o mesmo se torna
detentor do troféu definitivamente.

Artigo 6º- Haverá também premiação, troféu, para a melhor torcida (apenas para o
primeiro lugar).

CAPÍTULO 3-SISTEMA DE DISPUTA

Artigo 7° - Para a modalidade de Futsal masculino serão quatro grupos com três equipes,
haverá rodízio dentro do grupo, classificando apenas o primeiro colocado de cada um deles.
Na seqüência os jogos são eliminatórios disputados em semifinais e finais.
Na modalidade de Futsal Feminino prevalecerá o rodízio dentro do grupo,
classificando-se primeiro colocado de cada um e o segundo melhor colocado no geral. Na
seqüência os jogos são eliminatórios disputados em semifinais e finais.
Na modalidade de Just Dance será utilizado o sistema de eliminatória dupla.
Parágrafo Único: Para classificação geral das modalidades será utilizado o critério em
que o primeiro colocado puxa o terceiro, seguindo esta ordem até o último colocado.

Artigo 8° - Cabe aos componentes da equipe, o conhecimento das regras oficiais da
modalidade de Futsal do ano de 2016 (exceto o tempo de duração da partida) e das normas
estabelecidas nos regulamentos que regem esta competição, entregues pela comissão
organizadora, BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (8º SEMESTRE), aos representantes
das equipes. Na modalidade de futsal masculino e feminino a duração das partidas na fase
classificatória, contará com dois tempos de 10 minutos com um intervalo de 5 minutos. As finais
terão o tempo normal tanto quanto as regras oficiais da modalidade citada acima, sendo dois
tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos para o futsal masculino e para o futsal
feminino o tempo normal o das regras oficiais da modalidade citada acima, sendo dois tempos
de 15 minutos com intervalo de 10 minutos.

Parágrafo Único: Nas fases semifinais e finais, caso persista o empate no tempo normal,
a equipe classificada será definida nas cobranças de penalidades, obedecendo as para
as mesmas as regras oficiais do futsal.
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CRITÉRIO DE DESEMPATE

Artigo 9° - Nas competições realizadas no sistema de rodízio, em caso de empate na
classificação das modalidades de futsal, para fins de definição das equipes classificadas, serão
estabelecidos os seguintes critérios de desempate:

a) ENTRE DUAS EQUIPES:
1. confronto direto na fase;
2. Saldo de gols em todos os jogos realizados na competição;
3. gols feitos na competição;
4. menor média de cartões vermelhos;
5. menor média de cartões amarelos;
6. sorteio para as fases subseqüentes.

b) ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
1. maior número de vitórias entre as equipes empatadas na fase;
2. saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas na fase;
3. gols feitos nos jogos realizados na fase;
4. saldo de gols marcados por jogo em toda a competição;
5. menor média de cartões vermelhos;
6. menor média de cartões amarelos;
7. sorteio

FORMA DE DISPUTA JUST DANCE:

Artigo 10º - Cada equipe deve ser composta de 04 (quatro) integrantes, sendo 03 (três)
acadêmicos, e 01 (um) professor, podendo ser equipes mistas ou não.

Artigo 11º - Os competidores ficam dispostos em linha reta, realizando a performance de uma
música sorteada pela equipe, somando a pontuação dos competidores ao termino da dança.
Sendo sorteado uma música para duas equipes realizarem a coreografia, separadamente,
assim verificando a somatória de pontos das equipes, a equipe que obtiver maior pontuação é
a vencedora, passando para a próxima fase, a música que for dançada será descartada no
sorteio seguinte.

CAPÍTULO 4 - DA ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPEÃO GERAL

Artigo 12º - Na abertura, é obrigatório desfile de no mínimo 10 (dez) atletas com seu casal
concorrente o garoto e garota UNIUV, uma mascote, caracterizando o curso, com moletom,
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camiseta ou jaqueta. Será atribuída ainda a pontuação para a equipe que durante o desfile
compareça com banner ou bandeira que represente seu curso.
Artigo 13º- Será atribuída a pontuação para o curso que estiver com torcida presente no seu
respectivo jogo, sendo:
a) A Pontuação será de 0, 100, 200, ou 300 pontos;
b) 0 pontos a quem não apresentar nenhum critério avaliado, 100 pontos a quem
apresentar de 1 a 3 critérios avaliados, 200 pontos a quem apresentar de 4 a 6 critérios
avaliados e 300 pontos a quem apresentar de 7 a 9 critérios avaliados;
c) Número de pessoas (menos de 10 pessoas não pontua);
d) Criatividade (grito de guerra, mascote, faixas, cartazes, instrumentos musicais,
animação);
e) Uniforme equipe: meião, caneleira, calção e camiseta;
f)

Pontuação para o curso que apresentar melhor disciplina durante os jogos;

g) A inscrição do garoto(a) acarretará em 200 pontos.

Artigo 14º- Será atribuída pontuação extra para os cursos que inscritos em todas as
modalidades, sendo 101 pontos acrescidos ao total.

Parágrafo Único: Não serão atribuídas horas complementares aos acadêmicos
que se fizerem presentes na torcida no momento dos jogos de seu devido curso e nem
para os atletas que estiverem em jogo.

CAPÍTULO 5 - DAS PENALIDADES:

Parágrafo Único - Será DESCLASSIFICADO o curso que entrar ou ingerir algum tipo de
bebida alcoólica no ambiente do ginásio.

Artigo 15° – São passíveis de punição todos aqueles que direta ou indiretamente estejam
participando da competição e que:
a) Não apresentem professor na condição de responsável pelo curso para a competição;
b) Provocarem distúrbios e conflitos antes, durante e depois do evento;
c) Não apresentar-se devidamente uniformizado para a disputa de suas partidas;
d) Apresentarem protestos descabidos, críticas, calúnias e difamações á organização do
evento, a equipe adversária e arbitragem.

Parágrafo Primeiro – As punições podem progressivamente serem impostas usando o seguinte
critério:
a) Uma advertência verbal;
c) Suspensão por um jogo do atleta+ multa de 5 kg de alimento não perecível;
d) Eliminação do atleta da competição+ multa de 10 kg de alimento não perecível;
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e) Eliminação da equipe da competição + multa de 20 kg de alimento não perecível;
f) Suspensão do atleta por 365 dias de toda e qualquer competição realizada ou organizada
pelo Curso de Bacharelado em Educação Física e da próxima edição dos jogos intercursos.

Artigo 16° - O Técnico e membro da comissão técnica penalizada em hipótese alguma
poderão participar de outra partida até que cumpra a punição imposta conforme parágrafo
terceiro do referente artigo.

Parágrafo Primeiro - Em caso de irregularidade comprovada na inscrição do atleta após o início
dos jogos, mediante apresentação de recurso, as seguintes punições serão aplicadas:
a) Eliminação do atleta irregular;
b) Perda e reversão dos pontos da partida para a equipe adversária.

Parágrafo Segundo - A reincidência no caso acima eliminará a equipe automaticamente da
competição e seus resultados serão zerados.

Parágrafo terceiro: serão suspensos os atletas que atingirem a contagem de três cartões
amarelos na fase classificatória, bem como, por um cartão vermelho. Os cartões são
acumulativos e não serão zerados para as próximas fases.

Parágrafo quarto – Caso a expulsão seja determinada por um ato antidesportivo, em qualquer
instância e considerada de cunho gravíssimo pela arbitragem e comissão disciplinar será
aplicada as seguintes penalidades:
a) Eliminação do (s) atleta (s) da competição;
b) Eliminação da equipe da competição (caso maior parte dos atletas estejam envolvidos);

Artigo 17° - As equipes que desistirem a qualquer momento da disputa serão consideradas
afastadas da competição caracterizando abandono da competição. Configurado o abandono,
serão considerados nulos os resultados das partidas realizadas pela equipe na fase.

Parágrafo Único - Configuram-se também abandono, as seguintes situações:
a) Deixar de comparecer para a disputa de uma partida (W.O.);
b) Não estar presentes no horário ou data estabelecido para seu jogo, conforme
tabela.
A Equipe perdedora por W.O. Estará automaticamente eliminada da competição,
tendo como multa o pagamento de 20 kg de alimentos não perecíveis.
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PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira 15/08/2016
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV

19:15h: ABERTURA - CONFORME PROGRAMAÇÃO
• M= masculino
• F= feminino
• JD= Just Dance
1

20:30
21:00

PROFESSORES
SECRETARIADO

X
X

ALUNOS UNIUV
ADMINISTRAÇÃO SMS

FA

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período.

PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 16/08/2016
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
2
3
4
5
6
7

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

SECRETARIADO EXE.
ADMINISTRAÇÃO UVA
COMUNICAÇÃO SOCIAL

ODONTOLOGIA
CIENCIAS CONTÁBEIS
ENG. CIVIL MANHÃ

X
X
X
X
X
X

ODONTOLOGIA
SIST. INFORMAÇÃO
ARQ. E URBANISMO
CIENCIAS CONTÁBEIS
ENG. PRODUÇÃO
ED. FÍSICA

MA
MB
FB
FC
MC
MD

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período.

PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira 17/08/2016
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
8
9
10
11
12
13

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CIENCIAS CONTÁBEIS
ED. FÍSICA
ENG. CIVIL
SECRETARIADO EXE.
ENG. CIVIL MANHÃ

x
x
x
x
x
x

ADMINISTRAÇÃO UVA
ARQUITETURA E URB.
ADMINISTRAÇÃO SMS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO SMS
ENG. CIVIL NOITE

PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira 18/08/2016
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MB
MC
FA
FB
MA
MD

LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
14
15
16
17
18
19

19:00
SIST. INFORMAÇÃO
X
COMUNICAÇÃO SOCIAL
MB
19:30
ENG. PRODUÇÃO
ARQ. E URBANISMO
MC
20:00
EDUCAÇÃO FÍSICA
x
SECRETARIADO EXE.
FA
20:30
ODONTOLOGIA
x
ADMINISTRAÇÃO UVA
FC
21:00
ODONTOLOGIA
x
ADMINISTRAÇÃO SMS
MA
21:30
ED. FÍSICA
x
ENG. CIVIL NOITE
MD
Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período.

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira 19/08/2016
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
20
21
01
02
03

19:00
19:30
20:00

ARQ. E URBANISMO
CIENCIAS CONTÁBEIS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO UVA
SIST. INFORMAÇÃO

x
x

ENG. CIVIL
ADMINISTRAÇÃO UVA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENG. CIVIL

FB
FC
JD
JD
JD

VENC. JOGO 1
04

ARQ. URBANISMO

JD
VENC. JOGO 2

05
PERD. 04

PERD. 01

JD

PERD. 02

PERD. 03

JD

06

Haverá tolerância de 15 minutos somente para o primeiro jogo de cada período.
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PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira 22/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV
22

19:00

23

19:30

M

x
1º GRUPO A

1º GRUPO C
F

1º GRUPO A
24

1º GRUPO C

20:00

M

x
1º GRUPO B

25

1º GRUPO D

20:30

F

x
1º GRUPO B

2º MELHOR COLOCADO

PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 23/08/2015
LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIUV

FINAL
7

19:00

JD
VENC. 03

VENC. 04
JD

8

VENC. 05

VENC. 06

9

VENC. 08

PERD. 07

10
29

VENC. 07

VENC. 09

JD
JD
20:30

X
VENC. JOGO 23

30

F
VENC. JOGO 25

X
VENC. JOGO 22
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M
VENC. JOGO 24

FUTSAL MASCULINO
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

SECRETARIADO EXE.

ADM UVA

CONTÁBEIS

ENG. CIVIL MANHÃ

ODONTOLOGIA

SISTEMAS INF.

ENG. PRODUÇÃO

ED. FÍSICA

ADM SMS

COM. SOCIAL

ARQ. URBANISMO

ENG. CIVIL NOITE

FUTSAL FEMININO
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

ADM SMS

COM. SOCIAL

ODONTOLOGIA

SECRETARIADO EXE.

ARQ. URBANISMO

CONTÁBEIS

ED. FÍSICA

ENG. CIVIL

ADM UVA

GRUPO
ÚNICO

III JOGOS INTERCURSOS UNIUV - MODALIDADE: JUST DANCE
A SISTEMAS INF.
3
5
7

B COM. SOCIAL
1

8

9

C

ED. FÍSICA

D

ENG. CIVIL
2

6

E

ADM UVA

F ARQ. URBANISMO

10 11
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4

