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JOGOS UNIVERSITÁRIOS CAMILIANOS - JUCAM 2013 

 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

1. Da Organização e Execução 
 

Os Jogos Universitários Camilianos do Centro Universitário São Camilo Espírito Santo 2013 - JUCAM está 

estruturado sob a responsabilidade da Comissão Organizadora representada pela Coordenação do Curso de 

Educação Física, agência escola, Direção de Ensino e Reitoria da IES. A Comissão tem a função de 

organizar e executar o Evento, de garantir seu pleno funcionamento, como também, de tomar decisões sobre 

recursos solicitados pelas equipes e participantes dos Jogos. 

 

2. Da Participação e Inscrições 
 

     A presença do curso será obrigatória no desfile de abertura. Caso o curso não tenha 

representação no desfile de abertura, estará automaticamente eliminado do JUCAM. 
 

    A participação do curso deve ser aprovada pelo coordenador de seus respectivos cursos 
(bacharelado e licenciatura), e o mesmo deve assinar a ficha de inscrição demonstrando ciência das 
equipes e quais alunos de seu curso estão participando do evento. 

 
a) Só poderão participar dos Jogos Universitários Camilianos do Centro Universitário São Camilo Espírito Santo 

2013 - JUCAM, os alunos matriculados e com frequência regular de acordo com o período de ensino. 

b) Como critério de participação cada curso tem a responsabilidade de buscar um patrocinador para sua 

equipe – o valor do patrocínio é de R$ 250,00 por curso.  Esse valor refere-se à taxa de inscrição e 

forma de participação ativa na organização sustentável do projeto JUCAM 2013. 

 

As inscrições das equipes por modalidade deverão respeitar os seguintes números de componentes 

máximos e ou mínimos para terem direito à participação: 

Futsal Masculino: Mínimo de 7 alunos / atletas Máximo de 10 alunos / atletas 

Futsal Feminino: Mínimo de 5 alunos / atletas Máximo de 10 alunos / atletas 

Vôlei Misto: Mínimo de 3 alunos / atletas 

  Mínimo de 3 alunas / atletas 

Máximo de 10 alunos / atletas 

Handebol Feminino Mínimo de 7 alunos / atletas Máximo de 10 alunos / atletas 

 

c) Cada curso só poderá inscrever apenas uma equipe por modalidade esportiva oferecida na 

categoria. 

d) As equipes só poderão ser formadas por alunos do mesmo CURSO. 

e) Cada aluno/atleta poderá participar, em uma modalidade específica e uma modalidade mista, 

oferecida.    

f) As equipes participantes deverão jogar com a presença de um técnico – professor do Curso – que 

será o responsável pela equipe. 

g) As fichas de inscrição deverão ser devolvidas até o dia 30/08/2013, sexta-feira àequipe de 

organização do evento esportivo, na reunião arbitral. 

Obs.: 

      O aluno que não constar na ficha de inscrição, não estará autorizado a jogar ou participar como 

reserva do JUCAM – 2013. 

h) Fica estipulado como obrigatório que Cada curso deverá eleger um líder do curso/equipe para 

representação das equipes nas reuniões do evento e auxilio do professor técnico durante os jogos. 
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i) Fica estipulado como obrigatório que Cada curso deverá indicar um professor líder para ser o 

responsável técnico da equipe durante os jogos, selecionar e escalar os alunos/atletas para os 

jogos. E apenas este poderá se dirigir à mesa de jogo durante o evento.  

Obs. O não cumprimento dos itens 2:h. e i., deste regulamento, implica na não participação do curso 

nos jogos universitários – 2013. 

 

3. Das Disputas e horários 

 
O JUCAM – 2013está organizado por dois níveis de formação: bacharelado e licenciatura. 

 Nos dias 23 a 26 de setembro – jogos dos cursos bacharelado e licenciatura divididos em 

chaves; 

 No dia 27 de setembro – a grande final entre os vencedores da licenciatura e do bacharelado. 
 
a) Os Jogos serão realizados no ginásio de esportes da Instituição no bairro paraíso campus I, das 

18h45minàs21h50min. 

b) Poderão ter acesso à quadra e ao banco de reservas, durante o jogo, os jogadores da equipe 

inscritos, o técnico (professor do curso) e um representante do curso devidamente inscrito pela 

equipe; 

c) Apenas um representante de cada equipe terá acesso à mesa de controle dos jogos; 

d) Os Jogos serão realizados rigorosamente nos tempos estabelecidos pela tabela. A equipe que não 

se apresentar pronta para o jogo no horário estipulado, será considerada desistente e perderá por 

W x O. 

e) Não haverá tempo de espera (tempo de tolerância). 

 

OBS: Os atrasos previstos podem acontecer por necessidade de atendimento de atleta acidentado 

ou por reunião da comissão organizadora para tomadas de decisões extras. 

 
3.1. Futsal Masculino e Feminino 
 

A. O sistema de disputa será, no masculino, três chaves de quatro equipes, onde farão um rodízio 

entre si na mesma chave, classificando uma equipe de cada chave e o melhor 2º colocado das 

três chaves para semifinal e posteriormente os vencedores desta fase chegam a final. 

B. Será Jogado 01(um) tempo de 15(quinze) minutos corridos sem intervalo; 

C. As partidas que terminarem empatadas serão decididas através de cobranças de 01(uma) penalidade 

máxima, por equipe, alternadamente. 

D. Persistindo o empate, será cobrada 01(uma) penalidade máxima alternada, executada por alunos 

/ atletas diferentes de cada equipe, até que haja um vencedor. 

E. Nas outras situações de jogo serão aplicadas as regras oficiais do Futsal. (Vide modelo entregue pela 

organização).  

F. No futsal feminino teremos chave única – com jogos entre si na chave. 

 

3.2. Vôlei Misto 
 

A. O sistema de disputa acontecerá entre chaves, uma chave com três equipes e uma chave com 

quatro equipes, onde farão um rodízio entre si, classificando uma equipe da chave A e outra da 

chave B, que farão a final posteriormente. 
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B. A formação das equipes acontecerá com a participação de três homens e três mulheres em uma 

formação mista.  

C. Será Jogado em melhor de (03) três sets com troca de campo e sem intervalo; 

D. O primeiro e segundos sets terão a pontuação de 18 pontos. 

E. Em caso de empate de sets, será disputado um terceiro set com pontuação de 10 pontos. 

F. Vencerá a equipe que fizer 10 pontos primeiro ou obtiver 2 pontos de vantagem após o décimo  

ponto. Nas outras situações de jogo serão aplicadas as regras oficiais do voleibol indoor. 

 

3.3. Handebol  Feminino 
 

A. O sistema de disputa acontecerá entre chaves, uma chave com três equipes e uma chave com 

duas equipes, onde farão um rodízio entre si, classificando uma equipe da chave A e outra da 

chave B, que farão a final posteriormente. 

B. O sistema de disputa será o de “Eliminatória Simples” com classificação do vencedor; 

C. Serão Jogados 01(um) tempo de 15(quinze) minutos corridos sem intervalo; 

D. As partidas que terminarem empatadas serão decididas através de cobranças de 01(uma) penalidade 

máxima por equipe, alternadamente. 

E. Persistindo o empate, será cobrada 01(uma) penalidade máxima alternada, executada por alunos 

/ atletas diferentes de cada equipe, até que haja um vencedor. 

F. Nas outras situações de jogo serão aplicadas as regras oficiais do Handebol. (Vide modelo entregue pela 

organização).  

 

4. Da Premiação 
 

Somente serão premiadas com medalhas as equipes campeãs e vice-campeãs.  

A premiação acontecerá em cerimonial específico no dia 04/10 – sexta feira, num local a ser 

agendado e informado pela comissão organizadora. 

 

5. Do Congresso Técnico 
 

A primeira reunião de divulgação, organização e orientação aos líderes, acontecerá no dia 20/08/2013 

terça feira, às 19h horas no ginásio de esportes, com a participação obrigatória dos representantes 

(líderes) das turmas de todos os cursos da IES. 

 
Informamos que as vagas serão limitadas obedecendo a seguinte grade: 

Modalidade Licenciatura Bacharelado 

Futsal masculino 06 vagas 06 vagas 

Voleibol Misto (3 X 3) 03 vagas 03 vagas 

Futsal feminino 03 vagas 03 vagas 

Handebol feminino 03 vagas 03 vagas 
O critério para preenchimento das vagas será a ordem de pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feita 
pelo coordenador do curso diretamente a coordenadora do curso de Educação Física. 

 
O Congresso Técnico será realizado até dia 30/08/2013, sexta-feira, às 19h horas no ginásio de 

esportes, com a participação obrigatória dos representantes das equipes, obedecendo à seguinte 

ordem: 

1. Pagamento da taxa de inscrição; 

2. Devolução das fichas de inscrição; 
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3. Explicação de dúvidas sobre o Regulamento geral e específico por modalidade; 

4. Sorteio dos Jogos. 

Obs.: Um dia após o sorteio dos jogos, a tabela será divulgada via site da IES e demais veículos de 

comunicação oficiais da IES. 

 

6. Da Arbitragem 
 

A arbitragem dos jogos será neutra, com experiência, contratada para tal via federação específica.  

Os árbitros serão designados pela comissão Organizadora sem direito a veto. 

Serão representantes da arbitragem: uma equipe designada pela agência escola. (Apoio) 

 

7. Dos Uniformes 
 

Os cursos estão autorizados a confeccionar seus uniformes, mas devem atender as orientações 

deste regulamento. 

a) Caso o patrocinador deseje oferecer valores maiores, estes podem ser revertidos à produção de jogos de 

camisas para os jogadores e camisas para os torcedores dos cursos. 

b) As equipes, cujos uniformes tiverem cores idênticas e ou que dificultem o bom andamento do jogo, a IES 

cederá coletes para a disputa dos jogos, e por sorteio a equipe deverá utiliza-los. 

c) Os cursos deverão se apresentar uniformizados para os jogos, sendo responsabilidade de cada curso a 

apresentação de seu uniforme. 

1.Os uniformes, sem exceção, não poderão em hipótese alguma fazer menção às propagandas 

políticas ou frases ou nomes inadequados ao evento e a IES. 

2. Os uniformes deverão ter numeração na frente e no verso da camisa de jogo. 

3.Todos os atletas deverão usar calção de mesma cor e meião de cor única. 

Obs.: 

      As equipes que não tiverem uniformes a IES poderá ceder coletes para a disputa dos jogos, mas devem 

respeitar a orientação 7:c.3 deste regulamento. 

 

8. Das Penalidades 
 

A. Os horários estipulados para cada partida no programa serão rigorosamente respeitados. 

B. A equipe que no horário determinado para o jogo, não se apresentar composta para iniciar a partida, 

será considerada perdedora por W X O. Não há prazos de tolerância. 

C. O curso representado por alunos torcedores e ou atletas, que instigarem; inflamarem e ou 

cometerem atos de DESORDEM no espaço de jogo e ou Institucional serão PENALIZADOS COM 

EXCLUSÃO DO ATLETA E OU EXCLUSÃO DA EQUIPE, podendo também sofrer sansões 

administrativas conforme regimento Institucional. 

D. O aluno/atleta expulso da partida, por agressão ou desrespeito à organização, estará 

automaticamente fora das disputas das demais partidas da modalidade. 

 

9. Sistemas de pontuação das equipes nas chaves 

 
O sistema de pontuação nos grupos será: 
Vitória - 03 pontos. 

Empate – 02 pontos 
Derrota - 01 ponto. 
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10. Critérios de desempate  
 
Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita passar-se-á aos critérios específicos 

descritos a seguir, somente para os empatados e na ordem sequencial ao que estes critérios 
aparecem regulamentados. 
 

1. Saldo de gols (subtrair os gols contra dos gols pró, nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. 
Classifica-se a maior média). 

2. Gols pró (gols feitos nos jogos disputados entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o maior 

resultado). 
3. Gols contra (gols recebidos nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o menor 

resultado). 
4. Gols average (dividir os gols pró pelos gols contra nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. 

Classifica-se o maior resultado). 
5. Sorteio. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, em reuniões extraordinárias. 

 

 

 

Comissão organizadora. 
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ANEXOS  

 

DIVISÃO DAS CHAVES E CURSOS PARTICIPANTES – de acordo com sorteio 

 
Futsal Masculino 
 

A B C 

1-Biologia  5-Matemática 9-ED. Física (bacharelado) 

2-Administração  6-ADS 10-Contábeis  

3-Psicologia 7-Farmácia 11-Engenharia Civil 

4-Direito 8-História 12-ED. Física (licenciatura) 

 

 
Futsal Feminino  
 

Única  

1- Administração 

2- Psicologia 

3-ED. Física (licenciatura) 

 
 
Volibol misto 
 

A B 

1-Biologia  4-Matemática 

2- ED. Física (licenciatura) 5-Direito 

3-Psicologia 6- ED. Física (licenciatura) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7-História 

 
 

 
Handebol feminino 
 

A B 

1-ED. Física (licenciatura)  5-ED. Física (bacharelado) 

2-Direito  6-Farmácia 

3-Psicologia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Comissão Organizadora. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


