
 

I JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA 
03 de setembro de 2016 

REGULAMENTO 

 
 I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
Art. 1.º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem os JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS DA FSMA, respeitando e adaptando as regras esportivas 
das modalidades vigentes nas Entidades de Administração do Desporto (Ligas, 
Federações e Confederações).  
Art. 2.º - É competência do Comitê Organizador dos JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS DA FSMA interpretar este regulamento, zelar por sua 
execução e resolver os eventuais casos omissos.  
Art. 3.º - Os participantes dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA serão 

considerados conhecedores deste regulamento e, assim, se submeterão, sem 

reserva alguma, a todas as consequências que dele possam emanar, bem 

como concordam em ceder suas imagens e vozes para Faculdade Salesiana 

Maria Auxiliadora, organizadora do evento, para transmissões ao vivo ou não, e 

também para utilização em propaganda institucional. 

 
 II – DOS OBJETIVOS:  
Art. 4.º - Os JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA têm por finalidade estimular 
a prática de esportes entre os universitários, objetivando o aprimoramento 
técnico e o fortalecimento dos laços de amizade e camaradagem entre os 
acadêmicos.  
Art. 5.º - Os JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA são destinados a alunos 
regularmente matriculados em cursos superiores da Faculdade Salesiana 
Maria Auxiliadora, bem como seus funcionários. 
 
 III – DAS MODALIDADES:  
Art. 6.º - Serão disputadas as modalidades futsal e voleibol nas categorias 
MASCULINO e FEMININO. 
§ Único: Poderão ser acrescidas ou retiradas modalidades esportivas, 
conforme deliberação do Comitê Organizador dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS 
DA FSMA. 
 

 
 IV – DO COMITÊ ORGANIZADOR:  
Art. 7.º - O Comitê Organizador é o órgão de realização dos JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS DA FSMA e compete a ele:  
1) Denunciar as faltas disciplinares cometidas no decorrer dos Jogos por 
atletas, dirigentes, técnicos ou qualquer pessoa, física ou jurídica, ligada 
diretamente aos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA;  
2) Responsabilizar as equipes, seus dirigentes, atletas e torcedores por 
qualquer excesso praticado;  



3) Fornecer material esportivo para a realização dos Jogos;  
4) Elaborar os programas para os jogos e competições;  
5) Designar os locais e arbitragem para as competições;  
6) Supervisionar a aplicação do regulamento;  
7) Tomar decisões, quando houver necessidade, em assuntos referentes à 
parte técnica dos Jogos;  
8) Determinar o período de inscrições; 
9) Receber as inscrições para os JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA e para 
as respectivas modalidades;  
10) Decidir, em grau de recurso, os casos de impugnação de inscrições a ele 

submetidos. 

 

V - INSCRIÇÕES: de 8 de AGOSTO a 17 de AGOSTO de 2016  
Art. 8.o - No ato da inscrição, deverá ser recolhida a taxa de R$ 10,00 para 
cada aluno inscrito e as relações nominais dos atletas (sete a dez para o 
Futebol, 8 a 12 para o Voleibol). 
§ 1.º : Para participar dos Jogos, no dia da competição, o atleta terá que se 
apresentar, obrigatoriamente, de posse de qualquer um dos seguintes 
documentos: a) carteira de identidade; b) passaporte; c) carteira de trabalho; ou 
d) carteira de motorista.  
§ 2.º: As equipes inscritas deverão ser representadas por alunos do mesmo 
curso, sendo permitida a inscrição de mais de uma equipe por curso. 
§ 3.o : O número máximo de equipes inscritas serão oito por categoria e 

modalidade, de forma que a inscrição será considerada encerrada 

antecipadamente caso se atinja esse número. 

 

VI - CONDIÇÕES PARA COMPETIÇÃO:  
Art. 9.o - Os jogos e competições terão início no horário fixado pelo Comitê 
Organizador, conforme tabela definida e divulgada no site da FSMA até o início 
dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA, devendo as equipes participantes 
das partidas seguintes, da mesma rodada, apresentarem à Comissão, 20 
minutos antes de cada jogo, os documentos e relação dos atletas das 
respectivas modalidades. 
Art. 10.o - Será considerada perdedora a equipe que não comparecer na 
quadra ou no local de competição no horário previsto.  
§ Único: Será considerada perdedora a equipe que se apresentar no local dos 
jogos ou competições após 10 (dez) minutos de tolerância da hora marcada do 
primeiro jogo da rodada, mesmo que, por cortesia, o adversário se prontifique a 
jogar. Os demais jogos da rodada não terão tolerância.  
Art. 11.o - Qualquer jogo ou competição que venha a ser suspenso ou 
transferido por motivos alheios aos participantes terá novo horário marcado 
pelo Comitê Organizador, para sua realização.  
Art. 12.o - Será desclassificada dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA a 
equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, a continuar a disputa de uma 
partida na modalidade que estiver disputando e que utilizar atleta não inscrito 
ou inscrito irregularmente nos Jogos.  



Art. 13.o – Os alunos da FSMA que participarem dos jogos como competidores 
farão jus a  5 horas de atividades complementares. 
 

VII - FORMA DE DISPUTA:  
Art. 14.o – Só serão realizadas as disputas nas modalidades que apresentarem 
a inscrição de, no mínimo, 04 (quatro) equipes.  
§ 1o: Todas as modalidades serão disputadas com tempo corrido, só havendo 
paralisações por determinação expressa da arbitragem. 
§ 2o: No caso das disputas não ocorrerem por insuficiência de quantidade de 
equipes na modalidade/categoria o valor da inscrição será devolvido às 
equipes. 
Art. 15.o – A tabela dos jogos e o tempo de disputa só serão divulgados após o 
término da inscrição. 
 
VIII - Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê 
Organizador dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA.  
 

Comitê Organizador dos JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA FSMA 


