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NOTA OFICIAL 

Nota Oficial – Recursos e Julgamentos 

A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária através da Comissão Disciplinar no 

uso de suas atribuições RESOLVE e COMUNICA: 

 

RESULTADO RECURSOS JULGADOS 

Recurso 01  

Modalidade: Futsal Feminino 

Partida: A.A.A .Exatas x A.A.A. Direito 

Data: 03/12/2017 Horário: 10h00min Local: Campus Educação Física - G1 

 

Com base no Regulamento Geral da Competição, CAPITULO III – Comissão Disciplinar, 

Art. 25 - Sem prejuízo das disposições legais e daquelas que possam ser estabelecidas pela UFU 

em Regimentos específicos e Resoluções, constituem infrações à disciplina, para todos os que 

estiverem sujeitos às autoridades universitárias: 

1. Praticar atos definidos como infração pelas leis penais, tais como calúnia, injúria, difamação, 

rixa, vias de fato, lesão corporal, dano, desacato, jogos de azar; 

2. Praticar atos definidos como infração pelas normas vigentes na UFU, qualquer que seja a 

modalidade; 

3. Causar dano ao patrimônio; 

4. Cometer ato de ofensa, desrespeito, desobediência, desacato ou que de qualquer forma, 

implique em indisciplina; 

5. Proceder de maneira considerada atentatória ao decoro. 

§ 1º Todo aluno da UFU está submetido às autoridades universitárias, respondendo, portanto, 

pelos atos que vier a cometer no âmbito de validade do Estatuto Regimento Geral da UFU 

(Decreto-Lei n.762/69 Lei 6.532/78), devendo a DIESU levar ao conhecimento da autoridade 

responsável a infração cometida. As penalidades disciplinares aplicáveis aos alunos da UFU são 

advertência, suspensão e desligamento, sendo a aplicação destas reguladas pelo Regimento 

referido. 

§ 2º Em caso de agressão física, o atleta, ou dirigente, será automaticamente ELIMINADO DA 

COMPETIÇÃO. Os demais tipos de agressão, verbal ou não-verbal, que sejam cometidas por 

estes, desde que constem em súmulas e/ou recursos, serão analisadas pela Comissão Disciplinar, 

sendo as punições, se entendidas como necessárias, por ela aplicadas. 

§ 3º As sanções disciplinares previstas anteriormente neste artigo não excluem às punições 

previstas no CBJD - Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
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TÍTULO X – DOS PROTESTOS - CAPÍTULO II – Das Punições, Art. 79 - Para qualquer caso 

disciplinar serão aplicadas as normas constantes neste regulamento e no Código Disciplinar e 

Art.80 - Qualquer tipo de agressão física à Coordenação, atleta ou dirigente cometida por atleta, 

dirigente ou comissão técnica inscrito na OLIMPÍADA UNIVERSITÁRIA 2017 será punida com a 

imediata ELIMINAÇÃO DA COMPETIÇÃO, não cabendo recurso. 

Citados: Conforme relatório dos árbitros e delegado da partida: 

1) Luiz Guilherme M. Silva - Técnico da AAA Exatas 

Citação: agressão verbal contra a equipe de arbitragem, conforme relatório em anexo 

Penalidade Aplicada: De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Artigo 258, 

Parágrafo 2º Inciso II definiu por maioria de votos pela suspensão de 03 partidas na modalidade 

Futsal Feminino, das Olimpíadas Universitárias e de qualquer evento de Futsal feminino 

promovido pela UFU, até o cumprimento da PENALIDADE 

 

2) Patricia Lorena Viana Silva - Atleta da AAA Exatas 

Citação: agressão verbal contra a equipe de arbitragem, conforme relatório em anexo 

Penalidade Aplicada: De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Artigo 258, 

Parágrafo 2º Inciso II definiu por maioria de votos pela suspensão de 3 (três) partidas na 

modalidade Futsal Feminino, das Olimpíadas Universitárias e de qualquer evento de Futsal 

feminino promovido pela  UFU, até o cumprimento da PENALIDADE 

  

3) Paloma Larissa Viana Silva - Técnico da AAA Exatas 

Citação: agressão física e verbal contra a equipe de arbitragem, conforme relatório em anexo 

Penalidade Aplicada:  

 De acordo com o Regulamento Geral da Olimpíada UFU 2017 no Capítulo II – Das 

Punições, Art. 80, a atleta está eliminada da Competição, não cabendo recurso; 

 De acordo com o Adendo ao Regulamento Geral da Olimpíada UFU2017 Aprovado em 

2016, a agressão considerada grave enquadra no Art. 98 inciso III – com perda de 8 pontos 

na classificação geral da AAA Exatas; 

 De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Artigo 254-A, Parágrafo 3º, 

definiu por maioria de votos pela pena de suspensão por 360 dias de qualquer evento 

esportivo promovido pela DIESU, a partir da data de publicação, mais 1(uma) partida de 

suspensão na modalidade Futsal Feminino. 
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Recurso 02 

Modalidade: Futsal  

Partida: A.A.A .Moca x A.A.A. Agrárias 

Data: 03/12/2017 

Horário:  

Local: Campus Educação Física - G1 

 

Citados: Atleta Rodrigo Sebastião dos Santos 

    Aluno: Rogério Paulino  

 

Penalidade Aplicada: Atleta: Rodrigo Sebastião dos Santos – AAA MOCA 

 Disciplinar ( art 25., Paragrafo 1º); 

 De acordo com o Regulamento Geral da Olimpíada UFU 2017 no Capítulo II – Das 

Punições, Art. 80, a atleta está eliminado da Competição, não cabendo recurso; 

 De acordo com o Adendo ao Regulamento Geral da Olimpíada UFU2017 Aprovado em 

2016, a agressão considerada grave enquadra no Art. 98 inciso III – com perda de 8 pontos 

na classificação geral da AAA MOCA; 

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Artigo 254-A, definiu por maioria de votos 

pela pena de 6 (seis) partidas de suspensão na modalidade Futsal Masculino, das Olimpíadas 

Universitárias e de qualquer evento de Futsal promovido pela  UFU, até o cumprimento da 

PENALIDADE 

 

 Penalidade Aplicada: Aluno: Rogério Paulino - AAA Exatas  

 Disciplinar ( art 25., Paragrafo 1º). 

 O autor da agressão não está inscrito na Olimpíada e já cumpre suspensão e é reincidente. 

O caso sera enviado para coordenação do curso, junto ao Boletim de Ocorrência para que 

as regras disciplinares do regimento da UFU sejam cumpridas. 
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Recurso 03 

Modalidade: Judô 

Partida: A.A.A .Engenharia x A.A.A. Monetária 

Data:  03/12/2017 

Horário: -  Local: Campus Educação Física  

 

Citados: Torcida da Engenharia  

     

Penalidade Aplicada:  

 De acordo com o Adendo ao Regulamento Geral da Olimpíada UFU2017 Aprovado em 

2016, a ação foi considerada moderada e enquadra no Art. 98 inciso II – com notificação 

para a infratora, que em caso de reincidência haverá perda de 4 pontos. 
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Recurso 04 

Modalidade: Peteca Masculino 

Partida: A.A.A .Enfermagem x A.A.A. Fisioterapia 

Data:  18/11/2017 

Horário: 09:30 

Local: Campus Educação Física  

Requerente: Marcilei Pereira de Assis Junior 

 

Recurso: Suspensão do WO (Conforme solicitação em anexo) 

 

Decisão: Por 04 votos x 01 voto fica Deferido em favor da AAA Fisioterapia, com base no Art.23; 

Título VIII do Boletim Oficial, Art 6.6 e 6.7, Art 51. Houve erro da organização ao descrever o local 

da partida. 
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Recurso 05 

Modalidade: Xadrez  

Data:  25/11/2017 

Horário: Das 14h e 18h30min 

Local: Campus Educação Física  

Requerente: Jovanna Morais Costa 

 

Recurso: Uniforme 

 

Decisão: Indeferido: A Comissão Organizadora com base nas suas atribuições, não recebeu 

PROVAS COMPROBATÓRIAS PARA JULGAMENTO, no prazo descrito no REGULAMENTO 

GERAL DA COMPETIÇÃO. Só relato por parte do RECLAMANTE. 

 

Para evitar problemas desta natureza, a AAA Engenharia foi notificada e a mesma está 

impedida de utilizar uniformes com patrocinadores indevidos de acordo com o Art.62. “Nos 

uniformes não será permitida menção que faça alusão ou propaganda de conteúdo político 

partidário, racista, religioso ou filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros e produtos que induzam ao 

vício“. Esta recomendação vale para todas as AAA.  

A conferência referente aos uniformes usados pelas AAA nas modalidades em acordo com 

o Regulamento é feita pelo árbitro responsável, delegados de partidas e fiscalizado pelas AAA’s. 

Em casos assim, a organização do evento deve ser notificada no mesmo momento para que seja 

tomada as medidas cabíveis (troca do uniforme)  

Casos como o uniforme da AAA Engenharia (Xadrez) com o patrocínio de uma empresa de 

bebidas e da AAA Educa (Handebol) com menção de cunho político devem servir de alerta para 

que, quando for identificado o problema, que seja resolvido no momento da partida. Fatos 

envolvendo o Art. 62 serão incorporados ao Adendo ao Regulamento em 2018 com punições 

claras. 
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Recurso 06 

Modalidade: Judô  

Data: 03/12/2017 

Horário: - Local: Campus Educação Física  

Requerente: Gustavo Braga - Medicina 

Citado (a): Marina Sayuri 

Recurso: Atitude Antidesportiva 

Decisão: Indeferido. 

A Comissão Organizadora com base nas suas atribuições, não recebeu PROVAS 

COMPROBATÓRIAS PARA JULGAMENTO, no prazo descrito no REGULAMENTO GERAL DA 

COMPETIÇÃO, somente relato por parte do RECLAMANTE. O fato ocorrido não foi descrito em 

relatório pela arbitragem ou delegado de partida.  

 

 

 


