
RESPOSTAS A SOLICITAÇÕES E RECURSOS 
OLIMPÍADA UFU 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOTA OFICIAL 02 

RECURSOS E PROTESTOS 
 

 
23/11 



RESPOSTAS A SOLICITAÇÕES E RECURSOS 
OLIMPÍADA UFU 2017 

 

 

 

RECURSO 005 / 2017 
 

 



RESPOSTAS A SOLICITAÇÕES E RECURSOS 
OLIMPÍADA UFU 2017 

 

 

 

Atos Disciplinares / Recursos / Protestos 
 

PROTESTO 05 /2017 

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA AGRÁRIAS UFU 

CITADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA HUMANAS UBERLÂNDIA 

RECURSO: INVASÃO DE QUADRA DE JOGO PELA TORCIDA 

 

 
A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária - UFU 2017, no uso de suas atribuições comunica: 

 
RESULTADO: INDEFERIDO 

 
A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária UFU 2017, após consulta à súmula e relatórios de 

partida não identificou irregularidades nos fatos mencionados nesse recurso. Entretanto, o recurso lavrado 

pela AAA Agrárias citou que haveria fotos e vídeos sobre o ocorrido, que também não consta no 

processo. Portanto, a Organização do Evento orienta as AAA’s que ao entregarem qualquer tipo de 

recurso que citarem fotos e vídeos que os mesmos sejam apresentados junto ao recurso. 
 

É importante informar e lembrar que, pelo Adendo ao Regulamento aprovado em 2016 define que: 
 

Artigo 95º. São passíveis de punições todos aqueles que, direta ou indiretamente, estiverem 
ligados a olimpíada universitária e provocarem distúrbios, antes, durante e depois das 
disputas. Consideram-se distúrbios: 

 
I. Ofensas homofóbicas, racistas, sexistas, que gerem reclamações de atletas ao 

representante de sua entidade; 
II – Incitação à violência; 
III - Arremessar qualquer objeto dentro das quadras de jogo; 
IV – Invasão das quadras de jogo pela torcida, exceto após as disputas de primeiro e 

segundo lugares. 
V – Agressão física (isolada); 
VI – Agressão física generalizada; 
VII – Agressão física e/ou verbal à membros da comissão organizadora (DIESU); 
VIII - Utilizar de forma depreciativa objetos de outra atlética (gorros, camisetas, 

bandeirolas, mascote, uniformes); 
 

Leve: Arremessar qualquer objeto dentro das quadras de jogo, invadir a quadra de jogo 
(exceto após as disputas de primeiro e segundo lugares), utilizar de forma depreciativa 
objetos de outra atlética (Gorros, camisetas, bandeirolas, mascote e uniformes). 

 
Artigo 98º. Na aplicação das punições ficam definidas: 
I. Se for classificada como Leve: 

 Diretoria: perda de 8 pontos 

 Atleta: perda de 3 pontos 

 Técnicos: perda de 5 pontos 

  Torcida: uma notificação, que em caso de reincidência haverá perda de 2 pontos. 
 

 
Quanto aos problemas com arbitragem iremos comunicar a empresa contratada sobre os ocorridos. 

Recomendamos também que os árbitros sejam avaliados junto aos delegados de partidas. 
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A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária - UFU 2017, no uso de suas atribuições comunica: 
 
 

 
PROTESTO 05 /2017 

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA EXATAS UFU 

CITADO: 

RECURSO: SUSPENSÃO DE PUNIÇÃO DO ATLETA ROGÉRIO PAULINO PERES 
 

 
 

RESULTADO: INDEFERIDO 
 

A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária UFU 2017 indefere o recurso proposto, entendendo 

que o mesmo já  foi julgado anteriormente e esclarecido. O atleta foi autorizado pela DIESU em virtude 

de uma falha de comunicação com as AAA’s, no momento em que se liberou a participação das equipes 

punidas por W.O. no ano de 2016. Nenhuma punição por conduta indisciplinar de 2016 foi anulada. O que se 

anulou foram as punições por W.O. devido à greve ocorrida durante o evento. Portanto, reconhecendo 

essa falha de comunicação, a DIESU fez-se cumprir a punição do ano anterior sem punir a equipe por 

pontos. As AAA’s que inscreveram atletas irregulares em virtude das punições poderão substitui-los por 

outros. 
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documentação. Ressalto ainda que o atraso se deu pelo deslocamento dos atletas do local 

estabelecido para a partida até o novo local,onde não há nenhum tipo de informação oficial 

e/ou sinalização que informe a mudança de local dos jogos, tanto no local de tabela como no 

acesso ao local onde estaria ocorrendo os jogos, como mostrado nos anexos 2 e 3. 
 

 
M.!11    Os IOQO&   prov     ou combates l!trão seu 1mct0 oo horárt0 fU<ac*> pela Oweçao 

Tecnca •ndo a>nslderaáa perdedora por a.asãnaa CN O J. a equrpe ou   ela 
nao e her ap o 1condiçôes 1 e denlro do local  de competição  no 

horino estabelecido 
 

1 Nao poderao      r alegados   piara JU  lificar o atraso   mau  tempo   trana.to 
engSTltf.W e dl iculdades em localizar o local da competiçao 
2. os espones indMdua1s,a perca do jogo prova ou combate (no caso de 

ehmnatónas simples) unplica em 11hm1reçio da competição . 

 
11• Havera toier&\caa de a 15 (ql*U.elm11"1Jtos no màxJmo para o pnmeiro ,ogo da 

tabela do dia os dama  J09<lS seguir.to o horano estabelecido e nao t\a  ra tolerlanc.aa 
A Equipe cauora do W O      ra emnaaa da a> nao cabendo recurso 

 
§ r A equipe causadora do W.O. estara suspensa da Olimpíada Unlwrsltarla 
segu nle à que aconteceu a ellm nação,na modalidade em que houve o W.O. 

 

 
 

Anexo 1. (Tabelamento disponível no Boletim 2) 

lll'llIC\• • ...... ...... • . 
17 AAA EOUCA AAA XVII DE JULHO 18/nov     08:00      PISTA        M       A 

18 MA MOCA AAA HUMANAS PONTAL 18/nov  -PISTA      M       B 

'ª ••A r. ..Tmr& ,ft o        ft•oT& •ft ' na M   ft"T& r. 

20 AAA ENFERMAGEM AAA FISIOTERAPIA 18/nov     09 30      PISTA       M       c 
Ll -f'tUDIV r' IV,:> -DIVLUUIM ULll 18/0QV    o u.uu    el>IA    M   u 

22 AAA HUMANAS UOI AAA EXATAS 18/nov     10 30      PISTA        M       E 

23 AAA DIREITO AAA NUTRIÇÃO 18/nav     11:00      PISTA       M       F 

24 AAA PSICOLOG IA AAA ENGENHARIA PONTAL 18/nav      11:30      PISTA       M       G 
 
 

Anexo 2. (Acesso ao local onde esta ocorrendo os jogos) 
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Anexo 3.(Local onde estaria ocorrendo jogos em tabela) 

 

 

Anexo 4. (Dia e horário da disponibilizaçl!io do Boletin 2) 
 
 
 

Adilson Henrique compartilhou 

 um link. 

Divulgado boletim 2 atualizado com 

alterações 

 
www.proae .ufu.br 

 

 
 

() 10 2 comentanos  V1sua ado por 102 
 
 

•• Curtir • Comentar 
 

 
 
 

Perante as informações apresentadas,venho por meio deste solicitar recurso de suspensão de 

W .O. e solicitar que o confronto entre as equipes envolvidas seja remarcado com horário e 

local bem definidos e oficialmente divulgados. 

 
 
 
 
 
 

Marcilei Pereira de Assis Júnior tn1versldade Federal aeu '" 
OMllO d   E10D1181 t Laftf 

Diretor de Esportes da Associação Atlética Acadêmic a Fisioterapia UFU. 
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A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária - UFU 2017, no uso de suas atribuições comunica: 
 
 

 
PROTESTO 06 /2017 

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA FISIOTERAPIA 

RECURSO: SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE CONFRONTO ONDE OCORREU W.O. 
 

 
 

RESULTADO: INDEFERIDO 
 

A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária UFU 2017, com base no regulamento da competição e 

nos fatos relatados pela arbitragem e delegados de partida enumeram os fatos abaixo para INDEFERIR o 

pedido de “revogação de W.O.  e remarcação da partida”. 

“Art. 51 Os jogos, provas ou combates terão seu início no horário fixado pela Direção 
Técnica, sendo considerada perdedora, por ausência (W.O.), a equipe ou atleta que não 
estiver apto (condições legais) e dentro do local de competição no horário estabelecido. “ 
1. “Não  poderão  ser  alegados,  para  justificar  o  atraso,  mau  tempo,  trânsito 

engarrafado e dificuldades em localizar o local da competição.“ 

 
“§ 1º Haverá tolerância de até 15 (quinze) minutos, no máximo, para o primeiro jogo 

da tabela do dia, os demais jogos seguirão o horário estabelecido e não haverá tolerância. A 
Equipe causadora do W.O. será eliminada da competição, não cabendo recurso.”  

 

“Art. 52 Toda equipe ou atleta participante deverá estar no local de competição  
antes do horário previsto e em condições de jogo, quando será requisitada a documentação 
oficial prevista neste Regulamento.“ 

 
Além dos artigos acima, a afirmativa de utilizar o erro no Boletim 03 como justificativa para o atraso 
não se confirma por quatro fatores: 

 
1. No boletim 01 estavam marcados os jogos da Peteca para a pista de atletismo e, 

no domingo (12/11), os mesmos foram remanejados para as quadras da ESEBA 
sem nenhum problema de atraso ou W.O.  que tivesse como justificativa esta 
mudança. 

2. A Equipe causadora do W.O. em questão jogou na quadra da ESEBA no domingo 
(12/11) um dos seus jogos classificatórios sem problemas de atrasos ou 
intercorrências. 

3. O responsável técnico pela arbitragem e representante da empresa contratada 
estava no local da partida em questão e junto com a arbitragem nos informou que 
um dos atletas já estava na quadra aguardando o seu companheiro de equipe, que 
entrou pelo portão da ESEBA que liga à Av.: Rondon Pacheco após lavrado o W.O., 
ou seja, os mesmo não se encontravam na pista de atletismo como informado em 
recurso. 

4. Cabe salientar que o local fica ao lado da pista de atletismo e o acesso é feito por 
um portão lateral que interliga o campus à ESEBA (como mostra a foto no 
recurso). 


