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NOTA OFICIAL 

A Comissão Organizadora da Olimpíada Universitária através da Comissão Disciplinar no 
uso de suas atribuições RESOLVE e COMUNICA: 

RESULTADO JULGAMENTOS 

Ocorrência 01  

Modalidade: Handebol Masculino 

Partida: A.A.A .Fisioterapia x A.A.A. Monetária 

Data: 10/12/2017 Horário: 12h30min Local: Campus Educação Física – G2 

 

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. 

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) Guilherme Ferreira Lopes - Atleta da AAA Monetária 

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 
Handebol Masculino, das Olimpíadas Universitárias e de qualquer evento de Handebol Masculino 
promovido pela UFU, até o cumprimento da PENALIDADE. 
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