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MENSAGEM DOS ORGANIZADORES 

Atualmente em sua XIII Edição, os Jogos do Centro Universitário de Adamantina detêm recordes 

de sucesso e participação nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.  

Coordenar o maior e mais importante evento esportivo acadêmico da região é sem dúvida motivo de 

orgulho de todos da Comissão Organizadora do JUNIFAI.  

Preparar e nos empenhar para desenvolver as competições de 2022 é sem dúvida desafiador e 

estimulante para todos os envolvidos. Sempre com o intuito de realizar melhores edições a cada ano, que 

colabore para a disseminação do esporte universitário, a fim de despertar o interesse dos alunos, 

corroborando com a essência da prática pelo prazer de praticar atividades físicas esportivas, objetivando 

alcançar excelência no processo de formação da comunidade acadêmica é o ponto central dos XIII Jogos 

Universitários da UNIFAI. 

Os ajustes em termos organizacionais e o grande número de participantes evidenciam a qualidade 

da proposta. O esporte estudantil atravessa momentos de otimismo e prosperidade, que provavelmente 

refletirá nas adesões futuras da maior celebração do esporte universitário da alta paulista. Recomeçar, após 

um momento pandêmico, é sem sombra de dúvidas nosso maior desafio, e o enfrentaremos com muita 

coragem e maestria. Estamos de volta! 

A força transformadora do esporte e sua relevância socioeducativa se reafirmam a cada edição do 

JUNIFAI. Oferecer o entrelaçamento participativo entre os cursos de formação acadêmica, assim como 

docentes, funcionários e de toda a comunidade de Adamantina e cidades circunvizinhas, nos dá a certeza 

do caminho correto para fomentarmos a união por intermédio da cultura popular que o esporte há séculos 

demonstra propiciar ao mundo. 

 As formas de disputas ao longo dos anos foram aperfeiçoadas e incrementaram-se programações 

para que se mantivessem atrativas e diferenciadas aos participantes. Desta forma, para este ano o 

congraçamento da força de união do esporte será novamente a participação da população adversa da 

comunidade UNIFAI, que poderá usufruir juntamente com alunos, professores e funcionários de nossa 

instituição da Corrida e Caminhada Noturna; tendo como ação solidária para confirmação no ato da 

inscrição, a doação de leite longa vida e papel higiênico às instituições da cidade. 

 O Regulamento Geral do JUNIFAI 2022 foi reestruturado com o intuito de propiciar melhor 

experiência positiva a todos competidores. A leitura e correta execução das diretrizes representam forte 

indício de sucesso em cada uma das modalidades esportivas oferecidas para este ano.  

 Respeitar o regulamento é fundamental para todos envolvidos, pois só assim iremos nos beneficiar 

plenamente com este grandioso evento. 

 

 Agradecemos aos nossos apoiadores e desejamos a todos vivenciar momentos inesquecíveis e de 

imensa satisfação. 

 Saudações Esportivas! 

 

Comissão Organizadora – JUNIFAI 2022 
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REGULAMENTO GERAL 

 

TÍTULO I 

 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE DO EVENTO 

 

Art. 1º. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 tem por finalidade aumentar a participação em 

atividades esportivas em todos os setores de nossa Instituição de Ensino Superior (doravante denominada IES) do 

município de Adamantina e promover a ampla mobilização da juventude universitária, docentes, funcionários e população 

de Adamantina e região em torno do esporte. 

 

 

CAPÍTULO II – DA JUSTIFICATIVA 

 

Art. 2º. Ao educar através da prática desportiva universitária estamos cada vez mais difundindo e reforçando a construção 

da cidadania e os ideais do movimento esportivo, estes direcionados para construção de um mundo melhor e mais pacífico, 

livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da 

paz e fair-play. Através das atividades desportivas, jovens e adultos constroem seus valores, seus conceitos, socializam-se 

e, principalmente, vivem as realidades. 

 

 

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 tem por objetivos: 

a) Fomentar a prática do esporte universitário com fins educativos e competitivos; 

b) Possibilitar a identificação de talentos desportivos na IES para o cenário esportivo nacional e internacional; 

c) Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes; 

d) Promover o congraçamento universitário, estimulando a prática do esporte, visando o desenvolvimento da personalidade 

integral de todos; 

e) Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno-atleta, funcionário-atleta, docente-atleta e comunidade-atleta como 

ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte. 

 

 

 

TÍTULO II 

 

 

CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 4º. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 são uma organização do Departamento de 

Educação Física, em parceria, promoção e execução Departamento de Comunicação Social da UNIFAI e Pró Reitoria de 

Extensão. 

 

 

CAPÍTULO II – DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º. Ao Comitê Organizador DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 caberá: 

a) Indicar toda a equipe de trabalho do JUNIFAI 2022; 

b) Elaborar o Regulamento Geral e específico de cada modalidade do JUNIFAI 2022; 

c) Deliberar sobre a participação dos Alunos, Docentes, Funcionários e Comunidade no JUNIFAI 2022; 

d) Inspecionar e aprovar, através do Comitê Organizador do JUNIFAI 2022, os locais e instalações a serem utilizadas 

durante as competições; 
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e) Elaborar o plano de necessidade dos recursos destinados às competições no aspecto técnico-operacional, inclusive 

material esportivo; 

f) Supervisionar OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 sobre o ponto de vista técnico; 

g) Providenciar a logística DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022; 

h) Supervisionar permanentemente a execução do projeto de organização do Evento, a execução das ações promocionais e 

o planejamento e execução da Cerimônia de Abertura; 

i) Responsabilizar-se com o pagamento das seguintes despesa se prestar contas dentro do prazo legal: 

i.1) Comissão Disciplinar e Arbitragem; 

i.2) Recursos Materiais necessários para o evento, solicitados pelo Comitê Organizador; 

i.3) Transporte do Comitê Organizador, Comissão Disciplinar e Arbitragem na cidade sede, durante suas funções; 

i.4) Medalhas e troféus para as disputas; 

i.5) Pagamento dos recursos humanos indicados pelo Comitê Organizador; 

i.6) Outros serviços necessários à realização dos eventos. 

j) Responsabilizar-se em prestar contas dentro do prazo legal; 

k) Supervisionar permanentemente a execução do projeto de organização do Evento, principalmente no que tange as 

exigências do termo de parceria, firmado entre os parceiros; 

l) Apoiar a realização do Evento fazendo os contatos com os outros entes públicos e privados responsáveis pelas áreas de 

esporte, saúde e educação; 

m) Estimular a participação de todos envolvidos com a IES, assim como de toda a população, fazendo uso dos meios de 

divulgação ao seu alcance. 

n) Buscar e fomentar o envolvimento dos órgãos públicos e particulares competentes no município de Adamantina, 

particularmente no que se refere à viabilização das estruturas físicas e meios materiais necessários à realização das 

competições esportivas. 

o) Propor a inclusão de novas modalidades no programa oficial DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 

2022, obedecendo aos critérios para homologação das mesmas; 

p) Homologar a realização das Etapas DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, que são 

classificatórias para as fases subseqüentes e finais; 

q) Aprovar as inscrições dos participantes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Parágrafo Único – A responsabilidade pelo atendimento médico-odontológico dos componentes das delegações inscritas 

na competição terá seu início às 19h00min. do dia 12/04/2017 e encerrar-se-á às 22h00min.do dia 20/04/2017 ao 

encerramento da participação dos mesmos na competição. 

 

 

Art. 6º. Às Comissões de Delegações caberá: 

a) Inscrever os participantes nas respectivas modalidades esportivas coletivas DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA 

UNIFAI – JUNIFAI 2022 até a data limite de 27 de ABRIL de 2022, mediante cadastro no site do evento até as 00:00 hs; 

b) Indicar Chefe da Delegação NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022; 

c) Respeitar as condições comerciais estabelecidas no Regulamento Geral DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI 

– JUNIFAI 2022; 

 

Parágrafo Primeiro– É de responsabilidade das Comissões de Delegações, por intermédio da supervisão do Chefe de 

Delegação, orientar, incentivar, conduzir e participar efetivamente da confirmação das inscrições dos atletas nas 

Modalidades Esportivas Individuais Internas e Abertas, esclarecendo ainda que a inscrição será pessoal e ilimitada em 

número de participantes por delegações, bastando preencher formulário no site oficial do JUNIFAI até a data limite de 27 

de ABRIL de 2022. 

 

Parágrafo Segundo – A efetivação da participação nas Modalidades Esportiva Individuais Abertas, intitulada Corrida 

e Caminhada Noturna UNIFAI 5K está condicionada a doação de 1 Litro de Leite Longa Vida e ou 1 Pacote de Papel 

Higiênico que deverão ser entregues no Campus 3, de segunda à sexta feira, das 8h00min. às 18h00min., para a retirada da 

numeração de corrida. A confirmação de participação da corrida, com a entrega das doações, se encerra às 23h59min. do 

dia 01 de maio de 2022. Os donativos arrecadados serão distribuídos às entidades assistenciais filantrópicas do município 

de Adamantina. 
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Art. 7º. Às Delegações inscritas NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 caberá providenciar o 

transporte de suas equipes e atletas até a SEDE das competições, devendo programar o retorno para o dia seguinte da 

participação da equipe/atleta. 

TÍTULO III 

 

CAPÍTULO I – DOS PODERES 

 

Art. 8º. NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 serão reconhecidos os seguintes poderes: 

a) Comitê de Honra; 

b) Comitê Organizador; 

c) Comissão Disciplinar. 

 

Parágrafo Primeiro – O Comitê de Honra DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 é composto, 

pelo Diretor Geral, Vice-Diretor, Diretor Administrativo, Diretora Pedagógica da IES e Coordenadores dos Cursos do 

Centro Universitário de Adamantina UNIFAI 

 

Parágrafo Segundo – O Comitê Organizador DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 é 

composto por representantes do Departamento de Educação Física e Departamento de Comunicação Social da UNIFAI. 

 

Parágrafo Terceiro – A Comissão Disciplinar é nomeada pelo Tribunal de Justiça Desportiva Universitária (doravante 

denominado TJDU) nos termos da Legislação em vigor, sendo composta por 03 membros de acordo com as disposições do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva (doravante denominado CBJD). 

 

Art. 9. A Comissão Organizadora deverá preparar, até 30 (trinta) dias após o encerramento DOS JOGOS DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – JUNIFAI 2022, o relatório geral de suas atividades, para ser entregue à Direção 

da UNIFAI. 

 

 

TÍTULO IV 

 

CAPÍTULO I – DA DATA E SEDE DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 

 

Art. 10. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 será realizado de 02 a 06 de maio de 2022, e terá 

como sede o CAMPUS 3 DA UNIFAI / GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “PAULO CAMARGO e Pista do 

ACREA” 

 

 

CAPÍTULO II - DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

Art. 11. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 serão disputados em (36) modalidades / sexo 

esportivas, a saber: 

Parágrafo Primeiro– Modalidades Esportivas Coletivas: basquetebol (masculino e feminino), futsal (masculino e 

feminino), natação revezamento 4x50 livre (masculino e feminino), futebol society (masculino e feminino), vôlei de quadra 

(masculino e feminino), atletismo revezamento 4x100 (masculino e feminino). 

Parágrafo Segundo– Modalidades Esportivas Individuais Internas: atletismo (100 mt, atletismo 400 mt, atletismo 1.200 

mt arremesso de peso, salto em distância) masculino e feminino, caminhada noturna, corrida noturna iniciantes e 

praticantes, jiu-jitsu (masculino e feminino), natação 25 metros (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e 

feminino), xadrez (masculino e feminino) e damas (masculino e feminino). 

 

 

TÍTULO V 

 

CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES 

 

Art. 12. Cada delegação participante será composta pelos Chefes de Delegações, Comissões Técnicas e atletas, que deverá 

respeitar o estabelecido a seguir: 
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1. No quantitativo de dirigentes previsto no quadro acima, 02 vagas obrigatoriamente deverão ser destinadas para os 

Chefes de Delegações e 02 vagas por modalidades esportivas para Técnicos Esportivos. Estas vagas não poderão ser 

destinadas para nenhuma outra função. 

 

2. Os Chefes de Delegações deverão atender as seguintes exigências: 

a) Apresentar o original da sua carteira de identidade (expedida por órgão estadual ou federal), ao Comitê Organizador para 

credenciamento DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

b) Representar oficialmente sua delegação perante o Comitê Organizador DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – 

JUNIFAI 2022; 

c) Supervisionar e responsabilizarem-se pela conduta dos componentes de sua Delegação, em todos os ambientes onde 

comparecerem durante os eventos; 

d) Preservar, juntamente com sua delegação, os locais de competições e demais ambientes; 

e) Responsabilizar-se pelas avarias causadas pelos integrantes de sua delegação nos bens patrimoniais de que se utilizarem 

(locais de competição e áreas de visitação programada, entre outros); 

f) Cumprir e fazer cumprir por sua delegação, os dispositivos reguladores DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI 

– JUNIFAI 2022; 

g) Responsabilizar-se, quando solicitado, pela comprovação das inscrições dos participantes pertencentes a sua Delegação; 

h) Responsabilizar-se por todos os componentes da Delegação (pessoas físicas e jurídicas). 

 

3. As Comissões Técnicas (Técnicos Esportivos) deverão atender as seguintes exigências: 

a) Apresentar a original da sua carteira de identidade (expedida por órgão estadual ou federal) ao Comitê Organizador para 

credenciamento DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

b) Assessorar o Chefe de Delegação nas suas responsabilidades descritas no Item 2. 

 

Parágrafo Primeiro– O número máximo de integrantes por delegação (Chefes de Delegação, Comissões Técnicas e 

Atletas) obedecerá às tabelas a seguir: 

 

I. Para as Modalidades Esportivas Coletivas: 

 

Mod. Esportivas Coletivas 
Chefes de Delegações Comissões Técnicas Atletas 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

BASQUETEBOL 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

01 

01 01 12 12 

ATLETISMO (REVEZ. 4X100 mt) 

 

01 01 05 05 

FUTSAL 01 01 14 14 

NATAÇÃO (REVEZ. 4X25) 01 01 5 5 

SOCIETY 01 01 14 14 

VOLEI DE QUADRA 01 01 12 12 

 

II. Para as Modalidades Esportivas Individuais Internas: 

 

Mod. Esportivas Individuais 

Internas 

Chefes de Delegações Comissões Técnicas Atletas 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

DAMAS 

01 01 

01 01 LIVRE LIVRE 

NATAÇÃO 50 METROS 01 01 LIVRE LIVRE 

ATLETISMO 01 01 LIVRE LIVRE 

TÊNIS DE MESA 01 01 LIVRE LIVRE 

XADREZ 01 01 LIVRE LIVRE 

JIU-JITSU 01 01 01 01 LIVRE LIVRE 
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III. Para as Modalidades Esportivas Individuais Abertas: 

 

Mod. Esportivas Individuais Abertas 
Chefes de Delegações Comissões Técnicas Atletas 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Corrida e Caminhada 

 

01 01 01 01 LIVRE LIVRE 

O limite total geral da corrida/caminhada para masculino/feminino livre (Alunos, Docentes/funcionários e 

Comunidade) será limitada em 600 inscrições. Pessoas não inscritas poderão participar, mediante a oferta de donativos, 

porém não receberão premiação. 

 

1. Os membros da Comissão Técnica deverão atender as seguintes exigências: 

a) Apresentar a original da sua carteira de identidade junto a Coordenação da Modalidade e Equipe de Arbitragem; 

b) Todas as modalidades coletivas deverão obrigatoriamente ter 01 (um) técnico responsável pela representação equipe 

junto a Coordenação da Modalidade e equipe de arbitragem; 

c) Todas as modalidades individuais deverão obrigatoriamente ter 01 (um) técnico responsável pela representação da 

Equipe junto a Coordenação da Modalidade e equipe de arbitragem. 

 

2. Os atletas deverão atender as seguintes exigências: 

a) Respeitar o regulamento, os seus dirigentes e técnicos e as decisões por eles tomadas; 

b) Apresentar a original da sua carteira de identidade (expedida por órgão estadual ou federal) à Coordenação de Controle e 

equipe de arbitragem, sob a responsabilidade e fiscalização dos capitães de ambas equipes, antes do início da partida. 

 

Parágrafo Segundo– O Comitê Organizador terá o direito de vetar a inscrição de dirigentes, equipes, técnicos e atletas, 

caso o número dos mesmos seja desproporcional ao estabelecido neste artigo. 

 

Parágrafo Terceiro – Não serão aceitas fotocópias, documentos danificados, protocolos e outros tipos de documentos pelo 

Comitê Organizador, para efetivar o direito de participação na competição. 

 

 

Art. 13. Com exceção das carteiras dos Conselhos Profissionais, todos os documentos utilizados para participação DOS 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 deverão estar dentro do prazo de validade. 

 

Art. 14. Nenhuma vaga destinada a uma função ou modalidade poderá ser transferida para outra função ou modalidade; 

 

Art. 15. Os dirigentes e técnicos poderão exercer função de técnico, auxiliar técnico e atleta em qualquer modalidade 

durante a competição, respeitando o previsto na regra específica de cada modalidade. 

 

 

CAPÍTULO II – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 16. Cada Delegação terá direito a inscrever apenas 01 (uma) equipe masculina e 01 (uma) equipe feminina por 

Modalidade Esportiva Coletiva DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Art. 17. Para as Modalidades Esportivas Individuais Internas, as Delegações não terão limites de inscrição, contudo 

deverão ser observadas a data limite de inscrição, bem como a documentação necessária para confirmação de participação 

DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Art. 18. Poderão participar DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, na qualidade de atleta, 

dirigente ou Técnico: 

a) Alunos devidamente matriculados no primeiro semestre de 2022, até a data limite da inscrição, em curso de graduação 

da UNIFAI; 

b) Docentes em exercício e funcionários de toda ordem, comprovadamente pertencentes ao quadro atual; 

c) Exclusivamente para a Corrida e Caminhada Noturna UNIFAI 5K, as inscrições estão abertas a toda a população de 

Adamantina e região, que terão premiação em separado às delegações dos itens a e b deste artigo. 
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Art. 19. Os alunos-atletas que estiverem matriculados e cursando regularmente dois ou mais cursos de graduação, deverão 

inscrever-se em apenas uma delegação, sendo que a decisão deverá ser efetivada antes do início DOS JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Art. 20. A inscrição DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 é o documento que dará condição de 

participação na competição e atividades socioculturais, aos alunos-atletas, membros de Comissões Técnicas e dirigentes, 

sendo obrigatória sua efetivação. Será obrigatório a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F), Carteira 

Nacional de Habilitação (C.N.H) ou Carteira de estudante da UNIFAI  no local da competição. 

  

Parágrafo Primeiro – O credenciamento da pessoa física para exercer dupla ou mais funções deverá exclusivamente ser 

legalizada junto ao Comitê Organizador DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Parágrafo Segundo – Nenhum outro documento dará condições de participação dos jogos/provas senão o expresso neste 

regulamento. 

 

Parágrafo Terceiro – Um representante da equipe de arbitragem procederá à conferência da documentação exigida em 

todas as participações dos atletas, membros da Comissão Técnica e dirigentes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA 

UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Parágrafo Quarto – Quando dirigentes assumirem funções de técnicos, assistentes técnicos ou atletas nas competições, 

deverão apresentar a mesa de arbitragem seu documento original de identificação pessoal, com foto atualizada, para que 

possam permanecer na área de jogo. 

 

Parágrafo Quinto – Depois de efetuadas e confirmadas às inscrições, são garantidas as apresentações dos seguintes 

documentos comprobatórios para a participação DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, que 

deverá ser entregue por representante da delegação, no local e hora da competição: 

a) Cadastro de Pessoas Física (C.P.F); 

b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

c) Carteira de Estudante da UNIFAI; 

d) Passaporte; 

e) Carteira da Biblioteca da UNIFAI. 

 

Art. 21. Nenhum componente das delegações poderá participar DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – 

JUNIFAI 2022, sem que seu nome conste da relação nominal da modalidade, aprovada pelo Comitê Organizador. 

 

Art. 22. O Atleta poderá ser inscrito NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 em quantas 

modalidades esportivas forem requeridas, contudo é de inteira responsabilidade das delegações a logística de participação, 

pois as modalidades terão início simultaneamente em todas as fases do evento, gerando conflitos de horários. 

 

Art. 23. Nenhum atleta ou equipe poderá competir sem a presença de um técnico ou dirigente responsável (este com 

apresentação dos documentes pessoais de todos os participantes). Na ausência deste, os mesmos serão impedidos de 

participar da competição, sendo declarados perdedores por WO. 

 

Parágrafo Primeiro – Para as modalidades individuais, o técnico deverá se apresentar, quando convocado pela 

Coordenação da Modalidade. 

 

Parágrafo Segundo – Para as modalidades coletivas, quando o técnico durante o jogo, por razões médicas se ausentar, ou 

for expulso, desqualificado ou excluído, a equipe continuará o jogo, aplicando-se à regra específica de cada modalidade. 

 

 

CAPÍTULO III – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 

Art. 24. Caberá às Delegações a inscrição gratuitamente no site www.unifai.com.br/portal/junifai dos atletas nas 

Modalidades Esportivas Coletivas até 23h59min. do dia 27 de Abril de 2022. 
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Art. 25. A inscrição nas Modalidades Esportivas Individuais Internas ficará a cargo do atleta, que deverá comunicar os 

representantes das delegações. A inscrição é gratuita e deve ocorrer mediante o site www.fai.com.br/portal/jufai, até 

23h59min. do dia 01 de MAIO de 2022. A efetivação das inscrições depende da apresentação da documentação exigida 

neste regulamento, no dia do evento, junto à comissão de arbitragem. 

 

Art. 26. A inscrição na Corrida e Caminhada Noturna FAI 5k, que faz parte tanto das Modalidades Esportivas 

Individuais Internas, quanto das Modalidades Esportivas Individuais Abertas ficará a cargo do participante, que 

deverá realizar a inscrição no site www.fai.com.br/portal/jufai, até 23h59min. do dia 05 de MAIO de 2022. A efetivação 

das inscrições depende da apresentação da documentação exigida neste regulamento, no dia do evento, junto à comissão de 

arbitragem. A efetivação da inscrição para a retirada do número de inscrição que será fixada na camiseta do atleta, está 

condicionada à doação de 1 litro de leite longa vida e ou 1 pacote de papel higiênico. 

 

Art. 27. Para que a Delegação confirme as inscrições de suas equipes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – 

JUNIFAI 2022, deverá adotar os procedimentos descritos e seguir: 

Parágrafo Primeiro – Efetuar inscrições até a data limite; 

Parágrafo Segundo – Efetuar doação e retirar o número da participação para a Corrida e Caminhada. 

Parágrafo Terceiro – Comparecer ao 1° Congresso Técnico Geral no dia 13 de abril de 2022, no anfiteatro do Campus 2, 

às 19h30, apresentando as documentações estabelecidas no Regulamento Geral do JUNIFAI 2022, o 2° Congresso Técnico 

Geral no dia 28 de abril de 2022, no anfiteatro do Campus 2, às 20 h. 

 

Art. 28. As substituições de dirigentes, comissões técnicas e atletas obedecerão aos seguintes critérios: 

 

Parágrafo Primeiro – Nas Modalidades Esportivas Coletiva é de responsabilidade dos Chefes de Delegações, toda e 

qualquer substituição de participante deverá ser realizada no portal www.unifai.com.br/portal/junifai. A substituição 

somente poderá ser feita na mesma função, modalidade e naipe do participante substituído. 

 

Parágrafo Segundo – Nas Modalidades Esportivas Individuais é de responsabilidade dos Chefes de Delegações, a 

confirmação junto aos atletas inscritos a confirmação de participação, e requerer ao mesmo que cancele a inscrição, para 

que outros interessados possam substituí-los e contribua para o fechamento do número de participantes no chaveamento das 

respectivas modalidades, por parte da comissão de arbitragem. 

 

Parágrafo Terceiro – Os Dirigentes e Técnicos poderão ser substituídos a qualquer tempo durante a competição, sendo 

obrigatória a entrega da documentação para credenciamento do dirigente ou técnico substituído, à Comissão Organizadora. 

Sem a entrega da documentação toda e qualquer substituição será negada. Ao final do evento a credencial será devolvida 

ao Chefe de Delegação. 

 

Parágrafo Quarto – Todas as substituições solicitadas somente poderão ser feitas, desde que os participantes estejam 

devidamente inscritos DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, independente da função. 

 

Art. 29. As mudanças de provas dos atletas: 

 

Parágrafo Primeiro – Para as Modalidades Esportivas Coletivas e Individuais serão aceitas remanejamento dos atletas 

previamente inscritos no evento, desde que haja inscritos nas provas desejadas, independentemente da modalidade que 

anteriormente fora escrito, e desde que ocorra até dia 27 de abril de 2022. As mudanças devem ser feitas pelos Dirigentes 

da Equipe, diretamente no site DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. A partir desta data o site 

estará indisponível para quaisquer alterações das inscrições. 

 

Art. 30. A Delegação que deixar de realizar a inscrição ou efetuar a inscrição com confirmação fora do prazo previsto nos 

artigos anteriores, não participará DOS JOGOS DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA – JUNIFAI 2022, 

na modalidade ou modalidades que incidirem. 

 

Art. 31. A Delegação que desistir ou não comparecer a competição após ter efetuado a confirmação de sua inscrição no 

Congresso Técnico Geral, terá como pena a suspensão da equipe por 02 (dois) anos na modalidade, além das demais 

sanções a que porventura esteja sujeita por determinação do TJDU-UNIFAI. 
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Art. 32. A Delegação deverá comunicar ao Comitê Organizador até às 18h00min. do dia 29 de Abril de 2022, em 

formulário próprio (Anexo), relatando sobre a desistência e motivos justificáveis do impedimento para que não participe da 

modalidade. Caso não seja adotado tal procedimento será aplicado o Art. 34. deste regulamento. 

 

 

CAPÍTULO IV – DO CONGRESSO TÉCNICO GERAL 

 

Art. 33. O 1° Congresso Técnico Geral DOS JOGOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIOS DE ADAMANTINA – JUNIFAI 

2022, será realizado no dia 13 de abril de 2022 no Anfiteatro do Bloco 1, no Campus 2, às 19h30min. O 2° congresso 

técnico geral DOS JOGOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIOS DE ADAMANTINA– JUNIFAI 2022, será realizado no dia 

28 de abril de 2022 no Anfiteatro do Bloco 1, no Campus 2, às 20h00min. 

 

Parágrafo Primeiro – Das 20h00min. às 21h00min será agendada entrega da documentação exigida e a confirmação dos 

procedimentos para participação nas modalidades esportivas coletivas e individuais. Posteriormente, será entregue aos 

representantes a relação atualizada dos participantes no JUNIFAI 2022. 

 

Parágrafo Segundo – O Congresso Técnico Geral será aberto à participação, podendo fazer uso da palavra somente o 

Chefe de Delegação ou oficiais credenciados. 

 

Art. 34. O Congresso Técnico Geral será dirigido pelo Diretor Geral DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – 

JUNIFAI 2022, juntamente com o Representante legal do Comitê Organizador e coordenador de Árbitros do Evento.  

 

 

CAPÍTULO V – DO CERIMONIAL DE ABERTURA 

 

Art. 35. O Cerimonial de Abertura DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 será realizado no dia 

02 de maio de 2022 e iniciado impreterivelmente às 18h00min, no Campus III (GINÁSIO DE ESPORTES). 

 

Parágrafo Primeiro – A participação no cerimonial de abertura será estudada pela organização que apresentará a decisão e 

condições no congresso técnico geral do dia 28 de abril de 2022. 

 

Parágrafo Segundo – Caso haja a necessidade de participação na abertura, as delegações deverão comparecer à cerimônia, 

devidamente uniformizadas, sendo que a definição do número de participantes deste cerimonial será decidida 

posteriormente, por meio de Boletim Oficial. 

 

 

 

CAPÍTULO VI – DAS REUNIÕES TÉCNICAS 

 

Art. 36. As reuniões técnicas de modalidade serão realizadas conforme calendário oficial. Nelas serão apresentados os 

padrões de condução da competição, apresentação da programação da modalidade, apresentação de seriação, balizamento e 

ranking (das equipes), e outros assuntos correlatos às respectivas modalidades. 

 

Parágrafo Único – As reuniões técnicas de modalidade serão realizadas separadamente por modalidade e delas somente 

poderão participar as Delegações inscritas na respectiva modalidade, devendo o seu representante estar devidamente 

credenciado. 

 

Art. 37. As reuniões técnicas de modalidade serão dirigidas pela equipe da Gerência de Competição do evento e não terá 

poder para alterar nenhum artigo do presente regulamento. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII – DO CALENDÁRIO OFICIAL 
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Art. 38. O calendário oficial obedecerá a seguinte programação: 

 

Parágrafo Primeiro – Para Reuniões do Congresso Técnico Geral, Cerimonial de Abertura e Equipe de Arbitragem: 

 

CONGRESSO TÉCNICO CERIMONIAL DE ABERTURA EQUIPE DE ARBITRAGEM 

13/04/22 (Inicial) 

28/04/22 (Geral Final) 

20h00min  

Anfiteatro Campus 2 

02/05/22 

19h30min 

Campus III (a definir) 

02/05/22 

19h00min  

Campus III 

 

Parágrafo Segundo – Para Modalidades Esportivas Coletivas, Modalidades Esportivas Individuais Internas e Modalidades 

Esportivas Individuais Abertas: 

 

 

MODALIDADE 

02/05 

Seg. Feira 

03/05 

Ter. Feira 

04/05 

Qua. Feira 

05/05 

Qui. Feira 

06/05 

Sex. Feira 

07/05 

Sábado 

Futsal X X X X   

Futebol Society X X X X   

Voleibol X X X X   

Basquetebol  X X X   

Natação Rev. 4x50 mt X      

Natação Individual 25mt X      

Atletismo Rev. 4x100 mt   X    

Atletismo Individual (100, 400, 1200, 

arremesso, distância) 

  X    

Jiu-jitsu  X     

Damas X      

Xadrez  X     

Tênis de Mesa  X     

Caminhada e Corrida Unifai 5k     X  

 

CAPÍTULO VIII – DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

 

Art. 39. As competições das modalidades coletivas e das modalidades individuais DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA 

UNIFAI – JUNIFAI 2022 deverão ser realizadas se houver inscrição de 02 (duas) ou mais Delegações. 

 

 

SEÇÃO I – DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS 

 

http://www.unifai.com.br/portal/junifai


 

www.unifai.com.br/portal/junifai 
 

Art. 40. O sistema de competição das modalidades individuais obedecerá ao estabelecido nos Regulamentos Específicos de 

cada modalidade serão apresentados no congresso específico que ocorrerão sempre 30 minutos antes do inicio de cada 

modalidade e dia. 

 

 

SEÇÃO II – DAS MODALIDADES COLETIVAS 

 

Art. 42. O sistema de competição das modalidades coletivas será organizado em Sistema de Chave Única, por 

eliminatórias simples, e serão sorteados no congresso específico geral no dia 28 de abril de 2022. 

 

 

ITEM I – DAS FORMAS DE DISPUTAS 

 

Art. 43. Serão adotadas as formas de disputas estabelecidas nos artigos a seguir (de acordo com o número de participantes), 

sendo que a forma e ordem das rodadas serão da seguinte: 

 

a) Fase Classificatória: 

CONFECÇÃO PELO COMITÊ DE ARBITRAGEM - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DAS EQUIPES 

PARTICIPANTES 

 

b) Fase Semifinal: Será disputada conforme segue: 

CONFECÇÃO PELO COMITÊ DE ARBITRAGEM - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DAS EQUIPES 

PARTICIPANTES 

 

c) Fase Final: Será disputada conforme segue: 

CONFECÇÃO PELO COMITÊ DE ARBITRAGEM - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DAS EQUIPES 

PARTICIPANTES 

 

 

ITEM II – DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

Art. 44. O sistema de pontuação nos grupos para cada modalidade será o estabelecido nos respectivos regulamentos 

específicos. 

 

Art. 45. Em caso de empate na pontuação entre equipes do mesmo grupo será utilizado os critérios estabelecidos nos 

regulamentos específicos de cada modalidade. 

 

 

ITEM III – DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS 

Art. 46. Os critérios técnicos estabelecidos para desempate nas Modalidades Esportivas Coletivas respeitarão os 

regulamentos específicos das modalidades. 

 

Art. 47. Nos esportes individuais, caso haja empate, será estabelecido o desempate conforme os critérios específicos das 

modalidades. 

 

 

ITEM IV – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Art. 48. A Classificação Final de cada modalidade coletiva e naipe obedecerão ao seguinte critério: 

I) Campeã e Vice-campeã – Disputa de Jogo; 

II) 3ª e 4ª lugares – O campeão puxará o 3° colocado; 

III) 5ª e 6ª lugares – Serão, respectivamente, os vencedores dos jogos 1 e 2 da Fase Semifinal, utilizando-se os critérios 

técnicos de desempate estabelecido no regulamento específico das modalidades; 

IV) 7º e 8º lugares – Serão, respectivamente, os perdedores dos jogos 1 e 2 da Fase Semifinal, utilizando-se os critérios 

técnicos de desempate estabelecido no regulamento específico das modalidades; 
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Parágrafo Único – No caso de o número de participantes ser inferior a 08 equipes, a Classificação Final obedecerá aos 

critérios estabelecidos pela Gerência de Competição, divulgados por meio de Boletim Oficial. 

 

ITEM V – DO RANKING CLASSIFICATÓRIO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. 

 

Art. 49. As composições das tabelas de jogos por modalidades e equipes serão divulgadas antes do início do JUNIFAI 

2022. 

 

 

SEÇÃO III – DOS JOGOS E PROVAS. 

 

Art. 50. OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 tem Regulamento Específico de disputa para cada 

modalidade esportiva e a elas serão aplicadas as regras internacionais adotadas pelas Confederações Brasileiras da 

modalidade, em tudo que não contrarie este Regulamento. 

 

Art. 51. As competições DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 são realizadas nos locais e 

horários determinados pela Gerência de Competição, sendo considerado perdedor por ausência (WO), o atleta e/ou equipe 

que não estiver pronto no local do jogo ou prova, no máximo até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido. 

 

Parágrafo Único – Os casos de ausência (WO) serão encaminhados à Comissão Disciplinar e estão passíveis de sanção de 

acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva que se aplica subsidiariamente, desde que não contrarie este 

Regulamento. 

 

Art. 52. Em caso de WO, para efeito de placar, será conferido o seguinte resultado à equipe vencedora: 

i. Futebol Society 01 X 00; 

ii. Futsal 01 X 00; 

iii. Voleibol de Quadra 02 X 00 (25 X 00) 

iv. Basquetebol 20 x 00 

 

Art. 53.Toda equipe ou atleta participante deverá estar no local de competição antes do horário previsto e em condições de 

jogo devidamente uniformizados. Caso ocorra confronto de cores nos uniformes, a equipe mandante (Primeiro nome na 

tabela) deverá realizar a troca, caso isso não ocorra será considerado W.O. Tal procedimento é sustentado pelo Artigo 20 

deste Regulamento. 

 

Art. 54. Qualquer competição suspensa, transferida, ou por motivo de força maior será realizada conforme determinar a 

Gerência de Competição, desde que nada mais impeça a sua realização, obedecendo às regras oficiais de cada modalidade 

esportiva. 

 

Parágrafo Único – Existem casos, devido ao sistema de disputa, ou a critério da Gerência de Competição, que ocorrerão 

ajustes na tabela, de tal forma que equipes ou atletas tenham que participar de dois ou mais jogos/provas no mesmo dia. 

Com a finalidade de cumprir os dias determinados para o Evento. 

 

Art. 55. As competições poderão ser precedidas de protocolo de competição. 

 

Art. 56. Só será permitida a presença dentro dos locais de competições e durante a realização das mesmas (conforme 

regulamento específico das Modalidades), os atletas uniformizados e Comissão Técnica, desde que todos estejam 

obrigatoriamente identificados com sua credencial oficial do evento junto à equipe de arbitragem. 

 

 

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 57. Serão concedidos os seguintes prêmios aos participantes: 

a) Campeão Geral: Troféus para as Delegações campeã, vice-campeã e 3º lugar; 

b) Para as modalidades coletivas: Medalhas para os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada naipe; 

c) Para as modalidades individuais: Medalhas para os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada naipe; 
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d) Corrida e Caminhada Noturna UNIFAI 2022: Medalhas para os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada 

naipe. A Para premiação, a Corrida será subdividida “Elite” e “Aberto” de ambos os naipes com divisão de faixas etárias a 

critério da comissão organizadora e comissão executora da corrida.  

Parágrafo Único – A cerimônia de premiação será organizada de acordo com a programação estabelecida pelo Comitê 

Organizador. 

 

 

CAPÍTULO X – DA ARBITRAGEM 

 

Art. 58. Os componentes da equipe de arbitragem DOS JOGOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIOS DE ADAMANTINA 

– JUNIFAI 2022 serão designados pela Gerência de Competição, indicados pela Direção da UNIFAI e selecionados do 

quadro de arbitragem das Federações específicas e Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, sendo todos de nível I e 

com no mínimo duas edições de participação na arbitragem dos Jogos abertos do Interior (Horácio Baby barioni) que é a 

segunda maior competição da América Latina. 

 

Parágrafo Único - A quantidade de árbitros por modalidade será definida pela Direção Geral, conforme a necessidade do 

evento, ouvida a Gerência de Competição e Coordenação de Modalidade. 

 

Art. 59. As funções dos componentes da equipe de arbitragem começarão no momento da chegada a cidade sede DOS 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 e terminarão no dia seguinte após o encerramento da 

modalidade que participam. 

 

Art. 60. No caso de não comparecimento de qualquer membro da equipe de arbitragem até 30 (trinta) minutos antes do 

horário fixado para o início da competição, o Coordenador de Arbitragem da modalidade providenciará a imediata 

substituição do mesmo. 

 

 

CAPÍTULO XI – DOS UNIFORMES 

 

Art. 61. Cada equipe deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente uniformizada, conforme especificações 

dos regulamentos geral e específico, e as regras de cada modalidade esportiva. 

 

Art. 62. Cada Delegação será responsável pela confecção e manutenção de dois jogos de uniformes de cores diferentes de 

suas equipes e/ou representantes. 

 

Parágrafo Primeiro – No Congresso Técnico Geral, o representante da Delegação deverá entregar a Ficha de Indicação 

das Cores dos Uniformes, informando as cores dos uniformes das equipes nas modalidades coletivas. 

 

Parágrafo Segundo – Ficará a critério da Gerência de Competição a definição da cor do uniforme de jogo das equipes em 

todos os jogos programados e será divulgado em Boletim Oficial. 

 

Parágrafo Terceiro – Caso após divulgação em Boletim Oficial haja alteração nas cores dos uniformes da equipe, a 

delegação deverá informar a Gerência de Competição, antes do início das disputas, por meio de formulário próprio. Esta 

alteração somente será aceita, caso não conflite com os uniformes das equipes adversárias, já divulgado em Boletim 

Oficial. 

 

Parágrafo Quarto – Excepcionalmente, para as modalidades de Futsal e Futebol Society, havendo coincidência de cores 

da camisa do goleiro com quaisquer outros jogadores, o Comitê Organizador fornecerá um colete de cor contrastante. 

 

Parágrafo Quinto – Todos os membros da Comissão Técnica deverão estar vestidos, com bermuda ou calça, camisa e 

tênis ou sapato. 

 

Parágrafo Sexto – Não serão permitidas improvisações nos uniformes, tais como: - informações fixadas com fitas 

colantes, esparadrapos ou similares, presos com alfinete e/ou clipes, ou escritas à caneta. 
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Art. 63. Nos uniformes é permitida a inserção de logomarca de patrocínio, desde que os patrocinadores acompanhem a 

equipe durante todos OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, e não faça alusão à propaganda de 

conteúdo político e filosófico, bebidas alcoólicas, cigarros e produtos que induzam ao vício e ou discriminação de qualquer 

ordem. 

 

Art. 64. Os uniformes dos atletas deverão obedecer às regras oficiais de cada modalidade e atender as especificações de 

suas respectivas federações. 

 

Art. 65. As equipes que descumprirem qualquer um dos artigos anteriores com referência a uniformes, receberão punições 

que podem levar sua exclusão na modalidade, e em futuras competições, organizadas pela UNIFAI. A Delegação deverá 

assumir esta responsabilidade. Poderão ainda ter relatórios encaminhados a Comissão Disciplinar para as outras 

providências legais. 

 

 

CAPÍTULO XII – DOS BOLETINS 

 

Art. 66. Os comunicados oficiais DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 serão publicados no 

portal www.unifai.com.br/portal/junifai, mediante boletins informativos do evento. 

 

Parágrafo Único – Os boletins gerais e específicos de cada modalidade serão numerados e datados, e as informações neles 

contidas poderão ser alteradas dia-a-dia, sendo consideradas válidas as informações dos boletins mais atualizados. 

 

 

TÍTULO VI 

 

CAPÍTULO I – DO ATENDIMENTO MÉDICO 

 

Art. 67. A Coordenação Geral do DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 disponibilizará durante 

todo o evento profissional da área médica para procedimentos emergenciais e ambulância, caso haja necessidade de 

encaminhamento à Santa Casa de Adamantina. 

 

Parágrafo Primeiro – Em caso de contusão no jogo, o aluno-atleta lesionado será avaliado pelo médico indicado pela 

Coordenação de Serviços Médicos da competição. 

 

Parágrafo Segundo – Caso antes das disputas o atleta se lesione ou fique sem condição de participação, este deverá 

comparecer a Coordenação de Serviços Médicos DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 para ser 

avaliado e receber cuidados médico. 

 

Art. 68. O Comitê Organizador não se responsabilizará pela continuidade do tratamento médico de acidentes de qualquer 

natureza, ocorridos com os participantes antes, durante e após OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 

2022. 

 

Art. 69. O material médico disponibilizado nos locais de competição e na Coordenação de Serviços Médicos DOS JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 são de uso exclusivo para atendimento de lesões ocorridas durante os 

jogos, provas. 

 

 

TÍTULO VII 

 

CAPÍTULO I – DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 70. Haverá NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 uma Comissão Disciplinar incumbida de 

apreciar e julgar as infrações cometidas durante as competições, e será composta por 5 (cinco) membros nomeados pela 

Comissão Organizadora do Evento. 
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Parágrafo Primeiro – A Comissão Disciplinar será convocada pelo seu Presidente e deverá reunir-se a qualquer hora, 

sempre que necessário. 

 

Parágrafo Segundo – As sanções disciplinares serão aplicadas a critério exclusivo da Comissão Disciplinar, que seguirá as 

disposições contidas neste regulamento, no CBJD e na legislação desportiva em vigor. 

 

Art. 71. As decisões da Comissão Disciplinar estão sujeitas à apreciação, em grau de recurso, pelo TJDU-UNIFAI. 

 

Art. 72. NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, as pessoas físicas ou jurídicas, (Delegações, 

Atletas, Árbitros, Auxiliares e outros) que infringirem este Regulamento ou decisões do Comitê Organizador ou cometerem 

faltas disciplinares no transcurso das competições ou dentro da jurisdição da sede dos jogos, estarão sujeitos às sanções 

previstas neste Regulamento. 

 

Art. 73. Todos os participantes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 que causarem qualquer 

tipo de briga, agressão ou algo similar estarão passíveis de punições cíveis e disciplinar esportiva. Identificando os cursos, 

estes também poderão sofrer as devidas punições, com perda de pontos, desclassificação, e outros. Já a identificação do 

autor em si, acarretará em processo cível que terá como base as gravações de vídeos ao qual a instituição terá total acesso 

na edição de 2022. 

 

Art. 74. As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir das decisões da Comissão Disciplinar. 

Deverão ser imediatamente comunicadas ao chefe de delegação e publicadas no boletim oficial DOS JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 para ciência e cumprimento. 

 

Art. 75. As suspensões automáticas estão descritas no regulamento específico de cada modalidade. 

 

Art. 76. No caso de algum responsável por equipe impetrar recurso contra alguma equipe, arbitragem ou direção da 

competição, em função de possível transgressão ao regulamento, este recurso deverá ser entregue, através do chefe da 

delegação, à Secretaria Geral, por escrito, até 03 (três) horas após o término da partida ou prova, para posterior 

encaminhamento à Comissão Disciplinar. 

 

Art. 77. Será encaminhado relatório à Comissão Disciplinar para análise e pronunciamento, no caso do atleta, equipe ou 

Delegação que, sem prévia autorização do Comitê Organizador, retirar-se do jogo ou prova, competição ou evento antes do 

término de sua participação. 

 

Parágrafo Único – Em caso de sanção disciplinar aplicada pela Comissão Disciplinar, o Comitê Organizador analisará as 

sanções administrativas cabíveis, podendo ser: 

i. Proibição de participação nos eventos organizados pela UNIFAI; 

ii. Ressarcimento à UNIFAI das despesas realizadas por estes. 

 

Art. 78. Qualquer inscrição realizada de forma irregular será encaminhada à Comissão Disciplinar para as devidas 

providências. 

 

 

CAPÍTULO II – DOS PROTESTOS 

 

Art. 79. O protesto deverá apresentado na Secretaria Geral onde será protocolado e encaminhado à Direção Geral, para as 

providências cabíveis. 

 

Parágrafo Primeiro– Se o pedido originar-se durante as competições, deverá ser apresentado à Secretaria Geral até 03 

(três) horas após o encerramento da competição que deu motivo à reclamação, contudo, é lícita a apresentação de protesto 

até 12 (doze) horas antes do início do jogo ou prova referente ao protesto, para ser analisado e proferido parecer pela 

Comissão Disciplinar, sendo que neste caso, a Secretaria Geral dará ciência à equipe protestada logo após o protocolo. 

 

Parágrafo Segundo– O protesto relativo a assuntos de atletismo deverá ser feito de acordo com o Artigo 146 da regra 

internacional da IAAF. 
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Parágrafo Terceiro– Transcorrido os prazos indicados nos parágrafos anteriores, o reclamante perderá o direito ao 

protesto. 

 

Art. 80. O ressarcimento pelos danos causados será de responsabilidade da Delegação do infrator e deverá ser quitado no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após apresentação do orçamento pelo requerente, sob pena da exclusão na 

modalidade no JUNIFAI 2022 e em futuras competições organizadas pela UNIFAI. Após este prazo, caso a Delegação não 

efetue o ressarcimento, a UNIFAI assumirá a responsabilidade e o setor jurídico da IES cuidará do processo de prestação 

de contas por parte da Delegação infratora. 

 

 

TÍTULO VIII 

 

CAPÍTULO I – DA CESSÃO DE DIREITOS 

 

Art. 81. O Comitê Organizador cede e transfere em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, ao 

Centro Universitário de Adamantina, e/ou terceiros por este devidamente autorizado, todos os direitos de transmissão dos 

sons e/ou imagens DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022. A cessão em caráter de exclusividade 

prevista supra, compreende as competições propriamente ditas bem como todos os eventos a elas diretamente relacionados, 

incluindo, mas não se limitando, às cerimônias de abertura, encerramento e entregas de medalhas, as quais serão 

transmitidas a exclusivo critério do parceiro de mídia da UNIFAI, às mídias locais e regionais e/ou as empresas a ela 

afiliadas e suas parceiras. 

 

Parágrafo Único – Para fins de transmissão DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, a IES e/ou 

as empresas a ela afiliadas e suas parceiras locais, ficam autorizadas a transmitir os sons e/ou imagens no todo, em extratos, 

trechos ou partes, ao vivo ou não, através: 

I. de rádio; 

II. de televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão fechada); 

III. de mídia impressa; 

IV. da fixação e comercialização ao público em qualquer tipo de suporte material, incluindo DVD (digital vídeo disc); 

V. da Internet ou qualquer rede pública ou privada de computadores; 

VI. de telefonia fixa ou móvel. 

 

Art. 82. Todos os integrantes das delegações e da IES, assim como quaisquer outros participantes DOS JOGOS 

UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, devidamente representados por quem de direito, através da adesão ao 

presente Regulamento, que se comprova através do preenchimento do Termo de Cessão de Direitos e Responsabilidades e 

da efetiva participação no JUNIFAI 2022, autorizam, em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a 

UNIFAI, ou terceiros por estes devidamente autorizados, a título universal e de forma irrevogável e irretratável, no Brasil 

e/ou no exterior, o direito de usar o nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos 

dados pelo participante citado ou a ele atribuíveis, bem como de usar sons e/ou imagens do evento, seja durante as 

competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o transporte ou alimentação em qualquer 

suporte existente ou que venha a ser criado, a serem captados pela TV para transmissão, exibição e reexibirão, no todo, em 

extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes, através: 

I.de rádio; 

II. de televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de 

sinal existentes, exemplificativamente, UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente da modalidade 

da comercialização empregada, incluindo pay-per-view, no Brasil ou no exterior); 

III.de circuito cinematográfico; 

IV.de mídia impressa, tais como, mas não limitados, a livros, revistas, jornais, etc.; 

V. da fixação em qualquer tipo de suporte material, tais como películas cinematográficas de qualquer bitola, CD 

(compactdisc), CD ROM, CD-I (compact-disc interativo), home vídeo, DAT (digital áudio tape), DVD (digital vídeo disc) 

e suportes de comunicação gráfica em geral; 

VI. da armazenagem em banco de dados; 

VII. da projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago; 

VIII. da comercialização ou aluguel ao público em qualquer suporte material existente; 

IX. da disseminação através da internet ou qualquer rede pública ou privada de computadores; 

X. de telefonia fixa ou móvel; 
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XI.do desenvolvimento de atividades de licenciamento de produtos e/ou serviços vinculados ao evento; 

XII.de embalagens de produtos, ou; 

XIII.de qualquer outra forma de utilização comercial que possa ser adotada pelos organizadores do evento, renunciando, 

desde já, a qualquer remuneração. Autorização que ora concedo não tem limitação de tempo ou número de vezes, podendo 

se realizar no Brasil e/ou no exterior, e por ela renuncia ao direito de aprovar qualquer material que venha a ser produzido 

em decorrência da mesma. 

 

Parágrafo Primeiro – A UNIFAI, nos mesmos termos dispostos acima, fica expressamente autorizada a utilizar as marcas, 

insígnias e emblemas de todas as equipes participantes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 

para efeitos de divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, não se aplicando ao uso comercial. 

 

Parágrafo Segundo – Fica desde já assegurado que o exercício, pela UNIFAI e terceiros por ela autorizadas, de qualquer 

dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os atletas e o evento. 

 

 

TÍTULO IX 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 83. A Comissão Organizadora Nacional DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 não será 

responsável por qualquer avaria causada pelos componentes das Delegações nos locais de competição, hospedagem, 

alimentação, transporte, e demais instalações ou serviços oferecidos, ficando o ônus a cargo da Delegação, conforme 

previsto anteriormente neste regulamento. 

 

Art. 84. Para todos os fins, os participantes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022 serão 

considerados conhecedores deste Regulamento, dos Termos de Cessão de Direitos e Responsabilidades, das regras 

desportivas internacionais adotadas pelos Tribunais de Justiça, ficando submetidos a todas as suas disposições e as 

penalidades que delas possam emanar. 

 

Art. 85. Quaisquer consultas atinentes DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNIFAI – JUNIFAI 2022, sobre matéria não 

constante neste Regulamento, deverão ser formuladas pelo representante legal da Delegação, que encaminhará ao Comitê 

Organizador, que após o devido exame, apresentará sua solução através de documento oficial. 

 

Art. 86. Compete a Comissão Organizadora, interpretar, zelar pela execução e resolver os casos omissos deste 

Regulamento. 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS 
 

 
Futsal: 
Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e feminino. Cada delegação 
terá direito a inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 
No primeiro dia, na fase classificatória, as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 
20 (vinte) minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, 
em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos, sem intervalo, para empates no tempo normal 
será usado o sistema de pênaltis (cobrança alternada, UM A UM, ATÉ QUE HAJA 
VENCEDOR). 
No segundo dia, todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 30 (trinta) 
minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, em 02 
(dois) períodos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 02 (dois) minutos, para empates no 
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tempo normal será usado o sistema de pênaltis (cobrança alternada, UM A UM, ATÉ QUE 
HAJA VENCEDOR). 
No terceiro dia, nas Semifinais, todas as partidas, para ambos os sexos, terão duração de 40 
(quarenta) minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, 
em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 03 (TRES) minutos, para 
empates no tempo normal será usado o sistema de pênaltis (cobrança alternada, UM A UM, 
ATÉ QUE HAJA VENCEDOR). 
No quarto dia, na grande final os jogos terão duração de 02 (dois) tempos de 20 (vinte) 
minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, intervalo de 
5 minutos entre os tempos. Para empates no tempo normal será usado o sistema de 
(cobrança alternada, UM A UM, ATÉ QUE HAJA VENCEDOR). 
A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 4 (quatro) atletas. SENDO UM 
DELES, O GOLEIRO. Obs. O presente regulamento específico poderá sofrer alterações 
dependendo do número de delegações participantes. 
 
Futebol Society: 
Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e feminino. Cada delegação 
terá direito a inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 
Fase classificatória: as 3 (três) partidas do 1º dia de competição, no sexo masculino, terão 
duração de 30 (trinta) minutos com cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver 
fora de jogo, em 02 (dois) períodos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 03 (três) 
minutos, para empates no tempo normal será usado o sistema de pênaltis (cobrança 
alternada, UM A UM, ATÉ QUE HAJA VENCEDOR). 
No segundo dia, com 04 partidas e no terceiro dia com 03 Semifinais. Todas as partidas, 
para ambos os sexos, terão duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) 
períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos. Para empates no tempo 
normal será usado o sistema de pênaltis (cobrança alternada, UM A UM, ATÉ QUE HAJA 
VENCEDOR). 
No quarto dia que serão disputadas as finais - 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com 
cronômetro destravado mesmo quando a bola estiver fora de jogo, intervalo de 7 minutos 
entre os tempos. Para empates no tempo normal será usado o sistema de (cobrança 
alternada, UM A UM, ATÉ QUE HAJA VENCEDOR). 
A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 7 (sete) atletas. Obs. O presente 
regulamento específico poderá sofrer alterações dependendo do número de delegações 
participantes. 
 
Vôlei de Quadra: 
Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e feminino. Cada delegação 
terá direito a inscrever apenas uma (01) equipe por gênero. 
A modalidade de Vôlei de quadra será disputada por sextetos, em ambos os sexos. 
As regras serão oficiais do Vôlei, adotadas pela FIVB, com as exceções previstas neste 
regulamento. 
Na fase classificatória, no primeiro e segundo dia de competição do vôlei 
masculino e feminino serão partidas com 1 set de 21 pontos cada (podendo ser 

http://www.unifai.com.br/portal/junifai


 

www.unifai.com.br/portal/junifai 
 

alteradas de acordo com o número de equipes inscritas). No terceiro dia, que 
acontecerão as Semifinais, os jogos terão duração de 3 sets de 19 pontos e no 
quarto dia, a final ocorrerá com 3 sets de 25 pontos. 
A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 6 (seis) atletas. Obs. O presente 
regulamento específico poderá sofrer alterações dependendo do número de delegações 
participantes 
 
Basquetebol 
Na fase classificatória, no primeiro dia de competição do basquete masculino e feminino 
serão partidas com 1 set de 21 pontos cada (podendo ser alteradas de acordo com o número 
de equipes inscritas). No terceiro dia, que acontecerão as Semifinais, os jogos terão duração 
de 3 sets de 19 pontos e no quarto dia, a final ocorrerá com 3 sets de 25 pontos. 
Todas as partidas da fase de classificação terão a duração de 20 minutos, divididos em 2 
(dois) tempos de 10 (dez) minutos, com intervalo de 01 minuto. O sistema de disputa é 
eliminatória simples e em caso de empate o vencedor será decidido por tempo extra de jogo 
com duração de 2 minutos (caso continue empatado serão disputados tantos tempo extra 
forem necessários sempre com duração de 2 minutos). No segundo dia, as semifinais serão 
de 32 minutos, divididos em 4 (quatro) tempos de 08 (oito) minutos, com intervalo de 2 
minutos. Os casos de empate serão resolvidos da mesma forma que utilizou-se na fase de 
classificação. Todo o tempo, de todos os jogos serão tempos corridos, não parando em 
hipótese alguma (somente em casos omissos e que forem decididos pela comissão 
organizadora e arbitragem). As finais serão de 40 minutos, divididos em 4 (quatro) tempos 
de 10 (dez) minutos, com intervalo de 2 minutos entre os quartos e 5 (cinco0 minutos entre 
os períodos (1 e 2º tempo). Os casos de empate serão resolvidos da mesma forma que 
utilizou-se nas fases de classificação e semifinais. A regras adotadas serão de acordo com a 
Confederação brasileira de basquetebol. O cronometro de 24 segundos, será manuseado 
pelo cronometrista que estará na mesa e narrará o tempo em alto e bom tom.  
A partida poderá ser iniciada com o número mínimo de 5 (cinco) atletas. Obs. O presente 
regulamento específico poderá sofrer alterações dependendo do número de delegações 
participantes 
 
Parágrafo Único - Todas as modalidades que terão cronômetros destravados, só serão 
paralisados com determinações da comissão organizadora e da arbitragem. 

 
 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS 

/DUPLAS E EQUIPES INTERNAS 
 
 
Tênis de mesa, atletismo individual, atletismo revezamento, jiu jitsu, natação 
individual, natação revezamento, damas, xadrez serão regidos pelas regras de 
suas respectivas federações e coordenadas pelos respectivos árbitros e 
responsáveis da modalidade no momento antecedente de sua execução.  
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Serão estabelecidos presença obrigatória de 30 minutos antes de cada modalidade iniciar-se, 
onde ocorrerão o chaveamento, as regras e forma de disputas, devendo os atletas respeitar 
as decisões dos árbitros e organizadores das provas. 
Todas as modalidades terão como embasamento suas respectivas federações ou órgãos 
competentes que regem tais.  
 
 
 
 

 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MODALIDADE ESPORTIVA INDIVIDUAL ABERTA 
 
Corrida e Caminhada noturna solidária: 
 
Será disputada separadamente por atletas do sexo masculino e femininos. As delegações não terão 
limites do número de inscritos para a modalidade. 
Somente a Corrida será considerada pontuada para efeito de classificação individual e final. 
Para confirmação e efetivação da inscrição, o participante deverá entregar o donativo no Campus 3 e 
imediatamente retirar o número de inscrição, que será colocado na camisa (na frente); assim como o 
chip que será colocado no tênis (a data de arrecadação e inscrição está divulgada com ampla 
publicação neste regulamento). 
Ao final da corrida, o participante deverá voluntariamente devolver o chip de corrida. 
A classificação individual final e geral final está condicionada na entrega do chip. 
As equipes que não entregarem os chips perderão pontos na classificação. 
Parágrafo Único: Fica estabelecido que a corrida é de caráter competitivo e solidário, sendo a única 
aberta às pessoas que não se encontram na condição de Alunos, Funcionários ou Docentes. Portanto, 
serão disponibilizadas 600 inscrições para o evento, cabendo responsabilidade a cada Delegação e 
atletas pela efetivação da inscrição. 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem serão excedidas as 600 inscrições estabelecidas no 
regulamento geral. Contudo, será permitida a participação daqueles que fizerem a doação dos itens 
dispostos para efetivação das inscrições mas não serão avaliados por tempo real da competição. 
Parágrafo único: Os participantes deverão comparecer ao local de partida 30 minutos antes do 
início da prova. 
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PONTUAÇÃO 
 

PROVAS EM EQUIPES RECEBERÃO A PONTUAÇÃO QUE SEGUE ABAIXO. SÃO ELAS: VOLEI, 
BASQUETE, FUTEBOL SOCIETY, FUTSAL, ATLETISMO (REVEZAMENTO 4X100) E NATAÇÃO 
(REVEZAMENTO 4X50). 
 
 

Class. Delegação Pont. 

1º  10 

2º  9 

3º  8 

4º  7 

5º  6 

6º  5 

7º  4 

8º  3 

 
AS PONTUAÇÕES DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS, OU SEJA, ONDE O PÓDIO É COMPOSTO POR UM (01) REPRESENTANTE, 

QUANDO HOUVER MAIS DE UM REPRESENTANTE POR CLASSIFICAÇÃO FINÁL, SOMENTE O QUE TERÁ MAIOR PONTO SERÁ 

SOMADO PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO GERAL. 

SÃO ELAS: ATLETISMO (POR PROVA), JIU JITSU, NATAÇÃO INDIVIDUAL, TENIS DE MESA INDIVIDUAL, DAMAS, XADREZ E 

CORRIDA (DELEGAÇÃO) 

Class. Delegação Pont. 

1º  10 

2º  9 
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3º  8 
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8º  3 

UNIFAI, Adamantina, SP, 13 de abril de 2022. 

 

Prof. Fernando Aparecido da Silva Monzani 

Gestor do Evento XIII JUNIFAI 

Assinatura dos representantes dos cursos JUNIFAI 2022. 

 

Nome Curso RA Assinatura 
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