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CAPÍTULO I 

FINALIDADE 

Artigo 1° - O Festival Esportivo da Integração 2017 têm por finalidade promover a integração através de competições 

esportivas entre os alunos da UNILAB como também com a comunidade a qual a universidade está inserida, incentivando 

o esporte como forma de inclusão social e estimulando a participação em atividades esportivas e atividades oferecidas 

pela Seção de Esporte e Lazer da UNILAB. 

CAPÍTULO II 

JUSTIFICATIVA 

Artigo 2° - O esporte tem um grande e importante papel na formação e construção de valores que são essenciais na vida 

do ser humano, auxiliando na construção da cidadania e princípios éticos que são utilizados no dia a dia, principalmente 

nos relacionamentos. A competição em si nos traz uma reflexão sobre o sentimento de vitória e derrota, o desafio de 

conviver com as adversidades, o espírito de equipe e a oportunidade de usar todos esses princípios no desenvolvimento 

humano e social.  

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

Artigo 3° - O Festival Esportivo da Integração 2017 tem por objetivos:  

a) fomentar a prática do esporte com fins de integração e socioeducativo; 

b) desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes;  

c) estimular a prática regular de atividade física;  

d) promover atividades que permitam a transversalidade com os outros setores da UNILAB;  

e) possibilitar a identificação e reconhecimento de talentos desportivos.  

 

CAPÍTULO IV 

FOMENTO E PROMOÇÃO 

Artigo 4° - O evento Festival Esportivo da Integração 2017 é promovido pela Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e 

Estudantis da UNILAB através da Seção de Esporte e Lazer.  

 

CAPÍTULO V 

PODERES 

Artigo 5° - No Festival Esportivo da Integração serão reconhecidos os seguintes poderes:  

a) Comissão de Honra;  

b) Comissão Organizadora;  

c) Comissão Disciplinar;  

Parágrafo Primeiro - a Comissão de Honra do Festival Esportivo da Integração será composta pelo Reitor, Pró-reitor de 

Políticas Afirmativas e Estudantis e Coordenadora de Políticas Estudantis.  

Parágrafo Segundo - a Comissão Organizadora do Festival Esportivo da Integração será composta pela equipe da Seção 

de Esporte e Lazer da UNILAB, tendo as seguintes atribuições:  

- Organizar ações que possam estar relacionadas ao esporte;  

- Planejar, organizar, aprovar o regulamento e executar a competição;  

- Propor medidas complementares e preventivas para o bom desempenho das ações de execução dos jogos;  



- Promover a integração entre os participantes;  

- Fazer acompanhamento de todas as etapas, prestar informações e esclarecimentos;  

- Elaborar o relatório final, com avaliação dos jogos. 

Parágrafo Terceiro - a Comissão Disciplinar será composta Pelo coordenador da Seção de Esporte e Lazer e por 03 (três) 

membros indicados pela Comissão Organizadora para cada modalidade, e será responsável pelas decisões disciplinares 

dentro da competição, baseado no CBJD e no regulamento desta competição. 

 

CAPÍTULO VI 

MODALIDADES 

Artigo 6° - Serão disputadas no Festival Esportivo da Integração as seguintes modalidades: Futsal Masculino e Feminino, 

Voleibol Masculino e Feminino, Basquetebol Masculino, Tênis-de-mesa masculino e feminino e Xadrez misto. 

 

CAPÍTULO VII 

INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

Artigo 7° - Poderão participar do Festival Esportivo da Integração alunos da UNILAB e membros da comunidade a qual a 

universidade está inserida (no máximo dois por equipe). 

Parágrafo Único – cada equipe deverá ser composta com atletas de pelo menos três nacionalidades. 

Artigo 8º - As inscrições serão realizadas na academia de musculação da Unilab no Campus da Liberdade, no período de 

01/09 a 12/09/2017, nos horários de 8h às 11h e de 13h às 17h. Para a modalidade de futsal masculino as vagas serão 

limitadas, por tanto as equipes que desejarem participar do festival devem fazer sua inscrição o mais rápido possível, caso 

contrário correrão o risco de ficarem de fora do evento. 

Parágrafo Único - antes de cada partida, os atletas e comissão técnica deverão apresentar obrigatoriamente seu respectivo 

documento oficial com foto para validação e preenchimento da súmula pela equipe de arbitragem conforme Ficha de 

Inscrição impressa pela Comissão Organizadora. Somente os atletas que constem na relação de atletas na Ficha de 

Inscrição poderão participar dos jogos. 

  

CAPÍTULO VIII 

CONGRESSO TÉCNICO 

Artigo 9° - O Congresso Técnico das modalidades coletivas será realizado no dia 14 de setembro de 2017, no local 

informado no ato da inscrição, às 12:30, sendo obrigatória a participação de no mínimo um representante de cada equipe. 

 

CAPÍTULO IV 

PREMIAÇÃO E CERIMÔNIA DE ABERTURA 

Artigo 10° - Serão concedidos os seguintes prêmios aos participantes: troféus para as equipes campeãs e vice-campeãs e 

medalhas para os participantes classificados em 1º e 2º lugar em cada naipe. 

Artigo 11° - A Cerimônia de Abertura será realizada no dia 18 de setembro de 2017, às 18h no ginásio coberto Tarcísio 

Bonfim. 

CAPÍTULO X 

NORMAS TÉCNICAS 

Artigo 12° - Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais de cada modalidade, de suas respectivas Confederações e pelo 

que dispuser este Regulamento.  

Parágrafo Primeiro - No congresso técnico serão discutidas as especificidades de cada modalidade.  

Parágrafo segundo - será considerada perdedora por ausência (W x O), a equipe que não estiver no local de competição 

até 10 (dez) minutos após o horário estipulado na tabela. 



Parágrafo Terceiro - é competência da Comissão Organizadora cancelar, alterar o local, remarcar, adiar e/ou antecipar 

jogos, de acordo com as necessidades do evento, comunicando em tempo hábil a todos os participantes e público 

espectador sem que para isso precise da aprovação dos participantes.  

 

CAPÍTULO XI 

DENÚNCIAS E JULGAMENTO 

Artigo 13° - Nas modalidades coletivas, qualquer participante dos jogos que seja expulso (Voleibol, Vôlei de Praia, 

Basquetebol 5x5 e 3x3, Futsal, Futsal para Surdos, Futebol de Areia) ou desqualificado (Handebol) diretamente de uma 

partida, estará automaticamente suspenso da partida seguinte, independentemente de julgamento da Comissão 

Disciplinar.  

Artigo 14° - Para todas as modalidades, a aplicação das sanções disciplinares ocorrerá em decorrência da gravidade da 

infração a critério exclusivo da Comissão Disciplinar, tendo em vista o que consta nas súmulas das competições ou em face 

dos relatórios das autoridades esportivas competentes.  

Artigo 15° - Para todas as modalidades, as sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir das decisões 

da Comissão Disciplinar, as quais serão irrecorríveis e comunicadas aos representantes das equipes para ciência e 

cumprimento, sendo registradas na respectiva súmula. 

Artigo 16º - Nas modalidades coletivas, qualquer irregularidade poderá ser denunciada por escrito na súmula, pelo capitão 

ou técnico da equipe, até 10 (dez) minutos após o encerramento do jogo. 

Parágrafo Primeiro - após a denúncia em súmula, a equipe denunciante disporá de 01 hora para oficializar o protesto 

junto a Comissão Disciplinar;  

Parágrafo segundo - o relatório dos árbitros em súmula servirá como denúncia para julgamento de atletas e dirigentes. 

Parágrafo Terceiro - à equipe denunciante caberá a apresentação das provas que fundamentam a denúncia. 

Parágrafo Quarto - a equipe denunciante terá que fazer a entrega das provas de sua denúncia, na Comissão Disciplinar, 

até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para a reunião da Comissão Disciplinar.  

Parágrafo Quinto - o não cumprimento do parágrafo anterior considerar-se-á a denúncia improcedente.  

Parágrafo Sexto - os resultados de jogos e equipes “sub-júdice” ficarão condicionados às decisões da Comissão Disciplinar.  

Artigo 17º - A todos indistintamente cabe o direito à defesa e do contraditório, que será feita por ocasião do julgamento, 

por si ou por representante legalmente credenciado.  

Parágrafo Primeiro - o não comparecimento do réu ou seu representante credenciado implicará no reconhecimento tácito 

das acusações, correndo o julgamento à revelia.  

Artigo 18º - O atleta, dirigente ou técnico que como participante de uma competição ferir as normas disciplinares, ou agir 

de forma antidesportiva, será julgado pela Comissão Disciplinar.  

Parágrafo Primeiro - o dirigente ou técnico expulso de um jogo será automaticamente suspenso do jogo seguinte, estando 

sujeito a julgamento e punição pela Comissão Disciplinar.  

Artigo 19º - É cabido a qualquer participante das Festival Esportivo da Integração o direito de apresentar, de maneira 

formal à Comissão Disciplinar, qualquer irregularidade que seja do seu conhecimento, para apuração e julgamento.  

Artigo 20º - Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares:  

a. Advertência oral; 

b. Advertência escrita;  

c. Suspensão;  

d. Exclusão do Festival Esportivo da Integração. 

Artigo 21º - A ignorância e a errada compreensão deste regulamento não eximem de pena.  



CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 22º - A UNILAB não terá responsabilidade por quaisquer acidentes com os participantes, que aconteçam antes, 

durante e após os jogos por ela organizados.  

Parágrafo Único - as equipes participantes das modalidades coletivas são responsáveis por todos os seus atletas.  

Artigo 23º - O banco de reservas será composto conforme as regras oficiais de cada modalidade e o que dispuserem os 

regulamentos específicos.  

Artigo 24º - Qualquer partida que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de força maior, será realizada em horário 

e local a serem determinados pela Comissão Organizadora.  

Artigo 25º - A aplicação da suspensão automática independe do resultado do julgamento a que for submetido no âmbito 

da Comissão Disciplinar.  

Artigo 26º - A contagem de cartões amarelos, para fins de suspensão automática, será feita de forma cumulativa dentro 

da competição. 

 Artigo 27º - A quantidade de cartões recebidos independe de comunicação oficial, sendo o seu controle, responsabilidade 

exclusiva das equipes disputantes.  

Parágrafo Único - a cada dois cartões amarelos (Futsal masculino e feminino), duas faltas técnicas (Basquetebol 

masculino), desqualificação (Voleibol e masculino e feminino), o/a atleta será suspenso/a por um jogo/partida.  

Artigo 28º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 


