
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

XI JOGUEM UNIVATES – 2017

REGULAMENTO   GERAL

DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:

A promoção e organização são do Centro Universitário Univates.

DAS FINALIDADES:

O  evento  tem  por  finalidade  oportunizar  a  prática  esportiva,  bem  como,  integrar  a

comunidade escolar à Univates.

DOS OBJETIVOS:

a) Oportunizar um espaço de competições desportivas para as escolas de Ensino Médio;

b) Manter o relacionamento entre a Univates e as Escolas participantes;

c)  Oportunizar  um  espaço  de  atuação  enquanto  atividades  de  extensão  para  os

acadêmicos da Univates;

d)  Proporcionar  às  escolas  participantes  um  momento  de  integração  de  alunos  e

professores através do desporto e atividades acadêmicas;

e)  Desenvolver  os  princípios  que  norteiam  o  desporto  educacional  como:  educação,

integração, cooperação, socialização e participação.

DOS PARTICIPANTES:

Poderão participar dos Jogos Escolares do Ensino Médio – Joguem, os estudantes com no

máximo 18 (dezoito) anos completos (nascidos em 1999 em diante) matriculados e frequentando

o ano letivo de 2017 em instituições de ensino com Ensino Médio.

DO PERÍODO DOS JOGOS, MODALIDADES DESPORTIVAS E NÚMERO DE ATLETAS:

Futebol de Campo* – 05, 07, 12, 14 e 20 de junho – máximo de 20 atletas.

*A escola participante no Futebol de Campo competirá em apenas um dos dias. Em caso de

classificação, disputará as finais no dia 20 de junho.

Basquetebol – 12 de junho – feminino; 13 de junho – masculino – máximo de 12 atletas.

Natação – 29 de junho.  Provas: 25m livre, 25m costas, 50m livre, 4x25m livre.



Voleibol – Agosto/ A definir – máximo de 12 atletas.

Handebol – Setembro/ A definir  – máximo 14 atletas.

Ginástica de Trampolim – Setembro/ A definir -  Provas: Trampolim, mini trampolim, solo. 

Atletismo  – Outubro/ A definir – 2 atletas da mesma escola por prova, sendo que cada atleta

poderá participar  de 2 provas individuais  e 1 revezamento. Provas:  100m rasos,  200m rasos,

400m rasos, 1500m rasos, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e revezamento

4 x 100m.

DAS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

a) As informações poderão ser obtidas pelo telefone (51)3714-7000, R. 5805.

b) As fichas de inscrição encontram-se na página <www.univates.br/joguem>. As escolas

devem preencher e entregar dentro do prazo de inscrição, no Complexo Esportivo da Univates, ou

enviá-las por e-mail <joguem@univates.br>. 

c) As inscrições para a primeira etapa, encerram no dia 12/05. Já as inscrições para a

segunda  etapa,  encerram  no  dia  11/08.  As  mesmas  poderão  ser  prorrogadas,  caso  haja

necessidade.

d) As inscrições somente serão confirmadas, quando do envio por e-mail ou entregue no

Complexo Esportivo da Univates, e após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição via

boleto bancário.

e) Somente poderão participar dos jogos os atletas  que estiverem devidamente inscritos

na ficha de inscrição. Caso ocorra alguma alteração de atletas, na primeira ficha enviada, uma

nova ficha de inscrição deverá ser entregue no dia dos jogos, devidamente preenchida, carimbada

pela escola e com a assinatura da direção. Após isso, não será permitida a troca ou a inscrição de

atleta na ficha, no dia dos jogos. Após o início da competição, não serão permitidas trocas ou

inscrições de atletas.

f)  Será exigida a carteira de identidade original de cada participante nos dias dos

jogos. Sem a mesma, os atletas serão proibidos de participarem dos jogos.

DO LOCAL DOS JOGOS:

Todos os jogos serão  realizados  no Complexo Esportivo e Estádio Olímpico da Univates.

DOS JOGOS:

A duração das partidas, organização dos carnês de jogos e balizamento das provas, serão

de acordo com o número de equipes inscritas por modalidade.
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DAS REGRAS:

As competições serão regidas pelas regras oficiais das respectivas modalidades, sendo

que os regulamentos específicos serão confeccionados após o término do período de inscrição.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

Estarão dispostos no regulamento específico de cada modalidade.

DO SISTEMA DISCIPLINAR:

a) A Comissão Disciplinar será o órgão da justiça desportiva do Joguem e terá caráter

sumaríssimo. Será formada por três integrantes nomeados pela Comissão Organizadora.

b)  A direção e os professores de Educação Física da Escola serão responsáveis  pela

formação das equipes e pela veracidade das informações regulamentares e disciplinares.

c) A participação dos alunos será de inteira responsabilidade da Escola.

d) A organização do evento não se responsabilizará por acidentes ocorridos com alunos ou

por estes ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois da competição.

e) Os protestos, sobre qualquer infração ao regulamento, deverão ser encaminhados pelas

instituições à  Comissão Organizadora até meia  hora a contar  da prova ou do jogo,  cabendo

exclusivamente ao reclamante a apresentação das provas que alegar.

f)  Após a homologação dos resultados finais,  caso sejam comprovadas irregularidades,

poderá haver alterações de classificação, por determinação da Comissão Organizadora.

g) As competições terão início no horário fixado nos carnês. Será considerada perdedora

por WO a equipe que não estiver no local, pronta para a competição conforme horário fixado para

o início dos jogos no regulamento específico de cada modalidade. Será dada a tolerância de 15

minutos de atraso somente para o primeiro jogo do dia. Os demais jogos não terão tolerância,

apenas o tempo de preenchimento de súmula. A equipe que perder por WO estará eliminada da

competição.

h) A escola que incluir  em sua representação qualquer atleta com situação irregular de

matrícula, será desclassificada do Joguem na modalidade em questão.

DA PREMIAÇÃO:

As escolas  classificadas  em 1º  e  2º  lugar  receberão  troféu  e  medalhas  e  as  escolas

classificadas em 3º lugar receberão medalhas. Todos os participantes, na condição de atletas,

receberão inscrição gratuita no Vestibular de Verão Univates 2018/A.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a)  A  Univates  não  se  responsabiliza  por  lesões  ocorridas  durante  o  evento.  A

responsabilidade pelos atletas é exclusiva das escolas participantes.



b) Para as provas de natação, os participantes deverão trazer a touca.

c) Para todas as provas e jogos, deverá ser apresentada a carteira de identidade original.

d)  Será  disponibilizada  nos  locais  dos  jogos  e  das  provas,  estrutura  para  primeiros

socorros.

e) As equipes participantes desta competição se obrigam a observar as disposições deste

regulamento, como as demais resoluções estabelecidas.

f)  O Complexo Esportivo  reserva-se o  direito  de transferir  ou antecipar  os jogos,  para

melhor andamento da competição, levando, com antecedência, ao conhecimento das equipes.

g) Os jogos e provas terão início às 8h30min, podendo-se estender até às 18 horas.

h)  A arbitragem da competição será indicada e contratada pela Univates, e não poderá

sofrer veto por parte das equipes.

i) Para as modalidades, Futebol de Campo, Voleibol, Basquetebol e Handebol, as equipes

deverão utilizar uniformes com numeração nas camisetas.

DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos ou referentes a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação do

Complexo Esportivo.

MAIS INFORMAÇÕES:

E-mail: joguem@univates.br

Telefone: (51) 37147000 – ramal 5805 

Site: http://www.univates.br/joguem

______________________________________ 

Prof. Clairton Wachholz
Coordenador JOGUEM
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