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52º JUTA - 2016 

 

Aos Srs. Presidentes e Diretores de Esportes de 

Atléticas, CA’s e DA’s – UNITAU. 

 

 

Regulamento 

 
I. Objetivo 

 

a) Incentivar a prática esportiva, bem como a integração entre os departamentos; 

b) Desestimular a violência e rivalidades exageradas dentro e fora dos recintos esportivos. 

 

II. Definição e Modalidades 

 

a) Torneio universitário onde participam exclusivamente alunos da UNITAU nas seguintes 

modalidades, nos gêneros masculino e feminino; exceto poker , este , caracterizado como 

única modalidade unissex  

 

I. Atletismo - 100m rasos; 

II. Atletismo - 1500m rasos; 

III. Atletismo - arremesso de peso; 

IV. Atletismo - revezamento 4x100m rasos; 

V. Atletismo - salto em distância; 

VI. Basquete; 

VII. Bilhar; 

VIII. Boliche;  

IX. Damas; 

X. Dominó; 

XI. Futebol Campo; 

XII. Futebol Society; 

XIII. Futsal; 

XIV. Handebol; 

XV. Natação - 50m livres; 

XVI. Natação - revezamento 4x50m livre; 

XVII. Poker; 

XVIII. Tênis de mesa; 

XIX. Truco; 

XX. Voleibol; 

XXI. Xadrez; 

XXII. Arrecadação de Alimentos. 
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III. Datas 

 

a) Data: 06 a 14 de Maio de 2016. 

b) Locais: Campus do Bom Conselho , Escola de Futebol São Paulinho , Taubaté 

Shopping, DCE UNITAU e Taubaté Poker Club. 

c) Horário: De Segunda a sexta-feira das 18h30 às 23h e sábados 8h às 18h. 

d) Prazo máximo para inscrições: 03 de Maio até as 22h na sede do DCE. 

e) Sorteio: dia 04 de Maio às 22h no DCE. 

 

IV. Regras Gerais 

 

a) Todas as modalidades serão na forma de eliminatória simples. 

i. As únicas exceções são as modalidades do atletismo e natação. 

b) Todas as partidas serão definidas por meio de sorteio realizado no DCE em dia marcado 

com a presença de representantes de todas as entidades participantes. 

i. A falta de membros das entidades não implica na não realização do sorteio, conforme 

deliberação do CONDEL. 

c) A tabela dos jogos será divulgada um dia (útil) após a realização do sorteio, às 18h. 

d) Os alunos de pós-graduação poderão ingressar na entidade da qual concluiu seu curso de 

formação. 

e) Nas modalidades coletivas será permitida a permanência de no máximo duas pessoas 

representando a entidade, que não estejam relacionadas como atletas, no banco de 

reservas, desde que as mesmas se identifiquem antes do início da partida, ou seja, no ato 

do preenchimento da súmula, somado a utilização das credenciais dadas no ato de tal 

preenchimento(técnico e auxiliar). Caso no início, ou durante a partida, algum aluno seja 

identificado sem a credencial, a partida será paralisada e mais nenhum membro da 

comissão poderá ficar no banco de reservas durante aquela determinada partida. 

f) Todas as entidades deverão estar presentes na cerimônia de abertura do 52º JUTA que 

será realizada do dia 06 de Maio às 18h30min no auditório do Campus do Bom 

Conselho, ficando sob penalidade a entidade que não comparecer com no mínimo 6 (seis) 

e no Maximo de 10 (dez) alunos. Obs: E TODOS OS ALUNOS DEVERÃO ESTAR 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM A CAMISETA DO CURSO. 

g) Em todos os dias da competição, apenas a 1ª partida terá a tolerância de 10 minutos, 

passados os 10 minutos será decretado o WO à equipe ausente. 

i. Se as duas equipes não estiverem em quadra, não haverá vencedor, assim, a equipe 

que jogaria contra a vencedora do confronto ganhará por WO a partida que seria 

disputada. 

ii. Havendo WO, automaticamente a próxima partida ocupará o horário da anterior, com 

um limite máximo de 5 minutos para as equipes se apresentarem para abertura da 

súmula, passados os 5 minutos será decretado outro WO. 

h) Será permitida apenas uma equipe por modalidade representando a entidade, ou as 

entidades (será permitida a junção de duas entidades para participação do 52º JUTA, com 

a especificação de informação prévia). 

i) No caso das modalidades individuais será permitido apenas um aluno por modalidade 

representando a entidade (entidades);conforme especificação do parágrafo h. 

j) Toda equipe deverá comparecer uniformizada (camisas iguais e numeradas), ficando a 

recomendação de shorts iguais. 

i. , nas modalidades especificas o aluno deverá estar com a camisa que o identifique seu 

respectivo curso. 

 



 

 
3 

k) O árbitro terá plena autoridade para interromper e/ou suspender a partida, caso haja 

algum incidente que ele julgue necessário. 

i. O árbitro deverá então apresentar obrigatoriamente um relatório junto com a súmula. 

l) Caso o DCE em conjunto com a Comissão organizadora do JUTA 2016 julgue 

necessário, será realizada uma reunião extraordinária no DCE para decidir por votação 

casos omissos desse regulamento, no respectivo dia do(s) acontecimento(s). 

i. A reunião começará logo após o termino dos jogos com qualquer número de 

entidades presentes.  

m) As modalidades precisam atingir no mínimo 4 cursos inscritos. 

n) Para as entidades terem suas inscrições aceitas, as mesmas deverão estar quites/acordo 

com suas dívidas referentes às competições anteriores. 

o) No ato da inscrição a entidade deva assinar uma nota promissória, devendo ser assinada 

por um representante legal da entidade, no valor de R$ 350,00 (trezentos  e cinqüenta 

reais) referente a 5 WOs. 

p) Para a participação do aluno no evento ele deverá possuir a carteirinha do DCE, com 

validade até 31 de março de 2017, e apresentá-la no ato da abertura da súmula de cada 

partida. 

i. Caso a carteirinha não esteja pronta o atleta deverá apresentar o recibo juntamente do 

RG ou CNH. 

ii. Não basta apenas o aluno ter feito a carteirinha na sede da entidade, a entidade deverá 

dar entrada no DCE para a confecção da mesma. 

q) Caso algum curso não filiado ao DCE tenha interesse em participar do 52º JUTA, a 

inscrição somente será aceita mediante ao pagamento de uma taxa de inscrição no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo assim, não será necessário que os atletas que 

representarão este curso possuam a carteirinha do DCE, salvo quando todos os alunos do 

curso que jogarão tenham a carteirinha do DCE. 

r) Nenhum aluno da UNITAU poderá ser arbitro ou mesário de nenhuma modalidade. 

 

s) A inscrição para o 52º JUTA deverá ser 70kg de alimentos não perecíveis exceto sal, 

podendo ser entregue até o dia 03 de Maio do corrente ano ate as 22h na sede do DCE, 

somado ao acerto do valor de R$100,00 (cem reais).  

 

i. O curso que obtiver o maior número de alimentos arrecadados exceto a inscrição, 

somará a pontuação máxima de 35 (trinta e cinco) pontos, 25(vinte e cinco) pontos 

para o segundo colocado e assim sucessivamente até o décimo colocado levando em 

consideração pontuação utilizada nas demais modalidades, ou seja, a arrecadação de 

alimentos passa ser uma modalidade nos jogos.    

 

t) TODOS OS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NO REGULAMENTO, OU 

QUE FAÇAM SURGIR ALGUMA DUVIDA SERÃO DEFINIDOS PELO DCE 

UNITAU EM CONJUNTO COM COMISSAO ORGANIZADORA DO  JUTA 2016. 

u) Especificamente, neste ano de 2016, a modalidade poker terá um regulamento próprio, 

este , anexado neste documento ; porém a pontuação do poker será embasada na mesma 

pontuação das demais modalidades   

  

 

v) A contagem dos pontos do 52º JUTA será feita através da atribuição, por modalidade, das 

seguintes maneiras: 

 



 

 
4 

Para modalidades coletivas e individuais COMUNS: 

 

1º Lugar 35 pontos 

2º Lugar 25 pontos 

3º Lugar 20 pontos 

4º Lugar 15 pontos 

5º Lugar 10 pontos 

6º Lugar 5 pontos 

7º Lugar 4 pontos 

8º Lugar 3 pontos 

9º Lugar 2 pontos 

10º Lugar 1 ponto 

 

 

 

 

Para modalidades coletivas e individuais Unificadas: 

 

 

- Atletismo (100m rasos; 4x100m rasos; 1,5km, Arremesso de Peso e Salto em 

Distância) 

 

1º Lugar 175 pontos 

2º Lugar 165 pontos 

3º Lugar 155 pontos 

4º Lugar 145 pontos 

5º Lugar 135 pontos 

6º Lugar 125 pontos 

7º Lugar 115 pontos 

8º Lugar 105 pontos 

9º Lugar 95 pontos 

10º Lugar 85 pontos 

 

 

 

- Esta tabela de pontuação servirá para a atribuição de pontos na Tabela de Pontuação 

Geral Final, porém, para identificar qual entidade atingiu qual colocação, será feito o 

calculo de pontos a partir da tabela de pontuação Comum, isto é: 
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Ex: Durante os jogos, a Equipe de Atletismo da Educação Física ficou em primeiro lugar 

em todas as modalidades masculinas, e em segundo lugar em todas as modalidades 

femininas, com isso, a partir da tabela de pontos COMUM, acumulou 300 pontos. Esse 

numero de pontos não irá para a Tabela de Pontuação Geral Final, apenas servirá como 

base para direcionar em qual lugar  a equipe de Atletismo ficou, e a partir disso, qual será 

sua atribuição de pontos em tal modalidade unificada, levando então em conta a Tabela 

de Pontuação das modalidades unificadas. 

 

- Tabuleiro (Dama, Xadrez e Dominó) 

 

1º Lugar 126 pontos 

2º Lugar 118 pontos 

3º Lugar 110 pontos 

4º Lugar 102 pontos 

5º Lugar 94 pontos 

6º Lugar 86 pontos 

7º Lugar 78 pontos 

8º Lugar 70 pontos 

9º Lugar 62 pontos 

10º Lugar 54 pontos 

 

 

- Esta tabela de pontuação servirá para a atribuição de pontos na Tabela de Pontuação 

Geral Final, porém, para identificar qual entidade atingiu qual colocação, será feito o 

calculo de pontos a partir da tabela de pontuação Comum, como na Modalidade 

Unificada Atletismo. 

 

- Natação ( 50m livres e 4x50m livres) 

 

1º Lugar 98 pontos 

2º Lugar 92 pontos 

3º Lugar 86 pontos 

4º Lugar 80 pontos 

5º Lugar 74 pontos 

6º Lugar 68 pontos 

7º Lugar 62 pontos 

8º Lugar 56 pontos 

9º Lugar 50 pontos 

10º Lugar 44 pontos 



 

 
6 

- Esta tabela de pontuação servirá para a atribuição de pontos na Tabela de Pontuação 

Geral Final, porém, para identificar qual entidade atingiu qual colocação, será feito o 

calculo de pontos a partir da tabela de pontuação Comum, como nas Modalidades 

Unificadas Atletismo e Tabuleiro. 

 

 

 

V. Penalizações 

 

a) A entidade que não comparecer à cerimônia de abertura deverá doar 5 (cinco) cestas 

básicas ao DCE, e as mesmas serão doadas a uma instituição de assistência social; 

b) Cada WO implicará em multa de R$ 70,00 (setenta reais), mais 2 cestas básicas no valor 

de R$ 70,00 (setenta reais) cada para a entidade responsável pela equipe; 

c) Cada entidade poderá ter no máximo 4 WOs, sendo que o 5º acarretará na eliminação da 

entidade da competição, seguindo de uma multa de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 

reais) mais cinco cestas básicas no valor de R$ 70,00 (setenta reais) cada. 
d) No caso de agressão física por parte do atleta, esta, caracterizada pelo ato em que um indivíduo 

prejudica ou lesa outro, de sua própria espécie, intencionalmente, de forma que ocorra algum 

contato corporal, acarretará na eliminação deste indivíduo da competição, além de a entidade que 
o representa, ser obrigada a pagar uma multa no valor de R$200,00 (Duzentos reais) mais 5 cestas 

básicas no valor de R$70,00(setenta reais); 

i. O atleta que se enquadrar no artigo a cima, não poderá participar do JUTA do ano seguinte; 

ii. Caso ocorra um revide físico da primeira agressão, o respectivo atleta será eliminado da 
competição, porém, poderá participar do JUTA do seguinte  ano, e, somado a isso,  a entidade 

que o representa, deverá pagar uma multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mais 2 

cestas básicas ; 
iii. No caso de tentativa de agressão física, esta caracterizada pela tentativa sem êxito de atingir o 

outro fisicamente, e/ ou agressão verbal de um atleta dentro de quadra, deverá ser respeitada a 

decisão soberana do Arbitro, dada no momento da possível agressão; 
e) No caso de agressão física ou tentativa da mesma por parte da torcida, para com algum atleta ou 

em relação a torcida adversária, seja ela no primeiro ato ou revide, acarretará numa multa de 

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para a entidade que a representa, além da desclassificação 

da (s) equipe (s) na categoria em que for ocorrido o incidente. Vale ressaltar que a punição será 
dada a partir da quantidade de vezes que ela acontecer, ou seja, se uma entidade for responsável 

por 3 (três) agressões naquele dia, a multa será de R$ 750,00 (setecentos reais), e assim 

sucessivamente; 

f) Relatos da sumula dos árbitros serão julgadas pela comissão do 52º JUTA, que irá decidir 

se haverá ou não punição, sendo no mínimo 5 (cinco) cestas básicas no valor de R$ 70,00 

(setenta reais) ou no Maximo uma multa de R$ 350,00 (TREZENTOS CINQUENTA 

REAIS), mais 5 (cinco) cestas básicas no valor de R$ 70,00 (setenta reais) CADA. 

g) Qualquer atleta que participar de forma irregular, de acordo com o respectivo 

regulamento da competição, acarretará na eliminação do curso pelo qual o aluno jogou 

mais multa a ser decidida pela comissão do 52º JUTA. 

h) A equipe que contiver um aluno que não pertença a nenhum dos cursos a qual ela 

representa, será eliminada, ficando imune a equipe que representar o aluno irregular, mais 

multa a ser decidida pela comissão do 52º  JUTA.  

i) O aluno/Atleta ou torcida que cometer o ato preconceituoso (homofobia discriminação 

racial etc..) acarretará uma multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil 

reais) e mais 5 cestas básicas no valor de R$ 70,00 (setenta reais), somada à uma ação 

social que será decidida posteriormente entre o DCE UNITAU e a entidade que se 

envolveu em tal situação.   
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Parágrafo primeiro: É de total responsabilidade dos D.A’s, C.A’s e Atléticas o pagamento das 

taxas referidas aos artigos deste capítulo. 

 

Parágrafo segundo: Todas as multas referidas nesse regulamento, deverão ser pagas ou 

acordadas até o dia 30 de Setembro de 2016. 

 

VI. Inscrições 

 

a) A ficha de inscrição deverá ser entregue EM DUAS VIAS até as 22 horas do dia 03 de 

Maio do corrente ano NA SEDE DO DCE - UNITAU. 

 

VII. Quanto às modalidades 

 

a) Todas as equipes deverão seguir os seguintes padrões: 

 

Modalidade 
Máximo de atletas 

na súmula 

Mínimo de atletas em 

quadra ou campo 

Máximo de atletas em 

quadra 

Futsal 12 3 5 

Handebol 14 5 7 

Basquete 12 5 5 

Voleibol 14 6 6 

Futebol Campo 20 8 11 

Futebol Society 14 7 7 

 

b) Todas as regras a serem seguidas serão as regras oficiais de cada modalidade, exceto os 

tempos de realização dos jogos, ou os pontos no caso do vôlei e tênis de mesa, ficando os 

tempos e pontuação na seguinte disposição: 

 

Modalidade Tempo Pontuação 

Futsal 2 tempos de 10 minutos - 

Handebol 2 tempos de 10 minutos - 

Basquete 2 tempos de 10 minutos - 

Voleibol - 2 sets de 21 pontos/ 1 set de 15 pontos 

Futebol Society 2 tempos de 15 minutos - 

Futebol Campo 2 tempos de 20 minutos - 

Tênis de Mesa - 5 sets de 11 pontos 

Truco - 3 quedas de 12 pontos 

Dominó - 3 quedas 

Xadrez - - 

Dama  - - 

Poker - - 

Boliche - 1 queda  
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c) Caso haja empate no tempo regulamentar o vencedor será decidido conforme a tabela 

abaixo: 

 

 

Modalidade Desempate 

Futsal 3 cobranças de pênaltis, persistindo empate, cobranças alternadas 

Handebol 3 cobranças de 7 metros, persistindo empate, cobranças alternadas 

Basquete  1(um) minuto cesta de ouro, persistindo empate, 3 lances livres. 

Futebol Society 3 cobranças de pênaltis, persistindo empate, cobranças alternadas 

Futebol Campo  5 cobranças de pênaltis, persistindo empate, cobranças alternadas 

 

 

 

 

VIII. Premiação 

 

a) Por modalidade: 

 

1º Colocado – Medalhas de ouro; 

2º Colocado – Medalhas de prata; 

3º Colocado – Medalhas de bronze. 

 

b) Premiação Geral: 

 

1º Colocado – Troféu; 

2ª Colocado  - Troféu; 

3ª Colocado – Troféu. 

 

 

 

Taubaté 06 de Maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto da Silva Jr.                                       Rafael Angelo Lobo Brito Daniel  

Presidente DCE UNITAU                                       Diretor de Esportes DCE UNITAU 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 52º JUTA 

 
Entidade: _________________________________________________________ 

 

 

 

Modalidade Masculino Feminino 

Atletismo - 100m rasos   

Atletismo - 1500m rasos   

Atletismo - arremesso de peso   

Atletismo - revezamento 4x100m rasos   

Atletismo - salto em distância   

Basquete   

Bilhar   

Boliche   

Damas   

Dominó   

Futebol Campo   

Futebol Society   

Futsal   

Handebol   

Natação - 50m livres   

Natação - revezamento 4x50m livre   

Poker   

Tênis de mesa   

Truco   

Voleibol   

Xadrez   

  

 

Por meio dessa, venho confirmar inscrição do C.A/D.A ou Atlética no 52º JUTA. 

 
 

 

 

Presidente     Diretor de Esportes 

 

 

 

C.A/D.A OU Atlética 
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Por meio dessa, venho confirmar inscrição do C.A/D.A ou Atlética no 52º JUTA. 

 
 

 

 

Presidente     Diretor de Esportes 

 

 

 

C.A/D.A OU Atlética 

 

 

 

 

 

 


