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Regulamento Geral dos 23º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná 
(JOSUEPAR 2014) 

 
Artigo 1º - PRINCÍPIOS GERAIS e OBJETIVOS:  

1. Os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR) são compostos 
por competições de diversas modalidades esportivas disputadas pelos servidores (agentes 
universitários e docentes) das universidades estaduais do estado do Paraná. 

2. Disputados desde 1992, os JOSUEPAR tem como objetivos: 

a) Proporcionar a participação dos servidores das Universidades Estaduais do Paraná em 
atividades esportivas; 

b) Promover a integração dos servidores das Universidades Estaduais do Paraná; 
c) Oportunizar o desenvolvimento da consciência para a prática de atividade física permanente; 
d) Desenvolver intercâmbios culturais, esportivos, artísticos e científicos entre as Universidades 

Estaduais do Paraná. 

3. Os 23º Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR 2014) serão 
organizados e terão como anfitriã a Universidade Estadual de Maringá (UEM), que realizará os 
Jogos no período de 25 a 28 de setembro de 2014 na cidade de Maringá, PR.  

4. Os JOSUEPAR 2014 contarão com a participação das sete Universidades Estaduais do Estado 
do Paraná: 

• Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
• Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
• Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
• Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 
• Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 
• Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
• Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

 

Artigo 2º - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:  

1. Os JOSUEPAR 2014 serão administrados por uma Comissão Central Organizadora (CCO), 
composta por servidores da UEM. 

2. Compõem a estrutura organizacional os seguintes órgãos e comissões específicas: 

Presidente; Coordenação Geral; Secretaria geral; Comissão técnica; Comissão de finanças; 
Comissão de divulgação; Comissão de transporte; Comissão de recepção; Comissão de cerimonial; 
Comissão de segurança; Comissão de alojamento; Comissão de alimentação; Comissão médico-
hospitalar; Comissão de serviços gerais. 

3. As comissões previstas neste artigo serão constituídas por servidores indicados pelo Presidente 
da Comissão Central Organizadora, à qual compete:  

a) Elaborar o projeto do evento; 
b) Constituir as comissões específicas; 
c) Apresentar o Regulamento dos jogos; 
d) Convocar reuniões e o congresso técnico; 
e) Organizar o evento; 
f) Elaborar relatórios. 

 

Artigo 3º - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃ O: 

1. São requisitos para a inscrição das IES: 

a) Estar de acordo com este Regulamento; 



b) Enviar à CCO uma relação com o número total de participantes da Instituição até o dia 31 de 
julho de 2014 . 

c) No primeiro dia de realização do evento, entregar à CCO uma relação geral dos servidores 
da IES inscritos nos Jogos, contendo: nome do servidor, sexo, número de registro na 
Instituição e o número do Registro Geral (RG) assinada pelo Pró-Reitor (a) de Recursos 
Humanos. 

2. Podem participar dos JOSUEPAR 2014 servidores (agentes universitários e docentes), de todos 
os setores e campi das IES, contratados por meio de concurso público ou teste seletivo, com 
matrícula da Universidade, idade mínima de 18 anos e pertencente ao quadro de pessoal da ativa 
ou de aposentados, sendo proibida a participação de alunos, prestadores de serviços, e estagiários 
das Universidades. 

3. Somente será permitida a participação de servidores que estejam em plenas condições de saúde, 
física e mental, para a prática esportiva, isentando os organizadores de qualquer responsabilidade 
decorrente de situação pré-existente. 

4. Os servidores inscritos nos JOSUEPAR 2014 podem participar em todas as modalidades desde 
que respeitem os regulamentos (geral e específico).  

5. Antes do início de cada competição é necessária a apresentação de um documento oficial e 
original com foto de cada servidor para comprovar sua identidade. 

 

Artigo 4º - RECURSOS FINANCEIROS  

1. Os recursos para a organização dos JOSUEPAR 2014 deverão ser arrecadados de todas as 
Universidades participantes para cobrir as despesas com: alimentação, arbitragem, locação de 
espaços e premiação. 

2. As despesas com alimentação serão divididas proporcionalmente entre as universidades de 
acordo com o número de participantes. As demais despesas serão divididas igualmente. 

3. Os recursos para a compra de material esportivo, material de expediente, materiais de primeiros 
socorros e outras despesas eventuais deverão ser arrecadados exclusivamente pela universidade 
anfitriã. 

4. A universidade anfitriã e as demais universidades podem pleitear recursos (doações, apoios, 
patrocínios) com órgãos oficiais, sindicatos, associações e empresas. Caso conquiste esses 
recursos, os mesmos deverão ser debitados do montante que cada universidade deverá repassar à 
universidade anfitriã. 

 

Artigo 5º - CONGRESSO TÉCNICO:  

1. O Congresso Técnico será realizado em 10/06/2014 às 14 horas na Sede Social da Associação 
dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá (ADUEM), Rua Alencar de Oliveira Paiva s/n, 
Maringá, PR. É indispensável a presença de, no mínimo, um representante de cada IES neste 
Congresso. 

2. A pauta do Congresso Técnico será a seguinte: a) definição do período de realização dos Jogos; 
b) análise e discussão do regulamento; c) informes da logística (alojamento, cronograma, locais de 
competição); d) discussão dos custos (alimentação, arbitragem, premiação); e) confirmação das 
modalidades em disputa e f) sorteio dos confrontos. 

 

Artigo 6º - DESFILE DE ABERTURA:  

1. Os JOSUEPAR 2014 iniciarão com um desfile de abertura, sendo obrigatória a participação de 
todas as Universidades inscritas com 10 atletas uniformizados e com a bandeira da Instituição. 

2. O desfile de abertura será realizado no dia 25 de setembro de 2013, às 18 horas nas 
dependências do Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro, da Vila Olímpica de Maringá, Rua Demétrio 
Ribeiro, 1, Zona 7, Maringá, PR. 



Artigo 7º - MODALIDADES:  

1. As modalidades que estarão em disputa nos JOSUEPAR 2014 e o limite máximo* de servidores 
que poderão ser inscritos em cada uma delas serão os seguintes: 
 

Modalidade  Masculino  Feminino  Livre  
Atletismo 14 14 --- 

Basquete 10 --- --- 

Bocha 1 dupla --- --- 

Bolão 8 8 --- 

Boliche 6 6 --- 

Canastra 1 dupla 1 dupla --- 

Dama 1 1 --- 

Dominó 1 dupla 1 dupla --- 

Futebol Suíço Livre 12 --- --- 

Futebol Suíço Sênior** 12 --- --- 

Futebol Suíço Meio Século** 12 --- --- 

Futsal** 10 --- --- 

Malha 2 duplas --- --- 

Natação 14 14 --- 

Peteca 1 dupla 1 dupla --- 

Sinuca 3 --- --- 

Tênis de Campo --- --- 2 livre  

Tênis de Mesa 2 2 --- 

Truco 2 duplas 2 duplas --- 

Vôlei de Praia 1 dupla 1 dupla --- 

Voleibol 10 10 --- 

Xadrez --- --- 2 livre 
*Não haverá jogador reserva, exceto para as modalidades coletivas: Basquete, Futsal, Futebol Suíço e Voleibol. 
 ** Futsal Masculino: acima de 35 anos (nascidos até 1979) 
    Futebol Suíço Sênior: acima de 40 anos de idade (nascidos até 1974) 
    Futebol Suíço Meio Século: acima de 50 anos (nascidos até 1964) 
 
Artigo 8º - SISTEMAS DE DISPUTA:  

1. A forma de disputa dos JOSUEPAR 2014 será a seguinte, salvo especificidade da modalidade: 

a) 3 ou 4 equipes: Sistema de rodízio completo. 

b) 5 equipes: Sistema de eliminatória simples, com disputa de 3º lugar. 

c) 6 equipes: 2 grupos com 3 equipes, com rodízio completo no grupo, e final direta 
entre os primeiros colocados de cada grupo, sem decisão de 3º lugar. 

2. Para as modalidades coletivas, cujos sorteios para definição das disputas já foram realizados, 
haverá tolerância máxima de 15 minutos para o início dos primeiros jogos de cada etapa. 

3. Para as modalidade cujos sorteios para definição de chaves e grupos sejam realizados no dia da 
competição, haverá tolerância máxima de 15 minutos para o comparecimento dos jogadores. Após 
este limite o sorteio deverá ser realizado considerando somente os jogadores presentes. Em 
seguida a competição deverá iniciar e não será permitida a inclusão de outros jogadores. 

 

 



Artigo 9º - SISTEMA DE DESEMPATE:  

1. Quando houver necessidade de desempate entre duas ou mais equipes ou atleta, e, respeitadas 
as particularidades de cada modalidade, o sistema a ser utilizado, sucessivamente, será: 

a) Confronto direto; 
b) Maior número de vitórias; 
c) Saldo de pontos ou gols; 
d) Pontos ou gols a favor; 
e) Sorteio. 

 
Artigo 10º - PREMIAÇÃO:  

1. Cada universidade receberá um troféu de posse definitiva como premiação pela participação no 
evento, não havendo a designação de campeão geral do evento. 

2. Para cada modalidade será entregue uma placa adesiva a ser fixada no troféu aos classificados, 
até o terceiro lugar. 

3. Serão entregues medalhas aos participantes classificados até o terceiro lugar em cada 
modalidade de acordo com o número de participantes estabelecido no Artigo 7º. 

 

Artigo 11º - COMISSÃO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA:  

1. Quando necessário a CCO deverá designar uma Comissão de Justiça e Disciplina (CJD), para 
apreciar as ocorrências disciplinares dos JOSUEPAR 2014, sendo composta por um representante 
de cada IES.  

 

Artigo 12º. - PENAS DISCIPLINARES:  

1. O servidor que cometer atitude anti-desportiva, ameaças, ofensas ou agressão contra outros 
servidores, comissão organizadora ou arbitragem, antes, durante ou após a partida, estando ou não 
competindo, poderá sofrer as seguintes punições a ser definida pela CJD: 

a) Advertência. 
b) Eliminação imediata da competição. 
c) Suspensão de participação nos próximos JOSUEPAR por período a ser definido.  
d) Registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil. 

2. Será aplicada a pena de suspensão por modalidade, conforme segue: 

a) Basquete e Voleibol: o atleta ou técnico desqualificado fica automaticamente suspenso da 
próxima partida; 

b) Futsal e Futebol Suíço: o atleta ou técnico que receber o cartão vermelho fica 
automaticamente suspenso da próxima partida. 

 
Artigo 13º - REGULAMENTAÇÃO DESPORTIVA:  
 
1. Nos JOSUEPAR 2014 são aplicadas as regras oficiais de cada modalidade, salvo o constante 
neste regulamento. 
 
Artigo 14º - ATLETISMO:  

1. A modalidade atletismo será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. Cada Universidade pode inscrever no máximo 2 atletas por prova e uma equipe por revezamento. 

3. Cada atleta pode competir em no máximo 3 provas individuais e 1 revezamento. 

4. A modalidade será regida pelas regras oficiais da Associação Internacional das Federações de 
Atletismo (IAAF) versão oficial brasileira da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), salvo o 
que constar neste regulamento. 



5. O sistema de disputa será: para as provas de corrida disputada final direta por tempo em todas as 
provas. Para as provas de arremesso e lançamento serão realizadas 3 tentativas para cada atleta. 

6. As inscrições para as provas iniciam trinta minutos antes do horário previsto e encerrarão quinze 
minutos antes do horário da prova. 

7. Todas as provas acontecerão independentes do número de servidores e instituições inscritas.  

8. As provas a serem disputadas no atletismo são: 

PROVAS DE PISTA / CORRIDAS PROVAS DE CAMPO 
• 100m rasos • Arremesso do peso 
• 400m rasos • Lançamento do dardo 
• 3.000m rasos • Lançamento do disco 
• Revezamento 4x100m • Salto em distância 

 

9. A pontuação para efeito de classificação final na modalidade será a seguinte: 

• 1º lugar na prova: 10 pontos • 4º lugar na prova: 3 pontos 
• 2º lugar na prova: 6 pontos • 5º lugar na prova: 2 pontos 
• 3º lugar na prova: 4 pontos • 6º lugar na prova: 1 ponto 

A contagem de pontos nas provas de revezamento serão computadas em dobro. 
 

Artigo 15º - BASQUETEBOL:  

1. A modalidade basquetebol será regida na íntegra pelas regras oficiais da Confederação Brasileira 
de Basquetebol (CBB). 

2. O sistema de disputa será de acordo com o artigo 8º. 

 

Artigo 16º - BOCHA:  

1. A modalidade bocha será disputada somente na categoria masculina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade poderá inscrever somente uma dupla. 

3. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
duplas 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6, 7 ou 8 
duplas 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). Sistema e rodízio 
completo em cada grupo. Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

c) Com 9 ou mais 
duplas 

Divide-se os jogadores em grupos com 3 ou 4 duplas (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo. Semifinal entre os primeiros 
colocados de cada grupo. Final entre os vencedores das semifinais e 
disputa de 3º lugar entre os perdedores das semifinais. 

4. Os critérios para definição dos grupos e classificação para as semifinais será: 

a) Com 9 duplas Dividi-se em 3 grupos com 3 duplas. Classificam-se os 1º colocados de cada 
grupo mais o melhor 2º colocado entre os grupos. 

b) Com 10 duplas Dividi-se em 2 grupos com 3 duplas (A e B) e 1 grupo com 4 duplas (C).  
Classificam-se os 1º colocados dos grupos A e B e os 1º e 2º colocados do 
grupo C. 

c) Com 11 duplas Dividi-se em 2 grupos com 4 duplas (A e B) e 1 grupo com 3 duplas (C).  
Classificam-se os 1º colocados dos grupos A, B e C e 2º melhor colocado 
entre os grupos A e B. 

d) Com 12 duplas Dividi-se em 4 grupos com 3 duplas. Classificam-se os 1º colocados de cada grupo. 



5. Nos JOSUEPAR 2014 a cancha para a competição da bocha será de areia, sendo utilizada duas 
canchas simultaneamente para realizar a competição. 

6. Cada partida é disputada em melhor de três jogos, ou seja, dois jogos vencedores, com 24 
pontos. 

7. Cada dupla tem direito a lançar 4 bochas em cada jogada, sendo 2 lançamentos para cada 
jogador. 

8. O árbitro deve fazer o sorteio para definir qual dupla inicia a jogada lançando sua bocha. 

9. A partida é iniciada com o lançamento do bolim pelo jogador que iniciará o jogo. 

10. Após o lançamento do bolim um dos integrantes da dupla sorteada para iniciar a partida deverá 
lançar a primeira bocha. Na seqüência, um dos integrantes da dupla adversária deverá lançar sua 
primeira bocha. 

11. A partir do terceiro lançamento a bocha deverá ser lançada pela dupla cuja bocha já lançada 
esteja mais distante do bolim.  

12. Uma equipe marca 2 pontos a cada bocha que estiver mais próxima do bolim em relação às 
bochas do adversário. 

13. Durante o lançamento da bocha, o jogador não pode apoiar o pé nem a mão sobre as tábuas. 
Se isso ocorrer, a dupla será punida com a perda de 2 pontos. 

14. Durante o lançamento não se permite aos jogadores ultrapassarem a linha de lançamento com o 
pé de apoio e em contato com o terreno. Se isso ocorrer, a dupla será punida com a perda de 2 
pontos. 

15. Os atletas devem permanecer na cabeceira desde o início da jogada até o término do 
lançamento das bochas de cada jogador. 

 

Artigo 15º - BOLÃO:  

1. A modalidade bolão será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é por equipe. Cada equipe será composta por 8 jogadores, sendo computados os 6 
melhores resultados. 

2. Cada jogador deve arremessar 20 bolas válidas, sendo que a primeira bola de cada prancha é 
livre, exceto se derrubar 9 pinos. 

3. São realizadas quatro séries de cinco arremessos por atleta. 

4. As equipes devem se apresentar uniformizadas, ou seja, camisas iguais e obrigatoriamente 
calçando tênis. 

5. Na pista (prancha) somente deve permanecer o jogador da vez e o técnico. 

6. A modalidade de bolão será disputada em duas fases: na primeira, todas as Universidades 
participarão. 

7. As três equipes que somarem mais pontos, considerando a contagem dos seis maiores 
pontuadores, passam para a segunda fase. 

8. As três equipes melhores classificadas devem realizar uma nova rodada, seguindo a mesma 
forma da fase anterior. 

9. Na segunda fase, é declarada campeã a equipe que obtiver a maior pontuação na segunda fase; 
vice-campeã a equipe que obtiver a segunda melhor pontuação e terceira colocada a equipe que 
obtiver a terceira melhora pontuação. 

10. Havendo empate no número de pontos entre as equipes (em qualquer fase) será considerada 
vencedora a equipe que tiver o maior número de lançamentos com 9 pinos. Persistindo o empate, 
deve ser considerada vencedora a equipe que tiver o maior número de lançamentos com 8 pinos, e 
assim sucessivamente. 



Artigo 16º - BOLICHE:  

1. A modalidade boliche será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é por equipe. Cada equipe é composta por 6 jogadores, sendo computados os pontos 
de todos os jogadores. 

3. A modalidade será disputada em duas etapas. Na primeira etapa todas as equipes realizam uma 
passagem, classificando-se as três IES melhores colocadas. Na segunda etapa as equipes 
classificadas realizam nova passagem, sagrando-se campeã da modalidade a de maior pontuação 
nesta fase. 

4. Caso haja empate no número de pinos derrubados, em qualquer uma das etapas, os critérios de 
desempate utilizados na modalidade serão: a) Maior número de Strikes; b) Maior número de Spares. 

 

Artigo 17º - CANASTRA:  

1. A modalidade canastra será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade pode inscrever uma dupla feminina e uma dupla 
masculina. 

3. O sistema de disputa será de rodízio completo em grupo único independente do número de 
inscritos. 

4. É obrigatória a marcação da pontuação final de cada partida. 

5. O baralho deve ter 104 cartas. 

6. As partidas são consideradas encerradas quando uma das duplas atingir um mínimo de três mil 
pontos. 

7. Caso houver empate na partida, o resultado final deve ser decidido em mais uma carteada; 

8. São expressamente proibidos comentários e sinais no decorrer do jogo; 

9. Não é permitida uma segunda opção quando o jogador manifestar intenção de comprar do 
baralho ou do lixo; 

10. Não é permitido olhar a boca do baralho depois de embaralhar; 

11. Não é permitida a compra ou descarte antecipado de cartas; 

12. O jogador deve aguardar sua vez para o descarte e para a troca do três vermelho; 

13. Caso, no decorrer da carteada, restar uma só carta no baralho para a compra e essa carta for 
um três vermelho e o comprador somente tiver uma carta na mão,colocada ou não, deve ser 
considerada encerrada a cartada, não considerando o “bate”; 

14. Quando acabar o baralho, o morto vai para a mesa. 

15. Quem não pegar o morto perde 100 pontos. 

16. A colocação de um coringa por carteada pode ser realizada no momento em que o jogador 
achar conveniente, sempre antes do descarte, sem necessidade da colocação de mais uma carta; 

17. Não será permitida a jogada “lavadeira”; 

18. O descarte para a troca do três vermelho somente é permitido na vez; caso contrário deve ser 
descartado na próxima oportunidade; 

19. O abandono da mesa antes do término da partida tem como conseqüência a eliminação da 
dupla do torneio, bem como a anulação das partidas já disputadas; 

20. A dupla que infringir um dos artigos deste Regulamento perde cem pontos; 

21. Os valores da pontuação são: a) canastra limpa: 200 pontos; b) canastra suja: 100 pontos; c) 
três vermelho: 100 pontos, desde que haja canastra, caso contrário, pagará 100 pontos; d) “Bate”: 
100 pontos; e) cartas na mão: 10 pontos cada. 



22. Após o encerramento de uma carteada, se o jogador permanecer com um três preto na mão, 
deve pagar cem pontos, não contando como carta normal; 

23. Quando o jogador tiver apenas uma carta na mão e seu adversário descartar uma carta 
colocada, esse jogador pode optar por pegar a “mesa” ou não; 

24. A conferência do baralho é permitida às duas duplas antes do início da partida; 

25. O coringa descartado somente pode ser comprado se o “mão” tiver par; 

26. A contagem de pontos deve ser feita em montes de dez cartas; 

27. As reclamações devem ser feitas diretamente ao coordenador, não sendo permitida a discussão 
entre os concorrentes; 

28. As cartas, em número de onze, são distribuídas sempre pela direita do carteiro; o jogador da 
esquerda deve fazer dois “mortos” com onze cartas cada; 

 

Artigo 18º - DAMA:  

1. A modalidade Dama será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é individual. Cada Universidade pode inscrever apenas 1 servidor em cada categoria. 

3. O sistema de disputa será de rodízio completo em grupo único independente do número de 
inscritos. 

4. O jogo é disputado em melhor de 3 partidas. 

5. As pedras marcham para frente, para a direita ou para a esquerda sobre as casas escuras. 

6. Os lances são iniciados pelas pedras brancas, tendo à esquerda a grande diagonal escura. 

7. A tomada é obrigatória, pra frente ou para trás, ou em seguimento. 

8. Caso, no mesmo lance, oferecer-se mais de um modo de tomar, é obrigatório o lance que 
envolve o maior número de peças. 

9. A pedra que, em tomada sucessiva, não parar na última travessa, não será promovida a Dama. 

10. As pedras ou Dama têm o mesmo valor para tomar ou ser tomada. 

11. Na tomada sucessiva, a pedra ou Dama não pode tomar uma peça duas vezes. 

12. As peças somente são retiradas do tabuleiro depois de completado o lance da tomada. 

13. Peça tocada é peça jogada. 

14. O lance é concluído assim que o jogador soltar a peça. 

15. Para arrumar as peças durante a partida, o adversário deve ser avisado com a palavra “arrumo”; 

16. É considerada empatada a partida nos seguintes casos: a) quando ambos os jogadores 
concordarem, por escrito ou verbalmente, inclusive antes de iniciá-la; b) repetição da mesma 
posição por três vezes; c) decorridos quinze lances sem tomada ou movimento de pedra. 

17. A partida termina nas seguintes condições; a) se o adversário perder todas as suas peças ou 
não puder movimentá-la; b) a qualquer momento, por abandono de um dos jogadores; c) quando 
um dos jogadores vencer duas partidas na disputa de melhor de três partidas. 

 

Artigo 19º - DOMINÓ:  

1. A modalidade Dominó será disputada nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade pode inscrever apenas uma dupla em cada categoria. 

3. O sistema de disputa será de rodízio completo em grupo único independente do número de 
inscritos. 



4. O jogo é constituído de várias partidas. A partida é considerada encerrada quando um dos 
jogadores ficar sem nenhum dominó para colocar em jogo ou o jogo ficar trancado. 

5. O jogador que atingir cem ou mais pontos negativos perde o jogo. 

6. O jogador só pode passar se não houver peças para comprar. 

 

Artigo 20º - FUTEBOL SUIÇO:  

1. A modalidade Futebol Suíço é regida pelas regras do livro: Futebol Suíço: “Uma Opção de Lazer” 
de Ariobaldo Frisselli (1999), salvo o que constar neste regulamento. 

2. O sistema de disputa será de acordo com o artigo 8º. 

3. Quando a partida disputada fizer parte de um sistema de rodízio (na fase classificatória), a vitória 
somará 3 pontos par a equipe vencedora; empate somará 1 ponto para cada equipe e derrota não 
somará ponto. 

4. Em caso de empate, nas fases eliminatórias, exceto o jogo final, deve ser cobrada uma série de 
três penalidades máximas alternadas, com jogadores diferentes e que participaram da partida até o 
final; b) Persistindo o empate, serão cobradas penalidades máximas alternadas, com jogadores 
diferentes, até que se obtenha o vencedor. 

5. Em caso de empate no jogo final deve haver prorrogação de 10 minutos, dividida em 2 períodos 
de 5 minutos cada; d) caso persista o empate na partida de que trata o inciso anterior, devem ser 
cobradas penalidades máximas conforme o previsto nos incisos no parágrafo anterior. 

6. A partida é jogada por duas equipes formadas por um numero máximo de 8 jogadores cada uma, 
dos quais, um deve jogar como goleiro. 

7. A partida não deve iniciar com menos de 5 atletas. Caso uma das equipes fique com menos de 5 
jogadores durante o jogo, a partida deverá ser encerrada. 

8. No transcorrer da partida, cada equipe pode realizar número ilimitado de substituições, inclusive 
podendo retornar como substituto o atleta antes substituído. 

9. Não é permitido o uso de chuteiras de trava. 

10. Para as categorias Livre e Sênior o tempo regulamentar é de 2 períodos de 30 minutos de 
duração, com intervalo de 10 minutos. Para a categoria Meio Século é de 2 tempos de 25 minutos, 
com 15 minutos de intervalo. 

11. A distância mínima obrigatória dos atletas para o inicio ou reinicio da partida e para as demais 
reposições de bola em jogo, deve ser de 6 metros. 

12. A partir da sexta falta acumulativa, incluído esta, por período, são cobradas com um “Tiro Livre 
Direto”, à distância de doze 12 metros da meta infratora. Caso a infração ocorra a uma distância 
inferior a 12 metros a equipe beneficiada pode optar pela cobrança do local onde a falta ocorreu ou 
pela marca dos 12 metros. 

13. A reposição de bola em jogo por meio do “Tiro de Meta” deve ser executado somente pelo 
goleiro e com as mãos. 

14. A modalidade Futebol Suíço é disputada por meio das seguintes categorias: 

a) Categoria Livre: sem limite de idade; 
b) Categoria Sênior: para os nascidos no ano de 1973 ou anteriores; 
c) Categoria Meio Século: para os nascidos no ano de 1963 ou anteriores. 

15. Para o grupo Meio Século, o goleiro pode ser nascido no ano de 1969 ou anteriores. 

 

Artigo 21º - FUTSAL:  

1. A modalidade futsal será disputada somente na categoria masculina. 

2. O sistema de disputa será de acordo com o artigo 8º. 



3. Podem participar do futsal somente servidores que tenham no mínimo 35 anos de idade, 
nascidos no ano de 1979 ou anteriores. 

4. A modalidade futsal será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Futsal 
(CBFS), salvo o que constar neste regulamento. 

5. Quando a partida disputada fizer parte de um sistema de rodízio (na fase classificatória), a vitória 
somará 3 pontos par a equipe vencedora; empate somará 1 ponto para cada equipe e derrota não 
somará ponto. 

6. Em caso de empate, nas fases eliminatórias, exceto o jogo final, deve ser cobrada uma série de 
três penalidades máximas alternadas, com jogadores diferentes e que participaram da partida até o 
final; b) Persistindo o empate, são cobradas penalidades máximas alternadas, com jogadores 
diferentes, até que se obtenha o vencedor. 

7. Em caso de empate na partida final, deve haver prorrogação de 10 minutos em dois (2) tempos 
de cinco minutos cada; caso persista o empate serão cobradas penalidades máximas conforme o 
previsto nos incisos anteriores. 

 
Artigo 22º - MALHA:  

1. A modalidade Malha será disputada somente na categoria masculina.  

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade poderá inscrever até 2 duplas. 

3. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
duplas 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6, 7 ou 8 
duplas 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). Sistema e rodízio 
completo em cada grupo. Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

c) Com 9 ou mais 
duplas 

Eliminatória Simples com disputa de 3º lugar entre os perdedores das 
semifinais. 

4. Na competição com 6 ou mais duplas, quando uma IES tiver duas duplas inscritas, deverá haver 
sorteio para colocar cada dupla em um grupo diferente. 

5. Nos JOSUEPAR 2014 será utilizada apenas uma cancha/quadra para realizar a competição. 

6. Cada partida é disputada em melhor de três jogos, ou seja, dois jogos vencedores, com 24 
pontos. 

7. A pontuação em cada jogo é a seguinte: 
a) Derrubar o pino = 6 pontos. 
b) Aproximar-se do pino = 2 pontos. 

8. Uma equipe marca 4 pontos se suas duas malhas estiverem mais próximas do pino em relação 
às malhas do adversário. Caso apenas uma de suas malhas esteja mais próxima do pino em 
relação às duas malhas do adversário, a dupla conquistará apenas 2 pontos. 

9. Antes do início de cada partida o árbitro fará o sorteio para a definição da equipe que deve iniciar 
o jogo. 

10. No transcorrer das partidas, o direito de saída cabe sempre ao atleta da equipe que arremessar 
sua malha mais próxima do pino. 

11. Em cada jogo são efetuados o lançamento de duas malhas pelo mesmo atleta intercalados 
pelos atletas da outra equipe. 

12. Os arremessos são anulados e a malha retirada do campo pelo árbitro, se: 

a) o atleta arremessar a malha sem a autorização do árbitro, no início da partida; 
b) o atleta arremessar a malha fora de sua vez; 



c) o atleta arremessar a malha e seu companheiro ou adversário se encontrar dentro do 
campo; 
d) a malha tocar ou transpuser a faixa lateral do campo, existente no lado em que foi 
arremessada; 
e) a malha, por qualquer motivo, ultrapassar da outra cabeceira do campo, mesmo que volte 
dentro dos limites legais; 
f) a primeira malha, arremessada pela jogada, ainda não tiver parado no campo; 
g) o árbitro se encontrar dentro da roda, no exercício das suas funções em decorrência da 
jogada anterior. 
 

13. A malha deverá ser devolvida para o novo arremesso, se: 

a) se arremessada, ou estiver em movimento, venha a se quebrar, de modo que comprometa 
as condições para o jogo, a critério do árbitro; 
b) no momento em que o atleta arremessar a malha, foi importunado por barulho, palavras ou 
gestos, por parte atleta adversário; 
c) no momento em que o atleta arremessar a malha ou esta, já tenha sido arremessada, o 
pino existente na cabeceira fronteira em que se encontra, caia, por ação do vento, ou por 
qualquer outro motivo alheio à participação do atleta disputante; 
d) a malha arremessada pelo atleta tocar, durante sua trajetória, em pessoas ou animais que, 
porventura, venha a atravessar o campo, ou em qualquer outro corpo estranho atirado no 
campo; 

14. Para entrar no campo, a fim de fazer permuta de cabeceira com seu companheiro, o atleta deve 
ser autorizado pelo árbitro. 

15. A permuta de um atleta situado em uma cabeceira do campo com seu companheiro de outra 
cabeceira deve ser efetuada somente uma vez por partida. 

16. No transcorrer da partida, os atletas somente podem penetrar na roda para recolher as malhas, 
quando a jogada for dada por encerrada e a última malha arremessada já tenha parado ou 
ultrapassado a faixa transversal, e anunciados os pontos. 

17. Quando o árbitro estiver medindo a distância das malhas com o compasso, para a atribuição 
dos pontos, essas malhas não podem ser recolhidas ou tocadas, antes da deliberação do árbitro. 

18. O atleta que estiver autorizado pelo árbitro a realizar a permuta de cabeceira de campo e 
atravessar a faixa transversal para esse fim, não poderá voltar atrás, devendo completar a permuta. 

19. A equipe que vencer um jogo por WxO, tem a seu favor o escore de 24x00. 

 

Artigo 23º - NATAÇÃO:  

1. A modalidade Natação será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é individual. Cada Universidade pode inscrever até 2 atletas por prova e uma equipe 
por revezamento. 

3. Cada atleta pode competir em até 3 provas individuais, além do revezamento. 

4. A modalidade será regida pelas regras oficiais da Federação Internacional de Natação (FINA), 
salvo o que constar neste regulamento. 

5. As provas de natação, para atletas do sexo masculino e feminino, são as seguintes: 

a. 25 metros: borboleta, costas, livre e peito; 
b. 50 metros: borboleta, costas, livre e peito; 
c. Revezamento 4x25 metros estilo livre; 
d. Revezamento 4x25 metros estilo livre, categoria mista (2 atletas masculino e 2 atletas 

feminino) 

6. Todas as provas acontecerão independentes do número de servidores e instituições inscritas.  



7. As inscrições para as provas iniciam trinta minutos antes do horário previsto e encerrarão dez 
minutos antes do horário da prova. 

8. A pontuação para efeito de classificação final na modalidade será a seguinte: 

• 1º lugar na prova: 10 pontos; 
• 2º lugar na prova: 6 pontos; 
• 3º lugar na prova: 4 pontos; 
• 4º lugar na prova: 3 pontos; 
• 5º lugar na prova: 2 pontos; 
• 6º lugar na prova: 1 ponto. 

9. A contagem de pontos nas provas de revezamento serão computadas em dobro. 

 
Artigo 24º - PETECA:  

1. A modalidade Peteca será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade pode inscrever uma dupla feminina e uma dupla 
masculina. 

3. O Sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
duplas 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6 duplas Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo.  
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

4. A modalidade será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Peteca (CBP), 
exceto que: 

a) Os jogos são disputados em melhor de três sets, ou seja, dois sets vencedores, com doze (12) 
pontos. 

b) Todos os sets serão disputados no sistema de ponto corrido, sem vantagem. 

c) Em todo set é obrigatório abrir 2 pontos e vantagem para vencer (Ex: 13x11; 14x12; 15x13). 

d) Cada equipe tem direito a um pedido de tempo por set, que não devem exceder 30 segundos, 
após a concessão pelo árbitro da partida. 

 

Artigo 25º - SINUCA:  

1. A modalidade Sinuca será disputada somente na categoria masculina. 

2. A disputa é por equipe. A equipe é composta por 3 atletas. Cada Universidade poderá inscrever 
somente uma equipe. 

3. A modalidade Sinuca é regida pelas normas oficiais da Confederação Brasileira de Bilhar e 
Sinuca (CBBS), utilizando-se a Regra Inglesa. 

4. O Sistema de disputa será: 

a) Com 2, 3, 4 ou 5 
equipes: 

Sistema de rodízio completo entre as equipes em grupo único. 

b) Com 6 equipes: Divide-se as equipes em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo.  
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 



5. Para o confronto entre as equipes deve-se realizar sorteio para numerar os jogadores de cada 
equipe de 1 a 3. 

6. A disputa será entre os jogadores 1x1; 2x2 e 3x3 de cada equipe. 

7. Uma equipe ganha o jogo quando vencer 2 partidas.  

8. Caso uma equipe vença as duas primeiras partidas, a terceira partida não será realizada. 

9. Cada jogo é realizado em melhor de 3 partidas nas fases de rodízio e melhor de 5 partidas nas 
fases semifinal, final e disputa do 3º lugar. 

 

Artigo 26º - TÊNIS DE MESA:  

1. A modalidade Tênis de Mesa será disputada separadamente nas categorias masculina e 
feminina. 

2. A disputa é individual. Cada Universidade pode inscrever até 2 atletas na categoria feminina e até 
2 atletas na categoria masculina. 

3. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4, 5 ou 6 
jogadores 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 7 ou mais 
jogadores 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo.  
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

4. Na competição com 6 ou mais jogadores, quando uma IES tiver dois jogadores inscritos, deverá 
haver sorteio para colocar cada jogador em um grupo diferente. 

5. A modalidade de Tênis de Mesa será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de 
Tênis de Mesa – CBTM salvo o que está estabelecido neste Regulamento. 

6. Cada partida será composta pelo melhor de 3 sets nas fases de rodízio e melhor de 5 sets nas 
fases semifinal, final e disputa do 3º lugar. 

7. Cada set será composto pela disputa de 11 pontos.  

8. Após um dos jogadores iniciar o set realizando o saque, cada jogador tem o direito de realizar 2 
saques, procede-se a alternância de sacador.  

9. Este procedimento é realizado até o momento em que um dos jogadores chegue aos 11 pontos 
do set.  

10. No set, caso haja empate em 10 pontos, a alternância acontece com apenas um saque por 
jogador. Neste caso, o vencedor é aquele que conquistar 2 pontos de diferença.  

11. Após o encerramento de cada set há alternância de lado onde o jogador deverá atuar. 

 
Artigo 27º - TÊNIS DE CAMPO:  

1. A modalidade Tênis de Campo será disputada na categoria mista (masculino e feminino 
competem juntos). 

2. A disputa é individual. Cada Universidade pode inscrever até 2 servidores independente do sexo.  

3. A modalidade será regida pelas normas oficiais da Federação Paranaense de Tênis (FPT), salvo 
o que está estabelecido neste Regulamento. 

4. O tipo de piso utilizado na competição será piso duro (hard-court). 

 

 



5. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
jogadores 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6 ou mais 
jogadores 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo.  
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

6. As partidas serão disputadas em um set de 9 (nove) games. 

7. Em caso de empate em 8 (oito) games, o game seguinte será disputado no sistema tie-break. 

8. O confronto final de cada categoria será disputado em melhor de 3 sets de 6 (seis) games, sendo 
o ultimo set utilizado o sistema de SUPER TIE-BREAK (até 10 pontos), seguindo as regras oficiais 
da FPT. 

9. O aquecimento poderá ser realizado nas dependências do jogo, dependendo da disponibilidade 
da quadra. 

10. Em caso de empate em 40 a 40 no game haverá disputa com vantagem. 

11. Todos os atletas deverão jogar com uma camiseta de identificação da entidade. 

 

Artigo 28º - TRUCO:  

1. A modalidade Truco será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade pode inscrever até duas duplas femininas e duas 
duplas masculinas. 

3. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
duplas 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6 ou mais 
duplas 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo.  
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

4. Na competição com 6 ou mais duplas, quando uma IES tiver duas duplas inscritas, deverá haver 
sorteio para colocar cada dupla em um grupo diferente. 

5. O jogo é realizado em partida única. 

6. Um jogo termina quando uma das equipes atingir ou superar 12 pontos. 

7. As cartas são embaralhadas e cortadas a “seco”. 

8. O jogador que estiver à esquerda do carteador deverá realizar o corte. Não é permitido olhar ou 
retirar cartas do baralho neste momento. 

9. As cartas devem ser distribuídas uma a uma, no total de três para cada jogador, começando pelo 
primeiro jogador à direita do carteador, virando-se a primeira carta, após a distribuição. 

10. Não é permitido ao carteador olhar qualquer carta, que não sejam as suas, durante a 
distribuição. Caso isso ocorra a dupla será punida, com a perda do carteado e devendo ser 
computado 1 ponto à dupla adversária. 

11. É proibido a qualquer jogador realizar o jogo falado, ficando livre o uso de sinais tradicionais e 
outros. Caso isso ocorra a dupla será punida, com a perda do carteado e devendo ser computado 1 
ponto à dupla adversária. 



12. Durante a distribuição das cartas, caso um jogador receba mais de 3 cartas este deverá 
comunicar o fato antes do início da jogada. Neste caso o adversário deverá retirar a(s) carta(s) 
adicional(is) aleatoriamente. Caso o jogador utilize carta a mais durante o jogo a dupla será punida, 
com a perda do carteado e devendo ser computado 1 ponto à dupla adversária. 

13. Durante a distribuição das cartas, caso um jogador receba menos de 3 cartas este deverá 
comunicar o fato antes do início da jogada. Neste caso o carteador deverá distribuir a(s) carta(s) 
adicional(is) seguindo a mesma ordem utilizada anteriormente. 

14. No decorrer da partida, quando de uma trucada, não é permitido aos jogadores olharem as 
cartas do parceiro. 

15. Quando uma dupla estiver com onze pontos, é permitido aos seus componentes olharem as 
cartas do companheiro antes de “mandarem” o jogo. 

16. A ida, (jogada) na situação do parágrafo anterior, vale 3 pontos. 

17. Quando a partida estiver 11 a 11, não existe a troca de cartas. 

 

Artigo 29º - VOLEIBOL:  

1. A modalidade Voleibol será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A modalidade Voleibol será regida pelas normas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol 
(CBV), exceto que: o jogo será disputados em melhor de 3 sets de 25 pontos com tie-break de 15 
pontos quando necessário. 
3. O sistema de disputa será de acordo com o artigo 8º. 

 
 
Artigo 30º - VÔLEI DE PRAIA:  
1. A modalidade Vôlei de Praia será disputada separadamente nas categorias masculina e feminina. 

2. A disputa é em dupla. Cada Universidade pode inscrever uma dupla feminina e uma dupla 
masculina. 

3. A modalidade Vôlei de Praia será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV): exceto que: o jogo será disputado em set único de 21 pontos sem vantagem. 

4. O sistema de disputa será: 

a) Com 3, 4 ou 5 
duplas 

Sistema de rodízio completo em grupo único. 

b) Com 6 ou mais 
duplas 

Divide-se os jogadores em 2 grupos (por sorteio). 
Sistema e rodízio completo em cada grupo. 
Semifinal entre 1ºA x 2ºB e entre 2ºA x 1ºB. 
Final entre os vencedores das semifinais e disputa de 3º lugar entre os 
perdedores das semifinais. 

 
Artigo 31º - XADREZ:  

1. A modalidade Xadrez será disputada na categoria mista (masculino e feminino competem juntos). 

2. A disputa é individual. Cada Universidade pode inscrever até 2 servidores independente do sexo.  

3. A modalidade será regida pelas regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), 
salvo o que está estabelecido neste Regulamento. 

4. A forma de disputa será o Sistema Schuring com o tempo de 15 minutos, ou Sistema Suíço com 
tempo de 21 minutos dependendo do numero de jogadores inscritos. 

5. O sistema de emparceiramento e o número de rodadas do torneio será estabelecido pelos 
seguintes critérios: 

a) Com 2 jogadores, jogo de seis partidas; 
b) Com 3 ou 4 jogadores, Sistema Schuring em turno e returno; 



c) Com 5 a 8 jogadores, Sistema Schuring em turno único; 
d) Com 9 ou mais jogadores, Sistema Suíço em 7 rodadas. 

 
6. Os critérios de desempate para as competições disputa das pelo Sistema Suíço serão: 

a) Bucholz Medianos; b) Bucholz; c) Sonnenborn-Berger; d) Número de vitórias; e) Sorteio.  
 
7. Para as competições disputadas pelo Sistema Schuring os critérios de desempate serão: 

a) Confronto direto; b) Sonnenborn-Berger; c) Número de vitórias; d) Número de vitórias de 
negras; e) Sorteio. 
 

Artigo 32º - DISPOSIÇÕES GERAIS:  
1. Qualquer denúncia, protesto ou reclamação referente às disputas esportivas deve ser dirigida à 
CCO, por meio de documento protocolizado na secretaria da CCO até quatro horas após o 
encerramento da partida. 

2. A equipe que não se apresentar ao árbitro após a tolerância de 15 minutos perde os pontos da 
disputa e é desclassificada automaticamente da competição, tendo os resultados anteriores 
anulados. 

3. A CCO não pode alterar as escalas e tabelas de jogos para atender às necessidades particulares 
de qualquer Universidade ou servidor participante do evento. 

4. Fica expressamente proibida a entrada de técnicos ou atletas nas quadras, piscinas e pistas em 
que estiverem sendo realizadas as provas, salvo quando da participação na partida. O não 
cumprimento da determinação a que se refere este artigo implica na desclassificação do infrator, 
seja técnico ou atleta. 

5. Serão oferecidos alojamento e alimentação exclusivamente para servidores das Universidades 
que estejam participando dos Jogos na condição de atleta e dirigente e para pessoas que estejam 
trabalhando nos Jogos como: motorista, técnico, massagista, estagiário, de acordo com o limite 
definido por cada IES conforme abaixo: 

• UEL   110 participantes 
• UEM   110 participantes 
• UNIOESTE  80 participantes 
• UEPG   80 participantes 
• UNICENTRO 90 participantes 
• UENP   40 participantes 

 
6. Ficam definidos os contatos oficiais com a Comissão Central Organizadora (CCO): 
 

Universidade Estadual de Maringá - Coordenadoria de Desporto e Recreação 
Av. Colombo, 5790, Bloco M6, Sala 20, CDR, Campus Universitário, Maringá, PR, CEP 87020-900 

(44) 3011-4314 � sec-cdr@uem.br � www.def.uem.br/cdr ou http://sites.uem.br/cdr 
Presidente da CCO: Marcelo da Silva Villas Bôas � (44) 9144-5955 � msvboas@uem.br 
Coordenador Geral: Ricardo Henrique Bim � (44) 9993-3671 � ricardobim@gmail.com 
 
7. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pelo coordenador da modalidade, pela 
Comissão Central Organizadora, pela Comissão de Justiça Desportiva ou em com acordo entre os 
representantes de cada Universidade. 

8. Revogam-se as disposições em contrário. 

9. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Maringá, 31 de julho de 2014. 

 
Prof. Dr. Marcelo da Silva Villas Bôas 

Presidente da Comissão Central Organizadora 


