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REGULAMENTO I CEUNES CUP 
Copa Universitária Poliesportiva 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1-  Fica instituído pelo Diretório Acadêmico 17 de Março o I CEUNES CUP. 

1.2- Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o I CEUNES CUP. 

1.3- As equipes inscritas neste torneio serão consideradas conhecedoras deste 

regulamento no que diz respeito aos seus direitos e deveres.  

1.4- É de competência da Comissão Organizadora do I CEUNES CUP fazer cumprir e 

fiscalizar o torneio regido por este regulamento.  

1.5- Os casos omissos e não previstos serão avaliados pela Comissão Organizadora 

desta Copa.  

1.6- Poderão participar do I CEUNES CUP alunos devidamente matriculados nos cursos 

de graduação e pós-graduação, servidores (técnicos, professores, terceirizados) da 

UFES – Campus São Mateus e colaboradores do Projeto de extensão “Mexa-se”. 

1.7- É de responsabilidade das equipes zelar pela própria disciplina. Caso ocorra 

problemas dessa ordem à equipe será punida de acordo com este regulamento. 

1.8- O I CEUNES CUP acontecerá durante os finais de semana 30 de setembro, 1, 7 e 8 

de outubro de 2017. 

1.9- O I CEUNES CUP contemplará as modalidades de Futsal, Vôlei, Handebol, 

Basquete, Queimada, Xadrez, Sinuca, Tênis de mesa, Totó e jogos de cartas: Bisca, 

Truco. Todas as modalidades contemplarão os dois gêneros.  

1.10- Informações a respeito das modalidades específicas serão apresentadas em seus 

respectivos congressos técnicos. 

1.11- As informações apresentadas no congresso técnico serão consideradas de 

conhecimento de todos os times/atletas inscritos. 

1.12- Os cursos de licenciatura e bacharelado em Biologia serão considerados, para 

fins deste edital, como um único curso. 

1.13- Os servidores devem formar times entre si, não sendo permitido que alunos e 

servidores estejam no mesmo time.  

1.14- Os atletas que forem servidores e aluno ao mesmo tempo deverão optar por 

uma das categorias, não sendo permitida a participação nas duas.  

1.15- O mesmo atleta não pode se inscrever em mais de uma equipe da mesma 

modalidade.  
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2. UNIFORMES 

 

2.1- Segue abaixo as normas para os uniformes das modalidades:  

Futsal: Camisa padrão do time com numeração nítida e visível nas costas (todas 

deverão ser idênticas), bermuda/calção, tênis/chuteira e meião.  

Handebol: Camisa padrão do time com numeração nítida e visível nas costas (todas 

deverão ser idênticas), bermuda/calção, tênis/chuteira. 

Vôlei: Camisa padrão do time com numeração nítida e visível nas costas (todas 

deverão ser idênticas), bermuda/calção, tênis/chuteira.  

Basquete: Camisa padrão do time com numeração nítida e visível nas costas (todas 

deverão ser idênticas), bermuda/calção, tênis/chuteira. 

Queimada: Camisa padrão do time com a mesma cor, bermuda/calção, 

tênis/chuteira.  

2.1.1- Não serão aceitos, em hipótese alguma, uniformes com numeração feita com 

fitas adesivas ou canetões. 

 2.1.2- Não será permitido que dois atletas usem a mesma numeração da camisa.  

2.1.3- Nas modalidades Futsal e Handebol o uniforme do goleiro deverá ser 

obrigatoriamente de cor diferente do resto da equipe. 

 2.1.4- Os técnicos deverão fazer uso obrigatoriamente de tênis. Caso descumpra a 

exigência citada anteriormente, o mesmo será impedido de permanecer na 

quadra/local de competição. 

 

3. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 
 

3.1- Para que sejam aceitas as inscrições das equipes deve-se observar as regras a 
seguir: 

Futsal: 

 Todos os atletas devem ser do mesmo curso. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Mínimo 05 atletas e no máximo 12. 
Vôlei: 

 Todos os atletas devem ser do mesmo curso. Caso não seja preenchida todas as 
vagas podem ser ocupada por 01 atleta de outro curso*. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Mínimo 04 atletas e no máximo 05. 
                         

Handebol: 

 Todos os atletas devem ser do mesmo curso. Caso não seja preenchida todas as 
vagas podem ser ocupada por 03 atletas de outro curso*. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Mínimo 06 atletas e no máximo 12. 

 (*esses atletas devem pertencer ao mesmo curso).  
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Basquete: 

 Todos os atletas devem ser do mesmo curso. Caso não seja preenchida todas as 
vagas podem ser ocupada por 01 atleta de outro curso*. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Mínimo 03 atletas e no máximo 04. 
 
Jogos de Carta: Bisca 

 Todos os jogadores devem ser do mesmo curso. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Total de 02 jogadores. 
.       

Jogos de Carta: Truco 

 Todos os jogadores devem ser do mesmo curso. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso.  

 Total de 02 jogadores. 
Queimada 

 Todos os atletas devem ser do mesmo curso.  

 É permitido ter mais de uma equipe por curso 

 No mínimo 06 e no máximo 08. 

 As equipes devem ser formadas obrigatoriamente composta com 50% 
masculino e 50% feminino. 

Xadrez 

 O xadrez será individual. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 
 
Tênis de mesa 

 O Tênis de mesa será individual. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 
 

Sinuca 

 Todos os jogadores devem ser do mesmo curso. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Total de 02 jogadores. 
 

Totó 

 Todos os jogadores devem ser do mesmo curso. 

 É permitido ter mais de uma equipe por curso. 

 Total de 02 jogadores. 
 

3.2- As modalidades bisca, truco, sinuca e totó poderão ter duplas mistas. 
(*o atleta poderá jogar por outro curso somente se o seu curso não montar uma 
equipe daquela modalidade). 
 
OBS.: As equipes que perderem por WO receberão as seguintes punições: 
• eliminação da Copa, independente dos resultados anteriores; 
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• não poderão participar do II CEUNES CUP. 
 
4. TORCIDAS 
 
4.1- É livre a participação das torcidas dos times e cursos no I CEUNES CUP, sendo 

vedado:  
- A utilização de papel picado e serpentina; 

4.2- Os times serão responsabilizados por infrações, desrespeito e desacato às regras 
citadas anteriormente de suas torcidas, os mesmos serão passíveis de punições e 
advertências definidas pela Comissão Organizadora desta Copa.   

 
5. INSCRIÇÕES 

 
5.1-  As inscrições do I CEUNES CUP ocorrerão entre os dias 28/08/2017 à 15/09/2017, 

com início às 12h do dia 28/08 e termino às 20h no dia 15/09; 
5.2-  A inscrição só será efetivada mediante entrega da documentação junto com os 

valores referentes a taxa de inscrição;  
5.3-  A inscrição é individual, ou seja, é de responsabilidade de cada atleta entregar a 

documentação necessária, conforme item 5.4, juntamente com a taxa de inscrição, 
conforme item 5.8; 

5.4-  Os documentos necessários para a inscrição individual são:  
- Formulário individual de inscrição (anexo I) devidamente assinalado com as 

modalidades de interesse; 
-  Cópia do documento de identificação (carteira de identidade ou carteira de 

motorista); 
-  Comprovante de matrícula, somente para os alunos devidamente matriculados 

nos cursos de graduação e pós-graduação;  
- Declaração de participação do projeto Mexa-se (anexo III) assinada pela 

discente representante do projeto Rosilda Cabalini Martins, somente para os 
atletas que participarão na categoria de colaborador no projeto de extensão;  

- Cópia do contrato de serviço que ateste vínculo com UFES- Campus São 
Mateus, somente para servidores (técnicos, professores e terceirizados).    

5.5-  Todas as modalidades que não forem individuais deverão possuir um capitão de 
equipe. O capitão ficará responsável por entregar, junto com os documentos para 
a inscrição individual, o formulário de inscrição da equipe (anexo II); 

5.6-  Caso o capitão do time ou dupla deixe de entregar o formulário de inscrição por 
equipe (anexo II), esta não poderá participar da competição.  

5.7-  A composição das equipes deve esta de acordo com o item 3, sob pena de 
desclassificação em caso de descumprimento.  

5.8-  O valor da inscrição varia de acordo com quantidade de modalidades que o atleta 
deseja participar. Sendo R$ 15,00, uma modalidade; R$ 20,00, duas modalidades; 
R$ 25,00, três modalidades; R$ 30,00, quatro modalidades; R$ 35,00, cinco 
modalidades, sempre acrescentando R$ 5,00 para cada modalidade a mais.  

5.9-  Não há limite de modalidades para cada atleta.   
5.10- Para realizar a inscrição é necessário entrar em contato com algum dos 

seguintes comissários: 
- Jessellém Cipriano (Eng. de Computação): (27) 99876-4654 
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- Larissa Seiberti (Agronomia): (27) 99850-1367 
- Leonardo Loureiro (Eng. de Computação): (27) 99892-3705 
- Ruthe Ramos (Eng. do Petróleo): (27) 99948-0336 

 

6. PREMIAÇÃO 
 
6.1- Apenas será premiado o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade. 
6.1.1-O primeiro lugar de cada modalidade irá ganhar um troféu e medalhas. 
6.1.2-O segundo e terceiro lugar de cada modalidade receberá apenas medalhas.    
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ANEXO I 

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE INSCRIÇÃO 

Nome:_________________________________________________________________ 

Matrícula:__________________________ Curso:_______________________________ 

 RG:______________________________   Telefone:____________________________ 

 E-mail:________________________________________________________________ 

Modalidades: 

(  ) Basquete Equipe:__________________________________ 

(  ) Bisca Equipe:__________________________________ 

(  ) Futsal Equipe:__________________________________ 

(  ) Handebol Equipe:__________________________________ 

(  ) Queimada Equipe:__________________________________ 

(  ) Sinuca Equipe:__________________________________ 

(  ) Tênis de mesa  

(  ) Totó Equipe:__________________________________ 

(  ) Truco  Equipe:__________________________________ 

(  ) Vôlei  Equipe:__________________________________ 

(  ) Xadrez  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE 

Inscrição para: ( ) Basquete; (  ) Bisca;  (  ) Futsal; (  ) Handebol; (  ) Queimada; (  ) 

Sinuca; (  ) Totó; (  ) Truco;  (  ) Vôlei; (  ) Xadrez. 

 

Nome da equipe:________________________________________________________ 

Curso:_________________________________________________________________ 

 

Dados do 1º Técnico:  

Nome: ________________________________________________________________ 

Tel: ______________________ E-mail_______________________________________  

Dados do 2º Técnico:  

Nome: ________________________________________________________________ 

Tel: ______________________ E-mail_______________________________________  

 

Dados Atleta 01 e Capitão do Time:  

Nome: _________________________________ Matricula: _____________________ 

Curso: ___________________________________ Tel:_________________________ 

Dados Atleta 02: 

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 03:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 04:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 05:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 
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Dados Atleta 06:  

Nome: _________________________________ Matricula: ____________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 07:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 08:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 09:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 10:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 11:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 

Dados Atleta 12:  

Nome: _________________________________ Matricula: ______________________ 

Curso: _________________________________ Tel: ___________________________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO NO PROJETO MEXA-SE  

 

Eu________________________________________________, portador (a) do RG 

n°______________________ e inscrito no CPF n°_______________________, declaro 

que colaboro com o projeto MEXA-SE desde_____ de ______________ de 20___.  

A presente declaração é feita de acordo com as normas instituídas no regulamento do 

I Copa Universitária Poliesportiva – CEUNES CUP estou ciente que a falsa declaração 

importa em desclassificação do mesmo. 

 

São Mateus, ____ de ____ de 20____. 

 

 

 

____________________________ 

                         ATLETA 

 

 

_________________________________ 

ROSILDA CABALINI MARTINS DE OLIVEIRA 


