
 
CARTA DE ESCLARECIMENTO DAS SELETIVAS DO JUFT CAMPUS DE 

ARAGUAÍNA 

O processo de realização das Seletivas para participação dos Jogos 

Universitários da Universidade Federal do Tocantins (JUFT) foi iniciado com a 

abertura das inscrições para manifestações de interesses dos discentes/atletas 

nas modalidades que competem ao JUFT, onde as inscrições foram recebidas 

até as 22:00 hs do dia 10 de maio do ano corrente, no Diretório Acadêmico 

(DAUFTA), com data prevista de 13 a 15  para a realização dos jogos seletivos 

para as modalidades que apresentassem para além de uma manifestação de 

interesse, sendo o dia 13 reservado para as disputas das modalidades 

individuais e 14 e 15 para as modalidades coletivas. 

Finalizadas as inscrições constatamos as seguintes modalidades para 

disputas, sendo nas individuais; Dama, Poker, truco e Tênis de Mesa, nas 

coletivas; Futsal masculino e feminino, Futebol Society masculino, ocorrendo 

as disputas individuais no espaço de convivência da UFT e as demais 

modalidades no SESI/CAT. Entendendo as dificuldades quanto ao que se 

referia as exigências do regimento geral ao que diz respeito as equipes, o que 

consequentemente impediria parte significativa dos times inscritos em 

participar, informamos a permissão do uso de equipes simples, assim como 

pactuado no congresso técnico os tempos de jogos e a metodologia a ser 

utilizada, relevante registrar que na mesma reunião elencamos que as 

agressões físicas ocasionaria a desclassificação do time. 

Diante dos questionamentos apresentados a organização do processo de 

Seletivas do Campus de Araguaína se faz importante elencarmos alguns 

fatores afim de esclarecer os pontos em discussões, quanto a afirmação de um 

time ser favorecido em detrimento a outro, com argumentação de rivalidade e 

favorecimento de uma unidade em detrimento de outra, é essencial destacar 

que a argumentação é tão irresponsável quanto fomentar esse tipo de situação, 

temos um único campus de Araguaína, com duas unidades que apresentam 

suas peculiaridades mas que se completam na construção de uma única UFT, 



 
trazemos à luz da discussão que os times inscritos da UNIDADE EMVZ 

apresentaram serias dificuldades no que tange à documentação necessária 

para o processo de inscrição nas seletivas, que qualquer ato com 

intencionalidade de prejudicá-los poderia ter sido feito antes mesmo da 

realização dos jogos. No entanto, não foram medidos esforços para que juntos 

conseguíssemos organizar a participação dos mesmos, posteriormente ainda o 

time em questão apresentou a inexistência de uma equipe SIMPLES para uso 

no decorrer das seletivas, nós da organização em conversa com os times  

correntes consensuamos que os mesmos jogassem apenas com a parte 

superior da equipe de um outro time, entendendo a importância de resolvermos 

coletivamente os imprevistos e na garantia da participação e do direito de 

disputar da vagas finais fossem oportunizadas a todos e a todas dentro de 

quadra. 

Elencamos que no decorrer dos jogos foram solicitados a nós a 

desclassificação de um dos times de futsal do CIMBA e da EMVZ, sob 

argumentação de que teria havido agressões físicas por parte destes, porém o 

ocorrido registrado diz respeito a uma discussão entre os times sem  ocasionar 

contato físico, onde um atleta do time da Unidade EMVZ se alterou o que deu 

origem as discussões e teve como consequência e penalidade as expulsão dos 

dois atletas envolvidos, posteriormente a partida transcorreu normalmente, 

apenas no período da tarde e depois de perderem a partida em questão alguns 

atletas do time da Unidade EMVZ se somaram a argumentação de expulsão do 

time concorrente, em uma tentativa má intencionada de prejudicar um time por 

disputas pessoais e com argumentação insólida, registramos ainda que um 

time deu WO para o time da EMVZ na tentativa de prejudicar o time adversário.   

Sobre a afirmação da imparcialidade da arbitragem que segundo 

apresentado foi orientado por um favoritismo de respectivos times da Unidade 

Cimba, vale ressaltar que no primeiro dia das seletivas das modalidades 

coletivas, quem apitou os jogos de futsal foram Marlus Dourado, aluno do 5º 

período de Direito da Faculdade Católica Dom Orione, tendo experiência em 



 
apitar jogos em outros campeonatos e José Wallas Araújo graduando do curso 

de Educação Física do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

(ITPAC), no segundo dia das atividades, tivemos os jogos apitados pelo aluno 

Valdivino do curso de matemática da Unidade Cimba e pelo aluno Epitácio do 

curso de zootecnia da Unidade Emvz, para que fosse garantida a parcialidade 

e a lisura dos jogos, pontuando que todas as pessoas destacadas que 

comporão a equipe de arbitragem foi apresentada e consensuada com os times 

antes do início das partidas. 

Respeitamos os posicionamentos e avaliações apresentados através de 

CARTAS, pois divergir é saudável em um Estado de Direito Democrático, no 

entanto elas não representam a totalidade das opiniões dos participantes no 

evento e tão pouco configura provas de que o processo foi ilegítimo, se 

caracterizam como a expressão de uma avaliação também contesta por 

muitos, que para nós tem um saldo reflexivo para que possamos juntos e juntas 

corrigir as falhas e avançar, nesse sentido INFORMAMOS QUE OS TIMES E 

ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (JUFT) SÃO AQUELES E 

AQUELAS NAS QUAIS A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE FOI ÚNICA 

PARA A MODALIDADE, ASSIM COMO AQUELES E AQUELAS QUE 

OBTIVERAM ÊXITO NAS SELETIVAS REALIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Prestação de Contas Seletivas JUFT – Campus de Araguaína. 

Nº de inscrições  174 

Valor arrecadado   R$ 1740,00 

 Saídas:  

 Material técnico: bolas, apitos, 

cartões   

R$ 234,00 

   

Total  R$ 1506,00 

 A receber da Diretora de Assuntos 

Estudantis responsável pelas 

inscrições na UNIDADE EMVZ  

R$ 62,00 

   

 Em caixa  R$ 1444,00 

  

OBS: A entrega dos documentos para solicitação de auxílio e 

inscrição no JUFT ocorrerá até o dia 25 de maio de 2016. 

 

Araguaína – TO, 20 de maio de 2016 

  


