
Os jogos universitários da Universidade Federal do Tocantins acontecem anualmente, onde 

acontecem as seletivas para saber quem irá disputar realmente os jogos. É muito comentado em 

que todos os anos, as seletivas do JUFT acontecem de forma irregular onde o regulamento não é 

cumprido, os árbitros dos jogos nem sempre são imparciais dando a entender que as regras são 

utilizadas apenas quando é favorável para o beneficiamento do time que sempre se classifica. Este 

ano as seletivas aconteceram nos dias 14/05/16 e 15/05/16.  

Dias antes de ocorrer os jogos das seletivas, houve um congresso técnico onde todos os 

competidores estavam presentes e foram deliberadas as regras que deveriam ser seguidas 

durante as seletivas; os juízes seriam profissionais capacitados e imparciais, contratados para 

apitar os jogos que viriam a ocorrer No primeiro dia das seletivas, antes dos jogos começarem, 

houveram grandes falhas da comissão organizadora do campus de Araguaína, como falta das 

bolas e de apito para os jogos, também não foram contratados árbitros para que os jogos fossem 

julgados de forma imparcial, onde os jogos foram apitados por alunos da universidade. Além das 

falhas nos jogos das seletivas, houve também a falta de assistência médica e segurança, o que é 

essencial em todos os eventos organizados pelas universidades, pois compromete a integridade 

física dos estudantes.  

Os jogos seguiram mesmo com todas as falhas da comissão organizadora e imparcialidade dos 

árbitros, até o incidente em que um dos competidores deslocou o ombro e não houve nenhum 

tipo de assistência médica durante 40 minutos, até a chegada de uma ambulância para o 

atendimento do mesmo. Grande maioria dos estudantes estava participando de forma irregular, 

sem a devida uniformização exigida pelo regulamento e em nenhum momento a comissão 

organizadora tomou alguma posição sobre o ocorrido, nos mesmos jogos, não houve nenhuma 

fiscalização para saber se os jogadores estavam devidamente matriculados na faculdade e se 

poderiam competir no JUFT. Onde alguns dos jogadores, quando indagados, não sabiam sequer 

responder em que curso estavam matriculados para a participação das seletivas.  

Nos mesmos jogos ocorridos, houveram diversas irregularidades na marcação de tempo nos 

jogos, onde se trata no REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL, na página 13 art. 3º onde diz 

que: “Os jogos serão disputados em 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos com cronômetro 

travado quando a bola estiver fora de jogo e com intervalo de 05 (cinco) minutos entre ambos, 

somente na final disputa do 1º lugar o tempo serão 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos com 

cronômetro travado quando a bola estiver fora de jogo e com intervalo de 05 (cinco) minutos 

entre ambos”, com o não cumprimento do regulamento, um dos times foi prejudicado, pois o jogo 

que deveria ter ocorrido em 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos, mas na prática, somente o 

primeiro tempo ocorreu com 15 (quinze) minutos e segundo tempo do jogo ocorreu com 20 

(vinte) minutos, no qual deveria ser 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos, prejudicando o time 

adversário, dando a entender que o time sempre classificado foi favorecido. Pedimos uma posição 

clara e sucinta da presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) Cíntia Santos Silva, sobre 

as irregularidades acima citadas. E pedimos também, a prestação de contas sobre o dinheiro 

arrecadado para os jogos, já que o mesmo não teve o devido fim. 

 


