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Relatório JUFPI 2018 – Comissão Técnica e Disciplina 

1. Avaliação e Sugestões 

Consideramos que o JUFPI/2018 foi realizado de forma exitosa, contando 

com a participação de aproximadamente 2 mil alunos ufpianos, 64 estudantes 

de outras instituições de ensino superior na modalidade corrida de rua.  

A edição 2018 do JUFPI ofertou 09 modalidades esportivas, a saber:  

a) Badminton; 

b) Basquetebol; 

c) Handebol; 

d) Futsal; 

e) Vôlei de quadra; 

f) Vôlei de praia; 

g) Natação; 

h) Tênis de mesa; 

i) Corrida de rua (5 Km). 

Tivemos inscrições em todas as modalidades ofertadas, contudo, na 

modalidade Badminton, os alunos inscritos não compareceram para a disputas 

dos jogos. Portanto, efetivamente, o JUFPI 2018 contou com 8 modalidades, 

com etapa final realizada em Teresina das modalidades Futsal e Handebol. 

A arbitragem foi realizada por 54 alunos do curso de Educação Física da 

UFPI, com bolsas viabilizadas pela Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) e 

sob a supervisão do servidor Josemiro Teixeira que realizou, previamente à 

realização dos jogos, capacitação técnica mínima para os referidos alunos. Dos 

54 alunos, distribuiu-se, levando em consideração o número de jogos de cada 

modalidade, os árbitros de cada uma delas, atribuindo-se a responsabilidade de 

organização das partidas para os alunos que se julgou mais capacitados 

tecnicamente para tal função. 

Adicionalmente, a coordenação do curso de Educação Física selecionou 

monitores voluntários para que pudessem assessorar a equipe de arbitragem 

durante as partidas, realizando atividades como, por exemplo, recuperação da 

bola se a mesma fosse jogava para fora da quadra, distribuição e recolhimento 

de coletes, quando se fez necessário, etc. Eles monitores voluntários ficaram 

sob a supervisão de um (01) aluno bolsista. 



A modalidade Corrida de Rua foi realizada em parceria com a ADUFPI, 

ocorrendo concomitantemente à Corrida dos Professores, para esta modalidade, 

a equipe de monitores do Projeto de Extensão “UFPI em Movimento: assessoria 

esportiva”, realizou o planejamento e a execução da prova em si. A prova ocorreu 

nas ruas internas da UFPI, com passagem pela pista de atletismo do Setor de 

Esportes. 

Os alunos da disciplina Primeiros Socorros participaram também dos 

jogos, sob a supervisão da Profa. Dra. Dionis Machado. Além disso, a direção 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS), organizou uma equipe de estudantes, 

sob a supervisão da Profa. Dra. Patrícia de Carvalho, para auxiliar a organização 

do Jogos em casos de lesões, etc., contando com o aparato da ambulância da 

reitoria. 

Abaixo citaremos algumas questões que julgamos terem sido pontos 

críticos na organização dos jogos: 

1. Processo de inscrição dos alunos – foi realizado de forma manual, 

imprimindo, escrevendo, escaneando e enviando para a equipe 

organizadora, com a necessidade de anexar comprovantes de 

matrícula. Ponto crítico – a conferência de todos os inscritos, 

verificando se os regulamentos de cada modalidade estavam sendo 

respeitados, foi realizada também de maneira manual, representando 

um trabalho hercúleo para a Comissão. Possível Solução – 

realização das inscrições online, com inclusão de todos os dados 

necessários para a emissão de certificados posteriormente e 

conferência automatizada dos pré-requisitos dos regulamentos. 

Encaminhamento – o professor Clécio Sousa, do colégio técnico de 

Bom Jesus, iniciou a construção de um site de gerenciamento de todas 

as etapas dos jogos, incluindo as inscrições e emissão de boletim 

técnico diário dos jogos. 

2. Etapa de classificação e final dos Jogos – a pedido dos diretores dos 

campi fora de sede, apenas as modalidades futsal e handebol, teriam 

etapa final em Teresina. Ponto Crítico – houve reclamação dos 

alunos e organizadores locais de que os mesmos não haviam sido 

consultados e que seria injusto que as equipes campeãs das etapas 

locais não pudessem participar da etapa final em Teresina; além disso, 

nas modalidades em que houvesse apenas uma (01) equipe inscrita, 

não seria possível a realização de nenhuma partida, impossibilitando 

o cumprimento dos objetivos maiores dos Jogos. Possível Solução – 

consulta prévia a todos os envolvidos nos Jogos sobre a melhor forma 

de realização das etapas de classificação e inclusão de estudantes 

das atléticas esportivas da UFPI nas comissões organizadoras; 

3. Adoção das regras oficiais das modalidades esportivas – as regras 

determinadas pelas Confederações foram adotadas para a realização 

do JUFPI. Ponto Crítico – o excessivo rigor no cumprimento das 

regras impossibilitou a participação de alguns alunos, uma vez que as 

referidas regras impõem uniformes padronizados, o que nem todas as 



equipes conseguem viabilizar. Possível Solução – flexibilização 

acordada com todos os envolvidos de itens das regras que facilitem a 

participação de todos sem, contudo, comprometer a segurança física 

dos estudantes; 

4. Calendário dos Jogos – o calendário dos jogos precisou sofrer ajustes 

em razão do vencimento do pregão que existia para contratação de 

arbitragem, exigindo um prazo maior para seleção dos estudantes 

bolsistas para a arbitragem, através de edital. Além disso, no período 

de realização dos Jogos, a chefia do Departamento de Educação 

Física cedeu a infraestrutura do Setor de Esportes para realização de 

concurso público, obrigando a suspensão do JUFPI por uma (01) 

semana. Ponto Crítico – os fatos apontados acima exigiram a 

realização de jogos em horários que, habitualmente, coincidiram com 

as aulas dos estudantes, resultando numa quantidade muito grande 

de jogos por WxO, gerando insatisfação e reclamação por parte dos 

estudantes. Possível Solução – realização da seleção dos alunos 

bolsistas para a arbitragem com antecedência que permita organizar 

os jogos dentro do calendário previstos; assegurar previamente que 

os espaços estarão reservados para o JUFPI durante a realização dos 

mesmos; adicionalmente, acreditamos que outros espaços poderiam 

ser utilizados para a realização dos jogos, como, por exemplo, as 

quadras do Colégio Técnico e da ADUFPI; 

5. Qualidade da arbitragem – arbitragem realizada por estudantes do 

curso de Educação Física, tendo como pré-requisito ter cursado a 

disciplina para a qual o candidato estava concorrendo a bolsa ou ter 

curso técnico de árbitro para a modalidade de escolha. Ponto Crítico 

– embora os alunos bolsistas tivessem conhecimento técnico, fato 

bastante elogiado pelos participantes dos Jogos, uma grande parte era 

inexperiente e não tinha curso de arbitragem, gerando, em algumas 

situações, insegurança e reclamação, principalmente na modalidade 

futsal, naipe masculino e voleibol, embora em menor grau. Possível 

Solução – capacitação dos alunos através de curso de arbitragem 

realizado em convênio com as respectivas Federações esportivas; 

 

2. Quantitativo de Jogos Geral JUFPI / 2018 

CAMPUS MODALIDADE UNIDADE QUANTIDADE 

Bom Jesus 

Badminton Diária - 

Natação Diária - 

Tênis de mesa Diária - 

Basquete Jogo - 

Futsal Jogo 03 

Handebol Jogo - 

Vôlei de quadra Jogo - 

Vôlei de praia Jogo - 

Floriano Badminton Diária - 



Natação Diária 01 

Tênis de mesa Diária - 

Basquete Jogo - 

Futsal Jogo 10 

Handebol Jogo 01 

Vôlei de quadra Jogo - 

Vôlei de praia Jogo 03 

Parnaíba 

Badminton Diária - 

Natação Diária - 

Tênis de mesa Diária 01 

Basquete Jogo - 

Futsal Jogo 10 

Handebol Jogo 01 

Vôlei de quadra Jogo 01 

Vôlei de praia Jogo 01 

Picos 

Badminton Diária - 

Natação Diária 01 

Tênis de mesa Diária - 

Basquete Jogo - 

Futsal Jogo 17 

Handebol Jogo 05 

Vôlei de quadra Jogo 07 

Vôlei de praia Jogo 05 

Teresina 

Badminton Diária 01 

Natação Diária 01 

Tênis de mesa Diária 01 

Basquete Jogo - 

Futsal Jogo 40 

Handebol Jogo 17 

Vôlei de quadra Jogo 19 

Vôlei de praia Jogo 32 

 

 

Etapa Final 

Badminton Diária - 

Natação Diária - 

Tênis de mesa Diária - 

Basquete Jogo 03 

Futsal Jogo 04 

Handebol Jogo 07 

Vôlei de quadra Jogo 03 

Vôlei de praia Jogo 03 

 

Total Geral 
Badminton Diária - 

Natação Diária - 



Tênis de mesa Diária - 

Basquete Jogo 03 

Futsal Jogo 84 

Handebol Jogo 31 

Vôlei de quadra Jogo 30 

Vôlei de praia Jogo 44 

 

 

 

TABELA DE W.O 

 
 
 
 

Teresina 

MODALIDADE JOGOS W.O 

Badminton 01 - 

Natação 01 - 

Tênis de mesa 06 - 

Basquete - - 

Futsal 12(F)30(M) 7(F)1(M) 

Handebol 22(F)15(M) 
6(F) 7(M) 

Vôlei de quadra 19 6 

Vôlei de praia 32 18 

 
 
 
 

Etapa Final 

Badminton - - 

Natação - - 

Tênis de mesa - - 

Basquete 04 1 

Futsal 04 1 

Handebol 07 2 

Vôlei de quadra 05 2 

Vôlei de praia 03 - 

 

 

____________________________________ 
Prof. Dr. Emídio Matos 

Presidente da Comissão Técnica JUFPI 2018 


