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REGULAMENTO DO 1° CAMPEONATO INTERCURSOS DA UNIFAP - 2015 

  

 

 

Título I  – Parte Geral 

 

Título II – Das Disposições Gerais 

 

Título III  – Das Inscrições 

 

Título IV – Da Comissão Organizadora 

 

Título V – Da Competição e Forma de Disputa 

 

Título VI – Da Premiação 

 

Título VII  – Das Penalidades Técnicas 

 

Título VIII – Das Penalidades Disciplinares 

 

Título IX – Futsal 

 

Título I – Parte Geral 

 

Art. 1 — O campeonato intercursos de futsal da UNIFAP tem por finalidade desenvolver a integração 

social entre cursos através da prática esportiva, procurando a consolidação do sentimento 

comunitário em prol do esporte universitário, e inevitavelmente vem a funcionar também 

como uma “vitrine”, onde pode ser observados discentes com potencialidades para integrar 

os times de futsal da instituição, tanto o masculino como o feminino.  
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Art. 2 — É de competência da Comissão Organizadora do campeonato interpretar este regulamento, 

zelar pela sua execução e resolver os casos omissos. 

 

Art. 3 — Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o campeonato entre cursos. 

 

Título II – Das Disposições Gerais 

 

Art. 4 — Denomina-se campeonato intercursos a competição esportiva na modalidade futsal, que se 

realizará entre os alunos regularmente matriculados e com freqüência nos diversos cursos e 

diferentes níveis da Universidade Federal de Amapá. 

Art. 5 — A Comissão Organizadora do campeonato intercursos não se responsabiliza pelos acidentes 

ocorridos com atletas, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois dos 

jogos. 

 

Art. 6 — Este Regulamento entra em vigor a partir da data de homologação do mesmo, e se encerra 

com a data do termino do campeonato. 

 

Título III – Das Inscrições 

 

Art. 7 — O período das inscrições será de 20 de abril à 25 de abril de 2015. 

 

OBS: Em decorrência da comissão organizadora não ter espaço físico próprio, as 

inscrições e entrega dos documentos, dinheiro e alimentos, deveram ser agendados. 

Abaixo há contatos que vão se responsabilizar pelo recebimento do requerimento de 

inscrição. 

 

- 98134-6657/ NETO PEREIRA  

- 98113-8550/ RAPHAEL SANTOS 

- 98121-5807/ PAULO JR. 

- 98126-4399/ OTONIEL VALENTE 
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Art. 8 — São Condições fundamentais para participar da competição: 

 

a) Estar devidamente matriculado nos cursos da UNIFAP, conforme Art. 4º; 

b)    Não estar inscrito em mais de uma equipe (curso); 

c)    É vedada a composição de uma equipe por alunos de outro colegiado, salvo exceções 

em torno das equipes de pós-graduação e equipes femininas, pois pela incapacidade 

numérica na composição dos times se abriu essas exceções. 

d)    As equipes das pós-graduações poderão ser formadas por jogadores dos diversos cursos 

no universo da pós que tem na UNIFAP.   

e)    As equipes femininas serão oportunizadas a integrarem com discentes de outros cursos, 

a fim de completar o mínimo de jogadoras do regulamento (seis). 

 

 

Art. 9 — Para a oficialização da participação da equipe nos jogos do campeonato intercursos é 

necessário à entrega dos seguintes documentos junto à Comissão Organizadora, na data 

estipulada pela mesma: 

 

a) Relação nominal em ordem alfabética de todos os atletas que possam participar do 

evento. Nessa relação deverá constar: Nome e atestado atualizado de matrícula do aluno 

participante. 

b) Por integrante o valor de 7 reais + um kg de alimento não perecível, referente a 

contrapartida que dará auxilio a uma melhor organização do campeonato, e também 

agregará a uma causa justa e solidária. 

c) Nome de um aluno responsável pela comunicação entre a Comissão Organizadora e sua 

equipe, sendo que um integrante da mesma terá que participar do congresso técnico; 

d) Nome do curso que está sendo inscrito, para identificação do mesmo nas tabelas de 

jogos; 

 

Art. 10 —  As Equipes inscritas no campeonato são consideradas conhecedoras das leis esportivas, que 

regem os esportes no Brasil, bem como deste regulamento, sendo que assim submeter-se-ão, 

ao mesmo sem reserva alguma e acatando todas as conseqüências que dele possam emanar. 
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Art. 11 —  A competição será realizada no ginásio da Universidade Federal Do Amapá, objetivando a 

possibilidade de interagir no campeonato sem prejudicar o horário de aula. 

 

 

Art. 12 —  O mesário da partida irá pedir a todos os atletas das equipes um documento emitido por 

órgão oficial com fotografia (Rg, carteira de Trabalho, carteira de motorista ou passaporte), 

ou xerox autenticada do mesmo juntamente com o registro acadêmico (R.A.). 

  

Art. 13 —  Nome de integrante da equipe pode ser adicionado à súmula a qualquer momento até o 

fechamento da mesma.  

 

Título IV – Da Comissão Organizadora 

 

Art. 14 — Compete à Comissão Organizadora e também a coordenação de educação física, a quem 

recebe apoio e incentivo:  

 

a)  Elaborar os programas dos jogos e competições. 

b)    Organizar o local para os jogos. 

c)    Supervisionar a aplicação do Regulamento, de acordo com Regras Oficiais em vigor,   

bem como das determinações deste regulamento. 

d)   Providenciar árbitro, auxiliares e coordenadores para dá fundamento ao campeonato. 

e)  Tomar decisões, quando houver necessidade, em assuntos referentes à parte técnica dos 

jogos e/ou competição. 

f)  Providenciar a premiação. 

 

Art. 15 — A Justiça Desportiva do campeonato intercursos será exercida pela própria Comissão 

Organizadora; 
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Art. 16 — A Comissão Organizadora terá por incumbência apreciar e julgar as infrações cometidas no 

decorrer da competição por representantes, dirigentes, atletas e por pessoas físicas direta ou 

indiretamente ligadas ou a serviço das equipes. 

 

Art. 17 — A Comissão Organizadora do campeonato intercursos terá função legal a partir da data de 

sua instalação até o término dos jogos e competições do torneio para qual foi instalado. 

 

Art. 18 — As decisões da Comissão Organizadora do campeonato intercursos produzirão efeito 

imediato. 

 

Art. 19 — As decisões da Comissão Organizadora do campeonato intercursos se darão por maioria 

simples, não cabendo nenhum tipo de recurso no tocante a essa decisão. 

 

Título V – Da Competição e Forma de Disputa 

 

Art. 20 —  O sistema de disputa será da seguinte forma: 

 

a) O formato inicial da competição se dará por meio de chaveamento, sendo que tal será 

constituída de acordo com o número de times inscritos.  

b) O limite máximo de vagas para equipes se inscreverem será de 32. 

c) Logo após a fase de grupo, os 2 melhores de cada chave se classificaram para a fase 

mata-mata, assim constituindo o ciclo de oitava-de-final, quarta-de-final, semifinal e 

final. 

d) Haverá disputa de 3° lugar. 

e) O limite máximo equipes por curso será de 3 times, salvo em casos que houver vagas 

sobrando ao termino das inscrições, neste caso, se houver a procura de equipes de um 

curso que já tenham constituído as 3 vagas, esta equipe ficará pré-inscrita.  

 

 

Art. 21 — Os árbitros são designados pela Comissão Organizadora, não cabendo veto por parte das 

equipes ou seus representantes legais. 
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Art. 22 — Os jogos e competições terão início no horário fixado pela Tabela. 

 

a) Será considerada perdedora por WO, o não comparecimento da equipe, e da que não se 

apresentar em condições de disputa no local programado para os jogos, respeitando-se 5 

minutos de tolerância a partir do horário marcado (horário da mesa), além disso, será 

computado 5 gols de saldo negativo. 

 

 Parágrafo único – Os jogos devem começar no máximo 5 minutos após o horário estipulado na 

tabela dos jogos.  

 

b) Entende-se por condições de disputa: 

 

b1) Equipe com número suficiente de atletas para iniciar a partida. 

B2) Equipe devidamente uniformizada e jogadores com tênis próprio para salão.  

b3) Todo e qualquer acordo feito entre as equipes no tocante à alteração de horário de jogo, 

entre outras coisas, só será considerado quando decidido na reunião da Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 23 — A equipe que perder por WO poderá continuar no evento, mas, será considerada perdedora 

pelo maior placar da fase de disputa na sua chave. 

 

Título VI – Da Premiação 

 

Art. 24 — A premiação será ao: 

- Campeão: troféu, medalhas de ouro e 20% do valor arrecadado com as inscrições; 

- Vice-campeão: troféu, medalha de prata e 10% do valor arrecadado com as 

inscrições; 

- 3° colocado: troféu e medalha de bronze; 

- Artilheiro (a): troféu; 

- Melhor goleiro (a): troféu; 
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- Torcida mais animada: a decidir. 

 

Título VII – Das Penalidades Técnicas 

 

Art. 25 — Em caso de W.O a equipe será penalizada com a perda dos pontos, sendo agregado um saldo 

negativo de 5 gols.  

 

Art. 26 — Levando 2 cartões amarelos ou 1 vermelho, o atleta automaticamente estará suspenso da 

próxima partida. 

 

Título VIII – Das Penalidades Disciplinares 

 

Art. 27 — Em caso de agressão física por parte de qualquer aluno não atleta, a um membro da 

comissão de arbitragem ou membro da Comissão Organizadora, tal agressor será eliminado 

da corrente competição e a equipe correspondente será penalizada pela Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 28 — Em caso de agressão física por parte de um atleta antes, durante ou depois de uma partida a 

algum membro da comissão de arbitragem, membro da Comissão Organizadora, torcedor ou 

a algum companheiro de sua equipe ou adversária, o agressor será penalizado com a 

exclusão da corrente competição e será encaminhado relatório ao setor competente da 

UNIFAP. 

    

Art. 29 — Serão consideradas brigas generalizadas todo o confronto direto entre alunos de duas ou 

mais equipes, envolvendo agressões físicas e que não sejam imediatamente controladas pela 

Comissão Organizadora, estando à qualificação de briga generalizada ou não sujeita à 

decisão da Comissão Organizadora. Sendo confirmada a briga generalizada, as duas equipes 

serão excluídas da competição. 

 

Art. 30 — Será considerada briga isolada todos os confrontos direto entre dois alunos participante de 

um mesmo jogo, estando a qualificação de briga isolada ou não sujeita à decisão da 
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Comissão Organizadora. Sendo confirmada a briga isolada, os dois alunos serão excluídos 

da competição e sofreram com metidas punitivas da própria instituição de ensino. 

 

Art. 31 — Caso algum torcedor, que seja devidamente identificado, mediante registro em súmula, atire 

objetos em quadra ou campo durante o andamento de uma partida, a equipe participante 

correspondente será penalizada pela Comissão Organizadora. 

 

Título XI –  

 

FUTSAL 

 

-A modalidade Futsal será regida pelas Regras oficiais, a exceção ocorrerá apenas no que tange ao 

tempo de jogo. 

- Os jogos terão duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em tempos de 20 (vinte) minutos, com 

um intervalo de 5 (cinco) minutos. A cronometragem será tempo corrido. 

- Regras do futsal http://www.cbfs.com.br/2009/cbfs/Livro_Nacional_de_Regras_2013_.pdf 

- Serão inscritos 12 jogadores no máximo e 7 no mínimo, salvo exceções aos femininos, que podem 

ser de 6 no mínimo. 

-Nos casos de empate de pontos após as disputas no chaveamento, serão adotados os seguintes 

critérios para desempate: Saldo de gol, confronto direto, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio. 

- Nos casos de empate em partida eliminatória do mata-mata, serão adotadas as cobranças penalidades 

máximas, iniciando com três pênaltis para cada equipe, e após isto serão cobrados quantos pênaltis 

forem necessários para se apontar o vencedor, no sistema 1X1 (um por um) alternado. 
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