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OBJETIVO GERAL 

 Promover aos graduandos do Centro Universitário Estácio de Brasília uma competição 

esportiva visando a participação e interação/socialização. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar os alunos à prática do esporte e a competitividade; 

 Promover a interação entre os cursos do Centro Universitário Estácio de Brasília; 

 Estimular a cooperação, a honestidade, responsabilidade e a solidariedade; 

 

MODALIDADES 

 Futsal Masculino 

 Futsal Feminino 

 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES E INFORMAÇÕES GERAIS 

 Poderão participar do evento apenas os graduandos (devidamente matriculados) e os 

funcionários do Centro Universitário Estácio de Brasília. 

 Cada equipe terá um representante (capitão), que ficará responsável por repassar todas as 

informações para o restante da equipe. 

 Obrigatoriamente, no mínimo, metade dos integrantes de cada equipe deverão estar 

presentes na Cerimônia de Abertura do Torneio. 

 Só poderão participar dos jogos os alunos relacionados em pauta registrada. 

 Os representantes (capitães) deverão, obrigatoriamente, que se apresentar para os 

mesários 10 minutos antes da partida munido com os documentos de identificação (com 

foto) de cada um dos atletas que participarão da partida. 

OBS: Atletas que jogarem sem estar devidamente inscritos, a equipe será 

automaticamente ELIMINADA do torneio. 

 Os participantes deverão, obrigatoriamente, jogar uniformizados (camisa, short, meião, 

caneleira e tênis de futsal) 

 

 



 

 

 

 É obrigatória a logo do Centro Universitário Estácio de Brasília em qualquer local do 

uniforme (solicitar a logo correta com o coordenador do curso de Educação Física, 

professor Henrique de Oliveira Castro). 

 A Competição será realizada nos dias 10/11/2018 e 24/11/2018, no ginásio do Clube 

Portuguesa, localizado em Taguatinga Sul.  

 Todas os jogos serão realizados com as regras oficiais (com algumas adaptações 

descritas neste regulamento) e árbitros habilitados. 

 Atitudes anti desportivas (julgadas pela Comissão Organizadora), acarretarão em 

ELIMINAÇÃO da equipe. 

OBS: Alunos que já foram expulsos de alguma edição passada do torneio por 

atitude anti despotiva NÃO PODERÁ SE INSCREVER. 

 

DATAS E LOCAL DO TORNEIO 

 Os jogos serão realizados nos dias 10/11/2018 e 24/11/2018 no ginásio da Associação 

Portuguesa de Brasília (Clube da Portuguesa) – QS 5 Lote 14 – Águas Claras – Brasília-

DF. 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA DO TORNEIO 

 Na Cerimônia, será obrigatório o uso da camiseta da equipe conforme o regulamento.  

 Obrigatório a presença de, no mínimo, metade dos atletas de cada equipe participante do 

evento. 

 

DAS PARTIDAS 

 Todos os jogos iniciarão no exatamente no horário previsto. 

 Tolerância para início do jogo: máximo 10 minutos. 

 Os jogos serão aberto ao público externo para torcer. 

 

DURAÇÃO DAS PARTIDAS    

 Partidas classificatórias, quartas de final e semi final: 2 tempos de 15 minutos  

 Partida final: 2 tempos de 20 minutos. 



 

 

 

PONTUAÇÕES 

 Vitória: 3 pontos 

 Empate: 1 ponto 

 Derrota: 0 pontos 

 W.O.: Desclassificação (1 x 0 para equipe adversária em todos os jogos) 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE (FASE CLASSIFICATÓRIA) 

 Atitude anti desportiva 

 Saldo de gols 

 Gols pró 

 Gols contra 

 Confronto direto 

 Cartões vermelhos 

 Cartões amarelos 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE (QUARTAS DE FINAL, SEMI FINAL E FINAL) 

 Pênaltis (1 pênalti para cada equipe alternados até o máximo de 5 para cada equipe) 

 Atitude anti desportiva 

 Saldo de gols 

 Gols pró 

 Gols contra 

 Confronto direto 

 Cartões vermelhos 

 Cartões amarelos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIÇÕES 

 Período para realização das inscrições: 01/10 a 26/10/2018 às 18 horas ou até 

completarem 12 equipes masculinas e 12 equipes femininas. 

 Valor da inscrição: R$ 100,00 por equipe 

 Obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição e doação de materiais de higiene 

pessoal infantil para campanha beneficente. 

 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente na coordenação de Educação Física 

sob a condição de entrega do pagamento, doação e ficha de inscrição devidamente 

preenchida, entregues pessoalmente para o professor Henrique Castro (coordenador 

do curso de Educação Física) 

 

CAMPANHA BENEFICENTE 

  Doação para o Hospital de Base - Ala das crianças com câncer. 

  Material para a campanha: Material de higiene pessoal infantil. 

 

PREMIAÇÃO 

 Medalhas para os 1º, 2º e 3º lugares e um troféu para o 1º lugar, masculino e feminino. 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

 A comissão de organização do evento é composta pelos professores do curso de 

Educação Física Henrique de Oliveira Castro, João Carlos Ferreira do Prado; Rodrigo 

Passos Neves; Samuel da Silva Aguiar. 

 Esta comissão é responsável por deliberar sobre qualquer caso que, por algum 

motivo, não esteja previsto em regulamento. 

 

 

 

__________________________ 

Henrique de Oliveira Castro 

Coordenador do curso de Educação Física 
Centro Universitário Estácio de Brasília 


