
XIII Campeonato Intercursos – 2017 
 Futsal masculino 

 
     O Campeonato Intercursos é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, Pastoral da 
Universidade e Atlética Nove de Maio, com a finalidade de promover, além da prática esportiva, uma 
confraternização, um aprendizado de como lidar com emoções, situações e trabalhar valores assim, criando a 
oportunidade de fazer novas amizades dentro do espaço universitário. Este ano acontece a decima edição do 
campeonato, e o que observamos são disputas sadias, com rivalidade e vontade de vencer, mas sem violência e 
tumultos, mostrando que o importante é competir. 
     Desejamos a todos os participantes um ótimo campeonato e que possam praticar e difundir nossos objetivos, para 
serem líderes com coração também no esporte. 
 
Informações sobre regulamento 

1.   Os atletas participantes deverão obrigatoriamente pertencer a Universidade do Sagrado Coração, como aluno 
regularmente matriculado, cursando graduação ou pós-graduação. 

2.   Os times devem ser formados por alunos do mesmo curso ou área. Será permitida a participação de no 
máximo 02 alunos de outro curso, sendo este do mesmo departamento. 

3.   As inscrições serão limitadas a 12 times Masculino e o valor da inscrição por time será de R$150,00 + 
doação de tênis ou sapatos usados, que serão destinados a uma casa de recuperação de jovens. 

4.   Os jogos serão realizados na quadra poliesportiva da USC, a partir do dia 19 de junho, às 19h, 20h e 21h. Os 
jogos terão dois tempos de 20min cada, com um intervalo de 5min. 

5.   Os times deverão obedecer ao horário marcado de seus jogos. Será permitido um atraso de até 10min para o 
primeiro jogo, tempo este para a chegada de no mínimo cinco jogadores. 

6.   Os times devem estar uniformizados com camisas numeradas e os jogadores só podem jogar usando tênis 
de futsal, meião e caneleira. 

7.   O campeonato terá 04 grupos de 04 times cada, que jogarão entre si na primeira fase, classificando para as 
quartas de final o primeiro e o segundo colocado de cada grupo.  

8.   Caso o nº de inscrições não atinja o limite de 12 times, a organização estudará uma forma de realização dos 
jogos de forma a não comprometer o período de realização estipulado. 

9.   A posição de cada time no grupo deverá ser sorteada em reunião marcada para o dia 13 de junho às 20h30 na 
Comunitária com a presença de representantes dos times inscritos. 

10.   A tabela de jogos seguirá a ordem do sorteio. 
11.   As regras do jogo são as da Confederação Brasileira de Futsal e os árbitros contratados da liga Bauruense de 

Futsal. 
12.   Não será fornecida declaração de participação para compensação de faltas, conforme artigos 2º e 13º do 

Ato Normativo da PRAc  nº 01/07. 
Artigo 2º - A legislação educacional brasileira não prevê o abono de faltas. O aluno dispõe de até 25% (vinte 
e cinco por cento) de faltas (ausências) permitidas em cada disciplina. 
Artigo 13º - As ausências por motivo de viagens, participação em eventos, trabalho, ou qualquer outro motivo 
que não seja de saúde do aluno não são, pela legislação educacional vigente e Regimento Geral da 
Universidade, objetivo de compensação. 
  Faremos o máximo para que os jogos não atrapalhem o desempenho dos alunos em sala de aula. 
 
Só faça a inscrição no site www.usc.br/eventos, se concordar com as informações do regulamento. 
   
Contamos com a colaboração e participação de todos. 
 
Minha assinatura confirma que li e estou de acordo: _________________________________________ 
                                                                                    Responsável do time do curso de: 
 
 

             Pró Reitora de Extensão e Ação Comunitária.                                                      Atlética Nove de Maio. 
 


