
INTERCURSOS 
MODALIDADE FUTSAL MASCULINO 

 
   O Campeonato Intercursos é promovido pela USC, através da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária, Pastoral da 
Universidade e apoio da Atlética Nove de Maio. 
  São finalidades do Campeonato: 
- Proporcionar a participação dos (as) acadêmicos (as) em atividades esportivas e oportunizar o desenvolvimento da 
consciência para a prática de atividade física permanente. 
- Promover a interação e congraçamento dos (as) acadêmicos (as) dos diversos Cursos da Universidade. 
- Promover um aprendizado de como lidar com emoções, situações e trabalhar valores humanos. 

 
REGULAMENTO 

1.  Os times participantes deverão obrigatoriamente pertencer a Universidade do Sagrado Coração, da seguinte forma: 
como aluno matriculado na Instituição cursando graduação ou pós-graduação. 

1.1 Cada jogador poderá representar apenas um time. Os atletas só poderão jogar apresentando à mesa organizadora a 
Carteirinha da Biblioteca. 
1.2 Os times deverão ser formados por jogadores do mesmo curso, ou com a participação de no máximo 02 jogadores de outro 
curso, sendo estes do mesmo departamento. 
1.3 Cada equipe poderá inscrever no mínimo oito (08) e no máximo doze (12) jogadores. 
1.4 Após o inicio do campeonato, com data estipulada pela equipe organizadora, nenhum jogador poderá ser mais inscrito, salvo 
por motivo de contusão. 
1.5 A comissão organizadora tem a decisão de desclassificar a equipe ou jogador, caso seja comprovado irregularidades com 
seus participantes, o que deverá ser comunicado no momento em que estiver ocorrendo. 
1.6 As inscrições serão feitas pelo site da USC, entre os dias 20/05 à 09/06/2017, ou até atingir o limite de inscrições, 12 times 
masculinos. 
1.7 A taxa de inscrição é de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por time + doações de tênis ou sapatos usados, que será entregue 
a uma casa de recuperação de jovens. 
1.8 As equipes deverão estar com camisas uniformizadas e numeradas, e será obrigatório o uso de tênis de futsal, meião e 
caneleira. O jogador não poderá atuar com tênis ou chuteira sosait, brincos, piercings, pulseiras, correntes, 
relógio, etc. 
1.9 Em caso de brigas e tumultos resultando a expulsão de um ou mais jogadores ocorrerá à eliminação automática do 
campeonato, e o time ficará excluído do próximo campeonato. 
As regras do jogo são as mesmas da Confederação de Futsal. O jogador que receber cartão vermelho cumprirá um jogo de 
suspensão na sequência da tabela. O cartão amarelo não será cumulativo, porém o jogador que o receber deverá entregar 01 litro 
de leite até o seu próximo jogo. 
2.  Os times deverão obedecer ao horário previsto para seus jogos, conforme a tabela divulgada. Serão tolerados dez (10) 
minutos para o início da partida, tempo esse para a chegada de ao menos CINCO (5) jogadores da equipe. 
2.1 Os grupos serão sorteados em reunião com a presença de representantes dos times inscritos, marcada para o dia 13/06/2017 
as 20h30 na Comunitária. 
2.2 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.  Se o nº de inscrição for menor, a organização fará as 
mudanças necessárias na formação dos grupos e no formato da competição.  
2.3 Cada vitória corresponde a três (3) pontos, empate um (1) ponto e derrota zero (0) ponto. Em caso de empate na fase 
classificatória, serão desempatados pelos seguintes critérios: confronto direto, saldo de gols, gols pró, gols sofridos e cartões 
(equipe mais disciplinada). 
2.4 Nas fases finais (semifinal e final) no caso de empate, o jogo será decidido nas cobranças de pênaltis, sendo três (03) para 
cada time, persistindo o empate as cobranças serão alternadas, até que se tenha o vencedor. 
2.5 A tabela dos jogos será de acordo com a posição de sorteio dos times em cada grupo. 
2.6 Os jogos terão 02 tempos de 20min cada, com intervalo de 05min. 
2.7 Em caso de WO, o resultado será o maior placar do dia. 
3.  Caberá somente a comissão Organizadora as necessárias mudanças de datas dos jogos ou no formato da tabela. 
4.  Haverá premiação para o 1ºe 2º colocados, com troféus e medalhas, além de medalha para “Artilheiro”, “Melhor goleiro” e 
“Equipe mais disciplinada”. 
5.  Não será fornecida declaração de participação para compensação de falta, conforme artigos 2º e 13º do Ato Normativo da 
PRAc nº 01/07,a seguir: 
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, objeto de compensação. 


