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 REGULAMENTO GERAL  

 
LEGENDAS:  

C.B.J.D. – Código Brasileiro de Justiça Desportiva 

E.T. – Estatuto do Torcedor 

C.T. – Congresso Técnico 

C.D.D. – Código Desportivo Disciplinar 

                                          

Da Promoção e Objetivo 

ART.: 1º 

A COPA UNIFAAT DE FUTEBOL SOCIETY, categorias Masculino e Feminino edição 2018 será organizada e 

promovida pela Equipe Eventos que dirigirá administrativamente a competição e suas regulamentações, na 

modalidade Futebol Society.  

 

ART.: 1.1º 

O Congresso Técnico (C.T.) foi realizado aos  29 dias de agosto de 2018, ás 19h na sala E-14 da 

UNIFAAT. Os representantes das equipes presentes em comum acordo elaboraram o Regulamento com 

resoluções e explanação e definiram o Sistema de Disputa da competição. Sendo lavrado e discutido este 

Regulamento Geral, bem como seus artigos, foram aprovados de forma unanime pelos presentes entrando em 

vigor a partir da data do primeiro jogo estipulado em tabela. 

Parágrafo Primeiro: Ficou definido que o pagamento de inscrição, bem como o sorteio dos grupos e definição 

de sistema de disputa será realizado dia 19 de setembro ás 19h. 

 

II Da Realização 

ART.: 1.2º 

Os jogos serão realizados aos Sábados com início previsto para ás 13h e aos Domingos com início previsto ás 

10h e término ás 17h. 

Parágrafo Primeiro: Informa-se aos participantes que a Copa UNIFAAT de Futebol Society, tem início 

previsto para 29 de setembro e término previsto em 11 de novembro de 2018, podendo haver alterações nestas 

datas mediante a necessidade. 

Parágrafo Segundo: Os jogos acontecerão na quadra abaixo relacionada, localizadas:  

LOCAL 1 – Av. Santana, nº376 – Estância Lynce – C.T. Big Soccer Santana. 

 
III Dos Participantes 

ART.: 1.3º 

As equipes participantes da Copa UNIFAAT de Futebol Society Edição 2018 deverão ser consideradas conhecedoras das 

leis da modalidade, bem como deste regulamento e se submeterão, sem ressalvas, a todas as consequências que deles 

possam emanar. 

Parágrafo Primeiro: Como não havia representantes de equipes participantes em seu total neste (C.T.), de comum 

acordo todos aqueles presentes representaram as equipes ausentes assumindo votos e decisões pertinentes a este 

Regulamento. 

Parágrafo Segundo: A equipe que tiver um mínimo de 5 (cinco) alunos da mesma turma, independente do curso 

exercido será considerada apta a jogar a competição, podendo receber até 3 (três) jogadores “sem clube ou renegados”. 

Parágrafo Terceiro: Ficou decidido em Congresso que apenas 3 atletas “renegados” poderão ser inscritos por equipe. 

 
IV Das Inscrições 

ART.: 1.4º 

 Referente aos valores de inscrição - Equipes: 
 MASCULINO (Alunos UNIFAAT)  R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais – por equipe) 

 FEMININO     (Alunas UNIFAAT)  R$ 200,00 (duzentos reais – por equipe) 

 

Referente aos valores de Arbitragem - Equipes: 
 MASCULINO (Alunos UNIFAAT)  Incluso 

 FEMININO     (Alunas UNIFAAT)  Incluso 

Obs: Informa-se que para haver competição dentro da categoria, existe o mínimo de 03 equipes inscritas. 

 



Parágrafo Primeiro: Fica vedada a participação das equipes que não efetuarem o pagamento das inscrições até 

a data de 18 de setembro estipulada em congresso técnico. (Prazo irrevogável). Os representantes que 

desejarem realizar o pagamento da taxa de inscrição via depósito poderão entrar em contato com o Organizador 

da Copa pelo telefone inserido no grupo do Whatsapp e solicitar o número de conta. 

 

Parágrafo Segundo: Informa-se que os JOGOS das FASES 1, 2, 3 e 4 será conduzida apenas por 1 (um) 

árbitro. A partir das fases (Semi Finais e Finais) por 2 árbitros. 

 

V Das Regras e Penalidades 

ART.: 2º 

Cada entidade poderá inscrever 15 (quinze) jogadores. Só poderão atuar os atletas que estiverem devidamente 

inscritos ou acrescidos nas fichas nominais, que deverão ser entregues a organização até a data estipulada em 

congresso técnico (18 de setembro de 2018). 

 

Parágrafo Primeiro:(C.T.) – O atleta-aluno só estará apto a atuar por sua equipe, desde que esteja inscrito 

regularmente na ficha nominal e avalizado pelo financeiro da Instituição. Em caso de atuação a que for 

comprovado alguma irregularidade no financeiro da faculdade, será considerado atleta irregular**(ART.2.2).  

 

Parágrafo Segundo: (C.T) – Ficou decidido em Congresso Técnico que a composição das equipes em relação 

aos atletas inscritos na ficha nominal deverá ser feita por alunos dentro do curso – período independente do ano 

em que este estiver vinculado. Exemplo: O aluno que “cair” de turma e se mantiver no mesmo curso letivo, 

poderá ser inscrito na equipe formada, independente do ano, não sendo considerado um atleta “sem clube ou 

renegado”. Os atletas que em sua sala (turma) não tiverem formado uma equipe, com o mínimo de 5 (cinco) 

jogadores, poderão escolher jogar por uma equipe formada no mesmo curso. 

 

Parágrafo Terceiro: (C.T) Será considerado atleta “renegado” ou “sem clube” aqueles em que em sua turma 

(sala) e em seu curso – período não for formado nenhuma equipe apta a jogar a Copa. Esse atleta poderá 

escolher a equipe que deseja jogar, desde que esta equipe não tenha ultrapassado o limite de 3 (três) atletas 

“renegados” inscritos na ficha de inscrição. 

 

ART.: 2.1º 

DOCUMENTAÇÃO: (C.T.) Os atletas deverão obrigatoriamente apresentar junto ao mesário Documento 

com Foto Original + Carteirinha da Instituição (R.A.) antes do início dos seus jogos para conferência. A 

apresentação da Carteirinha da Instituição é uma exclusividade do aluno da Faculdade. Esta apresentação de 

documentos NÃO poderá ser feita via Fotos através de celulares, Câmeras Fotográficas, Vídeos...  

Obs: A não apresentação de qualquer um dos documentos anteriormente citados neste regulamento implicará na 

impossibilidade de participação dos mesmos em dias de jogos. 

 

ART.: 2.2º 

O atleta e a equipe que comprovada qualquer tipo de irregularidade**, provinda através de recursos das equipes 

adversárias ou de investigação prévia da Organização da Competição, referente à documentação, será punido 

assim como segue: 

Punição: 

A) O atleta será automaticamente ELIMINADO da competição, NÃO cabendo qualquer tipo de recurso; 

B) A Equipe em que o atleta atuou irregular será punida com a perda de 03(três) pontos, mais a pontuação final 

do jogo em que houve a irregularidade e multa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), que deverá ser paga antes 

do início de seu próximo jogo. (C.B.J.D./E.T.) 

C) O Técnico da Equipe ou o Capitão(ã) (Responsável legal da Equipe) será suspenso por 2 (duas) rodadas 

em  que o mesmo for responsável. 

Parágrafo Primeiro:**Para efeito de irregularidades, segue: 

 Atuar sem apresentar documento junto ao mesário em dia de jogos;  

 Atuar com outro documento que não seja aquele permitido em regulamento; 

 Atuar com documento adulterado em data de nascimento, nome de mãe e/ou pai; 

 Atuar com documento de outro atleta, estando este inscrito ou não na competição; 

 Atuar sem o aval do Financeiro da Instituição; 

 Apresentar documento com foto adulterada ou quando ainda “bebê”; 

 Apresentar documento não plastificado, rasgado ou danificado; 

 Apresentar documento através de foto vinculada à celular, máquina fotográfica e vídeos; 



 

ART.: 2.3º 

W.O. – A Organização informa que a tolerância de 15’ minutos será respeitada apenas no primeiro jogo da 

rodada correspondente à tabela. A Equipe/Agremiação que não comparecer para jogar no dia e horário 

estipulados na tabela, respeitando os 15’ minutos de tolerância, terá PUNIÇÃO, assim como segue: 

A) Perderá os pontos do jogo, com o placar de 3X0 em favor da equipe adversária; 

B) Os gols terão efeito apenas para critério de desempate, não sendo anotados para nenhum atleta; 

C) A Agremiação será multada em R$ 80,00 (oitenta reais) que deverão ser pagos antes do início do jogo 

subseqüente. 

 

Parágrafo Primeiro: Em caso de atraso no inicio do jogo, por qualquer motivo, a equipe de arbitragem poderá 

alterar o tempo de jogo. Informa-se que para evitar efeito dominó, atrasando jogos subseqüentes está ação será 

irrevogável. Lembramos a todos que existe um custo estabelecido de aluguel do espaço para a realização da 

competição, além de já existir compromissos por parte da organização da quadra com locação e outros eventos. 

Pedimos a todos que se organizem em relação aos horários para não haver atrasos. 

ART.: 2.4º 

(C.T.) - De acordo com estabelecido em congresso técnico, as equipes deverão iniciar o jogo com o mínimo de 

05 (cinco) jogadores, sendo 4 (quatro) linha e 1 (um) goleiro. 

ART.: 3º 

A equipe em que seu atleta e/ou qualquer membro da comissão técnica agredir fisicamente, ofender de forma 

ostensiva ou brigar dentro ou fora de quadra com qualquer participante oficial das partidas ou público em geral, 

será multada em R$ 80,00 (oitenta reais) que deverão ser pagos antes do início de seu próximo jogo. 

(C.B.J.D./E.T.). A Organização salienta que o jogador ou qualquer membro da comissão técnica que for punido 

será levado a julgamento podendo ser ou não suspenso pela junta disciplinar da competição, mediante 

apresentação de recursos por parte da equipe dentro do prazo estipulado. O não cumprimento deste artigo 

dentro dos valores e prazos estipulados será considerado como desistência da competição. 

Parágrafo Primeiro 

Durante os jogos “torcedores” estarão sendo monitorados. Será de responsabilidade do técnico ou capitão da 

equipe intervir junto a este “torcedor”, caso este cause transtornos* antes, durante e após os jogos. A equipe 

de arbitragem terá autonomia para suspender e/ou encerrar a partida em caso que julgar necessário fazê-lo. 

Para efeito de transtornos*, segue:  

 Jogar objetos dentro de quadra; 

 Cuspir, tentar ou agredir com uso físico ou não, qualquer atleta ou membro da equipe adversária ou da 

própria equipe, arbitragem ou pais e familiares: 

 Tentar ou jogar qualquer material em um adversário, árbitro ou membro da comissão técnica durante os 

jogos, intervalos e após o término dos jogos; 

 Permanecer próximo à equipe de arbitragem (árbitros e mesários) deferindo e ofendendo os mesmos 

com palavras ostensivas e agressivas; 

 Permanecer próximo ao banco de reservas da equipe adversária (comissão técnica e atletas) deferindo e 

ofendendo os mesmos com palavras ostensivas e agressivas; 

 Permanecer após o término dos jogos deferindo palavras ostensivas e agressivas contra qualquer pessoa 

(equipe de arbitragem, comissão técnica e atletas adversários, pais e familiares de outros...). 

Obs: Em caso de reincidência e comprovação por parte da Organização, a equipe em que o causador do 

transtorno estiver envolvido, perderá 03(três) pontos na competição ao final da fase em disputa. A equipe 

será multada em R$80,00 (oitenta reais) que deverão ser pagos antes do início do seu próximo jogo, 

independente da fase. (C.B.J.D.;E.T.). 

ART.: 3.1º 

(C.T.) - A competição terá alterações nas regras oficiais assim como segue: 

 Os jogos serão realizados com um tempo total de 40’(quarenta) minutos divididos em 2 (dois) tempos 

de 20’(vinte) minutos cada, com intervalo de 5’minutos entre os períodos. 

 Cada equipe terá a seu favor um Tempo Técnico de 1’ minuto por período. 

 As substituições de jogadores, durante os jogos serão ilimitadas e deverão ser realizadas junto a linha 

lateral do campo de jogo. 

 (C.T.) - Em ambas categorias (masculino e feminino) será apresentado pela arbitragem o cartão amarelo 

e vermelho ao atleta infrator. O atleta que receber cartão amarelo deverá ficar 2’minutos fora de jogo, 

podendo ser substituído. 

 O atleta que receber a segunda advertência e consequentemente for expulso, sendo ele de forma direta 

ou não, será excluído do jogo não podendo ele retornar ao mesmo e sua equipe poderá ser recomposta 



por outro atleta após 2’minutos. Estes atletas excluídos poderão sofrer ou não maiores punições após 

conhecimento e avaliação da Junta Disciplinar. (C.D.D.) 

 (C.T) - Cada equipe poderá cometer no máximo 7 (sete) faltas coletivas por período. A partir da 8ª 

(oitava) falta coletiva, a equipe infratora será punida com Tiro Livre Direto dos 20mts.  

 (C.T.) - Para efeito de suspensão automática: 2 cartões amarelos ou 1 vermelho dentro da fase. Ao final 

da 1ª fase os cartões amarelos serão zerados. A partir do início da 2ª fase os cartões amarelos serão 

acumulativos até a final. Se um atleta tomar o 2º cartão amarelo ou o vermelho no último jogo da 1ª 

fase, este deverá cumprir automática no jogo subsequente, já dentro da fase seguinte; 

 (C.T.) O uso da caneleira será obrigatório; 

 Não poderão ser usados calçados com travas (Chuteira de Campo), sendo permitido qualquer outro tipo 

de calçado ou solado. 

 

ART.: 3.2º 

A agremiação que se sentir lesada ou prejudicada poderá entrar com recurso no prazo de 48h após o término da 

partida. Os recursos deverão ser entregues obrigatoriamente pelo e-mail: thiago.fifa@terra.com.br; Não 

serão aceitos recursos entregues fora dos horários estipulados ou sem a realização do pagamento no valor 

estipulado. Para realização de pagamento de inscrição ou transferência de qualquer valor referente aos recursos 

estipulado neste regulamento, as equipes deverão fazer via depósito em conta.  

Único: Para qualquer requisição de recurso será cobrado um valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para pagamento 

de honorários advocatícios; 

Recursos        

 Requisição para revisão de W.O.   

 Requisição para alteração de horário, local e data de jogos  

 Suspensão: de atleta      

 Suspensão: Membro da Comissão técnica    

 Erros de Fato: Arbitragem 

 

VI Da Premiação 

ART.: 3.3º 

Estarão sendo premiadas as equipes 1º e 2°colocadas em cada categoria do campeonato com troféus, além do 

artilheiro e o melhor goleiro. 

Parágrafo primeiro 

O melhor goleiro será aquele que na final da competição for o destaque do jogo e tenha participado 

efetivamente de no mínimo 04 (quatro) jogos pela sua equipe durante toda competição.  
 

VII Da forma de disputa 

ART.: 4º 

Equipes inscritas:  GRUPOS (sorteio programado para 19 de setembro as 19h na UNIFAAT – Sala E14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo Primeiro: Na primeira fase as equipes se enfrentarão no sistema todos contra todos dentro da chave 

em turno único, classificando-se para segunda fase (Quartas de Finais) as duas primeiras equipes mais bem 

colocadas de cada grupo, totalizando 08 (oito) equipes classificadas. 

 

GRUPO A – MASCULINO 

EQUIPES 

 

 

 

 

GRUPO B - MASCULINO 

EQUIPES 

 

 

 

 

GRUPO C – MASCULINO 

EQUIPES 

 

 

 

 

GRUPO D – MASCULINO 

EQUIPES 
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Parágrafo Segundo: A segunda fase (Quartas de Finais) será disputado no sistema: 1°Col. G.A x 2° Col. G.B 

(Jogo 1); 2°Col. G.A x 1° Col. G.B (Jogo 2); 1°Col. G.C x 2° Col. G.D (Jogo 3) e 2°Col. G.C x 1° Col. G.D 

(Jogo 4) onde nenhuma das equipes terá a vantagem do empate no tempo normal. Em caso de empate no tempo 

normal a partida será definida na decisão de 03(três) pênaltis alternados. 

 

Parágrafo Terceiro: Na terceira fase (Semi Final) as equipes se enfrentarão no sistema: Vencedor J1 x 

Vencedor J4 e Vencedor J2 x Vencedor J3 onde nenhuma das equipes terá a vantagem do empate no tempo 

normal. Em caso de empate no tempo normal a partida será definida na decisão de 03(três) pênaltis alternados 

 

Parágrafo Quarto: Na quarta fase (Final) nenhuma das equipes terá a vantagem do empate no tempo normal. 

Em caso de empate no tempo normal a partida será definida na decisão de 03(três) pênaltis alternados 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art.4.1º – Para efeito de classificação, independente da fase em vigor, será adotado o seguinte critério de 

desempate: 

 Pontuação; 

 Maior número de vitória na fase; 

 Maior saldo de gols; 

 Maior número de gols marcados na fase; 

 Confronto Direto; 

 Menor número de gols sofridos na fase; 

 Menor número de cartão amarelo e vermelho tomado durante toda competição; 

 Sorteio; 

 

 

Art. 4.2º - Todas as equipes deverão se apresentar uniformizadas de acordo com as regras do jogo, sendo 

obrigatório o uso de camisas com número, shorts com as cores predominantes iguais e uso obrigatório de 

meiões que cubram a canela. Em caso de coincidência de cores de uniforme fica estipulado que a equipe que 

estiver acima da súmula faça a troca de uniforme. Salienta-se que as equipes poderão entrar em comum acordo 

para melhor resolução. 

Art.4.3º - É de inteira responsabilidade das equipes a integridade física de seus atletas, isentando a organização 

do evento qualquer responsabilidade antes, durante e após o campeonato, bem como zelar pela integridade 

física e moral da arbitragem e seus adversários. Informa-se aos participantes que em caso de agressão física 

contra qualquer membro da equipe de arbitragem ou algum membro da Organização, este serão 

preventivamente provido do Boletim de Ocorrência (B.O), sendo o agressor passível de processos civis e 

criminais.  

Art.4.4º - Todos os atletas e membros da Comissão Técnica expulsos serão punidos em jogos de acordo com o 

Código Disciplinar Desportivo; 

Art.4.5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, juntamente com Comissão 

Disciplinar. 

 

 

 

Atenciosamente 

Equipe Eventos - Comissão Organizadora 

 


