
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Diretoria de Atividades Estudantis - PROAE 

Divisão de Atividades Desportivas da UFRN - DAD 

 

Convite 
 

 

Ilustríssimo Senhor Gestor ∕ Diretor do(a) _____________________________________ 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em sintonia com o momento esportivo que 

vive a nação brasileira diante da oportunidade de sediar o maior evento esportivo mundial que é a 

Copa do Mundo de Futebol, realizará entre os dias 09 e 31 de maio de 2014, o evento Campeonato 

Metropolitano de Futebol Universitário – Natal 2014, como forma de promover o intercâmbio 

desportivo acadêmico e interação com a sociedade através do esporte. 

 

Dessa forma vimos convidar essa instituição para participar conosco desse momento grandioso e com 

isso abrilhantar mais ainda o nosso evento. 

 

Todas as equipes participantes deverão enviar o seu representante para o congresso técnico a ser 

realizado no dia 06 de maio de 2014, no prédio do Departamento de Educação Física da UFRN. 

 

Poderão ainda participar do congresso técnico mais três outros membros da equipe e se o espaço 

físico permitir poderá ser liberada a participação de todos que comparecerem. 

 

Cada equipe deverá comparecer com a lista de atletas e membros da comissão técnica preenchidos no 

formulário anexo e informar sobre as cores do uniforme que pretende utilizar na competição, 

preferivelmente levando um exemplar ou a sua fotografia. 

 

Na oportunidade agradecemos a sua atenção e participação. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Presidente da Comissão de Organização 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Diretoria de Atividades Estudantis - PROAE 

Divisão de Atividades Desportivas da UFRN - DAD 

 

 

Regulamento Geral para o Campeonato Metropolitana 

de Futebol Universitário – Natal 2014 
 

 

 

Considerações Iniciais 

 

Art. 1º - O Campeonato Metropolitano de Futebol Universitário – Natal 2014 é uma competição 

realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, em parceria com o IFRN e a 

Federação Norte-rio-grandense de Desporto Universitário – FNDU. 

 

Art. 2º - A finalidade da competição é aumentar a participação em atividades esportivas universitárias 

no estado do Rio Grande do Norte, promover a ampla mobilização da juventude universitária em 

torno do esporte, bem como identificar talentos no cenário esportivo universitário, desenvolver o 

intercâmbio sócio-cultural e desportivo entre os estudantes universitários, estimular o congraçamento 

dos universitários, estimulando a prática do esporte, visando o desenvolvimento da personalidade 

integral do jovem e promover a melhor interação da sociedade com o ambiente acadêmico. 

 

Art. 3º - Para todos os fins, os participantes dessa competição serão considerados conhecedores das 

regras esportivas adotadas pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, deste 

Regulamento Geral, Normas Especificas e Informes, ficando submetidos a todas as disposições e 

penalidades que delas possam emanar. 
 

Comissão de Organização 

 

Art. 4º - O Campeonato será organizado pela Comissão de Organização e coordenado pela Comissão 

Disciplinar composta por JOSÉ LEÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO (PRESIDENTE), DOUGLAS 

DO NASCIMENTO SILVA, JOAO ROBERTO LIPAROTTI, FRANCISCO EMILIO SIMPLICIO 

DE SOUZA, PATRICK RAMON STAFIN COQUEREL membros a quem deverão ser feitas todas 

as solicitações e encaminhamentos. 

 

Comissão Disciplinar 

 

Art. 5º - A Comissão de Organização poderá instituir uma Comissão Disciplinar composta por três 

(03) membros entre os que compõem a comissão de organização, com a incumbência de apreciar e 

julgar as infrações cometidas durante a competição, nos termos da Legislação em vigor e caso não o 

faça, ela própria atuará como comissão disciplinar com número mínimo de três membros para 

funcionamento. 

 

Parágrafo Único – A Comissão Disciplinar poderá reunir-se a qualquer momento, sempre que 

necessário, sendo convocada pelo seu Presidente. 

 



Art. 6º - As sanções disciplinares serão aplicadas pela Comissão Disciplinar, nos termos das 

disposições deste regulamento e da codificação desportiva, sobretudo do Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva – CBJD. 

 

Art. 7º - As equipes poderão através de seu responsável impetrar recurso contra outra equipe, 

arbitragem ou direção da competição, em função de possível transgressão ao regulamento. 
 

Parágrafo Primeiro – Imediatamente após o término de cada partida os responsáveis por cada 

equipe deverão entregar formulário próprio de recurso onde manifestarão a vontade de recorrer, de 

renunciar ao recurso ou abster-se da manifestação inicial e com isso poder apresentar recurso em até 

seis (06) horas após o término da partida, mediante pagamento em espécie da taxa de recurso de 

trezentos reais (R$ 300,00). 

 

Das Inscrições 

 

Art. 8º - O Campeonato Metropolitano de Futebol Universitário – Natal 2014 terá a participação de 

seis (06) equipes entre Estabelecimentos de ensino universitário e empresas parceiras e apoiadoras do 

desporto no estado do Rio Grande do Norte, cada uma delas podendo inscrever no mínimo dezoito 

(18) e no máximo (25) atletas com idade mínima de dezoito (18) anos completados até o dia da 

primeira partida do campeonato. 

 

Parágrafo Único – Excepcionalmente poderão participar atletas menores de dezoito (18) e maiores 

de dezesseis (16) anos das equipes convidadas para participarem deste campeonato que no caso 

deverão ter o formulário de inscrição assinado pelo respectivo responsável (pai, mãe, tutor, curador, 

guardiã(o) ou com declaração do responsável técnico da equipe de que os atletas nessas condições 

estão autorizados devidamente autorizados. 
 

Art. 9º - Além dos atletas também deverá ser inscrito um responsável técnico e até cinco membros 

como integrantes da comissão técnica de cada equipe, além de profissionais de saúde em número de 

até quatro (04). 

 

Parágrafo Único – Em razão da necessária segurança e melhor proteção da saúde e integridade física 

dos atletas, os profissionais de saúde, membros de comissões de equipes poderão ser inseridos, 

incluídos ou substituídos livremente a qualquer momento da competição. 

 

Art. 10 - Para custeio de despesas operacionais do campeonato será cobrada uma taxa de inscrição 

por equipe no valor de quinhentos reais (R$ 500,00). 

 

Art. 11 - As inscrições deverão ser feitas até o dia 09 de maio de 2014 na sede do DEF da UFRN 

mediante entrega de formulário de inscrição com relação nominal de todos os atletas que participarão 

da competição e cópias legíveis de RG e CPF. 

 

Parágrafo Único – Até às 18h da véspera do dia da terceira partida em que for participar a equipe 

ainda poderá inscrever atletas para completar o número máximo de vinte e cinco (25). 

 

Art. 12 - No formulário de inscrição o atleta declarará de próprio punho, com ratificação do 

responsável técnico da equipe, que reúne as condições físicas e de saúde compatíveis com o esforço a 

ser desprendido na competição. 

 

Comunicação dos Atos 

 

Art. 13 - No momento da inscrição o responsável pela equipe deverá indicar um email pelo qual 

será feita toda a comunicação com a Comissão Organizadora e Comissão Disciplinar, inclusive para 

entrega de eventuais recursos. 

 



Art. 14 - A comissão de Organização e a Comissão Disciplinar farão toda a comunicação às equipes 

através de correio eletrônico no endereço organizacao.cmfu@gmail.com e sempre para o endereço 

fornecido por cada equipe no momento da inscrição. 

 

Das Regras da Competição 

 

Art. 15 - Aplica-se de forma geral à competição as regras do futebol estabelecidas pela FIFA no 

manual Regras de Futebol 2013-2014, com a tradução autorizada da CBF, e no que estabelecer este 

regulamento. 

 

Congresso Técnico 

 

Art. 16 - Será realizado no dia 06 de maio de 2014 o congresso técnico com a seguinte finalidade: 

 

I. Receber a relação de atletas e membros da comissão técnica de cada equipe; 

II. Informar o sistema de disputa e proceder ao sorteio dos grupos e jogos de acordo com este 

Regulamento; 

III. Receber informação sobre cores de uniformes de cada equipe e definir as cores por equipe 

para cada jogo. 

IV. Promover a interação e o congraçamento das equipes, além do compromisso de todos em 

promover uma competição alicerçada nos ideais de justiça e honestidade; 

V. Tratar de outros assuntos gerais de interesse da competição. 

 

Art. 17 - Deverão participar do Congresso Técnico todos os responsáveis técnicos e 

facultativamente até dois (02) outros membros de cada equipe. 

 

Dos Jogos 

 

Art. 18 - Os jogos terão seu início no horário divulgado na tabela do campeonato, sendo 

considerada perdedora, por ausência (WxO), a equipe que não estiver apta a disputar e dentro do 

local de competição até quinze (15) minutos após o horário estabelecido. 

 

Art. 19 - As equipes deverão estar no local de competição, em condições de jogo, no mínimo, 

cinqüenta minutos (50min) antes do horário previsto para o início da partida, quando será 

requisitada a documentação prevista neste Regulamento. 

 

Art. 20 - Sempre que possível, em razão da estrutura física do local do jogo, somente poderão ter 

acesso aos locais de competição os atletas e os membros da comissão técnica de cada equipe, além 

das pessoas que funcionarão no andamento da partida. 

 

Art. 21 - As partidas que vierem a ser suspensas ou transferidas por motivo de força maior serão 

realizadas no primeiro momento que reunir a melhor oportunidade de horário e disponibilidade de 

local, devendo ser observado que nenhuma equipe poderá jogar duas vezes no mesmo dia. 

 

Sistema de Competição 

 

Art. 22 - Será formado um único grupo de seis (06) equipes onde todas elas jogarão entre si, com 

classificação por Pontos corridos no sistema de liga. 

 

Art. 23 - Em uma segunda fase, disputada em sistema de eliminatória simples, o terceiro colocado e 

o quarto colocado na primeira fase, disputarão o terceiro lugar geral do campeonato, e o primeiro 

colocado e o segundo colocado na primeira fase disputarão o título de campeão geral do campeonato. 
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Parágrafo Primeiro – Será proclamada classificada direta em 3º lugar geral do campeonato a equipe 

classificada em 3º lugar na primeira fase com diferença de pontuação maior que três (03) para o 4ª 

colocada na primeira fase. 

 

Parágrafo Segundo - Será proclamada classificada direta como campeã geral do campeonato a 

equipe classificada em 1º lugar na primeira fase com diferença de pontuação maior que três (03) para 

a 4ª colocada na primeira fase. 

 

Critérios de Desempate 

 

Art. 24 - Para desempate serão observados os seguintes critérios: 

 

I. Na primeira fase de classificação: 

 

a) Vencedor no confronto direto; 

b) Maior saldo de gols a favor; 

c) Maior quantidade de gols a favor; 

d) Menor quantidade de gols sofridos; 

e) Vencedor em sorteio. 

 

II. Na fase final de disputa de 3º lugar e campeão geral do campeonato as equipes classificadas em 

1º e 3º lugar na primeira fase jogarão com o benefício do empate. 

 

Uniformes 

 

Art. 25 - O uniforme dos atletas é composto por camiseta numerada, calção e meias de cano longo 

que devem ser rigorosamente iguais para todos os atletas, exceto para o goleiro que deverá usar as 

três peças em cores diferentes dos demais atletas da equipe e chuteira ou tênis com travas. 

 

Art. 26 - As equipes deverão preferencialmente ter dois uniformes e quando isso não for possível 

poderão ter que vestir coletes para diferenciação quando tiver que jogar com outra equipe com 

uniforme parecido. 

 

Parágrafo Único – Os membros da comissão técnica de cada equipe deverão, preferencialmente, 

apresentarem-se uniformizados e quando isso não for possível deverão usar crachá de identificação. 

 

Premiação 

 

Art. 27 - A premiação consistirá de medalhas para os atletas e comissão técnica das equipes 

classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares, além de troféu para as equipes classificadas até 

o terceiro lugar. 

 

Parágrafo Único – A premiação de medalhas somente será concedida aos atletas que efetivamente 

jogarem em pelo menos uma partida. 

 

Regras Específicas 

 

Art. 28 - A competição será realizada de acordo com as Regras Internacionais da FIFA, além deste 

regulamento e legislação vigente. 

 

Art. 29 - Os jogos serão disputados em oitenta minutos (80min), divididos em dois (02) tempos de 

quarenta (40) minutos com intervalo de quinze (15) minutos. 

 

Art. 30 - Cada equipe poderá relacionar até dezoito (18) atletas por partida, podendo fazer até sete 

(07) substituições. 



 

Art. 31 - As substituições de atletas durante uma partida serão coordenadas pela mesa de arbitragem 

a quem o atleta que pretende entrar no jogo deverá dirigir-se e após as devidas anotações, ao 

comando desta e após a saída de campo do atleta que substituirá, poderá entrar em jogo sempre pela 

linha que divide o campo ao meio. 

 

Art. 32 - Para a classificação das equipes será observada a pontuação de três (03) pontos para 

vitória, um (01) ponto para empate e zero (0) ponto para derrota. 

 

Art. 33 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, botton, colar, presilha, pulseira, corrente, 

relógio boné, chapéu, ou qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos atletas. 

 

Art. 34 - Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o jogo 

ou não apresentação do número mínimo de atletas exigido pela regra, após a contagem de quinze 

minutos (15min) a equipe será declarada ausente, aplicando-se o WxO. 

 

Parágrafo Primeiro – Todos os jogos da equipe que vier a sofrer a aplicação de WxO serão 

anulados quando já ocorridos ou cancelados quando ainda não ocorridos, e zerados os pontos que já 

tiver obtido. 

 

Art. 35 - No banco de reservas só poderão ficar os atletas e Comissão Técnica, cujos nomes deverão 

constar da relação de inscrição. 

 

Art. 36 - Estará automaticamente suspenso do jogo subseqüente atleta e/ou membro da Comissão 

Técnica que for expulso de um jogo (cartão vermelho) ou receber três (03) cartões amarelos, 

consecutivos ou não. 

 

Art. 37 - O recebimento de cartão vermelho direto ou o recebimento do terceiro cartão amarelo 

implicarão na suspensão prevista neste regulamento e zeram a contagem de cartões amarelos 

recebidos até então pelo atleta ou membro de comissão técnica. 

 

Art. 38 - A observação e cumprimento da suspensão automática é obrigatória e não dependerá de 

comunicação às equipes. 

 

Art. 39 - A mesa de arbitragem poderá, de ofício, impedir que atleta punido com a suspensão possa 

participar de partida desde que o fato haja sido verificado em tempo hábil. 

 

Art. 40 - A participação em um jogo, de atleta ou integrante da Comissão Técnica, suspenso 

automaticamente conforme implicará nos procedimentos adotados abaixo: 

 

I. Em caso de derrota da equipe infratora, o resultado do jogo será mantido; 

II. Em caso de vitoria da equipe infratora, o resultado do jogo será revertido em favor da equipe 

adversária. 

 

Art. 41 - O atleta expulso de campo no transcorrer de um jogo, não poderá permanecer no banco de 

reservas de sua equipe nem voltar ao mesmo após trocar de roupa. 

 

Art. 42 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização e pela Comissão 

Disciplinar. 

 

 


