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JOGOS INTERNOS DA FACISA 2016 

 

 

REGULAMENTO GERAL 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Os Jogos Internos da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi FACISA 2016 serão 

regidos pelas normas constantes neste Regulamento. 

Parágrafo Único: Os participantes dos Jogos Internos serão considerados conhecedores das regras 

e leis desportivas, bem como das disposições contidas neste Regulamento. 

 

Art. 2º - Os Jogos Internos da FACISA 2016 serão promovidos, executados e organizados pela 

Diretoria Geral, em parceria com o Diretório Acadêmico Estudantil da FACISA (DACS) e os 

Centros Acadêmicos Estudantis (CA’s) dos cursos de graduação. As Diretorias Acadêmicas e 

Administrativas da FACISA darão suporte à realização dos Jogos, quando possível e no que couber. 

 

Art. 3º - Será constituída uma Comissão Organizadora, a fim de auxiliar a realização dos Jogos 

Internos. A Comissão será designada pela Diretoria Geral da FACISA e será composta por 04 

(quatro) membros, a saber: 

I – 01 representante da Administração da FACISA; 

II – 01 representante do Diretório Acadêmico (DACS);  

III – 01 representante dos Centros Acadêmicos (CA’s); 

IV – 01 representante dos servidores (docente ou técnico-administrativo). 

 

DO OBJETIVO 

Art. 4º - Os Jogos Internos da FACISA têm como objetivo, despertar o interesse pela prática 

desportiva, bem como possibilitar uma maior participação e integração dos segmentos discente, 

docente, técnico-administrativo e pessoal terceirizado da FACISA. 

 

DAS MODALIDADES 

Art. 5º - Serão disputadas as seguintes modalidades, com as respectivas quantidades mínimas e 

máximas de atletas por equipe: 

I – Futsal Masculino 

II – Futsal Feminino 

III – Voleibol (misto: masculino e feminino) 

  

Modalidade Quant. Mínima Quant. Máxima 

Futsal Feminino 07 10 

Futsal Masculino 07 10 

Voleibol (6x6) 08 12 
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DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º - As inscrições se darão no período de 27 de outubro a 07 de novembro de 2016, através 

do envio da Ficha de Inscrição (Anexo I) para o e-mail do DACS (dacs.facisa@gmail.com) ou 

entregar presencialmente na sala do Diretório Acadêmico, localizado no térreo do Bloco II da 

FACISA. 

§1º - Cada equipe deve possuir um representante, que pode ser um de seus atletas, o qual ficará 

responsável por inscrever a equipe, bem como servirá de elo entre sua equipe e a organização 

dos jogos.  

§2º - Caberá ao responsável por cada equipe preencher corretamente a Ficha de Inscrição, 

informando a modalidade e categoria da equipe, bem como o nome completo, o tipo de vínculo, 

a matrícula ou CPF e o Nº de Identidade de todos os atletas da equipe. Cada equipe possuirá 

nomenclatura própria. 

§3º - Nas modalidades de Futsal Masculino e Futsal Feminino será admitida a inscrição de no 

mínimo 07 (sete) e no máximo 10 (dez) atletas. 

§4º - Na modalidade de Voleibol (6x6) será admitida a inscrição de no mínimo 08 (oito) e no 

máximo 12 (doze) atletas. 

 

Art. 7º - Será permitida a interdisciplinaridade entre os participantes das equipes. Logo, poderão ser 

formadas equipes composta por discentes dos diversos cursos de graduação ou pós-graduação da 

FACISA.  

 

Art. 8º - Poderá cada equipe inscrever no máximo 02 (dois) ex-alunos formados nos cursos da 

FACISA ou 02 (dois) ex-servidores, seja ex-docente, ex-técnico administrativo ou ex-terceirizado, 

pertencentes ao quadro de pessoal da FACISA. 

 

Art. 9º - A relação dos atletas de cada equipe inscrita poderá ser alterada até a data de início das 

competições, sendo vedada qualquer alteração posterior. 

Parágrafo Único: A relação final dos inscritos deve ser enviada ou entregue à Comissão 

Organizadora dos Jogos, conforme disposto no Art. 6º deste Regulamento. 

 

Art. 10 – Não será permitida a inscrição de equipe formada por apenas ex-alunos e/ou ex-

servidores. 

 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 11 - Poderão participar dos Jogos Internos da FACISA 2016, na qualidade de atleta, os alunos 

matriculados em quaisquer cursos de graduação ou pós-graduação da FACISA, professores efetivos 

ou substitutos, técnicos administrativos, bolsistas de apoio técnico e funcionários terceirizados 

lotados ou pertencentes ao quadro de pessoal desta Unidade Acadêmica, todos no gozo dos seus 

direitos, desde que seu nome conste na ficha de inscrição. 

§ 1º - Além dos participantes mencionados no caput deste artigo, poderão participar dos Jogos 

Internos ex-alunos e ex-servidores da FACISA, nos termos do art. 9º. 

§ 2º - Não será admitida, em hipótese alguma, a participação de atletas em desconformidade com 

o estabelecido no caput ou no §1º deste artigo. 
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DAS COMPETIÇÕES, JOGOS E HORÁRIOS 

Art. 12 – A realização dos Jogos Internos da FACISA 2016 ocorrerá no período de 21/11/2016 a 

25/11/2016, no turno noturno, em local esportivo (quadra ou ginásio) de Santa Cruz/RN a ser 

definido e informado pela Comissão Organizadora dos Jogos Internos.  

 

Art. 13 – As competições desportivas nas modalidades desses Jogos, serão conduzidas por equipe 

de arbitragem profissional ou semi-profissional, a serem definidos e contratados pela Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 14 - Caberá a equipe de arbitragem aplicar as regras oficiais de cada modalidade desportiva, 

desde que não colidentes com as disposições contidas neste Regulamento, bem como registrar na 

Súmula do Jogo as informações pertinentes a cada partida e depois repassá-la a Comissão 

Organizadora.  

 

Art. 15 – Caberá a Comissão Organizadora oficializar os resultados das partidas, bem como 

divulgar a tabela atualizada, a classificação, as estatísticas, as suspensões e as decisões relativas aos 

Jogos Internos da FACISA 2016. 

Parágrafo Único: Os resultados e demais informações relativas às competições serão divulgadas 

no Mural da FACISA e enviados para o e-mail dos responsáveis pelas equipes participantes. 

 

Art. 16 - As competições terão seu início no horário fixado na Tabela de Jogos, sendo considerada 

perdedora por W x O, em todas as modalidades, a equipe que não estiver apta a disputar, dentro do 

local de competição, até quinze (15) minutos, no máximo, após o horário estabelecido na tabela.  

§1º - Quando para o início do jogo o horário estabelecido na tabela já estiver excedido ao tempo 

de tolerância essa tolerância deixará de existir.  

§2º - As equipes deverão está prontas para iniciarem o jogo imediatamente ao fim do jogo 

anterior ao seu, sob pena de perder por WxO.  

§3º - A equipe que perder por W X O, estará automaticamente eliminada dos Jogos na 

modalidade, sem direito a interpor recurso. A equipe ao ser eliminada; todos os seus resultados 

serão considerados (tanto para jogos já realizados como para jogos que iriam se realizar) de 

acordo com o parágrafo 4º desse artigo.  

§ 4º - Para todos os efeitos deste Regulamento, serão atribuídos, nos casos de WxO, os seguintes 

resultados: 

I – Futsal: 03 x 00 

II – Voleibol: 02 x 00 

 

Art. 17 - Só será permitida a presença, dentro dos locais de competições durante a realização das 

mesmas, das equipes participantes, através de seus atletas e representantes oficiais.  

§1º - Durante as partidas, todos os atletas da mesma equipe, titulares e reservas, devem portar 

uniforme (camisa) devidamente numerada. Não haverá exigência de padronização das demais 

peças de uniforme (calção, meião, tênis). 

§2º - Poderão permanecer no banco de reservas, até o máximo de 02 pessoas fora os atletas, 

devidamente inscritos em súmula, desde que não ultrapassem o número permitido pelas regras 

oficiais de cada modalidade desportiva.  

§3º - É proibido a qualquer membro que se encontre no banco de reservas, fazer uso de bebida 

alcoólica ou fumar durante a competição. 
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DOS SISTEMAS DE COMPETIÇÕES 

Art. 18 - Nos desportos coletivos será adotado o sistema de rodízio ou o sistema misto, de acordo 

com o número de participantes, tempo disponível para a realização do evento e instalações físicas 

disponíveis.  

Parágrafo Único: Os modelos das tabelas dos jogos, com os respectivos confrontos, dias e horários 

das partidas, serão divulgados pela Comissão Organizadora após o período de inscrições.  

 

Art. 19 - As diversas competições dos jogos serão realizadas de acordo com as seguintes situações:  

I – Nas modalidades, com número de competidores de 06 (seis) a 08 (oito), será utilizado o 

sistema misto, com as equipes divididas em grupos de 03 (três) ou 04 (quatro) equipes;  

II – Na ocorrência de numa modalidade em qualquer naipe ter número de equipes entre 03 e 

05 equipes, a mesma será realizada com rodízio simples entre as equipes participantes; e a 

duas equipes que somarem o maior número de pontos jogarão o jogo de confirmação com 

final do campeonato;  

III – No caso de 02 equipes participantes, haverá uma melhor de 03 jogos.  

 

Art. 20 – Em relação às regras de tempo de jogo e a forma de disputa, deverão ser obedecidos os 

seguintes critérios, em qualquer fase da competição: 

I - As partidas de Futsal Masculino ocorrerão em dois tempos com duração de 15 (quinze) 

minutos, com intervalo de 03 (três) minutos entre cada tempo. Cabe a arbitragem controlar o 

tempo do jogo e acrescentar o tempo de acréscimo necessário. 

II - As partidas de Futsal Feminino ocorrerão em dois tempos com duração de 10 (dez) 

minutos, com intervalo de 03 (três) minutos entre cada tempo. Cabe à arbitragem controlar o 

tempo do jogo e acrescentar o tempo de acréscimo necessário. 

III - As partidas de Voleibol serão disputadas em Sets, no formato de melhor de 03 sets, 

sendo declarada vencedora a equipe que atingir 02 sets. Em cada set a equipe deve vencer ao 

atingir 21 (vinte e um) pontos, desde que obtenha uma diferença de no mínimo 02 pontos para 

o seu adversário. No Tie break, vencerá a equipe que atingir 15 (quinze) pontos, desde que 

obtenha uma diferença de no mínimo 02 pontos para o seu adversário. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

Art. 21 - Nas fases da competição em que o sistema de disputa seja o ”rodízio”, os jogos poderão 

terminar empatados quando as regras oficiais assim o permitir, não se aplicando tal disposição 

quando o sistema empregado em alguma fase diferir do “rodízio”, situação em que os jogos não 

poderão terminar empatados.  

 

Art. 22 - A contagem de pontos, para fins de classificação na fase de grupo, será a seguinte: 

 

 Contagem de Pontos 

Modalidade Vitória Empate Derrota 

Futsal 03 pontos 01 ponto 00 ponto 

Voleibol 03 pontos - 
Por 02x00: 00 ponto 

Por 02x01: 01 ponto 
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Art. 23- No caso de desempate, na fase classificatória, no sistema de “rodízio”, quando serão 

conhecidos os classificados de cada chave ou grupo, serão adotados, por ordem de utilização, os 

seguintes critérios:  

I – Maior número de Vitórias;  

II – Saldo de “Gols” (para Futsal) - “Sets e depois pontos” para Voleibol (diferença entre o 

positivo e o negativo);  

III – Maior número de Gols marcados no caso de Futsal ou Pontos marcados no caso de 

Voleibol, entre as equipes empatadas;  

IV – Confronto Direto (entre as equipes empatadas nos critérios anteriores); 

V – Sorteio. 

 

§1º - Os critérios referidos nos incisos de I a V deste artigo serão aplicados pela ordem em que se 

encontram, aplicando-se o segundo sempre que o primeiro não definir o desempate e assim 

sucessivamente, até que seja definida a equipe classificada.  

§2º - Quando houver empate entre três (03) equipes, após a definição da primeira equipe 

classificada, reinicia se desde o primeiro critério para obter se outros desempates. 

 

Art. 24 – Nas decisões em que haja a necessidade de se conhecer um vencedor e finalistas (1º e 2º), 

os empates no tempo regulamentar serão decididos da seguinte forma:  

I – No futsal, por cobrança de 03 (três) tiros livres diretos da marca do pênalti, por atletas 

distintos e alternados por equipe. Permanecendo o empate, será cobrado 01 (um) tiro livre 

por cada equipe, de forma alternada e por atleta distinto, e assim sucessivamente até definir 

a equipe vencedora.  

II – Somente poderão participar das cobranças dos tiros livres aos quais se refere o inciso I 

deste artigo, os atletas que estiverem participando do jogo ao final do mesmo, sendo 

permitida a cada um, a cobrança de um único tiro livre por série. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 25 – As equipes campeãs em cada modalidade receberão premiação de troféus e medalhas. Já 

as equipes que obtiverem o vice-campeonato receberão apenas troféu. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26 - Quando uma partida for interrompida ou deixar de ser realizada por motivo de força 

maior, caberá a Comissão Organizadora, ouvidos os representantes das equipes envolvidas, 

tomarem decisão dentro de um prazo máximo de seis (06) horas, contadas, a partir do momento em 

que foi interrompida, ressalvada os casos previstos nas regras oficiais de cada modalidade 

desportiva.  

 

Art. 27 - As competições somente poderão ser adiadas ou antecipadas, nos casos de interesse do 

próprio evento.  

 

Art. 28 – Nos seguintes casos, o atleta ficará automaticamente impedido de participar da próxima 

partida de sua equipe, na respectiva modalidade, assim que atingir a quantidade de cartões a seguir: 

I – 01 cartão vermelho; 

II – 02 cartões amarelos, consecutivos ou não. 



6 

 

Parágrafo Único: Não haverá suspensão na contagem de cartões amarelos em nenhuma fase da 

competição. 

 

Art. 29 – O atleta que durante a realização das competições, for flagrado ou tiver comprovada sua 

participação em brigas, agressões, insultos, desordens, confusões ou quaisquer atos incompatíveis 

com a conduta ética e moral, será excluído dos Jogos Internos da FACISA 2016. 

 

Art. 30 - Não será permitido veto de arbitragem por parte das equipes participantes.  

 

Art. 31 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

Santa Cruz/RN, 26 de outubro de 2016. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi  

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO – JOGOS INTERNOS DA FACISA 2016 

 

 

 

Nome da 
Equipe  

Unidade FACISA SEXO:  

MODALIDADE  CAPITÃO:                                                                                                                              TELEFONE:  

 NOME DO PARTICIPANTE VINCULO COM A UFRN Matrícula ou CPF Identidade 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

RESPONSÁVEL   

Contatos: Telefone:                                                                              E-mail: 


