
 

INTERCURSOS 2022 
REGULAMENTO GERAL  

 
DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 1º - O Intercursos tem por objetivo promover por meio da prática esportiva a 
integração e o intercâmbio entre os estudantes dos diferentes cursos de graduação do 
Centro Universitário Sagrado Coração (UNISAGRADO). 
 
Artigo 2º - Será disputado nas seguintes categorias ADULTO; 
 
DAS MODALIDADES 
 
As modalidades disputados no intercursos serão: 
I - Futsal masculino 
II - Futsal feminino  
III -  Voleibol misto 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
I - Futsal masculino 
Será permitido apenas alunos do mesmo curso nos times (podem ser de anos diferentes). 
 
II - Futsal feminino  
Será permitido alunas de cursos diferentes no mesmo time.  
 
III -  Voleibol misto 
Será permitido alunas e alunos de cursos diferentes no mesmo time. 
 
Artigo 3º - O aluno poderá participar em uma ou mais modalidades. 
 
Artigo 4º - O(A) aluno(a) deverá apresentar, obrigatoriamente, em todas as suas 
participações em jogos ou competições um dos seguintes documentos originais: 
I Carteira de Identidade Original (RG); 
 
Artigo 5° – Os(As) alunos(as) poderão ser dirigidos(as), em caráter opcional, por técnico e 
um auxiliar técnico que constem na inscrição da equipe. 
 
Parágrafo Primeiro- A comunicação e a justificativa de desistência do time deverão ser 
encaminhadas, por meio de ofício, ao responsável pela fase. 
 

   DAS INSCRIÇÕES 
 

Artigo 6º - Cada Curso poderá inscrever apenas uma equipe por modalidade, conforme 
datas previstas no calendário oficial do Centro Universitário Sagrado Coração 
(UNISAGRADO). 
 
Artigo 7º - O período de inscrições será  de 28 de outubro a 11 de novembro. 
 
Artigo 8° - A quantidade de alunos por time será :  
I - Futsal masculino: mínimo de 5, máximo de 12.  
II - Futsal feminino: mínimo de 5, máximo de 12.  
III -  Voleibol misto: mínimo de 6, máximo de 14.  
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Artigo 9° - Se forem comprovadas irregularidades nas inscrições pela organização, a equipe 
será desclassificada, ficando imediatamente impedida de continuar na competição nas 
modalidades onde ocorreram as irregularidades no ano de 2022.  
 
Artigo 10° - Para ser considerada inscrita, a equipe deverá atender às determinações 
contidas neste regulamento. 
 
Artigo 11º - Somente um dos integrantes da equipe (jogador, técnico ou assistente) fará a 
inscrição da equipe no sistema 
 
Artigo 12º  - um dos integrantes da equipe (jogador, técnico ou assistente) ficará 
responsável em organizar o seu time e entregar a relação de nomes no dia da reunião 
(18/11) 
 
Artigo 13° - O valor da inscrição será de R$160,00 por equipe cadastrada. 
 
Artigo 14° - A lista oficial com todos os integrantes do time deverá ser entregue na reunião 
de preparação no dia 18/11, não podendo ser mais alterada. 
 
Artigo 15° - Os modelos das relações nominais estarão à disposição no site do Centro 
Universitário Sagrado Coração (UNISAGRADO). 
 

   DO CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO 
 

Artigo 16° – O período de realização dos Jogos Intercursos, dar-se-á como segue: 
I-Etapa Única: de 28 de novembro ao 03 de dezembro. 
 

   DA ORGANIZAÇÃO 
Artigo 17° – A organização e a realização do campeonato fica sob a responsabilidade do 
curso de Educação Física em parceria com Jogos Digitais, Pastoral Universitária e Atlética. 
 

    DOS CONGRESSOS TÉCNICOS 
Artigo 18º - Antes da competição, deverá ser realizado Congresso Técnico, com a presença 
obrigatória de 01 (um) representante de equipe envolvida. 
 
Artigo 19° - Na ausência do representante legal da equipe, nos respectivos Congressos 
Técnicos, a mesma será desclassificada da competição. 
 

    DAS FORMAS DE DISPUTA 
Artigo 20º – Os jogos e/ou competições das modalidades de Futsal e Voleibol e serão 
realizadas de acordo com o número de equipes inscritas, obedecendo ao Regulamento 
Específico da Modalidade e aos seguintes critérios: 
 
I - Eliminatória simples. 
 
Artigo 21° - Em caso de empate em alguma partida de Futsal, será realizada a cobrança de 
pênaltis alternados.  
 
Artigo 22° - Durante o jogo de Voleibol misto, será obrigatório em ambos os times, a presença 
em quadra de 03 jogadores masculinos e 03 jogadoras femininas. 
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JOGOS E COMPETIÇÕES 
 
Artigo 23° - Os jogos e competições terão início nos horários fixados pela Comissão 
Técnica, sendo considerada perdedora, por não comparecimento, a equipe que não se 
apresentar nos locais de jogos e competições nos horários programados, observados os 15 
(quinze) minutos de tolerância para o horário previsto. 
 
Artigo 24° - O aluno ou professor expulso ou desqualificado estará automaticamente 
suspenso. Dependendo da gravidade da situação, uma punição poderá vir a ser imposta 
pelas Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Especial; 
 
Artigo 25° - Quaisquer jogos ou competições que venham a ser suspensos ou transferidos 
por motivos imperiosos terão novos horários e/ou locais marcados pela Comissão Técnica, 
em tempo hábil para sua realização. 
 
Artigo 26° - As equipes que abandonarem as disputas serão desclassificadas, 
caracterizando-se como situação de abandono, nos seguintes casos: 
I - deixar de comparecer depois de inscrito; 
II - deixar de comparecer em qualquer partida dentro do horário determinado (levando em 
consideração a tolerância de 15 minutos); 
III - comparecer ao local das competições e se recusar a jogar ou competir. 
 
Artigo 27° - Caso haja coincidência na cor dos uniformes, caberá a uma das equipes após 
sorteio, a troca do mesmo, no prazo de 15(quinze) minutos, após ser detectada a ocorrência, 
em todas as modalidades. 
 
DA ARBITRAGEM 
 
Artigo 28° – A arbitragem em todas as fases de todas as Etapas será de responsabilidade 
da Associação de Árbitro de Bauru. 
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 29° – As equipes e os alunos participantes dos Jogos Intercursos receberão a 
premiação por modalidade de acordo com determinações do regulamento. 
 
DO CERIMONIAL DE ABERTURA 
 
Artigo 30° - No Cerimonial de Abertura, a participação de representantes das delegações, 
com o número de alunos estipulado pelo Comitê Organizador, será obrigatória. 
 
Artigo 31° - Os alunos deverão se apresentar devidamente uniformizados no Cerimonial de 
Abertura. 
 
 
 
 



 

 

REGULAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES 
 
    REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL 
 

- Quantidade de times: 08 times 
- Quantidade de alunos por time: mínimo de 5, máximo de 12. 

 
Artigo 1º - As competições da modalidade serão regidas pelas regras oficiais da 
Federação Internacional de Futebol Association(FIFA), pela Confederação Brasileira 
de Futebol(CBF), observadas as exceções previstas neste regulamento. 
 
Artigo 2º - Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 03(três) alunos 
no início de cada partida. 
 
Artigo 2° - O aluno que não puder continuar jogando, devido à lesão, deverá ser 
legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior, cabendo à 
equipe, quando isto não for possível, o direito de fazer uma substituição 
EXCEPCIONAL, além dos limites da  regra, o que significa poder decidir que qualquer 
aluno que não venha a se encontrar na quadra na hora da lesão possa vir a substituir 
o aluno lesionado na partida, sendo que, o aluno lesionado substituído não estará 
autorizado a retornar à partida. 
 
Artigo 4° - Uma substituição excepcional não poderá ser contada, em nenhuma 
hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada pela mesa 
de controle. 
  
Artigo 5° - Todas as substituições deverão ser autorizadas pela mesa de controle.  
 
Artigo 6° – Não será obrigatório, em todas as fases e categorias, o uso de coletes 
pelos alunos que estiverem no banco de reservas. 
 
Artigo 7° - Para a categorias adulto a duração regulamentar do jogo será de 20 (vinte) 
minutos, divididos em 02(dois) tempos de 10(dez) minutos cronometrados cada. O 
intervalo entre os quartos será de 01(um) minuto. 
 
Artigo 8º - Cada equipe terá direito a 01(um) pedido de tempo em cada tempo.  
 
Parágrafo Segundo - O reinício da partida entre os quartos será no meio da quadra 
com posse de bola alternada em cada período. {(A-B / B-A) ou (B-A / A-B)}. 
 
Artigo 9° - O uso da caneleira será obrigatório em todas as fases, para todos os 
alunos (titulares e reservas). 
 
Artigo 10° - Os uniformes deverão ser numerados, obrigatoriamente. 
 
Artigo 11° – Quando houver a utilização do goleiro linha, este deverá usar camisa de 
cor diferente dos jogadores de linha, inclusive da equipe adversária, mantendo-se a 
mesma numeração de linha. 
 



 

 

Artigo 12° - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de pincéis, canetas, 
fitas adesivas e outros. 
 
Artigo 13° - A bola a ser usada será a Bola Oficial de futsal; 

 
Artigo 14° - Para efeito de classificação, serão adotados os seguintes critérios: 
 
DESEMPATE : Entre as equipes empatadas, os critérios 
adotados.  
 
a) Persistindo ainda o empate, será cobrada uma série de 03(três) penalidades 
máximas alternadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL 
 

- Quantidade de times: 06 times 
- Quantidade de alunos por time: mínimo de 6, máximo de 14. 

 
Artigo 1° - As competições na modalidade serão regidas pelas regras oficiais da 
Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Confederação Brasileira de 
Voleibol - CBV, observadas as exceções previstas neste Regulamento. 
 
Artigo 2º - As partidas serão disputadas em melhor de 1 set de 25 pontos. 
 
Artigo 3º – Na grande final, a disputa será realizada na melhor de 3 sets. 
 
Artigo 4° - Cada equipe deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 06(nove) alunos 
no início da partida. 
 
Artigo 5º - O aluno que não puder continuar jogando, devido à lesão, deverá ser 
legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior. Caso isto não 
seja possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além 
dos limites da Regra. 
 
Artigo 6º - Uma substituição excepcional significa que qualquer aluno que não se 
encontre na quadra na hora da lesão, exceto o Líbero ou aquele com quem trocou, 
poderá substituir o aluno lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não 
estará autorizado a retornar à partida. 
 
Artigo 7º - Uma substituição excepcional não poderá ser contada, em nenhuma 
hipótese, como uma substituição regular.  
 
Artigo 8º - Cada equipe possui o direito de 1 pedido de tempo por set. 
 
Artigo 9º - O intervalo entre os sets será de 01(um) minuto. 
 
Artigo 10° - A altura da rede será de 2,34 metros. 
 
Artigo 11º - As camisas do uniforme deverão ser numeradas, sendo obrigatório que esta 
exigência obedeça a numeração de 01(um) a 20(vinte): 
 
Artigo 12º - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de pincéis, canetas, 
fitas adesivas e outros. 
 
Artigo 13º - A bola a ser usada será a oficial. 
 
Artigo 14° - A equipe poderá optar pela utilização do líbero. 
 
Artigo 15° - A equipe que utilizar o líbero, poderá permanecer com 2 meninas apenas 
no momento em que o central (ou posição substituída pelo líbero) esteja no saque. 

 


