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Capítulo I 
Das Finalidades 
 
Art. 1º- UNIT WORLD CUP 2019 será um campeonato de futebol que tem como finalidades principais: 
 

a) Estimular a prática desportiva, favorecendo o intercâmbio entre os diferentes cursos, professores, 
colaboradores e egressos; 

b) Promover uma maior integração entre o corpo docente e discente da Instituição, integrando-os 
com a comunidade acadêmica; 

c) Exaltar a prática esportiva como instrumento imprescindível á formação integral do indivíduo, 
trazendo-lhes benefícios à saúde. 

 
Capítulo II 
Do Campeonato 
 
Art. 2º- Poderão participar da competição: 
 

1. Alunos matriculados na UNIT nos diversos campi e cursos, independente do turno ou período 
que estiver cursando, professores, colaboradores e egressos da UNIT. 

 
Capítulo III 
Da Organização 
 
Art. 3º- A Unit World Cup de futebol será organizada e desenvolvida pela Coordenação de Esporte da 
UNIT. 
 
Art. 4º- A Organização da Unit World Cup de futebol será constituída das seguintes comissões: 

a) Comissão de Honra 
b) Comissão Organizadora 
c) Comissão Disciplinar e Educativa 
d) Comissão Técnica 

 
Art. 5º- A comissão Disciplinar e Educativa será composta por professores e coordenação de esportes da 
UNIT. 
 
Art. 6º- Todo atleta ou membro registrado e credenciado de qualquer equipe esportiva que cometer atos 
de indisciplina no jogo ou fora dele será apreciado e julgado por esta Comissão através das seguintes 
penalidades: 
 

a) Advertência 
b) Suspensão na competição 
c) Perda dos pontos 
d) A depender da gravidade do ato o atleta poderá receber outras punições. 

 
Art. 7º- As decisões da Comissão Disciplinar e Educativa terão efeito imediato e irrevogável, após a 
apreciação e julgamento do (s) ato (s) cometido (s). 
 
Art. 8º- A Comissão Técnica será constituída por professores e estagiários de educação física a quem 
competirá: 
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a) Organizar, supervisionar e dirigir a Unit World Cup de futebol; 
b) Elaborar e coordenar todos os trabalhos técnicos específicos de cada jogo; 
c) Elaborar o calendário esportivo dos jogos. 

 
Capítulo IV 
Inscrições e Realizações 
 
Art. 9º- A Unit World Cup de futebol será realizada durante os meses de Novembro e Dezembro de 2019, 
em categoria única. 
 
Art. 10º- As inscrições deverão ser realizadas na coordenação de esportes no período de 08 a 15 de 
outubro. Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 por atleta e deverá ser paga no ato da inscrição da equipe. As 
vagas são limitadas. 
 
Parágrafo único: As equipes serão representadas por uma Seleção de um País, a escolha das Seleções será 
feita por ordem de inscrições, no momento da finalização da inscrição da equipe, o representante poderá 
escolher um País para representar, menos os que já tiverem sido escolhidos anteriormente.  
 
Capítulo V 
 
Regulamentações 
 
Art. 11º O sistema de disputa obedecerá aos seguintes critérios: Até cinco (05) equipes: FASE ÚNICA 
onde todos jogam entre si.  A partir de seis (06) equipes, teremos a Fase Classificatória com as Equipes 
divididas em grupos, todos jogando entre si, valendo a classificação para a fase seguinte e a Fase Final 
com Jogos eliminatórios, até que se conheça o campeão. 
 
O sistema de disputa elaborado pela Comissão Técnica será apresentado durante o Congresso Técnico, 
bem como o sorteio dos grupos.  
 
Art. 12º- Durante os jogos serão obedecidas as Regras Oficiais da modalidade ressalvando os dispostos 
nos demais itens deste Regulamento e do Regulamento Geral da UNIT. 
 
Somente haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o início do primeiro jogo da rodada, os demais 
terão início imediatamente após o jogo anterior. 
 
Art. 13º- As equipes devem comparecer nos horários previstos pela Comissão Técnica, caso contrario, 
serão penalizadas com W X O.   
 

W x O elimina a equipe da competição anulando todos os seus resultados. 
 
Art. 14º- A duração de cada partida será de 02 (dois) tempos de 30’ (trinta) minutos com intervalo de 08 
(oito) minutos. 
 
Art. 15º- Os critérios de desempate (Primeira Fase): 

Pontos ganhos 
Números de vitórias 
Confronto direto 
Saldo de gols 
Gols a favor 
Menor número de cartões vermelhos 
Menor número de cartões amarelos / Sorteio 
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Art. 15º- O atleta que receber cartão vermelho ficará automaticamente suspenso do jogo seguinte, a 
depender da gravidade do fato será eliminado da competição, podendo ainda sofrer sanções de ordens 
disciplinares e jurídicas conforme o estatuto da instituição. 
 
Art. 16° - O atleta que receber 02 (dois) cartões amarelos estará suspenso por 01 (um) jogo, 
independente da fase em que o fato acontecer. 
 
Art. 17°- Somente poderá formar equipe alunos, independente de curso, turma ou período e colaboradores 
com professores. Sendo que cada equipe de alunos poderá convidar até 03 egressos. 
 
Art. 18°- Cada equipe poderá realizar até 08 substituições por partida, em qualquer momento do 
jogo.  
 
Art. 19°- As equipes vão receber uniformes completos (camisas, shorts e meias) com as cores e 
padrões das Seleções que os representantes escolheram no ato da inscrição da equipe. 
 
Art. 20°- Os árbitros serão indicados pela comissão organizadora e em hipótese alguma poderão ser 
recusados. 
 
Art. 21º- Será necessário a apresentação da carteira da Unit ou documento de identidade (com foto) e 
comprovante de matrícula para habilitar o atleta para a competição e para colaboradores a apresentação 
do crachá. Os egressos número de matrícula e documento com foto. 
 
Art.22°- Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) jogadores até a data limite do período de inscrição. 
 

O campeão, segundo e terceiro colocados serão premiados com troféus e medalhas. 
 

Art. 23º- Somente poderá ficar no banco de reservas os atletas suplentes e os responsáveis inscritos na 
competição. 
 
Art. 24º- Quando uma partida for interrompida, por força maior, caberá a Comissão Técnica marcar novo 
horário ao local para sua realização. 
 
Art. 25º- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 

Coordenação de Esportes 


