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REGULAMENTO GERAL DO III TORNEIO INTERCLASSES            
CURSOS TÉCNICOS ANO DE 2017 

 
Capítulo I – DO OBJETIVO 

 
Art.1º: A realização do III Torneio interclasses dos cursos técnicos da ETEC Adolpho 
Berezin - Mongaguá tem como objetivo geral, proporcionar a todos da comunidade escolar 
(alunos, funcionários e professores) a integração social e o fomento da atividade esportiva 
em seus aspectos cognitivos e físicos, e também: 
 
 Oferecer momentos de lazer; 
 Proporcionar a manutenção do bem-estar físico e psicológico dos participantes; 
 Desenvolver conteúdos de organização esportiva e regras da modalidade FUTSAL; 
 Fortalecer o desporto amador no meio estudantil; 
 Promover a socialização entre as turmas dos cursos técnicos ofertados na escola; 
 Proporcionar o civismo a civilidade e as relações interpessoais dos grupos e 

cursos; 
 Promover o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 

exercício da cidadania, prática do lazer e para um estilo de vida ativo dos alunos dos 
cursos técnicos; 

 Estimular a socialização, integração e a confraternização entre os alunos, 
professores e funcionários; 

 Contribuir para a diminuição das taxas de evasão dos cursos ofertados. 
 Fortalecer e incentivar a igualdade de gênero entre os cursos considerando que o 

FUTSAL depende das habilidades motoras da modalidade 
 

Capítulo II – DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art.2º: A organização do III torneio Interclasses – Cursos Técnicos 2017 será realizado na 
ETEC Adolpho Berezin – Ginásio Poliesportivo Dr. Milton Teixeira localizado na AV. 
Monteiro lobato, 8000 – Mongaguá/ SP, e ficara a cargo das seguintes comissões: 
 

I- Coordenação Geral: Direção da Escola (Diretor Professor Narciso Mauricio Dos 
Santos). 

II- Grêmio Estudantil: Diretoria de Esportes. 
III- Coordenação de Disciplina: ATA – Assistente Técnico Administrativo (Nicholas 

Fortunato Monteiro Gomes) e Coordenação Pedagógica (Professora Michelle 
Santana Nascimento).  

IV- Coordenação Administrativa: Auxiliar Administrativo (Eduardo Cavalcante) e 
Auxiliar Docente (Natiely Santana). 

V- Coordenação de infraestrutura e limpeza: Empresa de limpeza PROVAC. 
 
 § 1º  – Compete a Coordenação Geral: 
 
1.1 – Coordenar todas as ações necessárias para a realização do evento; 
1.2 – Comprimir e fazer comprimir o que dispõe esse regulamento; 
1.3 – Elaborar a tabela das competições. 
1.4 – Oferecer a premiação às equipes campeãs. 
 
 § 2º  – Compete a Coordenação Disciplinar: 
 
1.1 – Apreciação e deliberação das sanções disciplinares; 
1.2 – Acompanhar todas as competições; 
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Capítulo III – DA MODALIDADE 
 
Art. 3º: A modalidade que será disputada no III torneio interclasses – Cursos Técnicos 
2017 será: 
 Futsal – Masculino / Feminino e Misto. 

 
§ 1º  – As regras vigentes para o III Torneio Interclasses dos Cursos Técnicos da ETEC 
Adolpho Berezin  terão como elemento norteados, as regras vigentes do FUTSAL e 
devidamente utilizado pela equipe de arbitragem que a comissão de organização irá 
contratar. Nesse sentido, fica a disposição da arbitragem, determinar regulamentos extras 
e esporádicos considerando os espaço, as condições da quadra e os intemperes na data 
do evento.  
 

Capítulo IV – DOS PARTICIPANTES 
 

Artº 4: Poderão participar do III Torneio Interclasses de FUTSAL, todos os alunos e alunas 
da ETEC Adolpho Berezin que estão regularmente matriculados nos cursos técnicos 
ofertados pela instituição, como também, professores, servidores técnico-administrativos e 
funcionários terceirizados. Na composição dos integrantes das equipes dos cursos fica 
autorizado pela comissão de organização equipes (masculino e feminino). 
 
§ 1º  – Das proibições em relação aos participantes:  
 
1.1 – Não será permitida a participação de alunos (as) nos cursos diferente da sua 

matricula; 
1.2 – Não será permitida uma equipe de FUTSAL com participantes de outros cursos; 
1.3 – Não será permitida a participação de ex-alunos nas equipes dos cursos ofertados; 
1.4 – Não será permitida a participação no III torneio interclasses de FUTSAL sem a devida 
vestimenta específica para a modalidade; 
1.5 – Não será permitido, a participação de alunos (as) dos cursos ofertados, que tenham a 
frequência abaixo dos 75% conforme estabelecido no Regimento Comum das escolas 
Técnicas deliberação  CEETEPS  
 

Capítulo V – DA ABERTURA DOS JOGOS 
 

Art. 5º: Na abertura dos jogos, as equipes participantes, deverão entrar enfileiradas e se 
posicionar devidamente uniformizado para a execução do Hino Nacional. Cada equipe será 
apresentada a todos os presentes, havendo assim a possibilidade de todos conhecerem as 
equipes e a procedência de seus cursos. 
 

Capítulo VI – DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 6º: Para se inscreverem na disputa, todas as equipes deverão entregar, na data 
estipulada pela comissão organizadora, a listagem nominal dos (as) integrantes e um nome 
fantasia para sua equipe. Nesse caso, será disponibilizada a listagem nominal da 
modalidade, onde é permitida a inscrição de no máximo dez (10) integrantes (Masculino / 
Feminino / Misto), e cinco (5) integrantes no mínimo apenas.  
 
§ 1º  – Das inscrições e das listagem nominal dos participantes:  
 

1. A listagem nominal é obrigatória e deve ser elaborada dentro da data estabelecida 
pela organização; 
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2. Alunos inscritos na listagem de seu curso de origem, não pode ter inscrição em 
outra equipe; 

3. Cada curso poderá ter uma (1) ou mais equipes, no entanto, o aluno inscrito, só 
poderá defender apenas uma equipe; 

4. Não é permitido que durante o evento e após a entrega da listagem nominal, um 
aluno entre na listagem ou jogue pela equipe de seu curso, se isso ocorrer, a equipe 
é desclassificada automaticamente do evento; 

5. Qualquer problema em relação a inscrição de equipes no torneio, fica a critério da 
organização do evento, resolver e indicar a melhor solução. 

 
Capítulo VII – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

 
Art. 7º: Conforme a organização, os alunos (as) que cometerem atos de violência física ou 
psicológica entre outras infrações constantes no Art. 4º Dos participantes – § 1º – Das 
proibições em relação aos participantes; receberão as devidas sanções disciplinares, a 
critério da organização. 
 
Art. 8º: Será aplicado pela comissão organizadora, advertência escrita ou expulsão do III 
Torneio Interclasses dos cursos técnicos da ETEC Adolpho Berezin ao aluno que: 
 
1 – Efetuar tentativa de agressão física ou verbal a qualquer integrante da organização, 
arbitragem, equipe adversária, torcidas organizadas, ou participantes dos jogos em geral; 
2 – Prejudicar o bom andamento dos jogos; 
3 – Promover balbúrdia antes, durante e depois da partida no local da competição; 
4 – Incentivar colegas ao desrespeito aos adversários; 
5 – Estimular atletas a pratica de violência; 
6 – Proferir gestos ou palavras obscenas; 
7 – Praticar bullying; 
8 – Praticar preconceito de raça, cor, sexo, etc. 
9 – Se apropriar de palavras de baixo calão durante os torneio dentro ou fora do ginásio 
esportivo.  
 

Capítulo VIII – DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 9° O aluno inscrito é considerado participante e terá direito a premiação, como 
também sanções disciplinares e administrativas a critério da organização do evento, 
mesmo que não tenha sido escalado para o jogo.  
Art. 10° Haverá premiação de medalhas para os 1º, 2º e 3º colocados.  
Art. 11º O 3º lugar será definido de acordo com o resultado da semifinal e final, sendo 
quem jogou com o 1º colocado na semifinal o classificado.  
Art. 12° A premiação será entregue somente aos participantes inscritos através de 
listagem nominal na fase de inscrição.  
Art. 13° Haverá a premiação de um troféu para o campeão do III torneio interclasse de 
FUTSAL, sendo que o mesmo será transitório para o semestre seguinte.   
 

Capítulo IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 14° Cada equipe poderá convidar um SERVIDOR da instituição para auxiliar e 
representá-los, quando necessário.  
Art. 15° Cada equipe terá que nomear um ALUNO representante, que juntamente com o 
SERVIDOR, serão responsáveis por seus atletas e torcedores durante o decurso do 
evento. 
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Art. 16° Todos os jogadores deverão comparecer portando documento com foto para 
identificação antes do inicio do jogo. 
Art. 17° Os cantos das torcidas não poderão ter menção ofensiva contra os árbitros, 
auxiliares, dirigentes, atletas e torcedores, caso contrário será feita uma ocorrência para 
que se tomem as devidas providências.  
Art. 18° Será proibido o uso de instrumentos musicais, buzinas e aparelhos eletrônicos de 
quaisquer naturezas nos locais de competições.  
Art. 19° A agressão física tentada ou consumada ao árbitro ou seus auxiliares, dirigentes, 
atletas e torcedores ou entre torcedores poderá eliminar o agressor ou equipe do 
TORNEIO e será feita uma ocorrência para que se tomem as devidas providências.  
Art. 20° No momento de um GOL, os atletas da equipe poderão aproximar da torcida para 
comemorar o mesmo, porém, nenhum torcedor poderá invadir a quadra para a 
comemoração do GOL.  
Art. 21° Todo recurso terá de ser entregue por escrito à Comissão Técnica organizadora 
até às 23:00 horas do dia seguinte ao jogo.  
Art. 22° Casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 
 

Capitulo X - Das competições 
 

Art.23°: Toda equipe deverá comparecer aos jogos no horário marcado, devidamente 
uniformizada (camisa numerada, calção, meias e tênis), havendo tolerância de 15 (quinze) 
minutos apenas para a primeira partida do dia da competição, sendo a tolerância das 
partidas seguintes de 05 (cinco)minutos; 
Art.24° O não comparecimento de uma equipe a partida implicará resultado por W x O e 
será computado o placar de 1 x 0 para efeito de saldo de gol; 
Art.25°: Os jogos serão disputados em 02 (dois) tempos iguais de 10 (dez) minutos 
corridos, com intervalo de 05 (cinco) minutos de acordo com as regras vigentes da 
modalidade, salvo em concordância entre as equipes. 
Art.26°: A modalidade seguirá as regras especificas regida por sua respectiva 
confederação, salvo os itens adaptados por este regulamento pela comissão organizadora. 
Art.27°: A pontuação para efeito de classificação será feita por pontos ganhos, atribuindo- 
se 03 (três) pontos por vitória, 01 (um) ponto por empate, e 00 (zero) ponto por derrota ou 
não comparecimento (W x O). 
 
 

Tabela dos campeões dos eventos anteriores no Torneio de 
Interclasses da ETEC Adolpho Berezin – Mongaguá. 

 
Ano de 

participação 
Semestre Equipe Campeã Equipe Vice- 

Campeã 
Equipe no 3° 

Lugar 
2016 1° Semestre Mil Graus FC 

(Edificações)          
Sarra Team FC 
(Manutenção) 

Apenas Um 
Show FC 

(Administração) 
2016 2° Semestre Apenas Um 

Show FC 
(Administração) 

A Firma FC 
(Manutenção)  

Topetinho FC 
(Administração) 

2017 1° Semestre    
     
     

 


