
REGULAMENTO DO CONCURSO 
“MEU PAI É O CARA”

 

No dia 11 de agosto de 2017 a comissão organizadora do projeto Meu Pai é o Cara promoverá um
evento  para  o  Dia  dos  Pais  voltada  para  todos  os  servidores,  estagiários  e  terceirizados  do
IFBA/Reitoria. Todos os pais serão homenageados. Esse evento será composto por um torneio de
futebol integrativo e homenagem aos pais.

A referida comissão é composta pelos servidores: Marília Araújo - DGP/Dequav, Marianita Barreto
– DGP/Dequav, Iara Barreto – PROEN/Seleção, Luiz Machado – DGTI e Vera Lúcia Mendes –
PROEX/DRC. 

REGULAMENTO

I TORNEIO DE FUTSAL PROJETO MEU PAI É O CARA.

Art.1º O Torneio de Futsal Meu Pai é o Cara tem por objetivo:  a congregação dos servidores,
terceirizados e estagiários, contribuindo com o fortalecimento dos laços de amizade e integração
entre a comunidade da Reitoria.

II- DA ORGANIZAÇÃO

Art.2º- O 1° campeonato de futsal será disputado por 06 equipes, em formato de duas chaves sendo
chave A e B, cada equipe deverá ser composta com 7 jogadores (dois reservas). 

§ ÚNICO: Os jogadores só poderão participar do campeonato se forem servidores, terceirizados ou
estagiários e apresentarem as fichas de inscrição e os materiais solicitados.

Art. 3º. FORMA DE DISPUTA: 

§1º-As equipes jogarão entre si, em turno único, na fase classificatória em um rodízio simples para
cada chave. 

§2º- As equipes que ficarem em 1ª e 2ª lugar disputarão a final, onde o 1°da chave A contra o 1°da
chave B disputarão o 1º e 2º lugar e o 2° da chave A contra o 2°da chave B disputarão o 3º lugar.
Em caso de empate serão seguidos os critérios de desempate citados neste regulamento. 

Art. 4º. CONTAGEM DE PONTOS:

A)VITÓRIA ...........…............. 3 PONTOS 
B) EMPATE ..........….............. 1 PONTO 



C) DERROTA .......................... 0 PONTO 

III. DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS:

3.1. O período de inscrições é de 28 de julho de 2017 a 03 de agosto de 2017.

3.2. Para participar, os interessados deverão encaminhar para o e-mail papaieocara@ifba.edu.br a
ficha de inscrição anexa devidamente preenchida, além de fotografias com seus pais e filhos para a
comissão compor o vídeo de homenagem.

IV. DOS DESEMPATES:

Art.3º. EMPATE ENTRE DUAS OU MAIS EQUIPES 

1. Nº de vitórias. 
2. Saldo de gols. 
3. Gols Pró.
4. Gols contra.
5. Sorteio. 

V. DO EQUIPAMENTO 

Art.4º. As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos.

Art.5º. OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS SÃO: 

1) camisas da mesma cor
2) calção
3) meias 
4) chuteiras ou tênis futsal

§ ÚNICO. A equipe que não cumprir o artigo perderá os pontos da partida em favor da equipe
adversária. O placar será de 01 (um) a 00 (zero) e o gol será computado para o goleiro titular da
equipe adversária desde que registrado em súmula.

 Art.6º. O goleiro deverá usar obrigatoriamente camisa diferente das demais.

Art. 7º. É proibido aos jogadores durante a realização das partidas, utilizar: brincos, pircieng, anéis,
correntes, e qualquer outro objeto de mesma natureza. 

Art. 8º. O sorteio dos jogadores e das equipes serão realizados na sala de convivência e será aberta
para todos os servidores participarem. Será realizado no dia 04/08/2017 às 10h. Nesse momento, as
equipes terão o direito de escolher a cor de seus uniformes, devendo providenciá-los em tempo
hábil para o jogo.

VI. DA COMPETIÇÃO

Art.9º. Os jogos terão duração de 15 minutos cada tempo, divididos em dois períodos iguais de
7min30s e intervalo de 5 minutos.

Art.10º. Cada equipe será composta por 07 jogadores.
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Art. 11º. O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida será de 05
atletas.

Art. 12º. Não haverá limite no número de substituições. 

Art.13º. As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo e não serão
anotadas na súmula do jogo, devendo ocorrer dentro do espaço delimitado no campo.

Art.14º. Todos os jogos serão realizados no dia 11/08/2017. 

Art.15º. A equipe que não estiver em campo no horário determinado, devidamente uniformizada e
em condições de jogo, perderá os pontos da partida em favor da equipe adversária. O placar será de
01(um) a 00 (zero) para a equipe que estiver completa e presente, e o gol será computado para o
goleiro titular da equipe adversária desde que registrado em súmula. 

VII. DAS EXPULSÕES E DO NÃO COMPARECIMENTO. 

Art.16º. O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de um (01) jogo na
partida imediatamente posterior, e estará sujeito as penalidades. Caso a expulsão seja de caráter
muito agressivo ou por conduta de brigas.

Art.  17º.  A equipe que deixar  de comparecer  para jogar  qualquer  partida de qualquer  fase,  ou
comparecer com menos de 04 (quatro) atletas será eliminada do campeonato (WXO).

Art. 18º. Caso determinada equipe seja eliminada na primeira rodada do campeonato, por WO, a
mesma estará fora por todos os jogos. 

Art.19º.  A equipe  que,  por  qualquer  motivo  for  eliminada do campeonato,  terá  seus  resultados
anteriores mantidos e os subsequentes serão de 01 (um) a 00 (zero) para seus adversários, e o gol
será computado para o goleiro titular da equipe adversária desde que registrado em súmula.

Art.20º. Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não
uniformizados, poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário.

Art.21º. Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não
uniformizados, poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário. 

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 22º. Os jogos serão dirigidos por árbitros e acadêmicos do IFBA ou voluntários.

Art.23º. O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se houver motivo de
relevância, e sendo maior autoridade onde qualquer decisão tomada pelo mesmo não será revogada. 

Art.24º. O árbitro escalado pela comissão organizadora não poderá ser impugnado pelas equipes.

Art.25º. A premiação será composta de: 
- Troféu e medalha para o1º lugar;
- Medalhas para o 2º lugar e 3º lugar;



- Prêmio para o artilheiro;
- Prêmio para o goleiro menos vazado.

§1º.  O  prêmio  tem  natureza  individual  e  intransferível,  sendo  impossível  sua  conversão  em
dinheiro, bens ou direitos.

Art.26º. As faltas de campo serão punidas das seguintes formas: cartão amarelo: advertência; cartão
vermelho: o jogador é expulso e não poderá ser substituído. 

§1º. O atleta que acumular três cartões amarelos em jogos distintos, cumprirá suspensão automática
de 01 jogo. 

§2º. Para os jogos das semifinais serão desconsiderados os cartões amarelos da 1ª rodada ou fase de
grupos (no máximo de 02), considerando apenas a artilharia e as penalidades por expulsão. Caso
determinado atleta seja punido com cartão amarelo no último jogo do 1º turno, completando-se
assim 03 cartões amarelos, ele deverá cumprir suspensão automática. 

Art.27º - Somente os atletas, técnicos e representantes das equipes poderão permanecer no banco de
reservas. 

§1º. Será permitido aos atletas inscritos no campeonato, permanecer atrás do gol da mesma equipe,
durante a realização dos jogos. 

§2º. O atleta expulso não poderá ficar no banco de reservas, e nem atrás do gol e em nenhuma área
que de acesso a campo de jogo.

§3º.  O  atleta  que  transgredir  este  artigo  estará  sujeito  às  penalidades  aplicadas  pela  Comissão
Organizadora. 

Art. 28º. A inscrição no torneio implica a total aceitação das normas e condições estabelecidas neste
regulamento. Os casos omissos ou não previstos serão analisados e decididos pela comissão. Os
casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, e sua decisão
será final e irrecorrível. 

Art.29º. Os participantes autorizam desde já o IFBA a utilizar as imagens e informações presentes
na ficha de inscrição para exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais institucionais e
internet, exclusivamente para divulgação, sem fins lucrativos.

Art.30º. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: papaieocara@ifba.edu.br. 

Art.31º.  O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos representantes,
revogadas as disposições em contrário. 



ANEXO
AUTORIZAÇÃO PARA MENORES

Através  da  presente,  eu_____________________________________________  portador  do  RG

nº______________________,  expedida  por  _______________,  autorizo  o(a)

menor_______________________________________________  portador  do  RG  nº

__________________,  expedida  por  ___________________  nascido  em  ___/___/_____,  com

_____________  anos  de  idade,  a  participar  do  concurso  e  da  cerimônia,  caso  seja  um  dos

escolhidos, dos ganhadores no projeto Meu pai é o cara do IFBA responsabilizando-me pelos atos

pelos mesmos praticados. 

Salvador, BA. _____ de ________________ de 2017.

___________________________________________
Assinatura do Responsável



ANEXO

FICHA INSCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL

NOME: ____________________________________________________________________

(  ) SERVIDOR    (  ) TERCEIRIZADO  (  ) ESTAGIÁRIO

SETOR ____________________________________________________________________

MATRÍCULA (se for o caso)____________________________________________________

 Tel ______________________________E-mail ____________________________________ 

Salvador, BA. _____ de ________________ de 2017.

___________________________________________
Assinatura do Responsável



PROGRAMAÇÃO

Homenagem ao Dia dos Pais: 11 de agosto de 2017 

Local: Quadra da Reitoria IFBA

Programação:

13:00 - Abertura – Apresentação vídeo homenagem
14:10 – Jogo 1
14:30 – Jogo 2
15:00 – Jogo 3
15:30 – Jogo 4
16:00 – Jogo 5
16:30 – Jogo 6
17:00 – Jogo 7
17:30 – Jogo 8
18:00 – Premiação e Encerramento


