
VII COPA LIBERTADORES DAS ENGENHARIAS 

REGULAMENTO OFICIAL 

 
CAPÍTULO Ι - Da Finalidade 

 

 
Art. 01 – A VII COPA LIBERTADORES DAS ENGENHARIAS é organizada pelo Diretório Acadêmico de 

Engenharia do Paraná (DAEP). Os jogos serão disputados de conformidade com o presente 

regulamento, tendo por finalidade, a integração e o congraçamento entre os e as alunos e as 

alunas dos cursos de Engenharia de Curitiba. 

Art. 02 - Será aberto às equipes que confirmarem a inscrição até o dia 12 de outubro de 2018, sexta-feira, 

mediante preenchimento da ficha e pagamento da taxa de inscrição. 

 
CAPÍTULO ΙΙ - Da Premiação 

 

Art. 03 – Serão os seguintes prêmios oficiais para o campeonato: 

● CAMPEÃO: Troféu para a equipe e medalha de ouro para as/os jagadores/as. 

● VICE-CAMPEÃO: Troféu para a equipe e medalha de prata para as/os 
jagadores/as. 

● 3º COLOCADO: Medalha de bronze para as/os jagadores/as. 

● Troféu ao goleiro menos vazado; 

● Troféu ao artilheiro; 

● Troféu ao craque do torneio; 

 

CAPÍTULO ΙΙΙ - Das Inscrições e Equipes 

 

Art. 04 – As inscrições serão validadas com a ficha de inscrição enviada para o e-mail 

silas.rodrigues.56211@gmail.com, ou entregue pessoalmente no caixa do DAEP, em ambos 

os casos, tendo o comprovante de pagamento anexado. 

Art. 05 – A equipe deverá inscrever no mínimo 8 e no máximo 15 atletas. O valor da inscrição será de R$400,00, 

independente do número de inscritos. 

Art. 06 – Serão disputadas duas categorias, feminino e masculino, para universitários(as) cursando ou 

formados(as) há no máximo dois anos até a data de início do campeonato, nos cursos de 

Engenharia, de todas as Universidades de Curitiba. 

Art. 07 – Os(As) atletas inscritos(as) poderão ser substituídos(as) ou incluídos(as) até o termino da primeira fase 

do Campeonato (fase de grupos), com acréscimo de R$ 20,00 por atleta inscrito(a). A 

alteração deve ser feita com até 04 (quatro) dias de antecedência à data partida da equipe 

que está solicitando-a. 
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Art. 09 – A equipe que não comparecer ao jogo escalado perderá a partida por (W X 0), devendo pagar multa 

no valor de R$ 100,00 para poder retornar à competição. A repetição do caso inferirá na eliminação da 

equipe da competição. 

Art. 10 – Uma vez iniciado o Campeonato (fase de grupos), caso a equipe desista da competição, não haverá 

reembolso do valor da inscrição. 

Art. 11 – As tabelas, com datas e horários dos jogos e escalação das equipes, estarão disponíveis na 

página oficial da Taça Libertadores das Engenharias no Facebook 

(https://www.facebook.com/libertadoresdaseng/) e no Mural do DAEP. A conferência destas 

informações é de responsabilidade das equipes. 

 
CAPÍTULO ΙV – Do Uniforme 

 

Art. 12 – Os uniformes deverão estar padronizados com camisas ou coletes numerados. Caso a equipe não 

possua uniforme ou coletes, será considerado perdedora pelo placar de 1 X 0. 

Art. 13 – As meias, calções e bermudas serão livres, porém, serão proibidos os calções com bolso e bermudas 

que não sejam destinadas à prática de esportes. 

Parágrafo Único – É terminantemente proibido o uso de tênis com travas ou chuteiras. 

 

CAPÍTULO V – Do Sistema de Disputa 

 

Art. 14 – Será realizado o congresso técnico da competição, no dia 17 de outubro de 2018, onde serão 

discutidos os seguintes assuntos: 

1. Sorteio dos grupos; 

2. Tabela de jogos; 

3. Disposições gerais. 

Parágrafo único – A ausência do(a) representante de uma equipe implicará em acatamento de todas as 

decisões tomadas. 

Art. 15 – Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, apenas para o 1º (primeiro) jogo e 5 (cinco) minutos 

para os jogos seguintes. 

Art. 16 – As pontuações adotadas serão: 

a) Vitória = 03 pontos 

b) Empate= 01 ponto 

c) Derrota = 00 ponto 

Parágrafo único: Na advertência por cartões, o atleta com 3 cartões amarelos ou 1 vermelho, cumprirá 

automaticamente uma suspensão de um jogo. 

Art. 17 – Critério de desempate: Em caso de empate serão cobrados três pênaltis por equipe para sair um 

vencedor do jogo (a partir das quartas de final). 

Art. 18 – Sistema de Disputa: 4 chaves de 4 equipes jogando todos contra todos dentro do seu grupo para 

classificarem duas equipes de cada grupo. 

§ 1º - Disputa Feminina: Dependerá do número de equipes inscritas. 
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§ 2º - Disputa Masculina: Fase de grupos e posterior mata-mata. A 1ª fase será dividida em 4 

grupos com 4 equipes cada, as quais jogam entre si dentro do seu grupo, definindo-se a classificação das 

2 melhores de cada grupo para a 2ª fase. Na 2ª fase serão formados 8 grupos de 2 equipes cada, onde 

jogarão no sistema eliminatória simples, em um único jogo, onde as equipes melhores classificadas na 

primeira fase terão o privilégio do empate. Assim será feito, até ser determinado o campeão. 

Art. 19 – Tempo de jogo: 2 tempos de 25 minutos cada jogo com intervalo de 5 minutos, tempo 

cronometrado pela mesa. 

Art. 20 - Os jogos serão realizados em campos de grama natural e aberto. 

Art. 21 – A composição das partidas de quartas de finais se dará por SORTEIO, onde: 

Em um pote, estarão os primeiros colocados e, em outro pote, os segundos colocados de cada grupo. 

Os sorteados serão dispostos numa chave de quartas de final. 

Obs.: Não haverá outro sorteio, após este, as chaves já estarão formadas, podendo cada time já conhecer 

possíveis adversários. 

Art. 22 – Em caso de falta de tempo/espaço para se realizar um jogo, o terceiro colocado do campeonato será 

definido pelo confronto dos times classificados para a final, e será o perdedor para campeão na fase de 

semifinais. 

Art. 23 - Os jogos serão realizados nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos (CED), podendo 

o local ser alterado à apreciação da comissão organizadora e/ou condições meteorológicas, mediante 

aviso prévio. Cabe à comissão organizadora anunciar as partidas, com horários e seus respectivos locais, 

à partir de 72h antes do dia de jogo. 

Art. 24 - Em caso de não preenchimento das 16 vagas possíveis para o campeonato a comissão organizadora se 

reserva no direito de cancelá-lo, garantindo às equipes inscritas e com depósito comprovado a 

compensação do valor integral da inscrição ou, ainda, verificar com as equipes se estas aceitam a disputa 

do torneio mesmo com menos de 16 times inscritos. 

 
CAPÍTULO VI – Das Regras Vigentes 

 
 

Art. 25 - Uma partida deve ser disputada por duas equipes, cada uma composta OBRIGATORIAMENTE de 07 

atletas, onde um dos quais, será o goleiro. 

Art. 26 - Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham, CADA UMA, 07 atletas no campo de 

jogo, nem sua continuação ou prosseguimento se uma das equipes ou ambas, ficar reduzida a menos de 

04 (quatro) atletas no campo de jogo. 

Art. 27 - Quando uma equipe, ou ambas, ficarem reduzidas a MENOS DE 04 (QUATRO) atletas, seja por 

qualquer motivo, a partida deverá ser encerrada imediatamente, inclusive quando das disputas de 

penalidades máximas e decisão por Shoot Out, e esta equipe perderá os pontos do jogo seja qual for o 

placar. Caso ambas as equipes fiquem reduzidas a menos de 04 (quatro) atletas, nenhuma somara 

pontos. 

 

 



Art. 28 - Na súmula de jogo deve ser registrado o máximo de 15 atletas por equipe, podendo este número ser 

completado até o final da partida. 

Art. 29 - As substituições são ilimitadas e volantes, não havendo necessidade de paralisação do jogo, sendo 

restritas aos atletas registrados em súmula. 

a) Os atletas que voltarem dos cartões disciplinares ou após contusão, deverão receber ordem do árbitro 

para voltar a campo. 

Art. 30 - O Atleta só poderá executar um arremesso lateral ou de canto após ter entrado no campo, pela zona de 

substituição e o arremesso lateral será cobrado com o pé. 

Art. 31 - Qualquer um dos atletas poderá trocar de posição com o goleiro, desde que autorizado pela Arbitragem 

e com a bola fora de jogo. Quando a troca for com jogador postado no banco de reservas, poderá ser 

realizada com a bola em jogo ou fora de jogo. 

Art. 32 - Quando do atendimento a qualquer atleta lesionado, este obrigatoriamente deverá deixar o campo de 

jogo por qualquer lugar do mesmo, desde que autorizado por um dos Árbitros, podendo ser substituído 

imediatamente, e o atleta em questão estará apto a retornar somente quando da próxima posse de bola de 

sua equipe e com autorização do Árbitro, exceto o goleiro que poderá continuar no jogo, sem a 

obrigatoriedade de ser substituído. 

a) Tanto o atleta substituto, quanto o atleta que retornar após o atendimento médico, deverão adentrar o 

campo pela zona de substituição. 

Art. 33 – Atletas com ferimentos que estejam sangrando, não poderão permanecer no campo de jogo devendo 

OBRIGATORIAMENTE deixar o campo para serem medicados, podendo ser substituído imediatamente, e 

poderão retornar assim que o árbitro constatar que houve o atendimento e o estancamento do 

sangramento. 

Art. 34 - Os Capitães de ambas as equipes devem obrigatoriamente assinar a súmula do jogo, o que atesta que 

todos os dados descritos na mesma, tais como atletas e membros da comissão técnica relacionados na 

súmula, são exatamente os que irão participar da partida. 

Art. 35 - O capitão uma vez feito o sorteio e tendo assinado a súmula do jogo, não necessita estar no campo 

para o início ou reinício da partida. 

Art. 36 - O atleta pode jogar de óculos apropriados para o esporte, porém o árbitro deverá fazer constar em 

súmula, a responsabilidade do mesmo por qualquer acidente que venha porventura acontecer, e o mesmo 

deverá assinar este termo de responsabilidade. 

 
CAPÍTULO VII – Disposições Gerais 

 
 

Art. 37 - A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer contusão ou acidente que possam 

sofrer os participantes durante o torneio, subentendendo-se também que os atletas inscritos pelas equipes 

foram julgados aptos em inspeção médica. 

Art. 38 - As equipes inscritas estão cientes e ficam obrigadas ao entendimento deste regulamento. 

Art. 39 - A coordenação técnica e a arbitragem decidirão sobre a suspensão, eliminação e interrupção de uma 

partida por motivos de força maior. 

 

 



Art. 40 - Somente será permitido o acesso de bebidas nas quadras se embaladas em plástico e não alcoólicas, 

e será estritamente proibido, trazerem bebidas de fora do local de jogo, sob a possibilidade da perda de 

3 pontos. 

Art. 41 - Em caso de brigas generalizadas dentro ou fora da quadra pelos atletas ou pelas suas próprias 

torcidas estes serão eliminados do torneio e serão julgados pela comissão técnica e poderão ter 

suspensão definitiva da competição. – DROGAS 

Art. 42 – O uso ou transporte de drogas ilícitas é terminantemente proibido, sob pena de eliminação da 

equipe, caso seja competidor(a), e impedimento de acessar os campos durante a realização do 

campeonato. 

Art. 43 – Caso haja um grande número de inscrições, será dada prioridade aos times de Engenharia 

Civil da UFPR. Os demais times, a prioridade será de acordo com a confirmação das inscrições 

(entrega da ficha com o comprovante de pagamento). 

Art. 44 - Os casos omissos ao regulamento ou que venham gerar dúvidas, serão resolvidos pela comissão 

organizadora. 


