
EDITAL DA SEMANA SINERGIA N.º 01/2022

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DO 1º TORNEIO
ESPORTIVO DA FACULDADE SINERGIA

A Coordenação da Faculdade
Sinergia, baixa o seguinte.

E D I T A L

O presente edital trata das diretrizes para realização do 1º Torneio Esportivo
(modalidades futsal e queimada) da Faculdade Sinergia, parte integrante da Semana
Sinergia, que acontecerá entre os dias 23 e 27 de maio de 2022.

1– Disposições Gerais

1.1 – A inscrição dos times deverá ser realizada através de email, até as 20 horas do
dia 16 / 05 / 2022, para o email: nucleo@sinergia.edu.br.

1.2 – Para inscrição, no email deve constar: no assunto: Torneio de Futebol ou
Queimada, no corpo do email deve constar o nome da Equipe, os membros, fases e curso e
o representante, preencher a ficha do anexo 1 e enviar no email.

1.3 – No dia do evento 25/05/22, o representante de cada equipe deverá entregar um
dos seguintes itens por jogador inscrito para confirmação da inscrição: 1 kg de alimento não
perecível (exceto sal), e/ou 1 Kg de ração para animais e/ou 1 agasalho para doação.

1.4 – As informações para as equipes estão no presente regulamento e caso seja
necessário mais informações deverão ser enviadas pelo e-mail do líder da equipe.

1.5 – Da premiação
1.5.1 – Será estabelecido um ranking de pontuação considerando as duas

modalidades ofertadas (Futsal e Queimada).
1.5.2 – O time primeiro colocado de cada modalidade receberá 15 pontos. O time

segundo colocado de cada modalidade receberá 10 pontos. O time terceiro colocado de
cada modalidade receberá 5 pontos. O time quarto colocado de cada modalidade receberá 3
pontos.

1.5.3 – Ao término do torneio, será declarado campeão o curso que obtiver acumulado
a maior pontuação (pontuação de futsal + pontuação de queimada).

1.5.4 – Todos os acadêmicos do curso vencedor do Torneio Esportivo da Faculdade
Sinergia receberão 2,0 pontos na média M2. Os acadêmicos do curso segundo colocado
receberão 1,5 pontos na média M2. Os acadêmicos dos cursos terceiro e quarto colocados
receberão 1,0 ponto.

1.5.5 – Os acadêmicos não inscritos nos jogos deverão confirmar sua presença e
participação como torcedores para obtenção dos pontos previstos no item 1.5.4. Os mesmos
deverão assinar lista do torcedor no decorrer das partidas.

1.6 – Qualquer problema, dúvida ou ocorrência não contemplada neste regulamento
deverá ser analisada pela comissão organizadora, sendo sua decisão irrevogável.

2– Da modalidade futsal

2.1 – O torneio de futsal será composto por 4 times mistos, sendo um time para cada
curso (Administração, Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produção).

2.2 – Cada time deve inscrever 10 jogadores, sendo 5 homens e 5 mulheres. Todos os
jogadores inscritos devem estar devidamente matriculados nos cursos da Faculdade
Sinergia.

2.3 – O torneio será composto de 3 jogos, sendo 2 na fase semifinal e um na fase
final. Os jogos serão de caráter eliminatório.
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2.4 – Cada jogo terá duração de 40 minutos, divididos em 2 tempos de 20 minutos.
Persistindo o empate ao término do tempo regulamentar, a decisão se dará por cobranças
alternadas de pênaltis.

2.5 – O primeiro tempo de cada jogo deverá ser disputado por equipes femininas,
enquanto o segundo tempo deverá ser disputado por equipes masculinas.

2.6 – O chaveamento da fase semifinal será definido por sorteio a ser realizado pela
comissão organizadora, às 20 horas do dia 25/ 05/ 2022, na presença dos representantes de
cada time.

2.7 – A ausência do representante do time no momento do sorteio, implicará em aceite
automático do resultado do mesmo, sendo vedada qualquer possibilidade de
questionamento posterior.

2.8 – Os jogos serão arbitrados por professores de educação física do Colégio
Sinergia. O regulamento utilizado durante as partidas será o mesmo utilizado nas
competições de futsal (salvo as alterações previstas neste edital).

3 - Da modalidade Queimada

2.1 – O torneio de queimada será composto por 4 times mistos, sendo um time para
cada curso (Administração, Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produção).

2.2 – Cada time deve inscrever 10 jogadores. Todos os jogadores inscritos devem
estar devidamente matriculados nos cursos da Faculdade Sinergia.

2.3 – O torneio será composto de 3 jogos, sendo 2 na fase semifinal e um na fase
final. Os jogos serão de caráter eliminatório.

2.4 – Cada jogo terá duração de 30 minutos, divididos em 2 tempos de 15 minutos.
Persistindo o empate ao término do tempo regulamentar, a decisão se dará por morte súbita,
ou seja, até que o próximo jogador seja eliminado..

2.5 – O chaveamento da fase semifinal será definido por sorteio a ser realizado pela
comissão organizadora, às 20 horas do dia 25/ 05/2022, na presença dos capitães de cada
time.

2.6 – A ausência do representante(capitão) do time no momento do sorteio, implicará
em aceite automático do resultado do mesmo, sendo vedada qualquer possibilidade de
questionamento posterior.

2.7 – Os jogos serão arbitrados por professores de educação física do Colégio
Sinergia.

4 - Dúvidas e informações

4.1 - Esclarecimento e maiores informações podem ser solicitados através do e-mail:
coordenacaoengenharias@sinergia.edu.br.

Navegantes, 19 de abril de 2022.

Coordenação
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ANEXO 1 – Ficha de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE

Nome da Equipe:_______________________  Modalidade: _____________

Responsável pela equipe: _________________________         Cadastro:_______

Recebido em _____/______ de 2022.

Nome do Atleta Curso / Período E-MAIL/telefone


