
 

 

 
 

 

REGULAMENTO GERAL 

 
 

A Coordenação do Complexo Esportivo PUC Minas, no uso de suas atribuições, estabelece os objetivos e as 

diretrizes que regerão o Circuito PUC Minas de Esportes 2020. 

 

 I – DOS OBJETIVOS: 

 

 Art. 1º - O Circuito PUC Minas de Esporte 2020, que se realizará entre os dias 25 de abril e 20 de junho, no Complexo 

Esportivo terá como objetivos: 

 

a) Objetivo geral:  

 Promover uma cultura de esporte e qualidade de vida na comunidade universitária. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

 Criar um calendário de eventos esportivos envolvendo a comunidade universitária, em todas as suas 

unidades; 

 Incentivar a prática de esportes e atividade física no meio acadêmico; 

 Estimular à auto-organização dos alunos, professores e funcionários; 

 Desenvolver um ambiente saudável, vinculado aos hábitos de qualidade de vida;  

 Proporcionar aos alunos da PUC Minas oportunidade de atuar no planejamento e execução de eventos 

esportivos; 

 

c) Pressupostos: 

 

 Reconhecimento da importância da prática de esporte como opção de lazer e qualidade de vida; 

 A importância de realizar atividades que fortaleçam os laços de integração entre as unidades da PUC Minas. 

 

II – DA COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

Art. 2º - A Comissão Organizadora será constituída pela equipe de Gestão do Complexo Esportivo e docentes do Curso 

de Educação Física. 

 

Art. 3º - Compete à Comissão Organizadora: 

 

a) Organizar e dirigir o Campeonato; 

b) Fazer cumprir o presente regulamento e zelar por seu cumprimento, baixando os atos que se fizerem 

necessários; 

c) Elaborar a tabela da competição, com datas, locais e horários pré-estabelecidos; 

d) Aprovar as súmulas dos jogos e indicar as equipes vencedoras; 

e) Indicar os delegados, os árbitros e anotadores das partidas, não cabendo a nenhuma equipe a impugnação dos 

mesmos; 

f) Determinar o sistema de disputa; 

g) Divulgar as informações relativas ao evento; 

h) Resolver qualquer caso não previsto por esse Regulamento Geral. 

 

III – DOS ATLETAS: 

 

Art. 4º - Os atletas poderão ser: alunos matriculados e frequentes no semestre em que se realiza torneio, funcionários e 

professores da PUC Minas, ex-alunos formados na PUC Minas e pessoas convidadas pela comissão organizadora em 

categorias especiais. 

 

§ 1º- Os documentos aceitos para identificação dos atletas serão: 

 

a) Alunos: Identidade estudantil ou um documento de identidade com foto; 

b) Professores e Funcionários: Identidade funcional ou um documento de identidade com foto; 

c) Ex-alunos: Documento de identidade com foto; 

d) Atletas convidados pela comissão organizadora: Documento de identidade com foto; 
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§ 2º- A identificação oficial do atleta será feita pelos documentos de identificação regulamentados no parágrafo 1º, de 

porte obrigatório, que será apresentado ao mesário antes do início de cada partida/prova, habilitando a participação do 

mesmo.  

 

IV – DAS MODALIDADES: 

 

Art. 5º - Serão disputadas as seguintes modalidades esportivas: 

 

a) Atletismo; 

b) Basquetebol masculino; 

c) Basquetebol feminino; 

d) Cheerleading; 

e) Futebol de campo masculino; 

f) Futmesa misto; 

g) Futsal masculino; 

h) Futsal feminino; 

i) Handebol feminino; 

j) Handebol masculino; 

k) Natação; 

l) Peteca misto; 

m) Tênis de Mesa; 

n) Vôlei masculino; 

o) Vôlei feminino;  

 

V – DAS EQUIPES E MODALIDADES INDIVIDUAIS: 

 

Art. 6º - Poderão se inscrever na competição: equipes de alunos, funcionários e professores, ex-alunos (formados pela 

PUC Minas) e equipes externas convidadas pela Comissão Organizadora.  

 

Art. 7º - Cada equipe poderá se inscrever conforme a modalidade: 

 

a) Basquetebol masculino: até 08 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

b) Basquetebol feminino: até 04 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

c) Cheerleading: até 08 equipes com no mínimo 5 e no máximo 22 atletas e um técnico; 

d) Futebol de campo masculino: até 15 equipes com no máximo 30 atletas e um técnico; 

e) Futmesa misto: até 16 equipes com no máximo 03 atletas e um técnico; 

f) Futsal feminino: até 12 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

g) Futsal masculino: até 16 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

h) Handebol masculino: até 08 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

i) Handebol feminino: até 08 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

j) Peteca mista: nº de inscrições de equipes livres com no máximo 03 atletas e um técnico. 

k) Vôlei masculino: até 12 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

l) Vôlei feminino: até 08 equipes com no máximo 20 atletas e um técnico; 

m) Atletismo: inscrição individual para as provas. Deverá haver, pelo menos, 3 inscrições confirmadas, em cada 

prova para a sua realização. 

 De pista - 100 metros, 200 metros, 400 metros, revezamento 4x100 metros, 800 metros, 1.500 metros; 

 Mista – 3.000 metros; 

 De campo - salto em distância e arremesso do peso 

n) Natação - inscrição individual para as provas. Deverá haver, pelo menos, 3 inscrições confirmadas, em cada 

prova para a sua realização. 

 Livre: 25 metros, 50metros e Revezamento 4 x 25metros; 

 Peito: 25 metros e 50metros; 

 Costas: 25 metros e 50metros; 

 Borboleta: 25 metros e 50metros; 

 Medley: 100 metros; 

o) Tênis de Mesa Misto - Inscrição individual: 

 Atletas federados: inscrição individual. Até 12 inscrições e um técnico; 

 Atletas não federados: inscrição individual. Até 12 inscrições e um técnico; 
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Parágrafo único - Todas as equipes devem enviar para o e-mail circuitoesportes@pucminas.br, até a quinta-feira antes do 

seu jogo, a ficha com o nome dos jogadores relacionados para o jogo. Não poderá haver inclusão de nomes na ficha de 

inscrição depois de vencidos os prazos das fases classificatórias de cada modalidade. 

 

VI – DAS INSCRIÇÕES: 

 

Art. 8º - As equipes deverão se inscrever através do preenchimento do formulário, disponível no site 

(www.pucminas.br/esportes/complexo) de acordo com a sua modalidade esportiva, impreterivelmente nas datas 

determinadas nos regulamentos específicos de cada modalidade. O formulário deverá ser enviado via e-mail para 

circuitoesportes@pucminas.br para validação da inscrição pela Comissão Organizadora. 

 

Parágrafo único – Não havendo inscrições suficientes em qualquer uma das modalidades, fica a cargo da Comissão 

Organizadora deliberar alterações no sistema de inscrições ou realização da competição em questão. 

 

Art 9º - Os valores das inscrições tem diferença para a comunidade acadêmica PUC Minas e para a comunidade externa.  

 

§ 1º - Comunidade acadêmica PUC Minas: equipes compostas somente por alunos/funcionários/professores PUC Minas, 

independente da unidade.  
 

§ 2º - Comunidade externa: equipes compostas por alunos/convidados de outras IES/Externos e ex-alunos PUC Minas. 

 

Art. 10º - Os boletos de pagamento deverão ser emitidos pelo próprio representante da equipe no link disponível no site 

do Circuito PUC Minas de Esportes (https://www.pucminas.br/esportes/complexo/circuito-esportes/Paginas/default.aspx). 

Exceto as equipes campeãs da edição de 2019, que receberam as informações por e-mail. 
 

Art. 11º - O pagamento do boleto deverá ser efetuado até a data de vencimento e o comprovante de pagamento deverá ser 

enviado para o e-mail circuitoesportes@pucminas.br junto com a ficha de inscrição preenchida e assinada por todos 

relacionados. 

 

Art. 12º - Só serão consideradas efetivadas as inscrições, quando estas forem confirmadas, via e-mail, pela Comissão 

Organizadora, mediante confirmação de situação regular do atleta conforme categoria e pagamento do boleto. 

 

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do artigo supracitado, a vaga para inscrição poderá ser transferida para 

outra equipe caso esteja em fila de espera. 

 

Art. 13º – A comissão organizadora se reserva o direito de não permitir inscrições de alunos que tenham recebido da 

universidade advertência de caráter disciplinar. 

 

Art. 14º - A efetivação da inscrição dispõe que todos os atletas, bem como os responsáveis pelas equipes, possuem 

consentimento do presente Regulamento e do Regulamento Específico da modalidade ao qual se inscreveram, estando de 

pleno acordo com todas suas disposições. 

 

VII – DA FORMA DE DISPUTA: 

 

Art. 15º – A forma de disputa está definida por modalidade em cada regulamento específico que será discutido e validado 

em um congresso técnico que acontecerá em data divulgada no site, sendo de participação obrigatória para todos 

representantes das equipes inscritas no torneio. 

 

Paragrafo único – Caso a equipe não tenha nenhum representante presente no congresso técnico não serão aceitas 

reclamações posteriores, relacionadas ao torneio da modalidade.  

 

VIII – DA PREMIAÇÃO: 

 

Art. 16º –  

Do Basquetebol  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 10 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidos troféu e até 10 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidos troféu e até 10 medalhas de bronze. 
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Do Cheerleading 

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 36 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas até 36 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas até 36 medalhas de bronze. 

 

Do Futebol de campo  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 22 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidos troféu e até 22 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidos troféu e até 22 medalhas de bronze. 

 

Do Futmesa 

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 03 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas até 03 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas até 03 medalhas de bronze. 

 

Do Futsal  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 12 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidos troféu e até 12 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidos troféu e até 12 medalhas de bronze. 

 

Do Handebol  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 14 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidos troféu e até 14 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidos troféu e até 14 medalhas de bronze. 

 

Da Peteca  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 03 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas até 03 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas até 03 medalhas de bronze. 

 

Do Vôlei  

- Aos campeões serão conferidos troféu e até 12 medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidos troféu e até 12 medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidos troféu e até 12 medalhas de bronze. 

 

Do Atletismo 

- Aos campeões serão conferidas medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas medalhas de bronze. 

 

Da Natação 

- Aos campeões serão conferidas medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas medalhas de bronze. 

 

Do Tênis de mesa 

- Aos campeões serão conferidas medalhas de ouro. 

- Aos 2º colocados serão conferidas medalhas de prata. 

- Aos 3º colocados serão conferidas medalhas de bronze. 

 

§ 1º - A premiação far-se-á imediatamente após a última partida ou prova da modalidade, condicionando-se à entrega de 

medalha na presença do atleta, devidamente uniformizado (uniforme da equipe). 

 

§ 2º - A equipe que desejar mais medalhas deverá fazer a solicitação via e-mail indicando a quantidade a mais. O valor de 

cada medalha extra será informado após a indicação da quantidade ao fornecedor. Somente após a equipe realizar o 

pagamento das medalhas extras é que elas serão confeccionadas. 
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IX – DAS PENALIDADES: 

 

Art. 17º – A inobservância das disposições do presente regulamento sujeitará o infrator, atleta ou equipe, às seguintes 

penalidades, que serão aplicadas pela Comissão Organizadora ou pelo árbitro do jogo, conforme o caso: 

 

a) advertência; 

b) suspensão; 

c) eliminação; 

 

Art. 18º – O atleta ou técnico que agredirem ao árbitro física ou verbalmente, ou seus auxiliares, ou pessoas 

credenciadas, como membros da Comissão Organizadora, ficarão automaticamente eliminados do Torneio, não 

podendo freqüentar o local dos jogos durante os mesmos. 

 
Parágrafo único - O atleta que cometer a infração citada neste artigo ficará suspenso das competições esportivas 

realizadas no Complexo Esportivo do 2º semestre de 2020 e do 1º semestre de 2021. 

 

Art. 19º – As equipes que forem eliminadas por W x O, assim como aqueles atletas que não comparecerem no horário e 

local daquele jogo, ficarão suspensas das competições esportivas realizadas no Complexo Esportivo no decorrer do 2º 

semestre de 2020 e do 1º semestre de 2021. 

 

Parágrafo único - Configurado o W x O, os atletas que estiverem presentes e devidamente uniformizados, assinarão a 

súmula e NÃO sofrerão nenhuma punição. 

 

Art. 20º – O atleta que for expulso por outros motivos, que não o previsto no caput, será automaticamente impedido de 

participar do jogo seguinte da respectiva modalidade. 

 

Art. 21º – Aplica-se o disposto acima nos casos de falta disciplinar cometida durante a realização do Torneio, cabendo a 

decisão à Comissão Organizadora. 

 

Art. 22º – A equipe que não comparecer no local da competição até 10 minutos após a hora marcada, será considerado 

perdedor por W x O. 

 

§ 1º - A disposição deste artigo valerá exclusivamente para a primeira partida do dia, não havendo tolerância para as 

demais partidas. 

 

§ 2º - Para o torneio de vôlei, não haverá horário especificado para o início das partidas subseqüentes, sendo as equipes 

responsáveis por chegarem no horário da 1ª partida do dia. 

 

§ 3º - No caso de W x O, a equipe vencerá pelos seguintes resultados: 

 

 Basquetebol Feminino – 1 x 0; 

 Basquetebol masculino – 1 x 0; 

 Futebol de campo masculino – 1 x 0; 

 Futmesa – 2 sets a 0; 

 Futsal feminino – 1 x 0; 

 Futsal masculino – 1 x 0; 

 Handebol feminino – 1 x 0; 

 Peteca misto – 2 sets a 0; 

 Tênis de Mesa – 2 sets a 0; 

 Vôlei feminino – 2 sets a 0; 

 Vôlei masculino – 2 sets a 0; 

 

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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Art. 23º – Será liberado o acesso de torcedores dos times desde que seja providenciada uma lista com o nome dos 

convidados para aprovação pela coordenação do Complexo Esportivo. Esta lista terá que ser encaminhada à secretaria do 

Complexo Esportivo, por e-mail (circuitoesportes@pucminas.br), no máximo até a quinta-feira anterior a rodada em 

questão. As equipes se responsabilizarão pelos convidados e poderão ser advertidas ou punidas em casos de 

comportamentos inadequados, conforme análise da comissão organizadora. 

 
Art. 24º – O Complexo Esportivo não se responsabiliza por danos físicos e/ou materiais sofridos pelos participantes, 

equipe técnica ou torcedores das equipes. 

  
Art. 25º – Todos participantes e torcedores deste torneio poderão ser fotografados e/ou filmados, sem fins lucrativos, 

para a divulgação do evento. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2020. 

 

 

Profª. Marcia Campos Ferreira 

Gestão de Esportes da PUC Minas 

Coordenadora do Complexo Esportivo da PUC Minas 


