
 
 

 
 

FÓRMULA DE DISPUTA 
FUTSAL ADULTO MASCULINO 

 
1 – As equipes dos Times foram distribuídos em 04 (quatro) grupos, conforme segue: 

 
Grupo A 
 
Papa Tudo 2 - ASBAC/FENASBAC 
Real BC 2 - UNIBC/DEPES/DEAFI/DEPOG 
IT Blood 2 - DEINF 
Infinitas Cãibras 1 - DEMAP/DESEG/MECIR 

 
Grupo B 
 
Basileia - DIFIS (DECON/DEGEF/DESIG/DESUC/DESUP)/DINOR (DENOR/DEREG) 
Papa Tudo 1 - ASBAC/FENASBAC 
IT Blood 1 - DEINF 
Infinitas Cãibras 2 - DEMAP/DESEG/MECIR 

 
Grupo C 
 
Minions Black Swan 2 - DIREC (COMUN/DEATI/DEPEF)/DIREX (DERIN/DERIS)/DIPOM (DEPIN/DEBAN)/DIPEC (DEPEC/DEPEP/DSTAT)/PGBC /CENTRUS 

Sacão de Ouro - SECRE/AUDIT/OUVID/COGER/ASPAR/DIORF (DEROP/DERES/DEORF/DECAP) 
Real BC 1 - UNIBC/DEPES/DEAFI/DEPOG 

 
Grupo D 
 
Minions Black Swan 1 - DIREC (COMUN/DEATI/DEPEF)/DIREX (DERIN/DERIS)/DIPOM (DEPIN/DEBAN)/DIPEC (DEPEC/DEPEP/DSTAT)/PGBC /CENTRUS 

Infinitas Cãibras 3 - DEMAP/DESEG/MECIR 
Infinitas Cãibras 4 - DEMAP/DESEG/MECIR 

 
2 - 1ª Fase - Classificatória. Jogarão entre si, dentro de seus respectivos grupos em turno único e 
classificarão para a 2ª Fase - Quartas de Final, os dois primeiros colocados de cada um dos grupos.  
 
Parágrafo Único - Independentemente da categoria e das fases em disputa, deverá ser observada, para as 
modalidades de esporte coletivo, a seguinte sequência de critérios de desempate para se apurar a 
colocação: 
 



 
 

 
 

§ 1º - Equipe com menos WO; 

§ 2º - Confronto direto (somente entre duas equipes); 

§ 3º - Maior número de vitórias; 

§ 4º - Melhor saldo de gols ou pontos; 

§ 5º - Disciplina (cartões vermelhos e cartões amarelos); 

§ 6º - Ataque mais positivo; 

§ 7º - Defesa menos vazada; 

§ 8º - Sorteio. 

 
3 - 2ª Fase - Quartas de Final. Já definido com antecedência quais são os confrontos dessa fase da 
competição. 
 
Parágrafo Único - Jogarão entre si, em partida única e decisiva, classificando-se para a 3ª Fase Semifinal, 
as equipes vencedoras de cada um dos quatros jogos. Caso ao final do tempo complementar das partidas 
válidas pela 2ª Fase Quartas de Final, constate-se o empate, haverá cobranças de penalidades máximas 
oficiais para a definição das equipes classificadas para a 3ª Fase Semifinal, ou seja, não haverá 
prorrogação. 
 
4 - 3ª Fase – Semifinal. As equipes vencedoras dos jogos 19, 20, 21 e 22, disputarão a 3ª Fase - Semifinal 
em partida única e decisiva. 
 
Parágrafo Único - Caso ao final do tempo regulamentar das partidas válidas pela 3ª Fase - Semifinal, 
constate-se o empate, será jogada uma prorrogação de 5min. X 5min. sem intervalo, persistindo o 
empate haverá cobranças de 3 (três) penalidades máximas de cada equipe para a definição dos finalistas. 
 
5 - 4ª Fase – Final. As equipes vencedoras dos jogos 23 e 24, disputarão a 4ª Fase - Final e as equipes 
perdedoras dos jogos 23 e 24, disputarão o 3º Lugar em partida única e decisiva. 
 
Parágrafo Primeiro - Caso ao final do tempo regulamentar da partida válida pela 4ª Fase - Final, constate-
se o empate, será jogada uma prorrogação de 5min. X 5min. sem intervalo, persistindo o empate haverá 
cobranças de 3 (três) penalidades máximas de cada equipe para a definição do Campeão. 
 
Parágrafo Segundo - Caso ao final do tempo regulamentar da partida válida pela Disputa de 3º Lugar 
constate-se o empate, haverá cobranças de 3 (três) penalidades máximas de cada equipe para a definição 
do vencedor. 


