
Regulamento do Wilsão 

• Os jogos serão realizados na escolinha do Vulcão, Av. João Pinheiro, 1253 – São 

Geraldo, nos dias 21 e 22, 28 e 29 do mês de Abril. 

• O Campeonato Wilsão será disputado por 10 equipes em 3 etapas: primeira fase, 

semifinais e final. Contendo um time de cada período totalizando 8, um time de 

professores, e um time de ex-alunos. 

• Os times terão no mínimo 6 integrantes e no máximo 12 (Só e somente só em caso 

de em algum período não atingir o mínimo de integrantes poderá ser emprestados 

alunos de outros períodos ou algum período não tiver time poderá ser feito um catado 

de vários períodos). 

• É obrigatório que todos integrantes dos times sejam filiados ao Diretório Acadêmico 

da Computação. 

•  As inscrições terão o valor de R$100,00 por equipe. Sendo que para os alunos 

(afiliados) será cobrado o valor de R$60,00 por equipe.  

Obs. Em caso de descumprimento dos termos, em qualquer momento do campeonato, 

o time será desclassificado!          

Das partidas: o Arbitro dará as instruções no inicio das partidas!  

Primeira fase: A primeira fase é disputada no sistema de pontos corridos, com jogos 

em 2 grupos.  Ao final dela, os 2 mais bem colocados na tabela de classificação, de 

cada grupo avançam à semifinal e final. 

Em caso de empate em pontos ganhos, os critérios de desempate são, nesta ordem: 

a) Maior número de vitórias; 

b) Maior saldo de gols; 

c) Maior número de gols marcados; 

d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 



e) Menor número de cartões amarelos recebidos; 

f) Sorteio pela comissão do Diretório Acadêmico. 

Semifinais: As semifinais serão disputadas pelos 4 mais bem colocados na 1º fase, 2 de 

cada grupo. 1º colocado G1 Vs 2º colocado G2 & 1º colocado G2 Vs 2º colocado 

G1. Em caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis. 

Final: A final será disputada em 1 partida pelos dois vencedores das semifinal. 

Em caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis. 

Premiação: Premiação para os 3 primeiros colocados, inclusive uma caixa de cerveja 

fornecida pelo bar do Vulcão. 
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