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CADASTRO DE ATLETAS DE FUTSAL FEMININO – EDIÇÃO 2023 

 

A FACULDADE SOGIPA torna público o presente Edital de Cadastro de Atletas de Futsal 
Feminino, considerando as condições definidas a seguir: 

 

1. OBJETIVOS 

Fomentar o esporte e a educação superior através do Futsal Feminino, valorizando 
novos talentos. 

 

2. FINALIDADE 

As vagas a serem concedidas por meio deste Edital serão vinculadas diretamente às 
atividades de Extensão do Futsal Feminino da FACSOGIPA.  

A bolsa de créditos universitários de incentivo ao esporte destina-se exclusivamente 
a alunas de graduação/pós-graduação da Faculdade Sogipa e/ou Faculdade Famercosul 
regularmente matriculados. 

 

3. PERÍODO 

3.1 Solicitação: de 09 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.  

 

3.2 Vigência da vaga no Projeto de Extensão de Futsal Feminino: de 01 de janeiro de 
2023 a 30 de julho de 2023, prorrogável de 6 em 6 meses. Podendo ser a Atleta 
desligada pela Coordenação de Extensão de forma intempestiva. 

  

3.3 Duração da vaga: corresponde ao período desde a data de indicação da Atleta 
pela Coordenadora até uma das seguintes situações:  

a) na data final da atividade de extensão, conforme registrada pela Coordenadora da 
Atividade;  

b) no término da vigência do Projeto de Extensão Futsal Feminino;  

c) na data de interrupção ou término do vínculo do Aluno com a Faculdade. 

e) ou na data de desligamento da Atleta pela Comissão Técnica. 

 

4. DEFINIÇÕES 

As atletas concorrentes à vaga devem estar adequadas aos conceitos e valores 
seguidos pelo Projeto de Extensão Futsal Feminino: 

- esporte universitário; 

- estudo e educação simultaneamente; 

- valorização da saúde e do bem conviver; 

- emancipação da mulher e respeito ao próximo. 

 

5. PRÉ-REQUISITOS 

- Idade ente 15 e 25 anos, (casos extras a serem analisados); 
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- Disponibilidade total no horário dos treinos que acontecem terças, quartas e 
quintas-feira das 20:30h às 22:30h; 

- Disponibilidade total para participação nos jogos das competições que a equipe 
participará (COPA FGFS, Copa MF, Série Ouro, Citadino POA, JUGS e JUBS, entre 
outros); 

A Faculdade Sogipa não se responsabiliza pelos custos de deslocamento e afins das 
Atletas aos Treinos. 

 

6. LIMITADORES 

Cada atleta pode concorrer para mais de uma posição (ala, pivô, fixa). 

 

7. INCRIÇÕES 

A inscrição se dará através de Formulário via site da Faculdade.  No Formulário do 
Site a Atleta deverá apresentar os pré-requisitos exigidos, bem como vídeos de suas 
performances (se os tiver). 

 

8. DEVERES 

- participar das atividades desenvolvidas. 

- atender aos Critérios de Seleção apresentados pela Coordenadora;  

- conhecer a proposta da atividade do Futsal Feminino a que se vincula;  

- cumprir o Plano de Treinos proposto pelo Treinador e Preparador Físico; 

- confirmar sua atuação como Atleta no Termo de Compromisso, ciente que a vaga 
como Atleta depende desta assinatura, a ser feita preferencialmente até o dia da 
apresentação do elenco 2023- manter seus dados de contato e pessoais atualizados 
com a Coordenadora; 

- comunicar à Coordenadora necessidade de seu afastamento ou cancelamento da 
vaga; 

- disponibilidade para treinar 3x na semana a noite e fazer treinos pessoais 
orientados de preparação física; 

- não atuar de forma alguma em outras equipes, e totalmente vedada a participação 
em outras equipes, ou seja, a Atleta deve ser exclusiva. 

 

9. DIREITOS DA ATLETA 

a) a Atleta receberá uniforme para treino;  

b) A atleta receberá uma cota mensal de créditos universitários, considerando-se o 
período constante no Contrato e Termo de Compromisso, em conformidade com 
a duração da vaga; 

c) Atleta receberá uniforme de jogo; 

d) Atleta não terá custos com as viagens para jogos; 

e) Atleta não pagará nenhum tipo de taxa ao Futsal Feminino; 

f) Sendo desligada do Futsal Feminino a Atleta terá Plano Especial de pagamento 
para continuar estudando. 

 

10. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

- 2 vagas para PIVÔ 
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- 2 vagas para FIXA 

- 1 vagas para ALA 

- 1 vaga GOLEIRA 

Na avaliação para distribuição das vagas serão consideradas as informações constantes 
no Formulário de Inscrição. 

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- experiência no futsal 

- experiência no futebol 

- qualidades técnicas 

- preparação física geral e específica 

- altura e peso 

 

 

12. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATAS 

Inscrição via formulário 10 dezembro de 2022 a 16 de janeiro 
de 2023 (até as 23:59h) 

Análise das solicitações ate 17 de janeiro de 2023 

Divulgação dos resultados 

(link) 

23 de janeiro de 2023 

Inicio da vigência do edital 09 de dezembro de 2022 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Formulário de inscrição estará disponível ao proponente, durante o período de 
inscrições. 

O resultado final da distribuição das vagas será disponibilizado na página da Faculdade 
Sogipa (link).  

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto de Extensão em Futsal 
Feminino. 

 

O Futsal Feminino da Facsogipa é uma das principais equipes do futsal feminino 
brasileiro adulto universitário. A Equipe DNA de campeão disputa as principais competições 
nacionais e internacionais. Em 2023 disputaremos Copa Verão da FGFS, Copa RS da 
FGFS e Série Ouro, além é claro da maior competição internacional do futsal feminino 
mundial a Copa Mundo do Futsal! 

 
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2022. 

 

Profa.  Dra. Luiza Naujorks Reis 

Coordenadora Projeto Extensão Universitária 
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[LR2] Comentário:  
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