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II – Parte Técnica

Ata da Reunião
Campeonato Carioca Categoria Adulto Feminino
Na última sexta (24/07), foi realizada a quarta reunião com filiados e representantes de clubes
interessados em participar do Campeonato Carioca de Futsal Adulto Feminino 2020. O Diretor Técnico
abordou temas sobre: protocolo de higienização, comunicação nas mídias e a sugestão de um novo
formato de disputa da competição.
Estiveram na presentes na sala virtual:
CLUBES

REPRESENTANTES

Braz de Pina C.C.

Fernando Diogo

CEE Pró Rio

Francisco Figueira

C.S. Hebraica

Viviane Abreu

Fênix Queimados

Michele Moraes

Madureira/Celso Lisboa

Rodrigo Guimarães

Mageense F.C./Universo

Marcos Pereira

Marã T.C.

Jorge Felipe

Odete São Paio

Marcelo Guedes

Piedade T.C.

Thiago Nunes

Riostrense E.C.

Dênis Silveira

Também estiveram presentes: João Emiliano (colaborador), Caroline Sanches (Mageense F.C/Universo),
Diego Barros (C.S. Hebraica) e Ana Lucia Eugenio (Instituto SESSUB).
Conteúdo da reunião
Conforme o documento “Pauta para a reunião (Adulto feminino)” enviado aos filiados e/ou

representantes dos clubes, tivemos a oportunidade de debater democraticamente acerca dos temas que
mais causavam dúvidas. Durante 90 minutos, tratamos das pautas sugeridas no documento, abrindo
votação com ordem e tempo para sugestões previamente estabelecidos.
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Protocolo de higienização: conforme solicitado pelos clubes da categoria feminino adulto, abrimos
votação para a escolha de representantes dos clubes que ficarão responsáveis pela elaboração de
um protocolo de higienização e retorno às atividades conforme as necessidades dos mesmo. Os
representantes escolhidos são: Carolina Sanches (Mageense F.C./Universo), Fernando Diogo (Braz
de Pina C.C.) e Viviane Abreu (C.S. Hebraica). Os representantes terão a função de coletar
informações sobre as medidas já adotadas por órgãos públicos e organizações esportivas, debater
acerca dos fatos com os clubes e produzir junto ao diretor técnico um documento oficial que será
apresentado à Presidência da FFSERJ para que a mesma esteja ciente do posicionamento e da
responsabilidade dos clubes.



Comunicação nas mídias: foi realizada a segunda pesquisa interna com os clubes onde o objetivo
foi saber sobre a previsão de retorno às atividades e se há algum cronograma para a divulgação
desse retorno nas mídias sociais.



Formato da competição: diante da nova meta estipulada (15 equipes), o diretor técnico sugeriu
uma atualização no formato de disputa, acompanhando o formato já aprovado anteriormente. Foi
aberta uma votação para aprovação e debate com tempo de fala igual para todos os representantes.
Atualização no formato sugerido pela direção técnica:
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a) 1ª fase: Dividir os 15 clubes em 3 grupos (confronto interno no grupo). Nas 6 datas disponíveis
nessa fase, teremos 4 jogos para cada equipe com confronto dentro do grupo, sempre aos finais de
semana. Ou seja, 24 jogos. Os dois primeiros de cada grupo + os dois melhores 3° colocados se
classificam para a próxima fase. Ao todo, oito clubes se classificam para a fase de quartas de final.
b) Quartas de final: de acordo com a classificação geral, faremos o confronto do 1° colocado com o
último, e assim, sucessivamente. Ou seja, 4 jogos nessa fase. Jogo único / vantagem na prorrogação
para os mais bem colocados (jogos: fins de semana).
c) Semifinal: as vencedoras dos confrontos das quartas se enfrentam para decidirem quem avança à
final. Ou seja, 2 jogos nessa fase. Jogo único / vantagem na prorrogação para os mais bem
colocados (jogos: fins de semana).
d) Final e disputa do 3° lugar. Ou seja, 2 jogos. Jogo único / sem vantagem / Empate na prorrogação
vai para a disputa de pênaltis.
e) O formato permanece com 32 jogos em 9 datas.
Votos pontuais
De acordo com o formato proposto acima os clubes votaram e o resultado foi:

Resultado: SIM (10 votos). Apuramos somente os votos dos presentes na reunião.
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Conversa com os representantes
Após finalizas as pautas sugeridas pela direção técnica, os representantes dos clubes Braz de Pina
C.C e Riostrense E.C. solicitaram a liberação para filmagem dos jogos ao vivo e a otimização das tabelas
dos jogos do feminino e masculino porque alguns deles disputam as duas categorias.

Conclusão
No quarto encontro com os clubes de futsal feminino, tivemos a oportunidade de conversar
simultaneamente com 10/13 equipes que já enviaram ofício à FFSERJ solicitando documentação para
participar da competição.

Portanto, todas as pautas abordadas, as sugestões trazidas e as solicitações de melhorias, serão
transmitidas à presidência da FFSERJ para análise interna. A partir do lançamento do Boletim Oficial desse
documento, entrarei em contato com todos novamente para agendarmos uma nova data para a próxima
reunião com os filiados e representantes de clubes interessados em participar do Campeonato Carioca de
Futsal Adulto Feminino 2020.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Raphael Carvalho de Almeida
Diretor Técnico (Adulto Feminino)
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