
                                                                                             

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA  

CAMPUS MONTEIRO 
 

I JOGOS INTERNOS POLIESPORTIVO DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO 

 
 

Edital nº 40/2019, de 13 de maio de 2019 
 

O Diretor Geral do Campus Monteiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, através da Comissão Organizadora dos JOGOS INTERNOS do 

Campus Monteiro, criada pela Portaria nº66 /2019/DG, abre as inscrições do I JOGOS 

INTERNOS POLIESPORTIVOS DO IFPB - Campus MONTEIRO. A ser realizado 

conforme disposto nos itens a seguir. 

 

1. DOS OBJETIVOS 
 

I. Assegurar ao estudante acesso à prática esportiva, preconizado pelo Art. 217 da 
constituição Federal de 1988. 

 
II. Propiciar a prática do esporte e do lazer de forma consciente e participativa.  

 
III. Atuar de forma integral, considerando as habilidades e capacidades, os valores 

socioculturais, os aspectos afetivos e cognitivos dos estudantes.  
 
IV. Estimular o entendimento e aplicação das regras esportivas, o respeito aos 

adversários e da valorização do companheirismo.  
 

V. Proporcionar ao estudante a vivenciar o prazer, a socialização e o respeito às 

diferenças, provocado pelo lúdico esportivo e valorizando-o como sujeito de toda 

ação. 

 

2. DOS JOGOS 

I. Os jogos ocorrerão nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2019, os horários e os 

regulamentos das modalidades serão divulgados no congresso técnico. 

 

II. Serão disputadas oito modalidades esportivas, sendo elas: Futsal, Voleibol de 

quadra, Voleibol de areia/dupla, Handebol, Basquete, Xadrez, Tênis de mesa e 

Jogo Eletrônico FIFA. 

III. Poderão ser formadas equipes masculinas e femininas.  



                                                                                             

 

IV. A competição será realizada entre os cursos do integrado (MSI, TED e IM) e 

entre os cursos noturnos (TCE, ADS e Subsequente de IM) não havendo 

competição entre o integrado e os cursos noturnos. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Poderão participar dos jogos todos os estudantes do Campus Monteiro devidamente 

matriculados na Instituição mediante inscrição. As inscrições serão feitas por 

equipe/modalidade, cada turma do Integrado e cada Curso do Superior e Subsequente 

devem preencher a Ficha de Inscrição dos atletas (Anexo I). As inscrições das equipes 

estarão abertas entre os dias 13 e 17 de maio de 2019. As Fichas de Inscrição dos 

atletas após serem preenchidas deverão ser assinadas pelo coordenador do curso, 

protocoladas e direcionadas a Comissão Organizadora dos I JOGOS INTERNOS DO 

IFPB CAMPUS MONTEIRO, a qual validará a inscrição das equipes. 

 

4. DAS EQUIPES 

I. As equipes serão formadas por CURSO (integrado, subsequente e superior) e 
compostas por alunos de qualquer ano, desde que pertençam ao respectivo 
curso. Não serão permitidos alunos de cursos diferentes numa mesma equipe, 
CASOS EXCEPCIONAIS SERÃO JULGADOS PELA COMISSÃO 
ORGANIZADORA. 
 

II. Cada curso pode inscrever até 4 equipes de cada modalidade coletiva sendo 2 
masculinas e 2 femininas. 
 

III. O número de atletas por equipes será: futsal (Mínimo 7 e máximo 10), handebol 
(Mínimo 08 e Máximo 14), voleibol de quadra (Mínimo 08 e Máximo 12), voleibol 
de areia (Mínimo 03 e Máximo 4), basquete (Mínimo 06 e Máximo 10) xadrez 
(Individual) e tênis de mesa (Individual e duplas).  
 

IV. Cada equipe deve ter um representante, o qual deve no dia do evento, 
responsabilizar-se por incentivar e acompanhar o time, e, em caso, de algum 
recurso contra o jogo, dirigir-se a equipe de organização. 
 

V. Serão disponibilizados aos alunos coletes para os jogos, caso não queiram, 
podem providenciar outro uniforme que deve ser padronizado para todos da 
equipe (com numeração em camisa). 

 

 

 



                                                                                             

5. DOS EXAMES MÉDICOS 

I. De acordo com a Nota Técnica PRE/PRAE nº 001/2017, os alunos do IFPB têm 
a necessidade de uma avaliação médica com a apresentação de exames para 
participação em competições esportivas (esforço de alta intensidade). O 
atestado de aptidão médica será condicionado a realização de 
eletrocardiograma, laudado por um cardiologista. Anamnese e exame físico 
deverão ser feitos no setor médico até o dia 04/06/2019. 

 
II. O exame médico é obrigatório para os alunos participantes, exceto xadrez, de 

acordo com a Nota Técnica PRE/PRAE nº 001/2017.  
 
III. Até o dia 11 de junho de 2019 deverão ser entregues os atestados médicos 

confirmando que o(a) aluno(a) está apto a participar dos jogos. As inscrições 
serão homologadas no dia 12 de junho de 2019. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer dúvida sobre o trâmite da inscrição dos jogos os interessados poderão 
procurar os seguintes servidores: Tatiana, Clécia, Wilson, Josinaldo e Lucivaldo e 
alunos: Gabriel Aragão (ADS), Igor Lima (TCE) e Mateus Leal (TED). 

 

 

 

 

Monteiro, PB 09 de maio de 2019. 

 

 

 

 
Abraão Romão Batista 

Diretor Geral – IFPB campus Monteiro 
Portaria Nº 2.843/2018-Reitoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

 

I JOGOS INTERNOS DO IFPB/ CAMPUS MONTEIRO - 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES 

Curso: ________________________________________________________________________ 

Modalidade: (   ) Futsal (   ) Voleibol de quadra (    ) Voleibol de areia/dupla   (   ) 

Handebol             (   ) Basquete   (   ) Xadrez  (   ) Tênis de mesa (    ) Jogo Eletrônico 

Naipe: Feminino (   ) Masculino (   )  

Turma Nome Completo do Atleta Exame 
médico 

Sim Não 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Telefone de um aluno responsável pelo time: 

E-mail de um aluno responsável pelo time: 

 

_______________________________                        Monteiro, ___ de ___ de 2019. 
Assinatura do Coordenador do Curso 


