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JOGOS INTER-PERÍODOS SANT´ANA – II JOIPS 
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INTRODUÇÃO 

O 6° Período de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Sant’Ana de, 
desejando contribuir decisivamente com as atividades desportivas no âmbito 
acadêmico, incentivando a momentos de alegria e descontração junto ao 
esporte, proporcionando o aprimoramento das forças físicas, psíquicas, morais 
e sociais do educando, promovem o SEGUNDO JOGOS INTER-PERÍODOS 
DA FACULDADE SANT´ANA, dos quais poderão participar todos os 
acadêmicos devidamente matriculados nos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física da Faculdade Sant’Ana. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 1º - O SEGUNDO JOGOS INTER-PERÍODOS DA FACULDADE 
SANT’ANA, será realizado na SEDE II da Faculdade Sant’Ana, Vila Marina 
Ponta Grossa Paraná. 
ART. 2º - No período de 02 a 04 setembro de 2015. 
ART. 3º - De responsabilidade dos Acadêmicos do 6º Período de Licenciatura 
em Educação Física. 
ART. 4º - Patrocinador Oficial FUNDESP (Fundação Municipal de Esporte), da 
cidade Ponta Grossa Paraná e demais apoiadores. 
ART. 5º - O II JOIPS serão precedidos de um Congresso de Instalação, cujo 
programa será desdobrado em duas partes: Solene e Técnica. 
ART. 6º - Das penalidades estará automaticamente suspensa da partida 
subsequente, na mesma modalidade/sexo, a pessoa física que: 
I - No BASQUETEBOL, for desqualificada. 
II - No FUTEBOL SOCIETY, for expulso ou receber 02 (dois) cartões amarelos 
na mesma partida; O acúmulo de cartões amarelos entre as partidas não 
representará consequências ao longo da competição. 
III - No FUTSAL, for expulso ou receber 02 (dois) cartões amarelos na mesma 
partida; O acúmulo de cartões amarelos entre as partidas não representará 
consequências ao longo da competição. 
IV - No VOLEIBOL, for desqualificada. 
Parágrafo primeiro  – Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
partida subsequente a ocorrente na mesma competição e no ano especifico 
correspondente. 
Parágrafo segundo: A quantificação de cartões recebidos independerá de 
comunicação oficial da direção dos jogos, sendo de responsabilidade exclusiva 
das equipes disputantes da competição o seu controle.  
ART. 7º - No controle de cartões (amarelos e vermelhos), para as modalidades 
de FUTEBOL SOCIETY E FUTSAL, serão aplicados os seguintes 
procedimentos: 
Parágrafo primeiro : Será de inteira responsabilidade dos períodos 
participantes o controle dos cartões recebidos por seus atletas nas respectivas 
modalidades. Caso haja interesse, o mesmo pode ser solicitado com secretaria 
dos jogos. A equipe de arbitragem não impedirá a participação de nenhum 
atleta, caso o técnico queira colocá-lo em jogo. 
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Parágrafo segundo: WXO – Na partida em que houver o WXO, os atletas que 
deveriam cumprir suspensão automática, deverão fazê-lo novamente na partida 
seguinte. 
Parágrafo Terceiro: Desclassificação – todos os cumprimentos de suspensão 
automática e cartões recebidos nos jogos realizados contra a equipe 
desclassificada, serão mantidos. 
ART. 8º - Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer ato 
ou decisão relativa ao JOIPS, tendo, o documento oficial expedido pela, PELO 
6° PERIODO LICENCIATURA sido regularmente publicado através do site 
oficial, edital, portarias, boletins, notas oficiais ou demais atos administrativos 
de comunicação. 
ART. 9º - É vetado o uso de qualquer tipo de instrumento musical (percussão 
ou sopro) dentro dos locais de competição. 
ART. 10º - Será proibido o uso de qualquer material que possa trazer algum 
risco a integridade Física dos competidores, podendo o arbitro pedir a retirada. 
ART. 11º -  Qualquer acidente que venha ocorrer durante a participação dos 
atletas nas competições será de inteira responsabilidade dos mesmos. 
ART. 12º - Os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora dos JOIPS. 
ART. 13º - Nos JOIPS serão aplicados Códigos e Regras Oficiais, no que não 
forem expressamente especificados no presente Regulamento e instruções 
emitidas oficialmente pela Comissão Organizadora. 
ART. 14º - Somente serão programadas as modalidades que apresentarem o 
mínimo de 03 (três) equipes inscritas nas modalidades coletivas, sendo que 
nas modalidades. Em caso de WXO não serão computados os pontos para 
classificação Geral e nem entregue a premiação. 
ART. 15º - Os Árbitros e Auxiliares, bem como, o local e horários de jogos, 
serão escolhidos e determinados pela Coordenação técnica do JOIPS e em 
nenhuma hipótese poderão ser recusados. 
ART. 16º - Não serão alteradas as escalas e tabelas dos jogos para atender às 
necessidades de qualquer período, podendo haver alteração de horários de 
acordo com a necessidade da Coordenação Técnica. 
ART. 17º - Haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos de atraso apenas para o 
primeiro jogo de cada rodada, não havendo tal para as demais. 
Parágrafo Único - Nas modalidades individuais, os atletas deverão apresentar-
se para as provas, no momento em que forem convocados pela equipe de 
arbitragem, sendo que a ausência será considerada como desistência. 
ART. 18º - O período que desistir ou não comparecer ou comparecer fora do 
prazo regulamentar ou sem as condições materiais exigidas pelas regras 
especificas da respectiva modalidade para atuação, através de equipe ou atleta 
individualmente considerado, conforme o caso, para a disputa de jogo ou prova 
oficialmente programada, será considerado perdedor por WO (Walk Over), 
sendo desclassificado do evento, além de ter somente os resultados obtidos na 
competição cancelados e aplicar-se-á o Regulamento da Modalidade. 
Parágrafo Primeiro  - Quando a desclassificação ocorrer após o início de 
qualquer fase subsequente, não se permitirá a qualquer equipe, requerer sua 
ascensão. 
ART. 19º - O presente Regulamento Geral passará a vigorar a partir de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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REGULAMENTO DO ATLETISMO 

 
ART. 1º - A competição de Atletismo será realizada de acordo com as regras 
Oficiais da IAAF e da Confederação Brasileira de Atletismo, salvo o 
estabelecido neste regulamento. 
ART. 2º - A cada período poderá inscrever 6 (seis) acadêmicos, 3 (três) 
masculinos e 3 (três) femininos por prova, sendo que na prova de revezamento 
devem ser inscritos 8 acadêmicos, 4 masculinos e 4 femininos. 
ART. 3º - Cada Acadêmico deverá comparecer ao local da competição com 
antecedência. Para ter condições de participar, antes de cada prova, deverá se 
apresentar a equipe de arbitragem. 
ART. 4º - As provas masculinas e femininas a serem realizados, são as 
seguintes: 

Provas MASCULINO FEMININO 
Corridas rasas 100 metros 100 metros 
Corridas rasas 200 metros 200metros 
Corridas rasas 400 metros 400metros 
Revezamento  4 x100 metros 4 x100 metros 

 
ART. 5º - Caberão aos árbitros, os sorteios das raias, ordem de largada e 
ordem de tentativa para as diversas provas. 
ART. 6º - Toda e qualquer solicitação de substituição de alunos inscritos e 
alteração de provas, devera obedecer ao Regulamento Geral. 
ART. 7º - Os jogos poderão ser realizados em 03 (três) dias. 
ART. 8º - Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e julgados 
pela Organização do Evento. 
 
 

REGULAMENTO BASQUETEBOL 
 
 
A modalidade de Basquetebol será regida conforme as Regras Oficiais da 

Federação Internacional de Basquetebol – FIBA. Todavia, a duração e intervalo 
da partida, períodos extras, pedidos de tempo e vestimentas devem ser 
seguidas obrigatoriamente conforme o seguinte regulamento: 
 
Art. 1º - O jogo consistirá de 15 (quinze) minutos corridos, em um período 
apenas. 
Art. 2º - Se o placar estiver empatado ao final do tempo, o jogo continuará com 
tantos períodos extras de 03 (três) minutos quanto necessários para desfazer o 
empate. 
Art. 3º - As equipes terão direito a um pedido de tempo de 30 segundos. Um 
jogador pode pedir o tempo em uma situação de bola morta. 
Art. 4º - Vestimenta obrigatória para a participação das partidas: camisetas ou 
coletes numerados, sendo estes da mesma cor; calção e tênis. 
Art. 5º - Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e julgados pela 
Organização do Evento. 
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REGULAMENTO FUTEBOL SOCIETY 
 
ART. 1º - A modalidade de Futebol Society será regida pelas regras oficiais da 
C.B.F., exceto nos artigos abaixo:   
ART. 2º - DO MATERIAL ESPORTIVO: As equipes deverão se apresentar 
obrigatoriamente com uniformes, podendo ser apenas as camisas numeradas e 
iguais, devendo os calções ser de futebol. Todos os atletas deverão utilizar 
chuteiras de travas de borracha (tipo society) ou tênis, sendo vedado o uso de 
chuteiras com travas de alumínio ou qualquer outra que comprometa a 
integridade física dos envolvidos na partida. O atleta deverá estar bem 
uniformizado e os meiões levantados. O goleiro deverá ter uma camisa que o 
diferencie dos demais jogadores de linha. 
ART. 3º - Sendo o tempo de jogo de 20(vinte) minutos sendo devidos 02 (dois) 
tempos de 10 (dez), com intervalo de 02(dois) minutos do 1° para 2º tempo. 
Toda equipe deverá apresentar-se 10 minutos antes do horário fixado na tabela 
de jogos de cada partida aos mesários representantes. 
ART. 4º - Uniforme igual e numerado: Relação (Pré–Súmula) de atletas, 
numeração e as identificações dos atletas, técnico e dirigente com, no mínimo 
de 06 (seis) atletas, um dos quais obrigatoriamente será o goleiro, para que a 
equipe não seja desclassificada (WO).  
ART. 5º -O número de atletas será de 10 jogadores sendo 6 na linha, 1 goleiro 
e 3 reservas.  
ART. 6° - DA DISCIPLINA: O atleta que for expulso de um jogo estará 
automaticamente suspenso para da partida seguinte. O atleta que for expulso 
por agressão ao adversário, juiz, diretor, colega de equipe e/ou torcedor, 
poderá ser eliminado do Torneio e ainda estará sujeito a severas sanções 
disciplinares, de acordo com a avaliação e decisão da Comissão Organizadora.  
ART. 7ºAs substituições serão ilimitadas. Somente poderão ficar no banco de 
reservas os atletas que estiverem inscritos na súmula, devidamente 
uniformizados, mais um dirigente identificado.  
ART. 8° - O acúmulo de cartões amarelos não representará consequências ao 
longo da competição. 
ART. 9º - A equipe que utilizar atleta em situação irregular em qualquer partida 
estará sujeita à seguinte punição:   
Parágrafo Primeiro:  Eliminação da equipe do Torneio e 1x0 para a equipe 
regular.  
ART. 10°Será considerado atleta em situação irregular: Atleta que atuar 
quando sujeito ao cumprimento de suspensão automática por força de cartões 
vermelho. Atleta não inscrito. 
ART.11º - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Em caso de empate será feito 
penalidades máxima para critério de desempate. Cada equipe terá direito de 
efetuar 3 cobranças, após as cobranças caso continue empatado quem errar o 
gol será o perdedor. 
ART. 12° - Será concedido às equipes disputantes, objetivando dar instruções 
aos jogadores, o direito de solicitar o pedido máximo de 1 (um) tempo técnico, 
sendo de 60 (sessenta) segundos a duração de cada tempo técnico solicitado. 
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ART.13º - Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e julgados 
pela Organização do Evento. 
 

 
 

REGULAMENTO FUTSAL 
 
 

ART. 1º - A modalidade de Futsal será regida pelas Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Futsal – CBFS/FPFS, e regida pelo presente 
Regulamento, conforme as seguintes especificações: 
ART. 2º - Materiais: É vetada a utilização de qualquer calçado que não seja 
tênis (sem travas), bem como roupas do tipo jeans, é obrigatório que cada 
equipe tenha pelo menos um jogo de camisas devidamente numeradas e 
iguais, sendo os calções de futebol. O goleiro deverá ter uma camisa que o 
diferencie dos demais jogadores de linha. 
Parágrafo primeiro : O JOIPS sugere o uso de shorts e camisetas próprias 
para a prática de atividade física, sendo que roupas julgadas impróprias pela 
organização poderão culminar na retirada do atleta da partida até que o mesmo 
providencie a indumentária adequada. 
ART. 3° - Qualquer adereço que ofereça risco a si ou a um companheiro, 
imediatamente após a identificação do mesmo pelo árbitro (ou por algum 
membro da organização), deverá ser retirado. 
ART. 4º - As partidas terão duração de 15 (quinze) minutos corridos, em um 
período apenas. 
ART. 5º - Será concedido às equipes disputantes, objetivando dar instruções 
aos jogadores, o direito de solicitar o pedido máximo de 02 (dois) tempos 
técnicos, um em cada período da partida, sendo de 30 (trinta) segundos a 
duração de cada tempo técnico solicitado, respeitando-se os seguintes 
princípios: 
I - Os técnicos ou treinadores das equipes deverão solicitar o tempo técnico ao 
cronometrista e na ausência ou falta deste, solicitarão ao anotador; 
II - Os capitães das equipes deverão solicitar o tempo técnico ao árbitro;             
III - Os pedidos de tempo técnico somente serão concedidos quando a bola 
estiver fora de jogo e a reposição for a favor da equipe solicitante; 
IV- Nos pedidos de tempo técnico, não será permitido que os jogadores 
reservas e membros da comissão técnica, entrem na quadra, mas os jogadores 
que estavam jogando podem sair da quadra, sentarem-se ao banco de 
reservas para receberem instruções de seus técnicos ou treinadores; 
V - Os árbitros não deverão intervir junto as equipes durante os pedidos de 
tempo técnico; 
VI - Se uma equipe não solicitar tempo técnico no primeiro período da partida, 
não poderá acumular para usá-lo no segundo período; 
VII - Quando em uma partida houver tempo suplementar, as equipes não terão 
direito a solicitação de tempo técnico durante o tempo suplementar. Mesmo 
que não tenha sido solicitado no segundo período de jogo; 
VIII - Se o técnico ou treinador, demais membros da comissão técnica ou 
jogadores, forem expulsos no jogo, estiverem suspensos para cumprimento de 
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cartões, administrativamente ou pela justiça desportiva, deverão se postar no 
lado oposto de seu banco de reservas, não poderão orientar as suas equipes, 
podendo permanecer no ginásio sem se manifestarem. 
ART. 6º - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Em caso de empate será feito 
penalidades máxima para critério de desempate. Cada equipe terá direito de 
efetuar 03 cobranças, após as cobranças caso continue empatado quem errar 
o gol será o perdedor. Só poderá realizar a cobrança de pênaltis quem estava 
na equipe titular ao termino do jogo. 
ART. 7º - O restante das regras não sofrerá quaisquer adaptações. 
ART. 8º - O acúmulo de cartões amarelos não representará consequências ao 
longo da competição. 
ART.9º - O cartão vermelho (ou dois amarelos numa mesma partida) culminará 
na exclusão do jogador da partida em questão, e na ausência do mesmo na 
partida subsequente. 
ART. 10º - Qualquer agressão física, verbal ou moral acentuada, seja ela 
concretizada ou não, contra qualquer um dos envolvidos no evento, trará 
consequências ao infrator podendo ser até a exclusão do aluno/atleta em 
questão da competição, a critério da Organização. 
ART. 11º - Casos omissos neste regulamento serão avaliados e julgados pela 
Organização do evento. 

 
 

REGULAMENTO TÊNIS DE MESA 
 
 

ART. 1º - A modalidade de Tênis de Mesa será regida pelas Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM e ITTF;  
ART. 2º - A modalidade de Tênis de Mesa será disputada no feminino e 
masculino somente individual. 
ART. 3º -A modalidade de Tênis de Mesa será realizada contendo disponíveis: 
raquetes e os demais materiais serão fornecidos pela comissão organizadora. 
Será possível a utilização de raquetes próprias. 
ART. 4º - Início do jogo: A partida se inicia com dois jogadores a mesa, 
devidamente vestidos de roupas adequadas para o esporte (caso contrário o 
jogador será imediatamente desclassificado). 
ART. 5° - A disputa para decidir qual jogador começa, será a critério do arbitro. 
ART. 6º - A partida constitui-se de sets de 7 (sete) pontos. A partida será 
jogada em número de set ímpar (melhor de três sets). No caso de empate em 
06-06 pontos, o vencedor será o que fizer 2 pontos consecutivos primeiro 
vencerá. 
ART. 7° - Na partida quando houver "negra" (1 a 1), o árbitro fará um novo 
sorteio para definir o lado do atleta na mesa. Os atletas devem mudar de lado 
logo que o atleta consiga 04 pontos. 
ART. 8º - A modalidade será disputada em sistema de chaveamento simples. 
ART. 9º - Caso o jogador se atrase para a hora do início do jogo, haverá uma 
tolerância de 02 minutos. O jogador que não comparecer neste tempo, será 
penalizado com W.O. 
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ART. 10º - Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e julgados 
pela Organização do Evento. 
 

 
REGULAMENTO DE VOLEIBOL 

 
 
ART. 1° - A modalidade do voleibol será regida pelas Regras Oficiais da 
Federação Internacional de Voleibol - FIVB, e regida pelo presente 
regulamento: 
ART. 2° - As partidas serão disputadas em melhor de 02 sets vencedores, 
disputada no sistema Tie-Break (pontos corridos), com contagem até 15 (dez) 
pontos, sendo necessária uma diferença mínima de 02 (dois) pontos sobre o 
adversário para se fechar o set. Contando com 01 (um) minuto de intervalo 
entre o 1° e 2° tempo. 
ART. 3° - Não haverá tempo técnico. 
ART. 4° - Se houver necessidade de set desempate, este será disputado com 
contagem de 10 pontos, sem intervalo. 
ART. 5° - O restante das regras não sofrerá quaisquer adaptações. 
ART. 6° - É vetado a utilização de qualquer calçado que não seja tênis, bem 
como roupas do tipo jeans, é obrigatório que cada equipe tenha pelo menos um 
jogo de camisas devidamente numeradas. 
ART. 7° - Qualquer adereço que ofereça risco a si ou a um companheiro, 
imediatamente após a identificação do mesmo pelo árbitro (ou por algum 
membro da organização), deverá ser retirado. 
ART. 8° - Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e julgados 
pela Organização do Evento. 

 
 

PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO POR PERÍODO 
 
 
ART. 20° - Nas modalidades coletivas e de tênis de mesa, a pontuação geral 
será dada para as 3 (três) primeiras equipes ou atleta de cada modalidade, 
com a pontuação a seguir: 
1º Lugar – 12 pontos 
2º Lugar – 6 pontos 
3º Lugar – 4 pontos 
4º Lugar – 3 pontos 
5º Lugar – 2 pontos 
6º Lugar – 1 ponto 
ART. 21° - Na modalidade de atletismo, os pontos feitos nas provas 
classificaram os períodos em 1º a 6º lugar. Cada colocação nas provas (100, 
200, 400 e 4x100 m) terá sua pontuação a seguir: 
1º Lugar – 12 pontos 
2º Lugar – 6 pontos 
3º Lugar – 4 pontos 
4º Lugar – 3 pontos 
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Ao final das provas com as equipes já classificadas com seus respectivos 
pontos, as primeiras 3 (três) equipes receberão as pontuações a seguir: 
1º Lugar – 12 pontos 
2º Lugar – 6 pontos 
3º Lugar – 4 pontos 
4º Lugar – 3 pontos 
5º Lugar – 2 pontos 
6º Lugar – 1 ponto 
Parágrafo primeiro : Não haverá informações de resultados parciais da 
pontuação geral o campeão será conhecido somente na cerimônia de entrega 
da premiação. 
 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  
 
 
ART. 22º - No período de 11 a 13 de agosto de 2015 será realizado as 
inscrições para o II JOIPS, onde todos os acadêmicos de ambos os sexos, 
devidamente matriculados dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 
Educação Física da Faculdade Sant’Ana farão suas inscrições, inclusive o 6º 
Período Licenciatura, os quais estarão realizando o evento.  
ART. 23º - As fichas de inscrições de cada modalidade serão entregues para 
os representantes de turma de cada período no dia 11/08 e recolhidas no dia 
13/08/2015, estes devidamente preenchidas, não sendo aceita nenhuma 
alteração após está data. 
ART. 24º - Os dados necessários para colocar na ficha de inscrições são: 
nome completo do acadêmico e a assinatura do representante. 
ART. 25º - Os acadêmicos poderão se inscrever em quantas modalidades 
quiser. 
ART. 26º - Cada período poderá ter 2 acadêmicos convidados por sexo, que 
não estão matriculados em nenhuma matéria do mesmo, tendo então que jogar 
apenas pelo período em que foi convidado. Já os professores poderão optar 
apenas por uma das turmas em que ministram aula, para jogar pelos mesmos. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

ART. 27º - O Presidente, a quem caberá à consignação dos demais membros 
da Comissão Organizadora, será o Professor Carlos Henrique Pedroso. 
ART. 28º - Os cargos da Comissão Organizadora serão preenchidos por 
Acadêmicos do 6° período de Licenciatura em Educação Física. 
ART. 29º- O JOIPS será realizado no período de 02 a 04 de Setembro de 2015. 
ART. 30º - As disputas serão realizadas nos locais, dias e horários 
determinados pelo Coordenador Técnico do II JOIPS. 
ART. 31º- A equipe de arbitragem será composta pelos acadêmicos do 6º 
período de Licenciatura Educação Física da Faculdade Sant’Ana e demais 
membros convidados. 
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CONGRESSO TÉCNICO 
 
ART. 36º - No dia 19 de agosto de 2015(Quarta feira), as 19h na sala do 6º 
período de Licenciatura Educação Física, será realizado o Congresso Técnico 
do II JOIPS, quando serão efetuados os sorteios das Chaves e, eventualmente 
tomada decisões que se fizerem necessárias. Os grupamentos realizados em 
sorteio estarão disponíveis em edital a partir do dia 01 de setembro de 2015 
(terça-feira). 
ART. 37º - Somente poderão manifestar-se e ter direito a voto no Congresso 
Técnico, os representantes dos Períodos assim identificados pela coordenação 
dos JOIPS. 
ART. 38º - Todas as decisões tomadas no Congresso Técnico serão 
consideradas como complementares ao presente regulamento, devendo ser 
acatada por todos os participantes. 
 

FORMA DE DISPUTA 
 
 
ART. 39º - A forma de disputa dos JOIPS será a seguinte: 
Parágrafo primeiro : O sistema de disputa será de ELIMINATÓRIA SIMPLES 
para a modalidade que tiver quatro (4) ou mais equipes inscritas, com disputa 
de terceiro lugar. 
Parágrafo segundo : A modalidade que estiver apenas três (3) equipes 
escritas será discutido no congresso técnico a possibilidade de alterar a forma 
de disputa. 

 
PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES 

 

ART. 40º - De acordo com a classificação obtida, serão conferidos aos, atletas, 
os seguintes prêmios: 
Parágrafo primeiro : Medalhas aos atletas Campeões, Vice-Campeões e 
Terceiro Colocados das várias modalidades coletivas e individuais, por sexo. 
Parágrafo segundo : Será premiado com Troféu o Período Campeão Geral dos 
Jogos.  
Parágrafo terceiro:  forma de pontuação: cada vitória coletiva ou individual, 
tendo o atletismo sua forma de classificação única, o período vencedor por 
modalidades receberá 08 pontos, o segundo colocado 04 pontos e o terceiro 02 
pontos, assim chegaremos ao Campeão Geral do II JOIPS 2015. 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 
 

ART. 41º - Qualquer situação que ocorra no decorrer do II JOIPS, referente a 
disciplina de atletas, não comprimentos das regras disposta no regulamento, 
possível reclamações da equipe de arbitragem, devem ser encaminhadas a 
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C.C.O (comissão central organizadora), que é formada pelo Coordenador 
Geral, Coordenador Técnico e Coordenador de Arbitragem, que ficara disposta  
na Central de Eventos, anexo a Quadra Principal da Sede II Faculdade 
Sant’Ana.    
 

MODALIDADES 

ART. 42º - As modalidades esportivas a serem disputadas bem como os 
números máximos de atletas por modalidades nos JOIPS serão as seguintes: 

 

MODALIDADE  NUMERO DE 
ATLETAS 
FEMININO 

NUMERO DE 
ATLETAS 
MASCULINO 

NUMERO DE 
ATLETAS 
TOTAL 

ATLETISMO  13 13 26 

BASQUETEBOL 10 10 20 

FUTSAL 10 10 20 

F. SOCIETY ** 10 10 

TENIS DE MESA 5 5 10 

VOLEIBOL 10 10 20 

 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SANT’ANA  
FACULDADE SANT’ANA 

6º PERÍODO LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA  
                                                                                 AGOSTO 2015 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 

PRESIDENTE DE HONRA 

IR. Maria Aluízia 

PRESIDENTE 

Professor Carlos Henrique Pedroso 

COORDENADOR GERAL 

Etson Grisol 

COORDENADOR TÉCNICO 

Thiago Henrique de Melo 

Matheus Cordeiro 

SECRETÁRIA GERAL  

Ana Flavia Denck 

COORDENADOR DE ARBITRAGEM 

Everton Luiz Carvalho e Silva 

COORDENADORA DE CERIMONIAS 

Marciele kruger 

COORDENADORA DE PREMIAÇÃO 

Juciandra Capri 

COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 

Roberto M.D. Santos 

COORDENADORA DE DIVULGAÇÃO 

Dayane Silva 

DIRETOR FINANCEIRO 

Daniele Baure 
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COORDENADORES DE MODALIDADES 

COORDENADOR TÉCNICO DE ATLETISMO 

Antonio Valdir Tvoreck 

COORDENADORA TÉCNICA DE BASQUETEBOL 

Daniele do Prado 

COORDENADOR TÉCNICO DE FUTSAL 

Edimilson Chiquito 

COORDENADOR TÉCNICO DE FUTEBOL SOCIETY 

Luiz H. Taborda 

COORDENADOR TÉCNICO DE TENIS DE MESA  

Marcos Leal 

COORDENADOR TÉCNICO DE VOLEIBOL 

Marcelo de Oliveira Mezzadri 


