
XXIV EDIÇÃO DOS JOGOS  DE
INTEGRAÇÃO

Câmpus Geraldo      

Werninghaus e Jaraguá do Sul

Data do Evento: 24 de Maio de 2014
Local:  Ginásio Arthur Müller
Horário: 8h30min às 17h30min
Objetivo: Estimular a prática esportiva e integrar
alunos, servidores e familiares dos dois Câmpus.
 
Modalidades: Futebol de Salão ( Ginásio Arthur Müller)
Canastra   em Dupla,Dominó  em Dupla e Xadrez ( IFSC – 
Câmpus Jaraguá do Sul).

Dos critérios para participarem do Futebol de Salão: maior de 16 anos,
podendo participar servidores, alunos, e em cada equipe um ex-aluno e um
terceirizado, não podendo participar familiares como jogadores . As equipes
devem ser formadas dentro do próprio Câmpus.
 
Os jogadores inscritos devem apresentar documento com foto antes de cada
partida. Cada câmpus poderá inscrever no máximo 08 equipes, totalizando
16, se ultrapassado este número máximo ocorrerá um sorteio de vagas por
câmpus.

No caso de um dos câmpus não completar o máximo permitido (08 equipes)
e  havendo  mais  inscritos  no  outro  câmpus,  poderá  ser  repassada  a
quantidade de vagas que sobram de um para o outro, com o intuito de que
mais equipes possam se inscrever, não ultrapassando o total de 16 equipes.
Cada  líder de equipe deverá participar da  reunião que acontecerá no  dia
12/05/2014(segunda-feira).
hora:18h
Local: Câmpus Jaraguá
Sala:C6



Dos critérios para participarem da Canastra em Dupla: servidores, 
alunos, ex-alunos e familiares.

Dos critérios para participarem do Dominó em Dupla: servidores, 
alunos, ex-alunos e familiares. Esta modalidade será somente em dupla.

Dos critérios para participarem do Xadrez: servidores, alunos, ex-
alunos e familiares.

INSCRIÇÕES para o  FUTEBOL de SALÃO:  a partir
de  30/04/14  até  08/05/14,   com  Rosemery
(compras) ou Professora Lenita
Prazo  para  pagamento  do  caução  no  valor  de
R$50,00 e entrega da ficha de inscrição: 08/05/14
até às 21h. Será cobrado o valor do caução para
garantir  a  participação  em  todos  os  jogos  das
equipes, ou seja, a equipe que desistir de algum
jogo  não  receberá  a  devolução  do  valor  do
caução.

Responsáveis pelo Futebol de Salão:
Marcela(Câmpus GW)
Rosemery e Lenita ( Câmpus JS)

INSCRIÇÕES para  a  CANASTRA em DUPLA: será
no dia 24/05/14 (no dia dos jogos) das 8h30min às
9h15min. Início do jogo de Canastra às 9h30min.
Não será cobrado taxa de inscrição.
Responsável: Kely (Câmpus Jaraguá do Sul)

INSCRIÇÕES para  o DOMINÓ em DUPLA: será no
dia 24/05/14 (no dia  dos jogos)  das 8h30min às
9h15min. Início do jogo de Dominó em dupla às



9h30min. Não será cobrado taxa de inscrição.
Responsável: Janete (Câmpus Jaraguá do Sul)  

INSCRIÇÕES para o XADREZ: será no dia 24/05/14
(no dia dos jogos) das 8h30min ás 9h15min. Início
do jogo de Xadrez às 9h30min. Não será cobrado
taxa de inscrição.
Responsável:  Professor  Roberto  (  Câmpus
Jaraguá do Sul)

Responsáveis;  
Câmpus Geraldo Werninghaus:  Marcela ( Departamento de Ensino, 
Pesquisa e Extensão)
Câmpus Jaraguá do Sul:  Rosemery (Setor de Compras) e Professora 
Lenita

Att
Coordenadora Geral dos Jogos 
Professora Lenita Bianchetti Spliter


