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Os Jogos Internos da PUCPR, denominado de “JIP” levam até os seus 
participantes os benefícios das práticas esportivas através de uma competição 
saudável em diversas modalidades, nos naipes masculino e feminino.  

Os jogos serão regidos por este regulamento e pelas regras desportivas de cada 
modalidade.  
Os participantes serão considerados conhecedores deste regulamento e das 
regras específicas de cada modalidade, submetendo-se sem reserva a todas as 
consequências que deles possam emanar.  

O Setor de Esportes da PUCPR – Curitiba, é organizador e responsável pela 
coordenação Geral do JIP.  

“Incentive seus colegas e colaboradores a participar dessa festa do 
esporte”!  

  
1. A competição  

1.1. Um dos grandes objetivos do “JIP” é de oportunizar o acesso ao esporte, 
estimulando os aspectos: físico esportivo, social e de entretenimento, a ética na 
competição, buscando valores construtivos como o companheirismo, a 
cooperação, a auto superação e o autocontrole no sentido do respeito ao 
próximo.  

1.2. As práticas esportivas despertam a consciência dos indivíduos para uma 
vida mais ativa e saudável. Quando praticadas regularmente, potencializam e 
preservam as capacidades físicas, funcionais e psicossociais dos indivíduos, 
proporcionando um estilo de vida com mais qualidade.  

1.3. Esse é um evento esportivo credenciado e arbitrado por órgãos competentes 
específicos das modalidades: basquetebol, futebol sintético, futsal, handebol, 
voleibol e natação. 

1.4. 1ª fase será realizada nos câmpus Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.  

1.5. As disputas acontecerão na 1ª fase após a confirmação de no mínimo 2 
equipes inscritas na modalidade e naipe.   

1.6. “Fase Final” será realizada em Curitiba nos dias 09 e 10 de novembro. Onde 
acontecerá a grande final com os campeões da 1 fase. A disputa da modalidade 
e naipe será realizada após confirmação de 3 equipes participantes.  

  
2. Participantes  

2.1. Poderão participar: colaboradores registrados na APC e alunos da PUCPR, 
devidamente registrados e matriculados a partir do ensino superior.  
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* As equipes poderão inscrever 2(dois) Alumnis por modalidade e naipe, sendo 
obrigatório o cadastro atualizado junto ao SIGA (apresentação da carteirinha).  

2.2. Não poderão participar: funcionários terceirizados, estagiários, 
colaboradores do Grupo Marista, menores aprendizes e colaboradores da APC 
em contrato de experiência.  

2.3. Para participação no “JIP” é obrigatório a apresentação de crachá ou 
carteirinha de estudante, no início de cada jogo, independente das rodadas ou 
fases (para todas as modalidades) ou quando solicitado pela coordenação.  

2.4. Ficam automaticamente impedidos de prosseguir na competição:  

Colaboradores afastados por doença, férias ou rescisão de contrato de trabalho;  

Alunos: que por motivos particulares trancarem suas matrículas ou peçam 
transferência para outra instituição;  

2.5. A equipe poderá substituir o atleta que se enquadrem nos casos acima 
mediante apresentação de documentos comprobatórios.  

Os atletas substitutos não podem terem sido inscritos por outra equipe.   

 

3. Condições físicas de saúde.  

3.1 O atleta inscrito deverá estar apto para a prática das atividades propostas 
no JIP, isentando a instituição e organizadores do evento de quaisquer sintomas 
que o atleta apresente no período e pós-evento.  
  
3.2 A organização do evento fica responsável pelo pronto atendimento durante 
a realização dos jogos.    
  

4. Inscrições  

4.1. Preencher o formulário de inscrição e encaminhar por e-mail para : 
wesley.domiciano@pucpr.br, até data limite de inscrição.  

4.2. Modalidades: Basquete, Futsal, Handebol, voleibol (Masc/Fem.) e Futebol 
Sintético (Masc.). 

Natação (Masc/Fem.), somente para fase final (9 e 10 de novembro). 

 

Processo de inscrição:  

4.1. Preencha corretamente a ficha oficial de inscrição (arquivo em excel) 
indicando a modalidade, para cada participação a equipe ou atleta deverá 
realizar inscrições distintas.  

mailto:wesley.domiciano@pucpr.br
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4.2. O boleto bancário será encaminhado após o encerramento das inscrições, 
com vencimento de 5 dias após data final de inscrição.  

 A inscrição será considerada válida somente após efetivação do pagamento.  

4.3. As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência a taxa 
de inscrição não será reembolsada.  

4.4. Devolução de taxa de inscrição somente nos casos abaixo, sendo que o 
atleta não tenha participado de nenhuma partida:  

a) por motivo de saúde, obrigatória apresentação de atestado médico;  

b) número insuficiente de equipe/atleta para realização da atividade.  

4.5. Período de inscrição: conforme calendários divulgados nos câmpus- 
válido para todas as modalidades.  

 4.6. Valor: – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por atleta, por modalidade (exemplo: 
caso o atleta se inscreva em 2 modalidades a taxa será de R$50,00);  
  
4.7. O responsável pela equipe indicado na ficha de inscrição (campo obrigatório) 
deverá preencher seus dados pessoais para que todas as informações 
referentes aos Jogos sejam enviadas ao mesmo. As rubricas do atletas na ficha 
de inscrição serão coletadas antes do início do primeiro jogo da equipe. 

4.8. A inscrição deverá conter o número mínimo de participantes até a data final 
de inscrição e completada até a data de pagamento.  

4.9. Substituição para a Fase final o prazo é de 72h antes do 1º jogo 
conforme item “2.4 deste regulamento”.  
   
4.10.1. Participantes desqualificados por motivos disciplinares durante a 
realização do JIP 2019 é vedado a substituição.  

4.11. O participante poderá inscrever se em mais de uma modalidade coletiva ou 
individual (desde que as equipes sejam formadas de acordo com o regulamento). 
Na coincidência de horários de jogos, caberá ao participante decidir em qual 
modalidade ele participará.  

4.11.1. Caso o participante se classifique em mais de uma modalidade para a 
fase final ele deverá optar pela disputa de apenas uma modalidade, e informar a 
Coordenação do JIP.  

4.11.2.Técnicos responsáveis por mais de uma equipe, ficam ciente que poderão 
acontecer coincidências de horários de jogos.  

4.12. Não é permitida a inscrição de atleta como técnico.  
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Modalidades: 

MODALIDADE NAIPE QTDE MAXIMA QTDE MINIMA Técnico 

BASQUETE M/F 10 5 1 

FUTSAL M/F 10 5 1 

FUTEBOL SINT. M 12 7 1 

HANDEBOL M/F 12 7 1 

VOLEIBOL M/F 12 6 1 

NATAÇAÕ 

*SOMENTE PARA FASE FINAL 

09 E 10/11/2019. 

M/F 8 4 1 

 

5. Congresso Técnico  

5.1. O Congresso Técnico inclui o sorteio dos confrontos/chaves, definição dos 
sistemas de disputa, leitura do regulamento específico de cada modalidade, 
definições especiais, orientações e esclarecimento de dúvidas.  

O não comparecimento de representante da equipe no congresso técnico implica 
na total concordância do que for estabelecido e definido no mesmo.  

5.2. Horário do congresso técnico e a programação será divulgado pela 
coordenação técnica dos Jogos.  

  

6 Cronograma e locais  

6.1. A 1ª fase   

– Câmpus Curitiba – 11, 12, 25 e 26 maio de 2019 ** sujeitas a alterações. 

- Câmpus Londrina, Toledo e Maringá 17 e 18 de agosto de 2019, ** sujeitas a 
alterações. 

 6.1.1. As informações referentes aos locais de competição, data de início dos 
jogos de cada modalidade será emitido via boletim oficial da Coordenação.  

6.2. A Fase Final será realizada no dia 09 e 10 de novembro em Curitiba -
PR, com as equipes classificados de cada modalidade e naipe, conforme 
campeões da 1ª Fase e item “1.6” deste regulamento.  
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6.3. Na fase Final, serão definidos os campeões dos Jogos Interno da PUCPR.  
  
  
7. Premiação  

7.1. Serão premiadas todas as modalidades e naipes nas fases locais do JIP, 
conforme segue:  

Troféus: 1º lugar – de cada modalidade e naipe.  

Medalhas: 1º, 2º, 3º lugares – de cada modalidade. 

7.1.1. Na Fase Final:  

Troféus: 1º, 2º, 3º lugares – de cada modalidade coletiva. 

Medalhas 1º, 2º, 3º lugares para atletas de Natação 

7.2. A entrega da premiação na fase final será realizada no encerramento do 
evento conforme programação da Coordenação.  

 

 8. Composição das equipes  
 
As equipes inscritas são compostas por participantes, sendo eles: Jogadores e 
um possível técnico (modalidades coletivas).  

8.1 É obrigatório o técnico apresentar a identidade do Cref (conselho 
regional de Educação Física) para atuar junto as equipes, não é necessário 
o mesmo ter algum vínculo com a instituição. O técnico é de responsabilidade 
da equipe.  

8.2. Serão obedecidas as regras individuais de cada modalidade, com algumas 
adaptações relacionadas a tempo de jogo ou que se façam necessárias, 
(adaptações essas que serão esclarecidas no Congresso Técnico).  

8.3. O sistema de disputa de todas as modalidades será definido pela 
Coordenação e representantes das equipes presentes no congresso técnico, 
levando em consideração o número de atletas/equipes inscritas.  

 

9. Normas disciplinares  

9.1. As normas disciplinares dos Jogos Internos da PUCPR, serão aplicadas de 
acordo com o Manual de Ética da PUCPR, após análise e julgamento da 
Comissão Disciplinar.  

9.2. Serão considerados para punição: comportamento do participante no 
deslocamento e local de realização dos jogos, agressões verbais ou físicas 
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dentro ou fora da quadra de jogo - aos árbitros, equipe da organização, 
adversários ou público em geral, será considerado desqualificado, sendo 
desligado imediatamente da competição e estará sujeito de 1 a 3 anos de 
suspensão na participação do JIP ou qualquer outra competição que a PUCPR 
venha a participar. Poderá ainda responder pelas sanções civis e criminais junto 
as autoridades competentes.  

9.3 Critérios de cartões (amarelo, vermelho) definido nos regulamentos 
específicos das modalidades.  

  

10. Disposições Gerais  

10.1. A Comissão Disciplinar será composta localmente pelos colaboradores do 
setor de esporte designados pela coordenação.  

10.2. Denúncia: o encaminhamento de denúncia caberá apenas ao responsável 
relacionado na ficha de inscrição.  

10.3. Somente serão aceitas denúncias redigidas em termos adequados (via 
ofício), protocolados junto à Comissão Organizadora local, nos prazos a seguir:  

1ª Fase e fase final até às 01h do encerramento da partida.  

10.3.1. O valor da taxa para entrada da denúncia será de R$ 50,00, o qual deverá 
ser recolhido via boleto, mediante ofício e apresentação das provas 
comprobatórias, se houverem.  

10.3.2. Em caso de deferimento, a taxa será devolvida.  

10.4. Assuntos relativos à arbitragem são da competência da Coordenação, não 
cabendo solicitação de denúncia por parte das equipes e participantes.  

10.5. Se um ou mais participante jogar em condição irregular (ex.: suspensos ou 
desligamento, entre outros), seja qual for a partida, acarretará na 
desclassificação do mesmo e da equipe do JIP 2019.  

10.6. Os jogos das modalidades terão seus horários pré-determinados e 
estabelecidos em Boletim Oficial, havendo uma tolerância de 15 (quinze) minutos 
apenas para o 1º jogo da rodada. O tempo de tolerância não se aplica as 
modalidades individuais.  

10.7. Definição do W x O: é o não comparecimento de uma equipe/participante 
ou ainda de alguns membros da equipe que ocasione “número de jogadores 
insuficientes para se iniciar uma partida” (número este conforme as regras 
oficiais das modalidades). A equipe/participante (mod. Individuais) que ocasionar 
o W x O (em todas as fases) estará desclassificado.  
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10.7.1. Os placares serão revertidos conforme cada regulamento técnico por 
modalidade.  

10.7.2. A equipe/atleta que ocasionar o WXO deverá pagar multa de R$100(cem 
reais) para custear a arbitragem. No caso do não pagamento a equipe/atleta 
ficará suspensa de qualquer evento esportivos que o setor de esporte realize no 
ano de 2020. 
 
10.8. Os participantes classificados para Fase Final, deverão confirmar para 
a coordenação, sua participação na competição. Prazo máximo para essa 
confirmação:30 dias de antecedência.  
  

10.9.1. Os deslocamentos para fase final do JIP, Câmpus Londrina, Maringá e 
Toledo serão em ônibus fretado pela PUCPR, embarque somente de atletas 
inscritos, conforme listagem do ônibus contratado.  

10.10.  A Coordenação não se responsabilizará por qualquer problema de ordem 
material, de saúde ou de contusão que venha a ocorrer com os participantes ou 
terceiros durante a realização dos jogos. No ato da inscrição, o participante 
declara estar apto para a prática de atividade esportiva, isentando instituição e a 
coordenação de qualquer responsabilidade quanto a sua condição física e de 
saúde. 

Responsabilidade da organização conforme item 3.2 deste regulamento.  

10.11. Todos os participantes inscritos em todas as fases do JIP estão cientes 
que a Coordenação poderá realizar filmagem, fotos ou gravação. Desta forma, 
os participantes autorizam a utilização deste material para fins de divulgação ou 
outros fins legítimos.  

10.12. O “Boletim Oficial” é a comunicação oficial do evento e o responsável da 
equipe deverá retirá-lo durante a realização do JIP na Comissão Organizadora, 
será enviado ao responsável da equipe pelo e-mail cadastrado no sistema de 
inscrição (a Coordenação não se responsabiliza por falhas no envio/recebimento 
do e-mail).  

10.12.1. Os dados dos Jogos divulgados no Boletim Oficial somente poderão ser 
alterados em publicação de um novo Boletim Oficial.  

10.13. Todas as fases do JIP serão realizadas conforme calendário pré-definido 
pela coordenação.  

10.14. Os casos omissos, não previstos neste Regulamento Geral, serão 
decididos pela Coordenação.  

  

  


