JOGOS INTERCAMPI DOS SERVIDORES 2015

COMISSÃO

ORGANIZADORA

DOS

JOGOS

INTERCAMPI

DOS

SERVIDORES DO IFRN (JICS – 2015)

ATA DO CONGRESSO TÉCNICO

Data, Horário e Local. Aos 18 dias do mês de Setembro de 2015, às 09:00, no
Auditório 1 do Campus Educação à Distância, situado na cidade de Natal/RN,
ocorreu o Congresso Técnico dos JICS 2015.

Dos Presentes. Compareceram à reunião Allan José Silva da Costa (Comissão
Organizadora), Cíntia Gouveia Costa (Comissão Organizadora), Ivana Lúcia da
Silva (Comissão Organizadora), Marcia Marillac Cardoso Oliveira (Comissão
Organizadora), Felipe Pontes Teixeira das Chagas (Representante de Campus),
Nailton Torres Camara (Representante de Campus), Natal Augusto Silva de
Mesquita (Representante de Campus), Kaio Victor da Costa Feliciano
(Representante

de

Campus),

Albérico

Teixeira

Canário

de

Souza

(Representante de Campus), Isac Dantas Diniz (Representante de Campus),
Keyby Glecio Araujo dos Santos (Representante de Campus), Monica de Lima
Pereira

(Representante

de

Campus),

João

Marcos

Ribeiro

Martins

(Representante de Campus), Mariano Jose da Silva Filho (Representante de
Campus), Matheus Silva Pereira (Representante de Campus), Antonio Magnus
Dantas Xavier (Representante de Campus), Francarlos Martins de Carvalho

(Representante de Campus), Alison Pereira Batista (Representante de Campus),
Maikon Moises de Oliveira Maia (Representante de Campus), Renan Cesar
Santos de Lima (Representante de Campus), Gilberto Fernandes do Nascimento
(Representante de Campus), Maria Elizabete Sobral Paiva de Aquino
(Representante de Campus), Julio Sergio Fernandes Pires (Substituto de
Representante), Fabio Alexandre A. Santos (Substituto de Representante),
Cícero Filho Tavares (Substituto de Representante) e Joadson Martins da Silva
(Servidor).

Das Disposições Iniciais. Inicialmente foram apresentadas informações sobre
a hospedagem, credenciamento e cerimônia de abertura do evento. A
hospedagem de todos os servidores será realizada no Hotel Monza Palace e
somente terão direito aqueles que entregaram formulário específico para esse
fim, preenchido e assinado. Os representantes entregaram os formulários à
Comissão Organizadora, restando algumas pendências para envio posterior via
email. O credenciamento dos atletas será realizado no dia 03 de Outubro, das
09 às 17h, na Sala da Direção de Ensino do Campus Natal Central; no ato do
credenciamento os representantes deverão entregar os atestados médicos ou
termos de responsabilidade de condições de saúde de todos os atletas validados
do seu campus; em troca, receberá um kit contendo 1 camisa promocional do
evento, 1 squeeze e 1 bolsa. A distribuição de tais kits entre os atletas é de
responsabilidade do Representante. Foi solicitado que durante o ato de
credenciamento e decorrer dos jogos, os representantes tenham acesso livre de
seus carros ao estacionamento do Campus Natal Central. Nesse contexto, foi
sugerida a utilização do carro do próprio campus para facilitar o acesso. Em
relação a Cerimônia de Abertura, será realizada no dia 03 de Outubro, às 19h,
no ginásio do Campus Natal Central. Foi informado que o campus pode desfilar
com quantos atletas desejar, bem como que cada um pode escolher 1 atleta para
ser seu porta bandeira no desfile das delegações. Recomenda-se aos atletas
que cheguem às 18h para o posicionamento dentro do ginásio, tendo em vista a
necessidade de organização do desfile. A sequência de eventos sugerida para
a Cerimônia de Abertura será a seguinte: 1º) Composição da mesa e registro
das autoridades; 2º) Desfile dos atletas; 3º) Execução do hino nacional; 4º)
Juramento dos atletas e do árbitro; 5º) Apresentações artísticas; 6º) Discurso das

autoridades; 7º) Tocha olímpica; 8º) Declaração de abertura dos jogos. O
representante do Campus Mossoró sugeriu que um servidor com deficiência
pudesse ser escolhido para conduzir a tocha pelo ginásio. Ivana Lucia (Comissão
Organizadora) sugeriu a possibilidade de mais de um servidor conduzir a tocha,
fazendo com que esta passasse de mão em mão. A escolha ficou em aberto e
será realizada pela Comissão Organizadora nos dias que antecedem a
Cerimônia. Como ponto pendente da Cerimônia de Abertura, a representante do
Campus Macau solicitou a colaboração financeira da Organização destinada aos
alunos do referido campus que irão se apresentar durante o evento, bem como
a presença de uma bateria a ser disponibilizada para apresentação. Sobre o
primeiro ponto, Cintia Costa, membro da Comissão Organizadora, irá avaliar a
situação, e sobre o segundo ponto, Ivana Lucia, também da Comissão
Organizadora, irá tentar viabilizar o instrumento mediante liberação do setor
musical do Campus Natal Central. Ao final das disposições iniciais, o
representante do Campus Natal Central sugeriu a disponibilização de vagas para
os servidores dos Campi que excederam o limite de número de inscrições, tendo
em vista os "cortes" que foram realizados e que iam contra os princípios de
participação e integração que norteiam os jogos. A sugestão foi colocada em
votação entre todos os representantes e por maioria absoluta, foi aprovado que
os servidores anteriormente rejeitados dos Campi Natal Central e Macau,
poderão ter sua condição mudada para "Homologados" e, assim, adquirirem o
direito de participação no evento.

Do Futsal. Foram apresentadas informações gerais sobre o regulamento do
Futsal na competição, bem como sobre quantidade de equipes inscritas,
números de jogos, locais e datas de competição. Posteriormente foi explicado
aos representantes que o Futsal Masculino teria composição de grupos
formados por 3 equipes, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo e
mais o segundo colocado de melhor índice técnico entre todos os grupos. O
servidor Joadson Martins realizou o sorteio previsto em regulamento e os grupos
da competição ficaram assim definidos: Grupo A - Nova Cruz, Zona Norte e
Canguaretama. Grupo B - Pau dos Ferros, São Paulo do Potengi e Santa Cruz.
Grupo C - Caicó, Apodi e Parelhas. Grupo D - Natal Central, Ipanguaçu e Currais
Novos. Grupo E - João Câmara, Educação à Distância e Ceará Mirim. Grupo F -

Parnamirim, Cidade Alta e Mossoró. Grupo G - Macau, Reitoria e São Gonçalo.
Também foi realizado sorteio referente ao cruzamento das equipes na fase
eliminatória, resultando nos seguintes confrontos: Jogo 22: 1°A x 1°D, Jogo 23:
1°F x 1°G, Jogo 24: 1°B x 2° Colocado por índice técnico, Jogo 25: 1°E x 1°C.
No futsal feminino foi decidido pela fusão dos Polos I e V tendo em vista a
pequena quantidade de inscrições em ambos os Polos, finalizando a quantidade
de equipes inscritas em 8. A competição terá 2 grupos de 4 equipes,
classificando-se as 2 melhores para a fase seguinte. Os grupos decididos
mediante sorteio aleatório terão a seguinte composição: Grupo A: Polo II, Polo
IV, Ceará Mirim e Nova Cruz. Grupo B: Ipanguaçu, Polo III, Polo I/V, Pau dos
Ferros. O cruzamento na fase eliminatória será o seguinte: 1ª A x 2º B e 1º B x
2º A. Durante a exposição de informações sobre o Futsal o representante do
Campus Nova Cruz indagou sobre a possibilidade de formação de mais de uma
equipe por Campus, hipótese que foi descartada pela Comissão Organizadora.

Do Xadrez. Foram apresentadas informações gerais sobre o regulamento do
Xadrez na competição, bem como sobre quantidade de jogadores inscritos,
locais e datas de competição. Posteriormente o árbitro Igor Máximo, responsável
pela condução normativa da modalidade, explicou aos representantes o sistema
de competição que será adotado no evento. Não houve nenhuma deliberação
adicional dos representantes sobre esta modalidade.

Do Basquete. Foram apresentadas informações gerais sobre o regulamento do
Basquete na competição, bem como sobre quantidade de equipes inscritas,
números de jogos, locais e datas de competição. Posteriormente foi explicado
aos representantes que o Basquete Masculino teria composição de grupos
formados por 3 equipes, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo e
mais os dois segundos colocados de melhor índice técnico entre todos os
grupos. O representante do Campus Caicó realizou o sorteio previsto em
regulamento e os grupos da competição ficaram assim definidos: Grupo A - Zona
Norte, São Paulo do Potengi e Caicó. Grupo B - Macau, Currais Novos e Apodi.
Grupo C - Parnamirim, Canguaretama e Nova Cruz. Grupo D - Reitoria, Ceará
Mirim e João Câmara. Grupo E - Natal Central, São Gonçalo e Pau dos Ferros.
Grupo F - Santa Cruz, Cidade Alta e Ipanguaçu. Também foi realizado sorteio

referente ao cruzamento das equipes na fase eliminatória, resultando nos
seguintes confrontos: Jogo 19: 2° melhor 2º Colocado por índice técnico x 1°B,
Jogo 20: Melhor 2º Colocado por índice técnico x 1° D, Jogo 21: 1°A x 1°F, Jogo
22: 1°C x 1°E. No basquete feminino foi decidido pela fusão dos Polos I e V e
Polos I e III, tendo em vista a pequena quantidade de inscrições nos mesmos,
finalizando a quantidade de equipes inscritas em 4. Deste modo, o basquete
feminino será realizado por meio de rodízio simples, sem ocorrência de fase
eliminatória. As equipes inscritas foram as seguintes: Polo I/V, Polo II/III, Polo IV
e Ceará Mirim. Durante a exposição de informações sobre o Basquete o
representante do Campus Mossoró indagou sobre a possibilidade de inserir
atletas de seu campus em outras equipes, tendo em vista que não foi possível a
formação de equipe própria. Considerando o precedente aberto no ano de 2014,
a Comissão Organizadora se posicionou que os atletas serão inseridos em
equipes que possuam as menores quantidades de inscrições. Utilizando o
mesmo precedente, o atleta Francisco Jefferson Ferreira de Lima, do Campus
Lajes, será inserido na equipe de Pau dos Ferros.

Do Tênis de Mesa. Foram apresentadas informações gerais sobre o
regulamento do Tênis de Mesa na competição, bem como sobre quantidade de
jogadores e duplas inscritas, números de jogos (individual e duplas), locais e
datas de competição. Posteriormente foi explicado aos representantes que o
Tênis de Mesa individual teria o sorteio de seus confrontos realizado em
momento posterior ao congresso técnico, tendo em vista a grande quantidade
de inscrições (98). O sorteio será realizado na reitoria e disponibilizado via site
do evento. No torneio de duplas o representante da Reitoria realizou o sorteio
dos confrontos da primeira rodada da categoria masculina, bem como das
equipes que ficaram isentas e entrarão nas disputas somente na segunda
rodada. O resultado do sorteio foi o seguinte: Jogo 01: Canguaretama 2 x
Parnamirim, Jogo 02: Natal Central x Caicó 1, Jogo 03: Reitoria 3 x São Paulo
do Potengi 1, Jogo 04: São Paulo do Potengi 2 x Canguaretama 1, Jogo 05:
Reitoria 4 x Currais Novos, Jogo 06: João Câmara x Reitoria 5, Jogo 07: Zona
Norte 1 x Reitoria 2, Jogo 08: São Paulo do Potengi 3 x Macau, Jogo 09: Caicó
2 x Pau dos Ferros, Jogo 10: Santa Cruz x Reitoria 6, Jogo 11: Ipanguaçu x
Reitoria 7. Jogos dos isentos: Jogo 12: vencedor do jogo 01 x Parelhas 1; Jogo

13: vencedor do jogo 02 x Canguaretama 3; Jogo 17: vencedor do jogo 09 x
Reitoria 1; Jogo 18: vencedor do jogo 10 x Zona Norte 2; Jogo 19: vencedor do
jogo 11 x Parelhas 2. Durante a exposição do Tênis de Mesa o árbitro
responsável pela condução do evento entregou a Comissão Organizadora
informações para serem acrescentadas ao regulamento específico, bem como
um modelo de súmula. A Comissão Organizadora analisará sobre as
informações, todavia utilizará súmula própria do evento tendo em vista as
especificidades do mesmo.

Da Queimada. Foram apresentadas informações gerais sobre o regulamento da
Queimada na competição, bem como sobre quantidade de equipes inscritas,
números de jogos, locais e datas de competição. Foi alertado aos representantes
sobre o número de "vidas" das jogadoras e a ocorrência de Jogo Passivo.
Posteriormente foi explicado aos representantes que a Queimada teria
composição de 3 grupos formados por 3 equipes e 2 grupos formados por 4
equipes, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo e mais os três
segundos colocados de melhor índice técnico entre todos os grupos. A servidora
Ana Cristina de Araújo realizou o sorteio previsto em regulamento e os grupos
da competição ficaram assim definidos: Grupo A: São Paulo do Potengi,
Ipanguaçu e Parnamirim. Grupo B: Caicó, Reitoria e Macau. Grupo C: João
Câmara, Natal Central e Nova Cruz. Grupo D: Pau dos Ferros, São Gonçalo,
Zona Norte e Ceará Mirim. Grupo E: Santa Cruz, Polo I, Cidade Alta e Polo II.
Também foi realizado sorteio referente ao cruzamento das equipes na fase
eliminatória, resultando nos seguintes confrontos: Jogo 22: 1°A x Melhor 2º
Colocado por índice técnico, Jogo 23: 1° D x 3° melhor 2º Colocado por índice
técnico, Jogo 24: 1°E x 1° B, Jogo 25: 2° melhor 2º Colocado por índice técnico
x 1° C.

Do Voleibol. Foram apresentadas informações gerais sobre o regulamento do
Voleibol na competição, bem como sobre quantidade de equipes inscritas,
números de jogos, locais e datas de competição. Foi alertado aos representantes
sobre o número de pontos por SET, tendo em vista as alterações ocorridas a
partir das constatações do ano anterior. Posteriormente foi explicado aos
representantes que o Voleibol Masculino teria composição de 3 grupos formados

por 3 equipes e 2 grupos formados por 4 equipes, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo e mais os três segundos colocados de melhor índice
técnico entre todos os grupos. O substituto do representante do Campus Zona
Norte realizou o sorteio previsto em regulamento e os grupos da competição
ficaram assim definidos: Grupo A: Santa Cruz, Zona Norte e Apodi. Grupo B:
Natal Central, Mossoró e Ceará Mirim. Grupo C: Macau, Nova Cruz e Parnamirm.
Grupo D: São Paulo do Potengi, Reitoria, Canguaretama e Cidade Alta. Grupo
E: Ipanguaçu, João Câmara, São Gonçalo do Amarante e Caicó. Também foi
realizado sorteio referente ao cruzamento das equipes na fase eliminatória,
resultando nos seguintes confrontos: Jogo 22: Melhor 2º Colocado por índice
técnico x 1°E, Jogo 23: 2º Melhor 2º Colocado por índice técnico x 3º Melhor 2º
Colocado por índice técnico, Jogo 24: 1° B x 1° C, Jogo 25: 1° D x 1° A. No
voleibol feminino não haverá fusão de Polos, finalizando a quantidade de equipes
inscritas em 6. A competição terá 2 grupos de 3 equipes, classificando-se as 2
melhores para a fase seguinte. Os grupos decididos mediante sorteio aleatório
terão a seguinte composição: Grupo A: Polo II, Polo V e Polo III. Grupo B: Polo
IV, Ceará Mirim e Polo I. O cruzamento na fase eliminatória será o seguinte: 1ª
A x 2º B e 1º B x 2º A.

Do Atletismo e Natação. Foram apresentadas informações gerais sobre os
regulamentos do Atletismo e Natação, bem como sistemas de competição, locais
e datas. Posteriormente a servidora Ivana Lucia sugeriu que nas provas de
saltos, arremessos e lançamentos, em havendo quantidade de inscrições menor
que 8 atletas, não sejam realizadas tentativas classificatórias para uma segunda
etapa; todas as tentativas já devem ser destinadas para fins de colocação final
dos atletas participantes. A sugestão foi aceita pelos representantes presentes.
O representante do Campus Apodi solicitou informações sobre o período
disponibilizado para alteração de inscrições em provas antes do evento. Foi
informado que os representantes possuem até a data do credenciamento para
alteração de balizamentos das provas de atletismo e natação.

Das Disposições Finais. O Congresso Técnico foi finalizado por volta das 14
horas e 45 minutos. Não tendo mais nada a declarar, a Comissão Organizadora,
os Representantes de Campus e os demais presentes concordam com as
informações acima expostas.

Natal, 21 de Setembro de 2015.

Comissão Organizadora

Allan José Silva da Costa
Cintia Gouveia Costa
Ivana Lucia da Silva
Tania Carvalho da Silva
Marcia Marillac Cardoso Oliveira

