
 
 

VI JOESCA 2022 – “CELEBRANDO O REENCONTRO” 

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS VI JOGOS ESTUDANTIS DO CAMPUS ARACRUZ 

1. Instruções para inscrição 

1.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/08 a 09/09 de 2022, com o Grêmio 

Estudantil. 

1.2 O preço das inscrições por aluno será de R$ 10,00 (dez reais), por cada modalidade, que 

será utilizado para custear principalmente os gastos com arbitragem ou outros que venham a 

surgir. Para o jogo de Bisca será de R$ 10,00 (dez reais) por dupla. 

1.3 Se houver sobra de valores em caixa, esses serão repassados ao Grêmio Estudantil. 

1.4 Os alunos deverão realizar a inscrição por meio do formulário que se encontra no ANEXO I. 

1.5 Não haverá prorrogação do prazo das inscrições. 

1.6 Alunos que não estejam frequentando as atividades acadêmicas do campus não poderão se 

inscrever no JOESCA 2022. 

1.7 Não haverá devolução de valores de inscrição após o início da competição. 

 

2. Modalidades esportivas 

2.1. As modalidades esportivas são: 

a) Futsal masculino 

b) Handebol feminino 

c) Voleibol misto 

d) Tênis de mesa individual misto 

e) Bisca duplas mistas 

Obs.: Na competição do voleibol misto deverá sempre haver no mínimo 3 estudantes do sexo 

feminino em quadra durante toda a partida.  

2.2 Cada aluno poderá se inscrever em quantas modalidades quiser. 

2.3 Para se inscrever nas modalidades de quadra, a equipe desse aluno deverá contar com 

substitutos já que a tabela dos jogos não será retardada para atender um aluno que estiver em 

outro jogo.  

 



 
 

 

3. Quantidades de inscritos por equipe em cada modalidade: 

3.1 Futsal masculino: mínimo de 5 (cinco) e máximo de 12 (doze) estudantes 

3.2 Handebol feminino: mínimo de 7 (sete) e máximo de 12 (doze) estudantes 

3.3 Voleibol misto: mínimo de 6 (seis) e máximo de 12 (doze) estudantes 

3.4 Tênis de mesa individual misto: não há substitutos 

3.5 Bisca duplas mistas: não há substitutos 

 

4. Suplentes 

4.1 Nas modalidades de quadra, no caso de haver na turma mais alunos interessados em 

jogar que o número máximo da modalidade ou, não haver número mínimo de alunos para 

formar uma equipe, os que desejarem poderão se inscrever como suplentes, sendo que a partir 

disso as equipes serão montadas pela comissão de organização do JOESCA 2022, de acordo 

com os seguintes critérios em ordem de prioridade: 

a) formar uma equipe com os alunos da mesma turma (2º time da turma); 

b) formar uma equipe com alunos do mesmo curso e ano (turmas A e B); 

c) formar uma equipe com alunos do mesmo curso; 

d) formar uma equipe com alunos de cursos diferentes. 

4.2 Os critérios acima não serão aplicados caso haja uma equipe na mesma turma com vagas 

disponíveis. 

4.3 Nas modalidades de tênis de mesa e bisca a inscrição de alunos e duplas é livre podendo 

ter mais que um jogador ou dupla por turma, respectivamente. 

4.4 O aluno que tentar de alguma forma burlar as regras de inscrição de modo que faça parte de 

uma equipe mais forte, poderá ser excluído da competição, após decisão da comissão de 

organização. 

4.5 Em todos os casos, os alunos deverão realizar sua inscrição junto ao Grêmio Estudantil. 

 



 
 

5. Casos omissos 

5.1 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora dos jogos em conjunto com 

o Grêmio Estudantil. 

 Aracruz, 18 de Julho de 2022. 

Comissão organizadora dos VI JOESCA: 

ALMIR FERREIRA LUZ JUNIOR (presidente) 

ALLAN LOUREIRO ROSALINO 

ARTUR SATURNINO RODRIGUES 

FLÁVIO PEREIRA 

JACKSON RICARDO MARCELINO BRAZ 

RAFAEL CAVALCANTI DO CARMO 

THIAGO CAMPOS MAGALHÃES 

WANDERBEG CORREIA DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO VI JOESCA 2022 – “CELEBRANDO O REENCONTRO” 

Turma:_______________ 

Modalidade:___________________ (  ) M (  ) F (  ) Misto 

Nome do(a) aluno(a) Matrícula 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Suplentes 

Turma:_______________ 

Modalidade:___________________ (  ) M (  ) F (  ) Misto 

Nome do(a) aluno(a) Matrícula 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 


