PROVA 1 - E-SPORTS – FUTEBOL
Professor Responsável:
Carlos Eduardo Iatskiu
Número de jogadores: 1 jogador por equipe.
Data e Local: 19 de setembro na Sala de Metodologias Inovadoras.
Material:
Objetivo do jogo: Um componente de cada equipe é escolhido para ser o “player”, o
mesmo pode escolher qualquer um dos times do FIFA para disputar seus jogos e, em
caso de vitória avançar nas chaves do torneio.
Orientações:
1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores
de sua equipe.
2. O sistema de disputa será eliminatório simples.
3. O chaveamento vai acontecer por sorteio antes da primeira partida.
4. Cada partida terá 2 tempos de 5 minutos.
5. Em caso de empate no tempo normal dos jogos, a partida vai ser decidida na
prorrogação e permanecendo o empate em cobranças diretas de pênaltis.
6. As partidas acontecem em sequência e o jogador é responsável por estar na sala
de Metodologias Inovadoras no momento da partida da sua equipe, caso o
jogador não se faça presente no momento, a equipe será eliminada da
competição e a equipe adversária progride de fase.
Chaveamento:

Pontuação:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
PROVA 2 – VOLEIBOL
Professores Responsáveis:
Marcos Roberto Brasil
Número de jogadores: 6 jogadores por equipe (EQUIPE MISTA, metade masculino e
feminino).
Data e Local: 19 e 20 de SETEMBRO, no Ginásio.
Regulamento:
1. A ficha de inscrição deve ser entregue ao professor responsável pela atividade
até as 19h do dia 19 de setembro no ginásio.

2. As equipes serão sorteadas no início da competição pelo professor responsável.
3. As partidas serão disputadas por 1 set de 15 pontos, com eliminatória simples
(ver o chaveamento).
4. A equipe vencedora será a que obter primeiro 15 pontos durante o set.
Chaveamento:

Pontuação:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
PROVA 3 – FUTSAL
Professores Responsáveis:
Marcos Vinicius Soares Martins
Número de jogadores: 5 jogadores por equipe (EQUIPE MISTA, um goleiro ou
goleira, e metade masculino e feminino).
Data e Local: 19 e 20 de SETEMBRO, no Ginásio.
Regulamento:
1. A ficha de inscrição deve ser entregue ao professor responsável pela
atividade até as 19h do dia 19 de setembro no ginásio.
2. As equipes serão sorteadas no inicio da competição pelo professor
responsável.
3. As partidas serão 10 minutos, com eliminatória simples (ver o
chaveamento).
4. A equipe vencedora será a que obter mais gols até o final do tempo.
5. Se a partida permanecer empatada, ocorrerá disputa de pênaltis, sendo 3
cobranças alternadas para cada equipe, onde será considerado vencedor a
equipe que obter mais gols. Persistindo o empate, novas cobranças
alternadas serão realizadas até o momento em que uma equipe esteja com
um gol a frente após as cobranças.
Chaveamento:

Pontuação:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
PROVA 4 –TORNEIO DE TRUCO
Professor Responsável:
Felipe de Oliveira Fontanella
Número de jogadores: 1 dupla por equipe.
Data e Local: 19 e 20 de maio no hall de entrada do 1º Andar.
Objetivo do jogo: Conseguir 12 pontos durante as rodadas de carteado.
Orientações:
1. O líder da equipe preencherá a ficha de inscrição com os nomes dos jogadores
de sua equipe.
2. Os monitores são os responsáveis por:
a. auxiliar os líderes a procederem a inscrição na prova mediante
preenchimento da ficha de inscrição
b. organizar o local
c. registrar os resultados
3. Para jogar uma mão, cada jogador recebe 3 cartas.
4. No final da distribuição das cartas, vira-se uma carta do baralho para cima (a
“vira”), definindo-se as Manilhas.
5. Em cada rodada, um jogador deve colocar uma de suas cartas na mesa, e o
jogador com a carta mais forte vence a rodada. Quem ganhar 2 dessas rodadas
ganha a mão e marca 1 ponto, e uma nova mão se inicia.
6. Durante as rodadas, os jogadores têm a opção de pedir Truco, Seis, Nove e
Doze, aumentando o valor da rodada.
Empate
Se empatar na primeira rodada, quem ganhar a segunda vence a mão;
Se empatar na segunda rodada, quem ganhou a primeira vence a mão;
Se empatar na primeira e segunda rodada, quem fizer a terceira vence a mão;
Se empatar na terceira rodada, quem ganhou a primeira vence a mão;
Se todas as três rodadas empatarem, ninguém ganha ponto.
Chaveamento:

Pontuação da Prova:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
PROVA 5 – XADREZ GINGANTE
Professores Responsáveis:
Prof: Talita, Joelmir, William e Diego
Número de jogadores: 3 jogadores por equipe.
Data e Local: 19 e 20 de SETEMBRO, no Ginásio.
Regulamento:
1. A ficha de inscrição deve ser entregue ao professor responsável pela atividade
até as 19h do dia 19 de setembro no ginásio.
2. As equipes serão sorteadas no início da competição pelo professor responsável.
3. As partidas serão disputadas pela decisão dos 3 jogadores, com eliminatória
simples (ver o chaveamento).
4. A equipe vencedora será a que obter o cheque mate.
Chaveamento:

Pontuação:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos

PROVA 6 – TÊNIS DE MESA
Professores Responsáveis:
Prof: Alisson Antunes da Silva e Anderson Araujo Junior
Número de jogadores: 1 jogador por equipe.
Data e Local: 19 e 20 de SETEMBRO, no Ginásio.
Regulamento:
1. A ficha de inscrição deve ser entregue ao professor responsável pela atividade
até as 19h do dia 19 de setembro no ginásio.
2. As equipes serão sorteadas no início da competição pelo professor responsável.
3. As partidas serão disputadas por melhor de 3 sets de 11 pontos, com eliminatória
simples (ver o chaveamento).
4. A equipe vencedora será a que obter primeiro 2 sets.
Chaveamento:

Pontuação:
Campeão: 12 pontos
Vice-Campeão: 10 pontos
Terceiro Lugar: 8 pontos
Quarto Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
PROVA EXTRA
Descrição: Durante as atividades, ocorrerá apresentações culturais no Hall de entrada
da Faculdade. Serão pontuadas as equipes que tiverem mais apresentações culturais
durante as atividades.
Pontuação:
1º Lugar: 12 pontos
2º Lugar: 10 pontos
3º Lugar: 8 pontos
4º Lugar: 6 pontos
Do quinto ao oitavo lugar: 2 pontos
SOBRE CASOS OMISSOS: Os casos omissos e quaisquer dúvidas que ocorram
durante o transcorrer da gincana serão resolvidos exclusivamente pela Comissão
Organizadora em caráter final e indiscutível.

