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NOME

NUMERO RG

ASSINATURA

CURSO: __________________________________________________________
MASCULINO

FEMININO

Técnico:____________________________________________
*A modalidade não contempla a particiação de professores.
**A competição será disputada nas categorias masculina e feminina. Será permitida a inscrição
de apenas uma equipe por gênero de cada curso, bem como de até 11 participantes por
equipe.

Nome professor responsável:________________________________________
Numero do RG:___________________________________________________
Assinatura:_____________________________________________________
O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe.

JUST DANCE

CURSO: __________________________________________________________
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NOME

NUMERO RG ASSINATURA

*No caso de professor participante, favor identificar o mesmo na ficha de
inscrição.
**A equipe deve ser composta de 03 (três) integrantes, podendo ser formada por 3 (três)
acadêmicos ou 2 (dois) acadêmicos e 1 (um) professor do curso, sendo permitidas equipes
mistas ou não. O curso poderá inscrever 4 componentes, sendo um destes reserva.

Nome professor responsável:___________________________
Numero do RG:______________________________________
Assinatura:_________________________________________

O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe

TÊNIS DE MESA
CURSO: __________________________________________________________
MASCULINO
1
2

NOME

NUMERO RG ASSINATURA

FEMININO
1
2

NOME

NUMERO RG ASSINATURA

*No caso de professor participante, favor identificar o mesmo na ficha de
inscrição.

** O curso poderá inscrever na modalidade de tênis de mesa 2 (dois) acadêmicos do gênero
masculino e 2 (dois) do gênero feminino, sendo permitida ainda dentro destes 4 (quatro)
inscritos a participação de um professor do curso.

Nome professor responsável:___________________________
Numero do RG:______________________________________
Assinatura:_________________________________________
O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe

BASQUETE 3X3
CURSO: __________________________________________________________
NOME
NUMERO RG ASSINATURA
1
2
3
4

*No caso de professor participante, favor identificar o mesmo na ficha de
inscrição.
**A equipe é composta por quatro (4) jogadores, sendo três (3) jogadores na quadra e um (1)
substituto.

Nome professor responsável:___________________________
Numero do RG:______________________________________
Assinatura:_________________________________________
O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe

VÔLEI 4X4
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NOME

NUMERO RG

ASSINATURA

CURSO: ___________________________________________________________
Técnico:________________________________________
*No caso de professor participante, favor identificar o mesmo na ficha de
inscrição.
** Poderá ser inscrita 1 (uma) equipe por curso sendo esta composta por até 6 (seis)
acadêmicos (quatro (4) titulares e dois (2) reservas), de ambos os gêneros, porém, em quadra
é obrigatória a permanência de 2 (dois) acadêmicos do gênero masculino e 2 (dois) do gênero
feminino. O curso poderá inscrever 1 (um) professor para jogar o qual deverá lecionar no
curso que representará.

Nome professor responsável:___________________________
Numero do RG:______________________________________
Assinatura:_________________________________________
O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe.

MASCOTE
CURSO: _____________________________________________________________
NOME FANTASIA DO MASCOTE: _________________________________

CARACTERIZAÇÃO COM CURSO

*Qual a relação do mascote com o curso ? Descreva.

Nome professor responsável:___________________________
Numero do RG:______________________________________
Assinatura:_________________________________________
O professor (a) ao assinar a ficha de inscrição declara estar ciente que os
alunos relacionados estão aptos a representarem o referido curso, bem como
que houve processo interno de seleção entre os discentes para formação da
equipe.

