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67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ / 2021 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

ART. 1  Os Jogos Escolares do Paraná (67º JEPS), como parte dos Jogos Oficiais do Paraná, são organizados pelo 
Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos 
Regionais de Educação (NRE) e Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com apoio das Prefeituras Municipais, 
Federação Paranaense do Desporto Escolar , e Entidades de Administração do Desporto do Estado 
regulamentar-se-ão genericamente, pela legislação vigente aplicável e, especificamente, pelas disposições 
contidas neste Regulamento e atos administrativos expedidos pela autoridade pública, no exercício de suas 
atribuições. 

 
Parágrafo Primeiro - É parte integrante deste Regulamento, porém somente disponível no site: 
www.jogosescolares.pr.gov.br: Manual de Responsabilidades e Competências - Anexo I (municípios 
sedes); Fichas de Inscrições - Anexo II (todos os participantes); Código de Ética Anexo III. 

 
Parágrafo Segundo - A normatização complementar e subsequente, bem como os atos de 
comunicação aos participantes dos Jogos Escolares do Paraná, formalizar-se-ão através de 
documentos oficiais expedidos pela autoridade administrativa, comissões ou órgãos competentes.  
 
Parágrafo Terceiro - A competição será para alunos matriculados na Educação Básica do Ensino 
Regular, Educação de Jovens e Adultos.  
  
Parágrafo Quarto - Na Fase Final do Ensino Regular (Educação Básica) as equipes e atletas classificados 
em 1º lugar em cada modalidade, classe e sexo, serão convocados pela Paraná Esporte, a representar 
o Estado do Paraná: 

 Jogos Escolares Brasileiros organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar para 
atletas de 12-14 anos representando suas Instituições de Ensino nas modalidades coletivas e 
individuais.  

 Jogos da Juventude organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil para atletas de 15-17 anos 
representado o Estado do Paraná através de seleções estaduais 
 

ART. 2  As pessoas físicas e jurídicas que participarem dos Jogos Escolares do Paraná serão consideradas 
conhecedoras da legislação esportiva aplicável e das disposições contidas neste Regulamento e, igualmente, 
dos atos administrativos complementares. 
 
ART. 3  Para efeito deste Regulamento serão consideradas equivalentes às denominações: Secretaria de 
Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte (PRES), Núcleo Regional de Educação (NRE), Escritórios 
Regionais do Esporte (EREs) Jogos Escolares do Paraná ou JEPS. 
 

DOS OBJETIVOS 

 

ART. 4 São objetivos dos 67º JEPS: 
I  Promover o desporto educacional, através de jogos que envolvam várias modalidades esportivas, 

dando oportunidade de participação a um maior número de alunos, despertando o gosto pela 
prática dos esportes, com fins educativos e formativos; 

II  Congregar os alunos das várias regiões do estado, propiciando o estímulo recíproco, 
intercâmbio social, a vivência e reflexo sobre os aspectos positivos do esporte, contribuindo para 
situar a escola como centro cultural, desportivo e formativo da comunidade; 

III  Propiciar a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos, enfatizando os valores 

http://www.jogosescolares.pr.gov.br/


GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/PREFEITURAS MUNICIPAIS 

8 
 

educacionais dos 67º JEPS; 
lV  Favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua integração na sociedade; 
V  Proporcionar atividades que contribuam para o aprimoramento psicomotor dos alunos; 
Vl  Estimular a participação dos alunos com deficiência (ACD) de várias idades; 
VII  Favorecer aos alunos a aquisição de experiências que venham enriquecer seus conhecimentos e 

facilitar sua relação com o meio, contribuindo desta forma para o exercício da cidadania. 
 

CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA 

 

ART. 5  Os 67º JEPS são administrados pela Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná 
Esporte e Núcleo Regional de Educação ou NRE, Escritórios Regionais do Esporte (EREs), que através do corpo 
técnico destas instituições, discutem os rumos a serem tomados nesta competição, objetivando o melhor 
desenvolvimento do desporto escolar no Estado do Paraná.  
 
ART. 6  Os 67º JEPS contará com a coparticipação das Prefeituras Municipais, através da Comissão Executiva 
Municipal, a qual integrará a Comissão Central Organizadora, em suas respectivas Fases. 

 
Parágrafo Único: Para efeitos deste Regulamento são consideradas equivalentes às extensões 
Comissão Técnica ou CT, Comissão Executiva Municipal ou CEM, e Comissão Central Organizadora ou 
CCO. 

 

SEÇÃO I - DA COMISSÃO TÉCNICA SEED/PARANÁ ESPORTE 

 

ART. 7  A Comissão Técnica para cada uma das fases dos 67º JEPS/2021 será composta por membros da 
SEED/Paraná Esporte e outros participantes, todos designados pela autoridade competente, constituída da 
seguinte forma:  

 
Parágrafo Primeiro: Para a Fase Final:  
Direção Geral (Paraná Esporte) a qual se vincula: 

 Coordenação Técnica, a qual se vincula: Assessoria Técnica; Supervisão de Modalidade e 
Coordenação de Modalidade e Equipes de Arbitragem. 

 Coordenação Administrativa, a qual se vincula: Assessoria de Controle; Assessoria de Resultados e 
Assessoria de Informática. 

 Coordenação Financeira; 

 Coordenação de Infraestrutura Esportiva; 

 Coordenação de Alojamentos; Assessoria de Manutenção (limpeza e segurança); Assessoria de 
Serviços Gerais (eletricista, encanador);  

 Coordenação de Transportes e Hospedagem; 

 Coordenação de Alimentação; 

 Coordenação de Divulgação, a qual se vincula: Assessoria de Marketing, Comunicação Visual e 
Assessoria de Cerimoniais; 

 Comissão de Ética; 
 

Parágrafo Se g u n d o : Todas as competências de cada uma das áreas de atuação previstas neste 
artigo estão contidas no Manual de Competências e Responsabilidades firmado entre a SEED/Paraná 
Esporte e todas as Prefeituras Municipais sediantes das respectivas Fases dos Jogos Escolares do 
Paraná para o presente ano. 

 

SEÇÃO II - DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 

 

ART. 8  O município sede constituirá uma Comissão Executiva Municipal (CEM), nomeada pelo Prefeito 
Municipal. 
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Parágrafo Único: Todas as Competências da CEM, estão contidas no Manual de Competências e 
Responsabilidades. 

 
ART. 9 Os atos, as obrigações e os encargos contraídos ou praticados pela Comissão Executiva Municipal, no 
exercício de suas atribuições, serão de responsabilidade exclusiva do município, não havendo 
responsabilidade subsidiária da SEED/Paraná Esporte e demais parceiros. 
 
ART. 10 A estrutura organizacional e funcional da Comissão Executiva Municipal será determinada pelo 
Prefeito Municipal, de forma a cumprir com eficiência as atribuições previstas neste Regulamento, no Manual 
de Competências e Responsabilidades, Caderno de Vistorias e nos atos subsequentes expedidos pela 
SEED/Paraná Esporte. 
 

SEÇÃO III - DOS ORGÃOS JUDICANTES 

 

ART. 11 A Justiça e a disciplina desportiva serão exercidas durante o 67º JEPS pela Comissão de Ética, que tem 
caráter pedagógico e disciplinar, obedecendo às disposições contidas no Código de Ética, por intermédio das 
seguintes Comissões: 

I. Comissão de Ética Especial - CEE; 
II. Comissão de Ética Permanente - CEP; 
III. Comissão de Ética de Recursos - CER. 
 
Parágrafo Primeiro: A organização, o funcionamento e o processo desportivo, bem como a previsão 
das infrações disciplinares e de suas respectivas sanções, regulam-se pelo Código de Ética. 
 
Parágrafo Segundo: Havendo qualquer irregularidade por parte dos atletas, dirigentes, 
estabelecimentos de ensino, arbitragem e comissões organizadoras envolvidas na competição, serão 
aplicadas as normas previstas no Código de Ética.  
 
Parágrafo Terceiro: Os relatos de ocorrências que contrariarem os princípios e/ou o Regulamento 
deverão ser entregues, por escrito e acompanhados de provas, à Comissão Central Organizadora 
(C.C.O) da referida fase, a qual encaminhará para a Comissão de Ética Especial ou Permanente. 

 

CAPÍTULO III - DO CONGRESSO 

 

ART. 12 Para a Fase Final do 67º JEPS, os estabelecimentos de ensino participantes reunir-se-ão em 
Congresso, sob a direção da SEED/Paraná Esporte, a fim de deliberar acerca das questões definidas 
neste Regulamento, a referida sessão será on-line. Toda a documentação será entregue 
eletronicamente. 
 
Parágrafo Primeiro: Estará credenciado para representar o Estabelecimento de Ensino qualquer 
professor (a) inscrito (a) na competição, para que, obrigatoriamente, o represente durante as várias 
sessões do Congresso. Deverá estar indicado na ficha de inscrição um professor como chefe da 
delegação do estabelecimento de ensino. 
 
Parágrafo Segundo: A relação de professores e equipe de apoio, deverá ser expedida pelo Diretor (a) 
do estabelecimento de ensino, devendo ser enviada via e-mail, juntamente com os demais 
documentos relativos à respectiva fase de participação. 
 
Parágrafo Terceiro: Para fins de Sessão Especial, o não comparecimento do estabelecimento de 
ensino participante, implicará na impossibilidade de requerer impugnação de qualquer das decisões 
adotadas, exceto no caso de violação legal. 

 

ART. 13 O Congresso abrange todas as Fases do 67º JEPS e compreenderá as seguintes sessões:  
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I.    Sessão Preliminar – S.P. 
II.   Sessão Técnica – S.T. 
III. Sessão Especial – S.E. 
IV.   Sessão Extraordinária – S.EX 

 

SEÇÃO I - DA SESSÃO PRELIMINAR 

 

ART. 14 A Sessão Preliminar é a parte do Congresso que precede a realização do 67º JEPS e será realizada 
antes do início dos jogos nas suas respectivas datas de forma on-line.  

Parágrafo Primeiro: Parte Técnica - Dirigida pela Comissão Técnica da Paraná Esporte, realiza sorteio e 
composição dos grupos das modalidades coletivas; acerta detalhes e procedimentos técnicos e 
administrativos a serem adotados durante a competição, a fim de adequar os jogos às suas reais 
finalidades e às peculiaridades da comunidade regional e ajuda a dirimir dúvidas. 

 

SEÇÃO II – DA SESSÃO ESPECIAL 

 

ART. 15 A Sessão Especial é destinada a definir os participantes que integrarão os grupos para as fases 
subsequentes, nas diversas modalidades esportivas. 

 

Parágrafo Único: A Sessão Especial será dirigida por um ou mais representantes da Comissão Técnica 
e realizar-se-ão tantas sessões quantas forem necessárias para a concretização do disposto no 
“caput” deste artigo. 

 

SEÇÃO III - DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

 

 

 

ART. 16 A Sessão Extraordinária é destinada a discutir e apreciar toda e qualquer questão ou assunto 
pertinente ao 67º JEPS que não seja objeto específico de deliberação da Sessão Preliminar e será convocada 
pela Comissão Técnica. 

 

Parágrafo Primeiro: A solicitação de convocação por parte dos estabelecimentos de ensino nos 
termos do “caput” deste artigo formalizar-se-á por instrumento escrito, no qual constarão os motivos 
determinantes e a pauta específica a ser tratada. 
 

Parágrafo Segundo: A convocação será formalizada pela Direção Geral, na qual constará data, 
local, horário e pauta específica a ser tratada. 
 

Parágrafo Terceiro: É vedada a discussão ou deliberação de assuntos que não tenham sido objeto da 
pauta constante da convocação. 

 

 CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES 

 

ART. 17 A  inscrição do estabelecimento de ensino se dará através  do Mapa-oficio,  onde consta a 
indicação das modalidades esportivas e relação de dirigentes e deverá ser solicitado pelo (a) Diretor (a) do 
estabelecimento de ensino devidamente assinado e encaminhando eletronicamente, conforme e-mail abaixo 
para o NRE o qual pertence. Este documento encontra-se disponível no site www.jogosescolares.pr.gov.br. 
 

01. nreapucaranajeps@esporte.pr.gov.br 17. nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 

02. nreamnortejeps@ esporte.pr.gov.br 18. nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 

03. nreamsuljeps@ esporte.pr.gov.br 19. nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 

04. nreassischateaubriandjeps@esporte.pr.gov.br 20. nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 

05. nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 21. nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 

06  nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 22. nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 

07. nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br 23. nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 

http://www.jogosescolares.pr.gov.br/
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mailto:21.%20nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:06%20%20nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br
mailto:22.%20nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br
mailto:07.%20nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br
mailto:23.%20nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br
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08.nrecornelioprocopiojeps@ esporte.pr.gov.br 24. nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 

09. nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 25. nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 

10. nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br 26. nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 

11. nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br 27. nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 

12.nrefranciscobeltraojeps@ esporte.pr.gov.br 28. nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 

13. nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 29. nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 

14. nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 30. nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 

15.  nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 31. nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 

16. nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br   32. nreibaitijeps@esporte.pr.gov.br 

 

ART. 18 As inscrições dos alunos nas modalidades serão efetuadas da seguinte forma: 
 

 Parágrafo Primeiro - Estará disponibilizado no site www.jogosescolares.pr.gov.br o Módulo de 
cadastramento para as modalidades coletivas. Enviar eletronicamente os arquivos em ATL e PDF até 
as 12h00min da Quinta-feira que antecede a realização de cada modalidade.  
 

Parágrafo Segundo - O aluno, somente poderá participar do 67º JEPS, pelo estabelecimento de 
ensino em que estiver matriculado. 
 

Parágrafo Terceiro - Qualquer informação inverídica ou preenchimento irregular poderá ser 
considerado fraude, e seus responsáveis responderão pelos atos praticados, no âmbito da Comissão 
de Ética e/ou Inquérito Administrativo na SEED, conforme o caso. 
 

Parágrafo Quarto - Para efeito de inscrição de alunos por categoria/modalidade/sexo, deverão ser 
obedecidos os números permitidos de cada modalidade. Caso extrapole este limite, nas modalidades 
coletivas serão desconfirmados os últimos nomes da Relação Nominal. 

 

ART. 19 Os professores, profissionais de Educação Física, Acadêmicos de Educação Física, equipe de apoio, 
serão inscritos através do Mapa-oficio/Relação de Dirigentes a ser encaminhados eletronicamente no e-mail 
do seu NRE até às 12:00 da Quinta-feira que antecede a realização de cada modalidade. As 
substituições/inclusões nas funções acima descritas serão ilimitadas e poderão ser feita a qualquer tempo 
durante a competição utilizando a Ficha de Inclusão e Substituição, assinada pelo (a) Diretor (a) e/ou chefe da 
Delegação, responsável inscrito na relação de dirigentes. 
 

Parágrafo Primeiro - Poderão ser inscritas e confirmadas para participação nos 67º JEPS, para 
acompanhar as equipes em quadra e demais locais da competição, as seguintes pessoas: 
1. Profissionais de Educação Física pertencentes ao quadro docente do estabelecimento de ensino;  
2. Profissionais de Educação Física ligados a outras entidades; 
3. Acadêmicos de Educação Física que estejam cursando Licenciatura ou Bacharelado com idade 

igual ou superior a 18 anos; 
4. Professores Licenciados de outras áreas pertencentes ao quadro docente do respectivo 

estabelecimento de ensino, bem como, o (a) Diretor (a) ou membro da equipe pedagógica. 
 

Parágrafo Segundo - Poderão ser inscritos por categoria/modalidade/sexo, 02 profissionais 
conforme Paragrafo Primeiro. 
 

Parágrafo Terceiro - Será permitido 01 (um) apoio por estabelecimento de ensino regular (Educação 
Básica).  
 

Parágrafo Quarto - Qualquer professor/profissional de Educação Física/Acadêmico de Educação Física 
e intérprete de libras, inscritos pelo estabelecimento de ensino, poderão ficar no banco de reservas 
de qualquer equipe inscrita pelo mesmo estabelecimento de ensino. As pessoas inscritas como apoio 
não poderão atuar como técnico ou mesmo ficar no banco de reservas. 
 

mailto:08.nrecornelioprocopiojeps@%20esporte.pr.gov.br
mailto:24.%20nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:09.%20nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:25.%20nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:10.%20nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br
mailto:26.%20nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:11.%20nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br
mailto:27.%20nretoledojeps@esporte.pr.gov.br
mailto:12.nrefranciscobeltraojeps@%20esporte.pr.gov.br
mailto:28.%20nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:13.%20nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br
mailto:29.%20nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:14.%20nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:30.%20nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br
mailto:15.%20%20nreiratijeps@esporte.pr.gov.br
mailto:31.%20nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreibaitijeps@esporte.pr.gov.br
http://www.jogosescolares.pr.gov.br/
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Parágrafo Quinto - Serão permitidos somente 02 (dois) professores e 01 (um) intérprete de libras 
(quando necessário) representando o estabelecimento de ensino em cada jogo. 
     
Parágrafo Sexto - Para efeitos legais, deste Regulamento, entende-se por Profissional de Educação 
Física com as seguintes especialidades: 
1. O Graduado em Educação Física - Licenciatura.  
2. O Graduado em Educação Física – Bacharelado. 
3. O Provisionado em Educação Física. 
 

Parágrafo Sétimo - Os Profissionais dos itens 1 e 2 poderão optar pela apresentação de um (01) dos 
documentos relacionados no Art. 28 deste Regulamento, já o profissional provisionado (item 3), 
deverá obrigatoriamente, apresentar a Identidade Profissional do CREF e somente poderá atuar na 
modalidade registrada junto ao sistema CONFEF/CREF, dentro do prazo de validade da Cédula de 
Identidade Profissional. 
 

Parágrafo Oitavo - Na Fase Final, o Coordenador de Educação Física do NRE poderá ser o substituto 
legal em qualquer disputa que envolver equipe de sua região. 

 

ART. 20 Os estabelecimentos de ensino classificados do 1º ao 7º lugar no ano de 2019 convidados para 
participar da Fase Final terão que confirmar sua participação (envio do mapa ofício) na competição até o 
dia 21.07.2021. 
 

Parágrafo Primeiro: No caso de desistência de participação será adotado o seguinte critério:  
1.  Serão convidadas na sequência as equipes classificadas do 8º ao 18º lugar de 2019 (se houver) 

ate formar um total de 08 equipes para as disputas. A confirmação destas equipes deverá ser 
no período de 22 e 23.07.2021. 

2.  Após o dia 23.07.21 se ainda não for possível completar os grupos com no máximo 08 equipes 
por categoria/sexo serão convidadas equipes dos municípios onde houve a  desistência 
obedecendo a classificação de Fase Final de 2019. A confirmação destas equipes deverá ser 
até o dia 26.07.2021. 

3.  Após o prazo de 26.07.2021 não serão mais feitos convites. A competição será realizada com o 
número de equipes inscritas e confirmadas. 

  
Parágrafo Segundo - Os estabelecimentos de ensino convidados de acordo com os critérios 
estabelecidos no Paragrafo Primeiro para participar em 2021, que confirmarem sua participação e 
após os prazos estipulados neste artigo não comparecerem para a competição, será encaminhado ao 
órgão judicante e estará sujeito a punições previstas no Código de Ética. 

 

ART. 21 Nos casos em que o Professor/Profissional de Educação Física/Acadêmico de Educação Física for do 
sexo oposto à equipe que estiver dirigindo, o estabelecimento de ensino deverá inscrever uma pessoa com a 
função de apoio com idade igual ou superior a 18 anos para permanecer com os atletas no alojamento. 
 

Parágrafo Único - Caso o estabelecimento de ensino não credencie número de professor/profissional 
de Educação Física/Acadêmico de Educação Física igual ao número de equipes inscritas e tenha um 
mesmo professor para atendimento em várias equipes, deverá comunicar à Coordenação Técnica, por 
e-mail até a Sessão Preliminar, para que se verifique a possibilidade de evitar a programação de jogos 
destas equipes para os mesmos horários. 

 

ART. 22 Em nenhuma das Fases da competição será permitida a permanência de pessoas não inscritas, 
acompanhando qualquer delegação nos alojamentos e refeitórios. O responsável pela liberação da 
permanência das pessoas não inscritas na competição arcará com as respectivas despesas de transporte, 
alimentação e hospedagem e, por quaisquer atos de indisciplina que ocorram com estranhos ao evento, 
ficando sujeito às penalidades previstas no Código de Ética. 
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CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

ART. 23 Poderão participar do 67º JEPS os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas 
Municipais, Estadual, Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o previsto na 
Constituição Federal do Brasil, conforme critérios estabelecidos neste regulamento.  
 

ART. 24 O 67º JEPS será disputado por alunos da Educação Básica do Ensino Regular, Educação de Jovens e 
Adultos e alunos com deficiência das Escolas Conveniadas devidamente matriculados na Instituição de Ensino 
pela qual estará competindo até a data de 30 de Abril de 2021 para a competição de 12 a 14 anos, na 
competição de 15 a 17 anos não haverá prazo de transferência, e com frequência mínima de 75%, a partir 
da data da matrícula até o início da competição/fase.  

 

Paragrafo Primeiro: Aluno da Modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos poderá se inscrever e 
competir no JEPS, desde que: 
 

• Esteja matriculado no mesmo Estabelecimento de Ensino durante todo o ano letivo e com 
frequência ativa nas disciplinas de matrícula; 

• Manter matricula no primeiro semestre com continuidade no segundo semestre na mesma 
disciplina ou em disciplina diferente; 

• Não poderá ser transferido de estabelecimento de ensino no decorrer no ano vigente; 
• Apresentar frequência de 75% na disciplina que está sendo cursada; 
• Quando solicitado pela Coordenação do evento, apresentar uma previsão de Plano de Escolarização 

Anual do aluno inscrito nos 67º JEPS.   
 

Parágrafo Segundo – Para os alunos do Regular, as faixas etárias a serem adotadas são: 

 Categoria 15-17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006. 

 Categoria 12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009.  
 

Parágrafo Terceiro - Não será permitida a participação de alunos em categorias diferentes da sua idade.  
 

Parágrafo Quarto - Expirado o prazo estabelecido no “caput” deste artigo, o aluno, em caso de 
transferência, perderá o direito da participação no 67º JEPS  para a competição de 12 a 14 anos.  

 

ART. 25 Os alunos, regularmente matriculados em mais de um (01) estabelecimento de ensino, no nível médio, 
deverão obedecer ao estabelecido: 
 

I. A prioridade de inscrição do aluno será do estabelecimento de ensino com vínculo mais antigo; 
II.  Caso este estabelecimento de ensino não participe da competição, na modalidade de interesse do 

aluno, este poderá ser inscrito pelo outro estabelecimento de ensino. 
 

ART. 26 Somente poderão participar EQUIPES formadas por alunos matriculados em uma mesma unidade de ensino. 
 

Parágrafo Único -  Considera-se unidade de ensino, o endereço da unidade onde o aluno está 
devidamente matriculado e cursando. 

 

CAPÍTULO VI - DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

ART. 27 Os alunos inscritos no 6 7 º  J E P S , deverão ter indicados nas Relações Nominais de Alunos, nome 
completo, data de nascimento e o número do documento a ser utilizado para identificá-los durante a 
competição. O documento deverá gozar de fé pública em todo território nacional, possuir fotografia capaz de 
retratar as atuais condições físicas do seu portador, devendo ser apresentado na sua forma ORIGINAL em todas 
as Fases da competição. 

Parágrafo Primeiro - O aluno que optar por utilizar os documentos a seguir relacionados, poderá 
apresentar-se diretamente à equipe de arbitragem. Os documentos apresentados não poderão ter a 
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data de validade vencida. 
I. Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados-membros da República   

Federativa do Brasil; 
II. Carteira de Identidade Militar; 
III. Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal; 
IV. Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal; 
V. Carteira de Trabalho e Previdência Social - modelo digitalizado; 
VI. E-Título (título de eleitor digital c/ foto). 
 

Parágrafo Segundo - Os alunos que possuírem documentos danificados ou a cédula de identidade 
onde não retrate as atuais condições físicas, somente poderão participar do 67º JEPS, após 
autorização expressa da Comissão de Ética Especial. Não serão aceitas fotocópias autenticadas, 
boletim de ocorrência, fax, protocolos, declarações ou outro tipo de documento que não estejam 
previstos neste regulamento.  
 

Parágrafo Terceiro - O estabelecimento de ensino que não indicar ou indicar incorretamente na 
relação nominal da modalidade o número do documento a ser utilizado pelo aluno nas competições, 
poderá regularizar sua participação nos jogos diretamente na quadra, apresentando um dos 
documentos previstos no Parágrafo Primeiro, à equipe de arbitragem. 
 

Parágrafo Quarto - Os alunos estrangeiros dos Países integrantes do MERCOSUL residentes e 
matriculados na rede de ensino Públicos e Privados no Brasil poderão utilizar o Documento Nacional 
de Identidade ou Passaporte do seu país de origem. 

 

ART. 28 Os (as) professores/profissionais de educação física/acadêmicos de educação física e intérpretes de 
libras serão identificados conforme ART. 19, podendo ainda se utilizar dos documentos a seguir relacionados. 

I. Carteira Nacional de Habilitação e/ou digital c/foto; 
II. Carteira de Professor expedida pelo Ministério da Educação; 
III. Cédula de Identidade Profissional emitida pelo sistema CONFEF/CREF; 
IV. Cédula de Identidade (RG) expedida por qualquer um dos Estados membros da República 

Federativa do Brasil; 
V. Passaporte Brasileiro expedido pela Polícia Federal; 
VI. Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
VII.E-Título (título de eleitor digital c/ foto). 
 

Parágrafo Primeiro – Todos os documentos deverão ser apresentados na sua forma original, e não 
poderá estar com prazo de validade vencida, com exceção da Carteira Nacional de Habilitação. 
 

Parágrafo Segundo - Os professores estrangeiros dos Países integrantes do MERCOSUL residentes e 
contratados na rede de ensino Públicos e Privados no Brasil poderão utilizar o Documento Nacional 
de Identidade ou Passaporte do seu país de origem. 

 

CAPÍTULO VII - DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

ART. 29 As modalidades esportivas disputadas nos 67º JEPS para os alunos do ensino regular, com o respectivo 
número permitido de alunos, por categoria/modalidade/sexo, são as seguintes: 
 

 

Fase Final: 

Modalidades 
Categoria 12-14 anos  Categoria 15-17 anos 

Feminino Masculino  Feminino Masculino 

1. Basquetebol 12 12  12 12 

2. Futsal 12 12  12 12 

3. Handebol 14 14  14 14 

4. Voleibol 12 12  12 12 

5. Vôlei de Praia 03 
,03 

03  03 03 
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CAPÍTULO VIII - DA ESTRUTURA TÉCNICA DE DISPUTA DOS JOGOS 

1. Para os Alunos do Ensino Regular: 
1.1. Modalidades Coletivas: Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia: 
• 01 Estabelecimento de Ensino do Município sede de 2021 por categoria/modalidade/sexo; 
• 07 Estabelecimentos de Ensino classificados 1º ao 7º Lugares da Fase Final de 2019.  
Obs. Havendo desistências serão convidadas equipes obedecendo a classificação da Fase Final de 2019. 

 
 

QUADRO PRAZOS E DATAS JEPS – 2021 
 

 

NRE/Sede  Modalidade Sessão Preliminar on line Realização 

 
 

Campo Mourão  

Basquetebol 02/08/21 -13h30min 07 e 08/08/21 

Futsal 09/08/21 - 13h30min 14 e 15/08/21 

Handebol 16/08/21 - 13h30min 21 e 22/08/21 

Voleibol 23/08/21 – 13h30min 28 e 29/08/21 

Vôlei de Praia 23/08/21 – 13h30min 28 e 29/08/21 
 

2. Todas as modalidades deverão enviar via e-mail o mapa ofício até dia 21/07/2021. 
3. Inscrição dos atletas e relação de dirigentes enviar eletronicamente os arquivos em ATL e PDF até as 
12h00min da Quinta-feira que antecede a realização de cada modalidade. 
 

ART. 30 A Fase Final dos 67º JEPS constitui-se no processo de apuração técnica do rendimento final das 
equipes e alunos inscritos na competição. 

 

CAPÍTULO IX – DO CERIMONIAL DE ABERTURA 

 

ART. 31 Será facultativo a realização de Cerimonial de Abertura nos 67º Jogos Escolares do Paraná Fase Final 
 

Parágrafo Primeiro – Se houver Cerimonial de Abertura o município sede deverá, obrigatoriamente, 
apresentar ao representante da Comissão Técnica da SEED/Paraná Esporte, o roteiro (pauta) a ser 
utilizado no Cerimonial de Abertura, para que o mesmo seja homologado. 
 

Parágrafo Segundo - A locução oficial do Cerimonial deverá obrigatoriamente citar no início, intervalos 
e no término da solenidade, os nomes das instituições realizadoras e promotoras. 
 

Parágrafo Terceiro - O Cerimonial de Abertura constará de: 
a.  Concentração das delegações; 
b.  Entrada e desfile das delegações; 
c.  Hasteamento, por autoridades, das bandeiras do Brasil, do Estado do Paraná e do Município sede, 
ao som do Hino Nacional Brasileiro, e posteriormente, do Hino do Estado do Paraná; 
d.  Declaração de abertura dos jogos; 
e. Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica; 
f.  Juramento do atleta: "Em nome de todos os alunos/prometo que tomarei parte nestes 67º 
JEPS/respeitando e cumprindo todas as regras que os regem/me comprometendo com um esporte 
sem doping e sem drogas/num verdadeiro espírito esportivo/para a glória do esporte e honra de 
nossas equipes" (assim juramos); 
g.  Confraternização e retirada das delegações; 
h.  Atividades artísticas, culturais ou esportivas. 
 

CAPÍTULO X – DA PREMIAÇÃO  
 

ART. 32 Na Fase Final serão entregues medalhas e troféus às equipes campeãs, vice-campeãs e 3ª lugares. 
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CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 

ART. 33 Toda e qualquer comunicação da CCO serão divulgadas através de Boletim, Nota Oficial, Edital ou 
outro documento oficial, disponibilizados na CCO e/ou Internet (www.jogosescolares.pr.gov.br). 
 

ART. 34 Havendo qualquer irregularidade por parte do aluno, delegações, árbitros, professores/profissionais 
de educação física/acadêmicos de educação física e acompanhantes, membros e/ou comissões envolvidas 
na competição, será aplicado o estabelecido pelo Código de Ética, através de processo formalizado. 
 

ART. 35 Estará automaticamente suspenso da partida subsequente, na mesma categoria/modalidade/ sexo, 
o aluno ou professor que: 

I. No BASQUETEBOL for desqualificado (exceto o técnico por duas faltas técnicas); 
II. No FUTSAL for expulso; 
III. No HANDEBOL for desqualificado, no caso de seguir relatório anexo à súmula; 
IV. No VOLEIBOL for desqualificado; 
V. No VÔLEI DE PRAIA for desqualificado. 
 

Parágrafo Primeiro - Não se aplica o disposto neste artigo, se antes da partida subsequente a pessoa 
física for absolvida pela Comissão de Ética, desde que conste o não cumprimento da suspensão 
automática no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, nos termos da legislação 
desportiva vigente. 
 

Parágrafo Segundo - Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subsequente a 
ocorrente na mesma competição/evento e no ano específico correspondente. 

 

ART. 36 A pessoa física inscrita que não tiver condições de atuação na partida ou prova, por estar cumprindo 
suspensão automática ou suspensa pela Comissão de Ética/Justiça Desportiva, deverá postar-se do lado 
contrário da mesa de controle e dos respectivos bancos de reservas nos locais de competição. 
 

ART. 37 Será considerado perdedor por W x O, desclassificado da competição e tendo todos os seus resultados 
e jogos cancelados o aluno (a) ou estabelecimento de ensino que: 

a. Desistir, não comparecer ou comparecer fora do prazo regulamentar; 
b. Apresentar-se para a disputa de prova ou jogo sem a documentação exigida nos ART. 27 e 28; 
c. Apresentar-se para a disputa de um jogo (modalidade coletiva) sem a presença de um professor, 
técnico ou responsável devidamente credenciado do início ao final da partida; exceto no caso do jogo 
em que o professor estiver cumprindo suspensão, imposta durante a fase que estiver disputando ou 
expulso durante a partida; 
 

Parágrafo Primeiro - Além das consequências previstas no “caput” deste artigo, o faltoso, causando 
prejuízo técnico à competição, ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Ética. 
 

Parágrafo Segundo - Quando a desclassificação ocorrer após o início de qualquer fase subsequente, 
não será permitido a qualquer equipe requerer sua ascensão. Entenda-se por Fase Subsequente o 
início do primeiro jogo da rodada de cada modalidade/categoria/sexo. 

 

ART. 38 O estabelecimento de ensino que apresentar para a disputa de um jogo oficialmente programada,  
sem as condições legais e materiais para atuação, terá encaminhado à Comissão de Ética um relatório por 
parte da Comissão Técnica do evento para as providências legais. 

 

Parágrafo Único - Se a Comissão de Ética entender pela suspensão, conforme Termo de Decisão, a 
equipe, terá todos os resultados obtidos na competição zerados, sendo que após o início de 
qualquer fase subsequente, não será permitido a equipe requerer sua ascensão. 

 

http://www.jogosescolares.pr.gov.br/
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ART. 39 No controle de cartões amarelos e vermelhos, para a modalidade de FUTSAL, serão aplicados os 
seguintes procedimentos: 
 

I. Será de inteira responsabilidade dos estabelecimentos de ensino participantes o controle dos 
cartões recebidos por seus atletas, técnicos e dirigentes nas respectivas modalidades. A equipe de 
arbitragem não impedirá a participação de nenhum atleta, caso o técnico queira colocá-lo no jogo; 
II. O cartão amarelo recebido na partida NÃO será cumulativo, tendo efeito somente no jogo. Quando 
o mesmo jogador levar o segundo cartão amarelo no mesmo jogo, consequentemente levará o 
vermelho e terá que ser cumprido na partida seguinte. 
III. W x O - na partida em que houver o W x O, os atletas que deveriam cumprir a suspensão 
automática, deverão fazê-lo novamente na partida seguinte. Todos os cumprimentos de suspensão 
automática e cartões vermelhos recebidos nos jogos realizados contra a equipe que não compareceu 
ou compareceu tardiamente ou sem as condições materiais exigidas para a disputa da partida, serão 
mantidos.  
IV. Desclassificação - todos os cumprimentos de suspensão automática recebida em função do 
cartão vermelho nos jogos realizados contra a equipe desclassificada serão mantidos. 

 

ART. 40 A Direção do estabelecimento de ensino credenciará todos os professores, profissionais de educação 
física, acadêmicos de educação física, conforme  ART. 25, para serem representantes oficiais do mesmo no 67º 
JEPS. 

 

Parágrafo Único - O professor devidamente credenciado terá poderes para deliberar e resolver 
qualquer situação referente ao estabelecimento de ensino a que pertença, respondendo 
integralmente na ausência do (a) Diretor (a). 

 

ART. 41 Haverá uma tolerância de até quinze (15) minutos para o início do primeiro jogo de cada período, não 
havendo tal para os demais. 
 

ART. 42 Proíbe-se que, professores alunos, árbitros e demais pessoas diretamente envolvidas com as 
competições, façam uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer substância tóxica, em locais de 
competição, CCO, alojamentos e refeitório. 

 

Parágrafo Primeiro - Com base em Recomendação do Ministério Público do Estado do Paraná, proíbe- 
se a venda de bebidas alcoólicas nos locais de competição. 
 

Parágrafo Segundo - O faltoso ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Ética. 
 

Parágrafo Terceiro - Entendem-se como locais de competição: quadras, campos, pistas e outros, onde 
são realizadas as disputas. 

 

ART. 43 Será de inteira responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, as pessoas físicas e jurídicas que 
estiverem cumprindo punição imposta pelo órgão judicante e/ou suspensão automática, virem a participar de 
jogo ou prova. 
 

ART. 44 É proibido o uso de instrumentos de percussão e sopro nos locais de competição, pois os mesmos 
prejudicam o desenvolvimento das competições, bem como o desempenho da arbitragem e dos alunos. 
 

ART. 45 As normas e determinações, quanto à disciplina e conservação dos alojamentos e refeitório, 
definidas pelas entidades organizadoras e constantes neste Regulamento, deverão ser cumpridas 
integralmente. 

 

Parágrafo Primeiro - É de responsabilidade direta e exclusiva dos estabelecimentos de ensino 
participantes, os danos, prejuízos e depredações causados em bens imóveis e/ou móveis utilizados na 
competição, por qualquer pessoa integrante da sua delegação esportiva. Em qualquer situação o 
município sede ou instituição de ensino que hóspede, deverá ser imediatamente ressarcido, com a 



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 

NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO/PREFEITURAS MUNICIPAIS 

18 
 

reposição do material ou em valor pecuniário. 
 

Parágrafo Segundo - Além das consequências previstas no parágrafo acima, o faltoso ficará sujeito às 
penalidades previstas no Código de Ética. 

 

ART. 46 Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de força maior será 
realizada conforme determinar a Comissão Técnica, obedecendo às regras oficiais de cada modalidade 
esportiva. 

 

Parágrafo Único - Neste caso, a critério da Comissão Técnica e em caso de condição excepcional, uma 
ou mais equipes poderão realizar até dois jogos num mesmo dia. 

 

ART. 47 A condição de saúde dos atletas e dirigentes participantes, bem como a responsabilidade sobre a 
participação dos atletas, de acordo com a legislação vigente no país ficará sob a responsabilidade dos 
estabelecimentos de ensino pelo qual estiverem participando, desde o momento da formação das equipes, 
do seu translado entre o município de origem e o município sede, durante as competições e durante o 
deslocamento interno no local de competição. 
 

ART. 48 Todos os participantes devidamente representados/assistidos por quem de direito, na efetivação de 
suas participações autorizam em caráter gratuito, irrevogável e irretratável, a SEED/Paraná Esporte e seus 
parceiros constituídos no presente regulamento, a captar e ficar as suas imagens e vozes durante a realização 
dos jogos, em qualquer suporte existentes ficando estas entidades desta forma, plenamente capacitadas a 
utilizarem as imagens e vozes a seus exclusivos critérios a qualquer tempo, no Paraná, no Brasil e em outros 
países. 
 

CAPÍTULO XII – DAS NORMAS GERAIS 

 

SEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO 

 

ART. 49 Todos os professores, visando atingir os objetivos 67º JEPS (educação, responsabilidade, cooperação, 
integração, participação e inclusão social), deverão orientar, acompanhar e zelar para que em todos os locais e 
em todas as atividades, os alunos estejam aprimorando a sua educação integral. 
 

ART. 50 A participação no 67º JEPS é por adesão. Todos os professores deverão analisar sua possibilidade real 
de engajamento na competição, sua disponibilidade de tempo e a responsabilidade de permanecer junto 
com os alunos nos alojamentos e acompanhá-los no refeitório, nas quadras e onde se fizer necessário. 
 

Parágrafo Único – Um professor, técnico ou chefe de delegação devidamente inscrito no JEPS não 
poderá exercer a dupla função na mesma modalidade/etapa da competição, ou seja, atuar como 
técnico e árbitro/coordenador de arbitragem. 

 

ART. 51 A SEED/Paraná Esporte reservam-se no direto de: 
I. Propor a sustação da participação no 67º JEPS de pessoas cujas atitudes forem contrárias ao      
espírito desportivo, dentro e fora do ambiente de jogo (quadras, arquibancadas, alojamentos, 
refeitório e outros), bem como estarão sujeitas as penalidades previstas no Código de Ética; 
II. Ter livre acesso a todas as dependências ocupadas pelas delegações, sempre que julgarem 
necessário. 

 
 

SEÇÃO II – DO REFEITÓRIO E ALIMENTAÇÃO 

 

ART. 52 Será ofertada alimentação aos participantes. 
 

Parágrafo Primeiro - A equipe desclassificada, ou que tenha encerrado a sua participação, só terá 
direito à alimentação subsequente, mediante solicitação e autorização da Comissão Técnica. 
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ART. 53 Os alunos deverão estar acompanhados no refeitório ou restaurante, pelo menos, um de seus 
professores/ profissionais de educação física/acadêmicos de educação física ou acompanhantes, os quais 
responderão pela ordem, limpeza e disciplina do local, antes, durante e após as refeições. 
 

ART. 54 Ao término de suas refeições, os participantes deverão depositar os guardanapos, cascas de frutas, 
invólucro, sobra de alimentos e outros nos coletores de lixo. 
 

ART. 55 No refeitório ou restaurante não será permitido o uso de roupas que atentem ao bom costume 
e conceitos morais, bem como jogar bola ou permanecer em suas dependências após as refeições. 
 

ART. 56 A equipe que tiver o primeiro jogo em cada período deverá se apresentar mais cedo ao local de 
refeição, dentro do horário estabelecido para a mesma. 
 

Parágrafo Único - Caso haja alteração no horário do jogo que venha a interferir no horário das 
refeições, o professor responsável deverá avisar ao Coordenador da Alimentação, com antecedência. 

 

ART. 57  O horário sugerido para as refeições será: 
• CAFÉ - das 06h30 às 08h30 
• ALMOÇO - das 11h00 às 14h00 
• JANTAR  - das 17h30 às 20h30 
 

Parágrafo Único - Por solicitação da Coordenação de Alimentação indicado pelo NRE, o horário das 
refeições poderá ser alterado, desde que não prejudique os demais trabalhos exercidos na cozinha. 
 

SEÇÃO III – DOS ALOJAMENTOS 
 

 

ART. 58 Os participantes deverão levar roupas de banho, material de higiene pessoal (sabonete, creme dental 
e papel higiênico), cobertores, travesseiros, bem como colchonetes (colchões) na Fase Final. 
 

ART. 59 As salas ocupadas deverão ser conservadas em perfeita ordem e limpeza, bem como os sanitários e 
demais dependências utilizadas. 
 

ART. 60 Não é permitido jogar bola nas dependências internas dos alojamentos e/ou outros locais 
impróprios para o mesmo. 
 

ART. 61 Não será permitido aos alunos ou demais membros das delegações fazerem-se acompanhar de 
pessoas estranhas à sua delegação, mesmo familiares, dentro dos alojamentos. Para tanto, as visitas deverão 
ser feitas nos locais de jogos ou em outros lugares. 
 

ART. 62 Os alunos alojados deverão recolher-se às 22h, e obrigatoriamente estar acompanhados por seus 
responsáveis, e luzes das salas apagadas às 23h. Após este horário deverá ser mantido silêncio dentro das 
dependências dos alojamentos, respeitando o descanso e recuperação física de todos. 
 

ART. 63 Objetos de valor deverão ficar sob guarda dos professores/profissionais de educação física/acadêmicos 
de educação física, acompanhantes ou apoio. A SEED/Paraná Esporte e o município sede não se 
responsabilizam por eventuais perdas. 
 

ART. 64 O professor ou responsável pela delegação deverá ficar de posse das chaves das salas do alojamento. 
Em caso de extravio desta(s), a(s) mesma(s) deverá (ao) ser indenizada(s). Ao final de sua participação, todas 
as chaves deverão ser devolvidas ao responsável pelo alojamento cedido. 
 
ART. 65 O uso do telefone dos estabelecimentos de ensino quando autorizado pela direção, será apenas a 
atendimento de emergência. 
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ART. 66 Equipamentos de som pertencentes aos participantes da competição deverão ser de uso único e 
restrito às suas salas de aula, com decibéis permitidos pela legislação vigente e respeitando os horários de 
descanso dos demais participantes. 
 

SEÇÃO IV – DA COMISSÃO DE ÉTICA ESPECIAL, PERMANENTE E RECURSOS. 

 

ART. 67 As Comissões de Ética Especial e Permanente terão como atribuições analisar e emitir decisões, bem 
como aplicar as penalidades previstas no Código de Ética, sobre situações que contrariarem os princípios 
norteadores e/ou o Regulamento. Os princípios norteadores são: Educação, Responsabilidade, Cooperação, 
Integração, Participação e Inclusão Social. 
 

ART. 68 A Comissão de Ética Especial terá caráter legal, a partir da data de sua instalação que se dará no dia 
do Cerimonial de Abertura até o término da apreciação de todas as ocorrências da fase e se reunirá em local a 
ser definido pela CCO. 

 

Parágrafo Único - As sessões serão públicas e deverão contar com a presença de todos os envolvidos 
no ocorrido, após convocação e citação dos mesmos. 

 

ART. 69 Os relatos de ocorrências que contrariarem os princípios e/ou o Regulamento deverão ser 
encaminhados às Comissões de Ética Especial ou Permanente, através da Comissão Técnica de cada etapa do 
67º JEPS. 
 

ART. 70 As decisões emitidas pelas Comissões de Ética Especial e Permanente, definir-se-ão por votação entre 
seus membros.  Estas serão encaminhadas à Comissão Técnica que, por sua vez, poderá adotar o(s) seguinte(s) 
procedimento(s): 

I. Divulgar a decisão da Comissão de Ética, entre as delegações participantes do 67º JEPS, através de 
documento oficial, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

II. Reunir-se com o(s) envolvido(s) no intuito de promover orientações visando a não repetição do 
fato;  

III. Outros a serem definidos em comum acordo com a respectiva Comissão de Ética. 
 

ART. 71 Todos os casos apresentados à Comissão de Ética Especial, em qualquer uma das fases dos jogos, 
deverão ser decididos até o encerramento da mesma. Caso não seja possível, deverá ser encaminhado para o 
Presidente da Comissão de Ética Permanente com a devida fundamentação. 
 

SEÇÃO V – DOS PROCEDIMENTOS 

 
 

ART. 72 Compete à equipe pedagógica dos estabelecimentos de ensino orientar a direção e profissionais de 
Educação Física quanto à participação ou não de alunos atletas que não estejam comprometidos com a vida 
escolar. 
 

ART. 73 Os Professores/Profissionais de Educação Física/Acadêmicos de Educação Física responsáveis pelas 
equipes deverão entregar à arbitragem, quando solicitado, antes do início de cada jogo, os seus documentos 
e de seus alunos para que possam ser feitas as devidas conferências. A ausência de documentação 
impossibilita a participação na disputa. 

 

Parágrafo Único - Será permitida a participação de alunos atletas da Categoria 15 a 17 anos chegarem 
ao local do jogo após o início da partida, desde que apresentem a documentação exigida no Art. 27. 
Na Categoria de 12 a 14 anos para o início da partida deverá ser respeitado o número mínimo de 
inscritos de acordo com o regulamento técnico específico de cada modalidade. 

 
ART. 74 A vestimenta dos Professores/Profissionais de Educação Física/Acadêmicos de Educação Física 
responsáveis das equipes será no mínimo, camiseta, bermuda e tênis. É expressamente proibida a 
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permanência calçando chinelos ou sandálias no banco de reservas. Evitar a entrada nos locais de competição 
(quadra) com calçados que possam vir a causar danos nos pisos. 
 

ART. 75 Todos os estabelecimentos de ensino participantes deverão utilizar uniformes para as disputas. 
Preferencialmente, deverá constar o nome de seu estabelecimento de ensino ou município na camiseta, 
para efeito de identificação pelo público e mídia. A organização dos jogos sugere que cada estabelecimento 
de ensino tenha a sua disposição 02 jogos de uniformes, sendo um de cor clara e outro de cor escura já 
contendo o nome do Estabelecimento de Ensino e o nome do Município a que pertence para melhor 
visualização do publico. 

 

Parágrafo Primeiro - Para efeito deste artigo, consideram-se peças de uniforme, camisas e calções da 
mesma cor, para identificação junto à mesa de controle do jogo. 
 

Parágrafo Segundo - Será expressamente proibido o uso de uniformes com patrocínio de políticos e/ou 
candidatos, cigarros, bebidas alcoólicas ou similares. 
 

Parágrafo Terceiro – Conforme regra de cada modalidade utilizar braçadeira ou tarja que identifique o 
capitão da equipe. 
 

Parágrafo Sexto - As equipes poderão utilizar-se de uniformes de clubes, autarquias, fundações ou 
patrocinadores, onde preferencialmente conste o nome do município ou do estabelecimento de 
ensino.  

 

ART. 76 Caso as equipes possuam uniformes com cores semelhantes, será realizado um sorteio para definir 
qual das equipes deverá mudar o uniforme. O tempo para a troca dos uniformes será de 20 minutos. 

 

Parágrafo Primeiro - Quando o estabelecimento de ensino do município sede for uma das equipes, 
este deverá trocar o uniforme. 
 

Parágrafo Segundo - O início da contagem dos 20 minutos se dará no momento que o árbitro encerrar 
o sorteio com os capitães das equipes. 
 

Parágrafo Terceiro - Para o 1º jogo de cada período, o início da contagem dos 20 minutos previstos no 
caput deste artigo, se dará no momento em que terminarem os 15 minutos de tolerância. 

 

ART. 77 Para as modalidades em que há o aquecimento no local de competição, somente será permitido para o 
primeiro jogo de cada período, desde que as equipes cheguem com 30 minutos de antecedência da hora 
estipulada em Boletim Oficial. As demais equipes deverão fazê-lo fora da quadra. 

 

Parágrafo Único - Não serão fornecidas, pela organização, bolas para o aquecimento das equipes. 
 

ART. 78 Para evitar acidentes, os professores deverão orientar seus alunos no sentido de não usarem 
correntes, anéis, brincos e outros objetos durante a realização das partidas. Por solicitação da arbitragem os 
mesmos deverão retirar esses adereços/enfeites. 
 

ART. 79 Será obrigatório seguir o protocolo de cada modalidade para a entrada na quadra e ao término das 
partidas, as equipes deverão se confraternizar. 
 

ART. 80 As equipes e atletas classificados e convocados para representar o Estado do Paraná nos Jogos 
Escolares Brasileiros de 12-14 anos, Jogos da Juventude 15-17 anos e Paralimpíadas, estarão sujeitas aos 
Regulamentos específicos dos referidos eventos. 
 

ART. 81 Todo o material esportivo a ser utilizado em eventos da SEED/Paraná Esporte, obedecerá à orientação 
da comunidade e ao princípio da economicidade. No processo de aquisição e de distribuição deste material, 
haverá uma supervisão dos agentes profissionais da SEED/Paraná Esporte, não sendo aceito nenhuma 
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intervenção de entidades que buscam determinadas marcas, em prejuízo de outras. 
 

ART. 82 O Transporte oferecido pela SEED/Paraná Esporte na Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná será 
preferencialmente para os atletas e técnicos dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual. 
 

ART. 83  No Cerimonial de Abertura não será permitido aos atletas das delegações participarem do desfile com 
boné e chinelos. 
 

ART. 84 Os casos omissos deste Regulamento serão solucionados pela SEED/Paraná Esporte buscando-se 
soluções que se harmonizem com o sistema legal adotado pelo presente Regulamento. 
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REGULAMENTO TÉCNICO - MODALIDADES ESPORTIVAS 
 
 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL 

 
1. A Competição de Basquetebol será realizada de acordo com as regras oficiais da FIBA adotadas pela 
Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB), salvo o estabelecido neste Regulamento.  

 
2. A Categoria 12 a 14 anos e 15 a 17 anos obedecerá aos seguintes critérios: 

2.1. O tempo de jogo do 15 a 17 anos será de 40 minutos cronometrados é dividido em quatro quartos 
de 10 minutos cada um; 
2.2. O tempo de jogo do 12 a 14 anos será de 32 minutos cronometrados é dividido em quatro quartos 
de 08 minutos cada um; 
2.3. Entre o 1º e 2º e entre 3º e 4º quartos, haverá um intervalo de 01 minuto, e entre o 2º e 3º quartos, 
o intervalo será de 05 minutos; 
2.4. Em caso de empate no tempo regulamentar, far-se-á um período extra de 5 minutos 
cronometrados; 
2.5. Persistindo o empate, serão acrescidos tantos períodos extras de 5 minutos cronometrados, até que 
se conheça o vencedor.  
2.6. O sistema de marcação ficará e critério do técnico da equipe durante todo o jogo.  

 
3. Desqualificação da Partida (GD)  

3.1. Quando um ou mais alunos-atletas forem desqualificados por cometer 02 (duas) faltas 
antidesportivas ou 02 (duas) faltas técnicas ou com 01 (uma) falta antidesportiva e 01 (uma) falta 
técnica a equipe poderá fazer substituições desses alunos-atletas desqualificados.  

 
4. As equipes deverão usar uniformes com números de (0-00) zero ou zero/zero, um a noventa e nove (1-99) 
na frente e nas costas, seguindo a regra oficial adotada pela CBB. 

 
5. Tênis e meias (todas as meias da mesma cor ou cores).  

 
6. A bola utilizada será a específica para cada sexo, conforme regra da modalidade, oferecidas pela 
organização. 

 
7. Para os Jogos Escolares Brasileiros 12 a 14 anos ficará sob a responsabilidade do estabelecimento de ensino 
providenciar uniformes dos alunos para de acordo com as regras da modalidade e as especificações 
obrigatórias contidas no Regulamento Geral e Especifico de cada competição, para o 15 a 17 anos a 
responsabilidade será da SEED/Paraná Esporte. 
 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/PARANÁ ESPORTE. 

 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS 

1. Critério de convocação da Equipe e Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares 
Brasileiros. 

1.1. Será convocada a Equipe, Técnico e Assistente Técnico Campeão dos 67º JEPS – Fase Final, por 
categoria e sexo de acordo com o número de atletas permitido no Regulamento Geral dos Jogos 
Escolares Brasileiros. Sendo 12 atletas por sexo e 02 técnicos por sexo. 
1.2 Em caso de desistência da Equipe/Técnico Campeão convida-se a Vice-Campeã e assim 
sucessivamente.  
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  
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1.4.1. Portanto se o Estabelecimento de Ensino inscreveu para a Fase Final dos Jogos Escolares um 
professor que não tenha o devido registro no CREF, poderá indicar outro professor/técnico para 
acompanhar sua equipe desde que tenha participado oficialmente dos 67º JEPS – Fase Final.  
1.4.2. O professor/técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não 
poderá estar com prazo de validade vencido. 
 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA O JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS 

 
1. Critério de convocação do Técnico e Seleção para representar o Estado do Paraná nos Jogos da Juventude: 

 
1.1. A equipe técnica da Supervisão do Esporte Escolar da Paraná Esporte juntamente com o técnico da 
equipe campeã terão autonomia convocar atletas  de  mais  de  uma instituição de ensino pública e/ou 
privada para a formação da seleção que representará o estado do Paraná . A equipe será composta de 
até 09 atletas. 
1.2. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.3. O Regulamento dos Jogos da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.3.1.  O técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não poderá estar 
com prazo de validade vencido. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL 

 
1. A Competição de Futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da FIFA para a modalidade, adotada 
pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), salvo o estabelecido neste Regulamento. 
 
2. PARA ALUNOS DO ENSINO REGULAR 

2.1.  A Categoria 12 a 14 anos e 15 a 17 anos obedecerá aos seguintes critérios: 
2.1.1. O tempo de jogo do 15 a 17 anos será de 40 minutos cronometrados divididos em dois 
tempos de 20 minutos cada um, com intervalo de 10 minutos. 
 
2.1.2. O tempo de jogo do 12 a 14 anos será de 30 minutos cronometrados, divididos em dois 
tempos de 15 minutos com intervalo de 05 minutos. 
2.1.3. A bola a ser utilizada para o sexo masculino e feminino será a da categoria adulta, fornecida 
pela organização do evento. 

 
2. A bola a ser utilizada para o sexo masculino será da categoria adulto e para o feminino será a da categoria 
infantil, fornecidas pela organização do evento. 
 
3. Controle dos cartões vermelhos será de inteira responsabilidade dos Estabelecimentos de Ensino.  
 
4. O Cartão amarelo na partida não será cumulativo, tendo efeito somente na partida. 

4.1  Estará automaticamente suspensa da partida subsequente à pessoa física que for expulsa ou 
receber 02 (dois) cartões amarelos no mesmo jogo.  
4.2.  Não se aplica o disposto neste artigo, se antes da partida subsequente a pessoa física for 
absolvida pela Comissão de Ética, desde que conste o não cumprimento da suspensão automática no 
termo de decisão do respectivo processo disciplinar, nos termos da legislação desportiva vigente. 
4.3.  Para fins do disposto neste artigo entende-se por partida subsequente a ocorrente na mesma 
competição e no ano específico correspondente. 

 
5. No caso em que a fase for disputada em eliminatória simples e/ou a fase final for cruzamento olímpico e, 
no tempo regulamentar o jogo terminar empatado, aplicar-se-á o seguinte: 

5.1.  Serão efetuadas cobranças de 03 tiros livres diretos da marca do pênalti, de forma alternada, 
por alunos distintos e que tenham participado do jogo; 

5.2.  Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de 01 tiro livre direto da marca do 
pênalti, alternadamente, por alunos diferentes, que tenham participado da partida até que haja um 
vencedor. 

 

6. É obrigatório o uso de caneleiras pelos alunos. 
 

7. Para os Jogos Escolares Brasileiros 12 a 14 anos ficará sob a responsabilidade do estabelecimento de 
ensino providenciar uniformes dos alunos para de acordo com as regras da modalidade e as especificações 
obrigatórias contidas no Regulamento Geral e Especifico de cada competição, para o 15 a 17 anos a 
responsabilidade será da SEED/Paraná Esporte. 
 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/PARANÁ ESPORTE. 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS 

 

1. Critério de convocação da Equipe e Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares 
Brasileiros. 

1.1. Será convocada a Equipe, Técnico e Assistente Técnico Campeão dos 67º JEPS – Fase Final, por 
categoria e sexo de acordo com o número de atletas permitido no Regulamento Geral dos Jogos 
Escolares Brasileiros. Sendo 12 atletas por sexo e 01 técnico 01 assistente técnico por sexo. 
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1.2 Em caso de desistência da Equipe/Técnico Campeão convida-se a Vice-Campeã e assim 
sucessivamente.  
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.4.1. Portanto se o Estabelecimento de Ensino inscreveu para a Fase Final dos Jogos Escolares um 
professor que não tenha o devido registro no CREF, poderá indicar outro professor/técnico para 
acompanhar sua equipe desde que tenha participado oficialmente dos 67º JEPS – Fase Final.  
1.4.2. O professor/técnico deverá estar portando sua cédula de identidade profissional, e a mesma 
não poderá estar com prazo de validade vencido. 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS PARA O JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS 

 

2. Critério de convocação do Técnico e Seleção para representar o Estado do Paraná nos Jogos da Juventude: 
 

1.1  A equipe técnica da Supervisão do Esporte Escolar da Paraná Esporte juntamente com o técnico da 
equipe campeã terão autonomia convocar atletas  de  mais  de  uma instituição de ensino pública e/ou 
privada para a formação da seleção que representará o estado do Paraná . A equipe será composta de 
até 09 atletas. 
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.4.1. O técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não poderá estar 
com prazo de validade vencido. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL 
 

1. A Competição de Handebol será realizada de acordo com as regras oficiais da IHF adotada pela 
Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), salvo o estabelecido neste Regulamento. 
 
2.  A Categoria 15 a 17 anos obedecerá aos seguintes critérios: 

2.1.  As equipes poderão inscrever até 14 atletas; 
2.2.  O tempo de jogo será de 50 minutos corridos divididos em dois tempos de 25 minutos cada, com 
intervalo de 10 minutos; 
2.3.  A bola utilizada será de tamanho Adulto Masculino para o sexo masculino e do tamanho Adulto 
Feminino para o sexo feminino, oferecidas pela organização do evento. 

 
3.  A Categoria 12 a 14 anos obedecerá aos seguintes critérios: 

3.1.  As equipes poderão inscrever até 14 atletas; 
3.2.  A bola utilizada será do tamanho Adulto Feminino para o masculino e do tamanho Infantil para o 
feminino. 
3.3.  O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos corridos divididos em dois tempos de 20 (vinte) 
minutos com intervalo de 10 (dez) minutos entre ambos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) 
minutos cada, com intervalo de 01 (um) minuto entre o 1º e 2º quarto. 
3.4.  Em cada quarto de jogo, que serão controlados pela equipe de arbitragem, as equipes deverão 
adotar os seguintes tipos de marcação: 

3.4.1. No 1º quarto será obrigatória à marcação individual na sua meia quadra de defesa podendo a 
critério do técnico fazer a marcação individual na quadra toda de jogo (mesmo quando a equipe 
tiver algum jogador excluído), sendo que o goleiro da equipe que estiver atacando só poderá atuar 
na sua própria meia-quadra de defesa, a equipe não poderá atacar com 7 jogadores de linha, a 
interceptação da bola fica liberada em qualquer parte da quadra e em qualquer situação, fica 
liberado o goleiro para o jogo livremente ao sair da área de gol participando em qualquer situação 
de jogo. Não será necessária a marcação individual dos jogadores que ficarem parados na sua meia 
quadra de ataque, sem participação ativa no jogo em busca do gol. Fica estabelecido que a 
aplicação da Regra com relação ao atendimento do Jogador em quadra só será aplicada a partir do 
segundo tempo do jogo.  
3.4.2. No 2º quarto e 3º quarto será obrigatória a marcação com defesa em duas linhas, não 
podendo ter nenhum tipo de marcação individual. 
3.4.3. No 4º quarto, o sistema de marcação será de acordo com o técnico da equipe (qualquer 
sistema defensivo). 
3.4.4. No 2º e 3º quartos, quando uma equipe tiver algum jogador excluído, a mesma deverá 
manter duas linhas de defesa. 

3.5 Atendimentos em quadra ao jogador – fica Estabelecido que essa mudança da Regra não se aplique 
nos 02 (dois) primeiros quartos de jogo. 
3.6 Não haverá  o  s istema de  subst i tuição  obr igatór ia  na  categor ia  12  a  14  anos .  
Segue regulamento  of ic ia l  da  moda l idade.  
 

4. No caso em que a fase for disputada em eliminatória simples e/ou a fase final for cruzamento olímpico e 
no tempo regulamentar o jogo terminar empatado, aplicar-se-á o seguinte: 

4.1.  Prorrogações em dois tempos de 05 minutos sem intervalo; 
4.2.  Persistindo o empate, haverá 05 cobranças alternadas de 07 metros, por alunos diferentes, que 
participaram da partida; 
4.3.  Persistindo o empate, continuará a cobrança alternada de 07 metros, até desempatar, pelos 
demais alunos que compõe a equipe. 

 
 

 
 

5. Para os Jogos Escolares Brasileiros 12 a 14 anos ficará sob a responsabilidade do estabelecimento de ensino 
providenciar uniformes dos alunos para de acordo com as regras da modalidade e as especificações 
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obrigatórias contidas no Regulamento Geral e Especifico de cada competição, para o 15 a 17 anos a 
responsabilidade será da SEED/Paraná Esporte 

 

6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/Paraná Esporte. 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS - O JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS 

 

1. Critério de convocação da Equipe e Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares 
Brasileiros. 

1.1. Será convocada a Equipe, Técnico e Assistente Técnico Campeão dos 67º JEPS – Fase Final, por 
categoria e sexo de acordo com o número de atletas permitido no Regulamento Geral dos Jogos 
Escolares Brasileiros. Sendo 14 atletas por sexo e 01 técnico 01 assistente técnico por sexo. 
1.2 Em caso de desistência da Equipe/Técnico Campeão convida-se a Vice-Campeã e assim 
sucessivamente.  
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.4.1. Portanto se o Estabelecimento de Ensino inscreveu para a Fase Final dos Jogos Escolares um 
professor que não tenha o devido registro no CREF, poderá indicar outro professor/técnico para 
acompanhar sua equipe desde que tenha participado oficialmente dos 67º JEPS – Fase Final.  
1.4.2. O professor/técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não 
poderá estar com prazo de validade vencido. 
 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS TÉCNICOS E ATLETAS - JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS 

1.Critério de convocação do Técnico e Seleção para representar o Estado do Paraná nos Jogos da 
Juventude:. 
 

1.1  A equipe técnica da Supervisão do Esporte Escolar da Paraná Esporte juntamente com o técnico da 
equipe campeã terão autonomia convocar atletas  de  mais  de  uma instituição de ensino pública e/ou 
privada para a formação da seleção que representará o estado do Paraná . A equipe será composta de 
até 11 atletas. 
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  
1.4.1.  O técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não poderá estar com 
prazo de validade vencido. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL 

1. A Competição de Voleibol será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação Internacional de 
Volleyball (FIVB) adotadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), salvo o estabelecido neste 
Regulamento. 
 

2. A altura da rede obedecerá: 
2.1.  Categoria 12-14 anos: Masculina – 2,35m; Feminina – 2,20m. 
2.2.  Categoria 15-17 anos: Masculina – 2,43m; Feminina – 2,24m; 

 

3. A Categoria 12-14 anos obedecerá: 
3.1.  As equipes deverão ter até 12 alunos inscritos na competição.  
3.2.  Não será permitida a utilização de jogador na função de líbero em nenhuma fase da competição. 
3.3.  Não haverá o sistema de substituição obrigatória. Mantêm as regras oficiais da modalidade. 

 

4.  O formato dos jogos obedecerá ao seguinte: 
4.1.  Todos os jogos serão realizados em melhor de 02 sets vencedores; 
4.2.  Serão realizados melhor de 03 sets vencedores, os jogos da final na decisão de 1º e 2º lugares. Na 
decisão de 3º e 4º lugares a disputa será de 02 sets vencedores. 
4.3.  A bola utilizada será a oferecida pela organização do evento. 

 

5. Para os Jogos Escolares Brasileiros 12 a 14 anos ficará sob a responsabilidade do estabelecimento de ensino 
providenciar uniformes dos alunos para de acordo com as regras da modalidade e as especificações 
obrigatórias contidas no Regulamento Geral e Especifico de cada competição, para o 15 a 17 anos a 
responsabilidade será da SEED/Paraná Esporte. 

 

6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/PARANÁ ESPORTE. 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E  TÉCNICOS  -  JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS  

1. Critério de convocação da Equipe/Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares 
Brasileiros. 

1.1. Será convocada a Equipe/Técnico e Assistente Técnico Campeão dos 67º JEPS – Fase Final, por 
categoria e sexo de acordo com o número de atletas permitido no Regulamento Geral dos Jogos 
Escolares Brasileiros. Sendo 12 atletas por sexo e 02 técnicos por sexo. 
1.2 Em caso de desistência da Equipe/Técnico Campeão convida-se a Vice-Campeã e assim 
sucessivamente.  
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.4.1. Portanto se o Estabelecimento de Ensino inscreveu para a Fase Final dos Jogos Escolares um 
professor que não tenha o devido registro no CREF, poderá indicar outro professor/técnico para 
acompanhar sua equipe desde que tenha participado oficialmente dos 67º JEPS – Fase Final.  
1.4.2. O professor/técnico deverá estar portando sua cédula de identidade profissional, e a mesma 
não poderá estar com prazo de validade vencido. 
 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS - JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS 

3. Critério de convocação do Técnico e Seleção para representar o Estado do Paraná nos Jogos da Juventude: 
1.1  A equipe técnica dos Jogos  Escolares do Paraná juntamente com o técnico da equipe campeã terão 
autonomia para convocar atletas  de  mais  de  uma instituição de ensino pública e/ou privada para a 
formação da seleção que representará o estado do Paraná . A equipe será composta de até 09 atletas. 
1.3. Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
1.4. O Regulamento dos Jogos  da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF.  

1.4.1.  O técnico deverá portar sua cédula de identidade profissional, e a mesma não poderá estar 
com prazo de validade vencido. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VÔLEI DE PRAIA 

 

1. O Campeonato de Vôlei de Praia será regido pelas regras em vigor no país da CBV - Confederação Brasileira 
de Voleibol, obedecendo às normas contidas neste Regulamento.  
 

2. A Categoria “15 a 17 anos” obedecerá ao seguinte: 
2.1.  Serão disputados na categoria dupla: masculino e feminino; 
2.2.  Cada estabelecimento de ensino poderá inscrever 03 alunos por classe e sexo, sendo que a 
definição da dupla dar-se-á no início de cada jogo não podendo fazer substituições durante a partida. 
2.3.  A altura da rede: Masculina – 2,43m e Feminina - 2,24m. 

 

3. A Categoria “12 a 14 anos” obedecerá ao seguinte: 
3.1.  Serão disputados na categoria dupla: masculino, feminino. 
3.2.  Cada estabelecimento de ensino poderá inscrever 03 alunos por classe e sexo, sendo que a 
definição da dupla dar-se-á no início de cada jogo não podendo fazer substituições durante a partida. 
3.3.  A altura da rede: Masculina – 2,35m e Feminina - 2,20m. 

 

4. A bola utilizada será a oferecida pela organização do evento. 
 

5. Os alunos devem ser inscritos, através da Ficha de Confirmação de Alunos, conforme o estabelecido 
nos Art. 23 e 24.  
 

6. A forma de disputa e os jogos da Final serão conforme o Regulamento Técnico.  
 

7. Na Fase Final  -  Os jogos serão realizados em melhor de 02 sets vencedores de 21 pontos (ponto por 
rally) sem ponto limite, em caso de necessidade de realização do 3º set o mesmo será disputado até 15 
pontos, conforme regra da modalidade. Na decisão de 3º e 4º lugares a disputa será em um set único de 21 
pontos (ponto por rally) sem ponto limite. 
 

9. Para os Jogos Escolares Brasileiros 12 a 14 anos ficará sob a responsabilidade do estabelecimento de ensino 
providenciar uniformes dos alunos para de acordo com as regras da modalidade e as especificações 
obrigatórias contidas no Regulamento Geral e Especifico de cada competição, para o 15 a 17 anos a 
responsabilidade será da SEED/Paraná Esporte 

 

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da SEED/Paraná Esporte no evento. 
 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS. 

 

1. Critério de convocação dos Atletas para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros; 
1.1.  Equipe Campeã da Fase Final dos Jogos Escolares do Paraná, por sexo de acordo com o número de 
atletas permitido no Regulamento Geral da competição. Em caso de desistência da Equipe Campeã 
convida-se a Vice-Campeã e assim sucessivamente. 
1.2.  Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
 

2. Critério de convocação do Técnico para representar o Estado do Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros; 
2.1.  Técnico 1 - Técnico da equipe Campeã no masculino 
2.2.  Técnico 2 - Técnico da equipe Campeã no feminino 
2.2.  O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 
 

CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS - JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS. 
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1. Critério de convocação dos Atletas para representar o Estado do Paraná na Etapa Nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude; 

1.1.  Equipe Campeã dos 67º JEPS – Fase Final, por  sexo de acordo com o número de atletas permitido 
no Regulamento Geral da competição. Em caso de desistência da Equipe Campeã convida-se a Vice-
Campeã e assim sucessivamente. 
1.2.  Os atletas convocados deverão estar fisicamente aptos para integrar a Delegação do Estado do 
Paraná. 
 

2. Critério de convocação do Técnico para representar o Estado do Paraná na Etapa Nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude; 

2.1.  01 Técnico das equipes Campeãs no masculino ou no feminino do JEPS, através da apresentação de 
Curriculum em competições esportivas Estaduais e Nacionais na modalidade do Vôlei de Praia, e será 
analisado pela Coordenação dos 67º JEPS/Federação de Voleibol do Paraná. 
2.2.  O Regulamento dos Jogos da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 
sem registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 
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REGULAMENTO TÉCNICO 
 

 
DAS FORMAS DE DISPUTA: 

  
C) FASE FINAL – Será disputado pelo sistema de Eliminatória Simples em Chave Única de no máximo 08 
equipes por categoria/sexo. 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


