
 

 

3º TORNEIO INTEGRAÇÃO ESPORTIVA FDV / 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

MODALIDADE:                  (    ) FUTSAL                                      (    ) VOLEIBOL MISTO 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE: ___________________________________________________CEL: (   )_____________ 

E-MAIL DO RESPONÁVEL PELA EQUIPE ________________________________________________________________________ 

 

NOME LETRA LEGÍVEL  

NÃO ACEITAREMOS INSCRIÇÕES COM RASURAS 
MATRÍCULA CURSO ASSINATURA 

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

8-    

9-    

10-    



 

 

  

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

1. A ficha deverá ser preenchida de forma legível, letra de forma, preferencialmente, e deverá constar assinatura de todos os 

participantes inscritos.  

2. Para a modalidade FUTSAL a ficha deverá ser entregue com no mínimo 7 inscritos, podendo participar até 10 jogadores por equipe. 

3. Para a modalidade Voleibol a ficha deverá ser entregue com no mínimo 6 inscritos, sendo 3 homens e 3 mulheres, podendo participar até 

10 jogadores por equipe.   

4. Após a inscrição poderá ser realizada a complementação da equipe, acrescentando jogadores até no dia 01 de novembro. Para tanto 

basta procurar os alunos Caroline Novais e/ou Jefferson Vieira.  

5. Antes da entrega da ficha de inscrição na tesouraria, o responsável pela equipe de posse deste documento, deverá procurar os alunos 

Caroline Novais e/ou Jefferson Vieira para que seja realizada a conferência e o recebimento dos alimentos. 

6. Assim, cada equipe participante deverá doar 5kg de alimento não perecível (sal; café; açúcar; arroz; feijão; óleo; macarrão; farinha; 

leite em pó) que será doado para a Creche São João Batista (Viçosa/MG).  

7. Uma vez liberada a inscrição, a entrega da ficha de inscrição deverá ser realizada na tesouraria que se responsabilizará apenas por 

receber a ficha e o valor da taxa de inscrição de R$50,00 (cinquenta reais) por equipe participante. 

8. Os participantes deverão possuir todos os materiais necessários para a prática de ambas as modalidades da competição.  

9. O Congresso Técnico para esclarecimento do regulamento e sorteio de definição do sistema de disputa ocorrerá na terça-feira 

05/11/2019 às 20:30h na sala 8, sendo permitido a participação apenas do representante de cada equipe.  

Qualquer dúvida procure os alunos ou professora responsável (Kátia Josiany Segheto) pelo evento.  

Desde já agradecemos a participação e desejamos ótima competição a todos! 

 

 


