
 

EDITAL 51.2019 

 

CAMPEONATO DE ATLETISMO - INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS           

CAMPUS INCONFIDENTES 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: Torneio de Atletismo IFSULDEMINAS. 

 

Organizadores: Grêmio Estudantil e projeto ATLETA IF. 

 

Execução: 02/10/2019 e 09/10/2019. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO EVENTO: 

 

Participantes: Alunos matriculados no IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e Escola          

Estadual Felipe dos Santos. Além, de indivíduos da comunidade externa. 

 

Sexo: Masculino ou feminino. 

 

Local: Pista de atletismo do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes. 

 

Data:  02/10/2019 e 09/10/2019. 

 

Opções de testes: 

 

Velocidade …………………… 100 metros rasos. 

Velocidade …………………… 200 metros rasos. 

Velocidade …………………… 400 metros rasos. 

Velocidade …………………… revezamento 4x100. 

Resistência ……………………1500 metros. 

Força …………………………..Lançamento de dardo. 

Força……………………………Arremesso de peso. 



 

 

3. OBJETIVOS: 

 

GERAL: 

Organizar, executar, promover inclusão social e realizar o torneio de atletismo com            

participação competitiva dos estudantes do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e da           

comunidade externa. 

ESPECÍFICOS: 

 

· Ter uma experiência na prática. 

· Incentivar a participação em eventos. 

 

4. JUSTIFICAÇÃO 

 

Atletismo é um esporte de gestos atávicos, atrelado a aspectos históricos e em             

permanente evolução. Devido ao seu status como esporte base e à natureza de seus              

gestos, facilita a riqueza motora e a prática do mesmo. 

 

A organização de um evento esportivo exige muito empenho e responsabilidade,           

onde está sendo feito o trabalho de planejamento, organização e execução de uma             

atividade esportiva, como requisito final de avaliação, onde os alunos do Grêmio            

Estudantil e alunos do Projeto desempenham o papel de organizadores e facilitam a             

preparação daqueles que competem. 

 

O campeonato de atletismo IFSULDEMINAS estará sob a coordenação do diretor           

de Esportes Felipe Portela e Professor Hanaydson Limeira. 

 

5. GERAL 

 

- Alunos deverão realizar inscrições no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScARBxSaQtvSoUNPFAVW1Je-1pXioHmxyIT

6sAt3v0qCN50nA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScARBxSaQtvSoUNPFAVW1Je-1pXioHmxyIT6sAt3v0qCN50nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScARBxSaQtvSoUNPFAVW1Je-1pXioHmxyIT6sAt3v0qCN50nA/viewform


 

 

- Os integrantes do grêmio voz ativa serão os responsáveis pelas atividades esportivas             

dirigidas. 

 

- O investimento no evento é um produto a pedido dos estudantes. 

 

- Os participantes devem estar matriculados no IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes           

ou na Escola Estadual Felipe dos Santos e caso seja da comunidade externa deve              

possuir no máximo 18 anos. 

 

- Cada atleta tem o direito de escolher duas modalidades para participar. 

 

- A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa de inscrição no valor de                

R$3,00 que deverá ser feita a algum integrante do grêmio ou ao diretor da Escola               

Estadual Felipe dos Santos.  

 

- A taxa de inscrição deverá ser paga de maneira exata para não haver dificuldades em                

relação aos trocos. 

 

- O período de inscrição dos participantes será até o dia 27/09/2019 

 

- Premiação: Medalhas de 1° lugar, 2° lugar e 3° lugar. 

 

- Mudanças e novas informações relacionadas ao evento e a esse edital, caso ocorra,              

serão emitidas através do instagram do grêmio estudantil voz ativa. 

 

 


