
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Plano de Trabalho: Comissão Esportiva - 2018

CÂMPUS

VOTUPORANGA

Calendário de Reuniões

As reuniões serão realizadas às quartas-feiras, às 14:00 horas. Nos meses de Março, Abril e Agosto
as reuniões serão quinzenais, nos demais meses as reuniões serão mensais, o que não exclui a
necessidade de marcar reuniões extraordinárias, caso seja necessário.

Quadro 1-Cronograma de Reuniões '' '

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
07 04 16 13 25- 01 26 24 21 ' 05
21 18 15 „

Planejamento, organização e apoio aos eventos esportivos eomo:

Quadro 2 - Eventos Esportivos

Evento Público Alvo Data
Festival Esportivo Alunos dos cursos Integrados 06 a 10 de agosto de 2018

Jogos Interclasses Alunos dos cursos Superiores- e alunos dos
cursos Técnicos noturno •

13 a 24 de agosto de 2018

Torneios e/ou

campeonatos

Alunos dos cursos Integrados, Superiores,
Técnicos Noturnos e Servidores.

Sábados Letivos do 2o

Semestre: 25/08, 29/09,

• 27/10 e 24/11

Torneios e/ou

campeonatos

Interescolas

Alunos Integrados A ser definida

Açõesa curto prazo:

. Estudar a concepção do esporte no contexto escolar e suas diferentes possibilidades de
manifestações: esporte educacional, esporte escolar e esporte lazer;

. Analisar, adequar e propor novas, políticas de utilização da quadra poliesportiva para a
comunidade interna e externa do câmpus;

. Analisar e estudar o regulamento da atuação das Atléticas em conjunto com alunos que
atualmente representam Atlética do câmpus Votuporanga;



Ações a médio e longo prazo:

• . Planejar e organizar oseventos esportivos propostos no quadro 2;

. Organizar equipes esportivas formadas por alunos dos cursos integrados para representar o
câmpus Votuporanga em eventos externos;

. Apoiar, dentro das possibilidades da comissão esportiva, o Grêmio Estudantil na realizaçãode
eventos esportivos nocâmpus.Votuporanga;

. Apoiar, dentro das possibilidades da comissão esportiva, a Atlética em eventos esportivos
internos e externos ao câmpus Votuporanga;

. Apoiar e incentivar, dentro das possibilidades da comissão esportiva, a participação dos alunos
do câmpus Votuporanga nos Jogos dos Institutos Federais, etapas regional e nacional;

. Aproximar e intermediar ações entre a Atlética e o Grêmio Estudantil;

. Pesquisar quais modalidades esportivas os alunos dos cursos superiores e dos cursos técnicos
noturnos se interessam, com objetivo de auxiliar o planejamento e a organização dos Jogos
Interclasses; •'*

. Verificar as possibilidades de realização de torneios e/ou campeonatos esportivos aos sábados
letivos no segundo semestre de 2018.

Votuporanga, 07 de março de 2018.
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