
 

NOTA OFICIAL 04/2022 

 

Goiânia, 09 de maio de 2022. 

 

1) Para as Fases Regionais dos Jogos Escolares Estudantis do Estado de Goiás: 

 

a) Reforça-se o que está registrado nos seguintes itens do Regulamento Geral dos Jogos 

Estudantis do Estado de Goiás: 

 

Artigo 16 

II – Classificação e homologação: 

§3º– Todas as homologações das FASES II e III deverão ser encaminhadas juntamente 

com o anexo do boletim/nota oficial, carimbada e assinada pelo Articulador do 

Desporto Educacional comprovando a classificação.  

 

Artigo 21 

 §3º– Nas Fases IV e V é obrigatória a confirmação de participação da equipe durante 

a Reunião Técnica. Na ausência do representante legal da Unidade Escolar, a mesma 

será desclassificada da competição. 

 

b) Ratificação Regulamento Geral dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás para 

atualização de datas: 

 

Artigo 16 

§4º– O prazo de homologação dos estudantes/atletas e equipes classificados da Fase 

III para a fase seguinte no sistema será até dia 10 de maio de 2022.  

 

§5º– O prazo de homologação das equipes das modalidades coletivas classificados da 

Fase IV para Fase V no sistema será até: 

 

17/05/2022 - Regional V - Goiânia 

31/05/2022 – Regional II - Caldas Novas e Regional III - Formosa 

14/06/2022 - Regional I - Rio Verde e Regional IV – Rubiataba. 

 



 

§6º– O prazo para entrega de documentações (Termos de Responsabilidade e Cessão de 

Direitos, com todas as assinaturas) para participação na Fase V – Estadual – Categoria Juvenil 

(exceto a modalidade Karatê) será de 13 a 15 junho de 2022. O cronograma, com a data e 

horário de cada delegação, será encaminhado posteriormente.  

 

c) Especifica-se as datas para o que rege o Artigo 18 do Regulamento Geral dos Jogos 

Estudantis do Estado de Goiás: 

 

Artigo 18 – Serão permitidas até 02 (duas) substituições de estudantes/atletas por 

modalidade e naipe em cada fase do evento, que deverão ser feitas pelo SIG/JEEG’s 

até 7 dias corridos antes do início da respectiva fase. 

 

PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS FASES REGIONAIS: 

Regional I – Rio Verde – até 02/06/2022 

Regional II – Caldas Novas – até 19/05/2022 

Regional III – Formosa – até 19/05/2022 

Regional IV – Rubiataba – até 02/06/2022 

Regional V – Goiânia – Até o Congresso Técnico 

 

d) Altera-se as formas de disputa para jogos e/ou competições das modalidades de Basquetebol, 

Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez contidas no item 4.2, do Artigo 22 do 

Regulamento Geral dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás: 

 

Onde se lê: 

4.2 De 09 a 11 equipes: 

4.2.1 Fase Classificatória: dividida em três grupos (A, B e C) em que as equipes 

jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando–se o primeiro 

colocado de cada grupo; 

4.2.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar–se–á o 1º, 2º 

e 3º lugares; 

 

Leia-se: 

4.2 De 09 a 11 equipes:  



 

4.2.1 Fase Classificatória: dividida em três grupos (A, B e C) em que as equipes 

jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando–se o primeiro 

colocado de cada grupo e o 2º melhor índice técnico.;  

4.2.2 Fase Final:  

O primeiro de cada grupo e o 2º melhor índice técnico dos grupos disputarão de 1º a 

4º lugares como segue:  

4.2.2.1 Jogo 1 – 1º do grupo "A" x 1º do grupo "B";  

4.2.2.2 Jogo 2 – 1º do grupo "C" x 2º melhor IT 

4.2.2.3 Jogo 3 – Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 (Disputa de 3º e 4º 

lugares);  

4.2.2.4 Jogo 4 – Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 – (Disputa de 1º e 2º 

lugares); 

4.2.2.5 Serão utilizados, nessa ordem, os seguintes critérios técnicos para classificar o 

2º melhor índice Técnico: 

 - Nos grupos com maior número de equipes, não serão computados os pontos 

de resultados obtidos no jogo ocorrido com o último colocado de cada grupo, deixando 

todos os grupos com mesmo número de equipes, para posteriormente passar para o o 

próximo item. Caso todos os grupos tenham o mesmo número de equipes passar-se-á 

automaticamente para o próximo item. 

- Será classificado o 2º lugar que tenha maior número de pontos ganhos. 

- Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item anterior, 

passar-se-á aos critérios específicos descritos a seguir, somente para os empatados. 

- Gols Average (dividir os gols pró pelos gols contra nos jogos entre as equipes 

selecionadas na fase. Classifica-se o maior quociente). 

- Gols Pró (gols feitos nos jogos disputados entre as equipes selecionadas na 

fase. Classifica-se o maior número de gols marcados). 

- Gols Contra (gols recebidos nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. 

Classifica-se o menor número de gols sofridos). 

- Saldo de Gols (diferença entre os gols assinalados e os gols sofridos). 

- Sorteio. 

 

e) Altera-se o Artigo 3 do Regulamento Específico da modalidade de Atletismo.  

Cada delegação poderá inscrever até 13 atletas de cada gênero, na categoria juvenil (15 a 17 

anos), desde que sejam os atletas classificados em 1º lugar na respectiva prova.  

 



 

f) Altera-se as orientações contidas no Artigo 11, parágrafo 4º: 

 

Onde se lê: 

§4º– Fica estabelecido pela Organização da competição que o estudante/atleta classificado da fase 

Regional para Estadual utilizará a mesma credencial. Em caso de extravio, segue o procedimento do 

caput deste artigo. 

 

Leia-se: 

§4º– Fica estabelecido pela Organização da competição que o estudante/atleta classificado da fase 

Regional para Estadual NÃO utilizará a mesma credencial.  

 

g) Composição das Equipes que participarão da Fase V: 

Artigo 19  

c) FASE V – Estadual: Poderão participar equipes e estudantes/atletas conforme quadros 

abaixo:  

COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES PARA A FASE V – ESTADUAL – MODALIDADES COLETIVAS 

Modalidades Coletivas 

INFANTO (12 a 14 anos) 

Professor 

JUVENIL (15 a 17 anos) 

Professor TOTAL Fem. Masc. Fem. Masc. 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Basquetebol 10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

Basquetebol  10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

Futsal  10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

Futsal  10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

Handebol  12 14 12 14 02 10 11 10 11 02 54 

Handebol  12 14 12 14 02 10 11 10 11 02 54 

Voleibol  10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

Voleibol  10 12 10 12 02 08 09 08 09 02 46 

TOTAL 84 100 84 100 16 68 76 68 76 16 384 

 

Revogam-se todas as disposições em contrário, inclusive as constantes nos Regulamentos 

Específicos.  

 

h) Altera-se as formas de disputa para a modalidade Voleibol registrada no Regulamento 

Específico do Voleibol, dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás: 

 

Onde se lê: 

Artigo 4 – As partidas serão disputadas melhor de 5 (cinco) sets, sendo os 4 (quatro) primeiros 

de 25 pontos e em caso de empate de sets, o 5º set será de 15 (quinze) pontos. Em caso de 

empate na pontuação, o set só terminará quando uma das equipes alcançar a diferença de 2 

(dois) pontos. 

 



 

Leia-se: 

Artigo 4 – Para as FASES IV e V, durante as etapas classificatórias, as partidas serão 

disputadas melhor de 3 (três) sets, sendo os 2 (dois) primeiros de 25 pontos e em caso de 

empate de sets, o 3º set será de 15 (quinze) pontos. Em caso de empate na pontuação, o set só 

terminará quando uma das equipes alcançar a diferença de 2 (dois) pontos. Nas etapas finais, 

(semifinal e final) as partidas serão disputadas melhor de 5 (cinco) sets, sendo os 4 (quatro) 

primeiros de 25 pontos e em caso de empate de sets, o 5º set será de 15 (quinze) pontos. Em 

caso de empate na pontuação, o set só terminará quando uma das equipes alcançar a diferença 

de 2 (dois) pontos.  

 

i) Inscrição Dirigentes 

As delegações (CRE) que por algum motivo não realizaram o cadastro dos DIRIGENTES 

para as fases Regional e Estadual no SIG/JEEGs, deverão preencher a ficha encaminhada via 

e-mail, realizando as inclusões necessárias e anexando junto à referida ficha a foto de rosto 

(3x4) e documento pessoal, para o e-mail dos jogos: jogos.estudantis@seduc.go.gov.br. 

 

As fichas, documentos e fotos deverão ser organizadas em pastas separadas por dirigente (em 

caso de mais de 1 inscrição). Ex: Pasta – CRE Goiânia, Subpasta – Nome do Dirigente (ficha, 

foto e documento);  

 

Na FASE REGIONAL, cada delegação poderá ser composta pelo quantitativo de dirigentes 

abaixo: 

COMPOSIÇÃO DAS DELEGAÇÕES PARA A FASE IV – REGIONAL 

DELEGAÇÃO 

(estudantes + técnicos) 
OFICIAIS MÉDICO/FISIOTERAPEUTA MOTORISTA 

CHEFE DE 

DELEGAÇÃO 
TOTAL 

Até 49 00 01 01 01 52 

50 a 120 01 01 01 01 124 

131 a 190 02 01 01 01 195 

Acima de 190 03 01 01 01 +196 

 

- Na FASE ESTADUAL, cada delegação poderá ser composta pelo quantitativo de dirigentes 

abaixo: 

FASE V – ESTADUAL: COMPOSIÇÃO DOS DIRIGENTES 

DELEGAÇÃO OFICIAIS 
MÉDICO/ 

FISIOTERAPEUTA 
MOTORISTA 

PROTOCOLO 

COVID 

SUB CHEFE DE 

DELEGAÇÃO 

CHEFE DE 

DELEGAÇÃO 
TOTAL 

ATÉ 50 0 01 01 01 0 01 53 

51 A 150 01 01 01 01 0 01 155 

151 A 250 01 01 01 01 01 01 156 

251 A 350 02 01 01 01 01 01 157 

ACIMA DE 351 03 01 01 01 01 01 +359 

 

mailto:jogos.estudantis@seduc.go.gov.br


 

j) Classificação no Sistema e Homologação 

Classificação no sistema: segue link do Tutorial de como realizar a classificação no Sistema 

de Inscrição e Gestão dos JEEGs - https://www.youtube.com/watch?v=k8Ww6FT3DeY   

 

Homologação das modalidades coletivas: O Articulador de Desporto deverá entrar no 

SIG/JEEGs, alterar o sistema para a Fase Regional, emitir/imprimir o Relatório de Inscritos, 

assinar, escanear e encaminhar para o e-mail dos jogos (jogos.estudantis@seduc.go.gov.br). 

O relatório deverá ser emitido colocando os seguintes filtros:  

*RELATÓRIO – selecionar CATEGORIA/MODALIDADE;  

*TIPO DE PROVA – selecionar COLETIVA; 

*ORDENAÇÃO – selecionar POR CATEGORIA/MODALIDADE; 

 

Homologação dos técnicos para a Fase Regional: O Articulador de Desporto deverá preencher 

a planilha encaminhada em anexo confirmando os técnicos das suas equipes coletivas. 

Segundo Regulamento Geral dos JEEGs, cada equipe coletiva poderá homologar 1 

professor/técnico. Nessa planilha deverão ser informados: Nome e CPF do técnico, Inep da 

Escola, Modalidade, Categoria e Gênero da equipe. 

 

Homologação dos Dirigentes para a Fase Regional: O Articulador de Desporto deverá 

preencher a planilha encaminhada em anexo confirmando os dirigentes da sua delegação. 

Segundo Regulamento Geral dos JEEGs, cada delegação poderá conter Chefe de Delegação, 

Oficial, Médico/Fisioterapeuta e Motorista. Nessa planilha deverão ser informados: Nome, 

CPF e função do dirigente. 

 

k) Termos de Responsabilidades e Cessão de Direitos 

Segue link para anexar os Termos de Responsabilidades e Cessão de Direitos dos participantes 

(estudante/atleta, professor/técnico e dirigente) para a Fase Regional dos JEEGs. De acordo 

com o Regulamento Geral, na FASE REGIONAL fica sob responsabilidade do Chefe de 

Delegação anexar os termos dos estudantes/atletas, professores/técnicos e dirigentes 

classificados.  

Link: https://forms.gle/b6hxTWfgYffyAJdt6  

Prazo final:  

Até dia 19 de maio para as regionais Caldas Novas e Formosa. 

Até dia 01 de junho para as regionais Rio Verde e Rubiataba. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8Ww6FT3DeY
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l) Inscrição dos Jogos Interculturais e Paralímpicos: 

As inscrições dos Jogos Interculturais estarão disponíveis a partir do dia 16/05/2022, através 

do link: https://forms.gle/aJ9jtGmjSXyCQ79Y8  

O Regulamento dos Jogos Interculturais estará disponível junto com os demais, através do 

link:https://site.educacao.go.gov.br/noticias/4360-inscricoes-jogos-estudantis-goias-

2022.html  

 

Com vistas a fomentar a prática do desporto paralímpico, informa-se que as inscrições para as 

modalidades paralímpicas serão reabertas a partir do dia 16/05/2022, através do link: 

https://forms.gle/aJ9jtGmjSXyCQ79Y8. 

 

 

 

Comitê Central Organizador – SDEAE/GEDE 

https://forms.gle/aJ9jtGmjSXyCQ79Y8
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https://forms.gle/aJ9jtGmjSXyCQ79Y8

