PERGUNTAS FREQUENTES
1. Sou estudante de uma outra instituição de ensino que não o IFPR. Eu
posso participar do eJIFPR 2022?
RESPOSTA: Não. Esta competição é destinada apenas aos estudantes do
Instituto Federal do Paraná.
2. Sou estudante de um curso FIC no IFPR. Posso participar do eJIFPR
2022?
RESPOSTA: Não. Este evento é destinado apenas para estudantes de
cursos regulares (médio integrado, técnico subsequente, curso superior e
pós-graduação).
3. Quais são as modalidades do eJIFPR 2022?
RESPOSTA: Free Fire, League of Legends (LOL) e Xadrez Arena. Tanto
para o Free Fire quanto para o LOL, as equipes podem ser totalmente
masculinas, femininas ou mistas. O Xadrez Arena tem vagas para o
masculino e para o feminino.
4. Sou estudante regular do IFPR. Posso me inscrever diretamente no
eJIFPR 2022?
RESPOSTA: Não. Cada campus deverá organizar a sua etapa para
selecionar os representantes. Depois de selecionados os representantes,
apenas o Chefe de Delegação, nomeado pelo Diretor Geral do Campus
poderá realizar a inscrição dos estudantes atletas que irão compor a
delegação.
5. Utilizo um nickname que faz incitação à violência ou trata-se de uma
linguagem imprópria em algum idioma e a organização do evento
aprovou por desconhecer tal fato. Estarei livre de punição durante o
evento?
RESPOSTA: A qualquer momento em que houver uma reclamação
protocolada durante o evento, a Comissão Disciplinar poderá identificar a
situação e aplicar penalidades, inclusive o banimento do estudante-atleta
do evento, o que prejudicará a sua equipe.

6. Quantas vagas o meu Campus tem asseguradas no eJIFPR 2022?
RESPOSTA: As vagas são distribuídas da seguinte maneira:
I - Free Fire: Uma vaga por campus destinada à primeira equipe do campus
mais vagas remanescentes a serem sorteadas entre as segundas equipes
inscritas até totalizar 40 equipes.
a) Havendo vagas remanescentes, as mesmas serão sorteadas entre as
terceiras equipes inscritas até totalizar 40 equipes ou findar o
número de equipes inscritas.
II - League of Legends: Uma vaga por campus destinada à primeira equipe
do campus. Caso não haja inscrições de todos os campi, as vagas
remanescentes serão sorteadas entre as segundas equipes inscritas até
totalizar 24 equipes.
a) Havendo vagas remanescentes, as mesmas serão sorteadas entre as
terceiras equipes inscritas até totalizar 24 equipes ou findar o
número de equipes inscritas.
III - Xadrez Arena: Quatro vagas por campus no masculino e quatro vagas
por campus no feminino.
7. Como será definida a primeira equipe do meu campus?
RESPOSTA: Cada campus deverá organizar o próprio método para definir
as primeiras equipes.
8. Como fico sabendo de todos detalhes da competição?
RESPOSTA: Para evitar qualquer problema de irregularidade com a sua
participação, você deve ler atentamente o regulamento geral do evento e
o regulamento específico da sua modalidade, que estão disponíveis na
Página Oficial do Evento.

9. As partidas serão transmitidas ao vivo? Como saberemos dos
resultados?
RESPOSTA: Algumas partidas poderão ser transmitidas ao vivo. Todos os
resultados e avisos pré e durante o evento serão divulgados no site oficial
do evento e nas redes sociais do evento, que podem ser acessadas através
da página oficial do eJIFPR 2022.
10. Qual a premiação para os vencedores?
RESPOSTA: Os vencedores terão seus nomes e fotos publicados no Hall
dos Vencedores e ainda poderão ganhar medalhas. Os vencedores
também conquistam o direito de representar o IFPR a Fase Nacional do
eJIF 2022.

