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Inscrições de municípios 

Ações Data / Período 

Inscrições dos municípios com a obrigatoriedade de preenchimento do relatório da etapa 
municipal. 

7/2 a 11/3/2019 

 

Inscrições de escolas e estudantes-atletas 

Ações Data / Período 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez: até 20 dias antes da realização 
da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas nas modalidades coletivas: até 5 dias 
antes da realização da etapa microrregional, de acordo com a programação da semana de 
realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez: até 1 dia após 
a realização da reunião técnica da etapa microrregional, de acordo com a programação da 
semana de realização da etapa.  

Conforme 
programação da 
microrregional. 

 
1ª semana – Realização Etapa Microrregional  8/4 a 14/4/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 18/3/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 21/3/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 22/3/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 28/3/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

2/4/2019 

 

2ª semana – Realização Etapa Microrregional  15/4 a 21/4/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 25/3/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 28/3/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 29/3/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 4/4/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

9/4/2019 
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3ª semana – Realização Etapa Microrregional  22/4 a 28/4/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 1º/4/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 4/4/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 5/4/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 11/4/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

16/4/2019 

 

4ª semana – Realização Etapa Microrregional  29/4 a 5/5/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 8/4/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 11/4/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 12/4/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 18/4/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

23/4/2019 

 

5ª semana – Realização Etapa Microrregional  6/5 a 12/5/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 15/4/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 18/4/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 19/4/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 25/4/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

30/4/2019 

 

6ª semana – Realização Etapa Microrregional  13/5 a 19/5/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 22/4/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 25/4/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 26/4/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 2/5/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

7/5/2019 

 
7ª semana – Realização Etapa Microrregional  20/5 a 26/5/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 29/4/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 2/5/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 3/5/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 9/5/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

14/5/2019 
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8ª semana – Realização Etapa Microrregional  27/5 a 2/6/2019 

Indicação das escolas nas modalidades coletivas e xadrez. Até 6/5/2019 

Reunião técnica das modalidades coletivas (presença obrigatória). 9/5/2019 

Inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas na modalidade de xadrez. Até 10/5/2019 

Reunião técnica da modalidade de xadrez (presença obrigatória). A definir 

Publicação e divulgação da tabela. 16/5/2019 

Fechamento do sistema de inscrição e gerenciamento dos estudantes-atletas das 
modalidades coletivas. 

21/5/2019 

 

 

Responsáveis técnicos: 

 
Prof. Guilherme Yankous Cicarini 
CREF6 Nº 018.269-G/MG  
Coordenador Técnico-Geral 
 
Profª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima  
CREF6 Nº 022.674-G/MG  
Coordenadora-Geral 


