Protocolo de Padronizaçao de Cerimoniais de Competiçoes
Coordenação de Esporte e Lazer

PROTOCOLO DE PADRONIZAÇAO DAS CERIMONIAS

I - INTRODUÇÃO
“Evento é uma reunião da qual as pessoas são convidadas a participar e tem como
característica o fato de não ser um acontecimento cotidiano: são acontecimentos com
datas programadas e geram certa mobilização de pessoas” (Azevedo, 2011).
A importância do Protocolo está baseada nos princípios da cidadania e da civilidade,
onde o relacionamento da equipe seja transparente prevalecendo a moral e a ética.
Este protocolo vem nortear o cerimonial, com um conjunto de regras padronizadas para
as cerimônias e locais de competição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia na Fase
Final Estadual de acordo com a Organização de Eventos Esportivos de médio e grande
porte.
Este documento é destinado ao Municípios Sediantes das Fases Finais Estaduais, faz-se
necessário o cumprimento desse instrumental visando a importância do impacto
sociocultural em seus participantes e a padronização da identidade visual e da
comunicação. Para a execução desse protocolo é primordial o trabalho em equipe, onde
se defina as funções previamente planejadas que facilitará alcançar o sucesso do evento.
II - GENERALIDADES
1. CERIMONIAL: O termo cerimonial vem do latim “CAERIMONIALE” – Conjunto de
ritos religiosos se caracteriza como o conjunto de formalidades (regras e normas)
a serem seguidas na organização de uma cerimônia oficial, em especial,
definindo a sua sequencia lógica e regulando os diversos atos que a compõem.
2. PROTOCOLO: O vocábulo protocolo, originário do grego PROTÓKOLLON – Proto,
primeiro; Kollon cola; designando a tira de papel que se afixava a um documento,
de uma série, para determinar sua posição dentro do conjunto. Ele é o
instrumento de suporte ao cerimonial, em que são estabelecidas regras de
conduta, a serem seguidas, com o propósito de ordenar e evitar
constrangimento entre autoridades que participam da cerimônia. O protocolo
trata, em especial, da precedência das autoridades, formas de tratamento,
posicionamento de bandeiras, posicionamento das delegações, posicionamento
dos atletas para o pódio, ordenamento das falas das autoridades e do dispositivo
das autoridades nos palanques, por ocasião do evento.
3. ETIQUETA – São um conjunto de normas de procedimentos, característicos da
boa educação, polidez, cortesia e hospitalidade, no relacionamento entre
pessoas ou grupos, por ocasião de solenidades, eventos sociais que designam os
Jogos Escolares de Rondônia.

4. CORTESIA – É a demonstração ou ato para se demonstrar atenção e respeito para
com as pessoas.

PROTOCOLO DE PADRONIZAÇAO DAS CERIMONIAS DE
ABERTURA
I - INTRODUÇÃO
A cerimônia de Abertura de um evento é um momento fundamental para todos os
envolvidos (POIT,2010). Esta cerimônia é importante por ser tradicional nos eventos
esportivos e por representar um simbolismo que caracteriza o início oficial das
competições.
Para esta organização, pode ser definida uma comissão específica, nos Jogos
Intermunicipais de Rondônia está função é desenvolvida pela Coordenação de
Cerimonial e seus auxiliares e/ou voluntários.
Portanto, um grande evento esportivo deve seguir certas formalidades como a
cerimônia de abertura.
A sequência básica das Cerimônias de Abertura dos Jogos Intermunicipais de Rondônia
será:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concentração das delegações em ordem alfabética por Regional ou Município;
Concentração das autoridades em área VIP;
Composição e/ou apresentação de mesa ou palanque;
Entrada das delegações em ordem alfabética;
Entrada da delegação anfitriã (SEDE);
Entrada e/ou hasteamento das Bandeiras (Brasil, Rondônia e do evento e/ou
município). Esta ação é opcional, uma vez que as bandeiras já podem estar
posicionadas no palco antes de iniciar o evento;
7. Execução dos Hinos do Brasil e/ou de Rondônia;
8. Saudações aos participantes e Declaração de Abertura (escolher no máximo
cinco autoridades da mesa e/ou palanque, sendo no máximo 02min de fala para
cada um);
9. Eventos Apoteóticos (uma apresentação com duração máxima de 05min com
observância para não tenha cunho pejorativo);
10. Juramento do Atleta (não deixar que o orador segure o microfone);
11. Juramento do Árbitro (não deixar que o orador segure o microfone);
12. Juramento do Técnico (não deixar que o orador segure o microfone);
13. Entrada do fogo Simbólico (atenção ao acendimento da tocha e no percurso dos
atletas com a mesma);

14. Acendimento da Pira Olímpica (atenção ao recolher a tocha do atleta e apagar o
fogo da mesma e ao final do evento apagar o fogo da pira);
15. Saídas das delegações;
16. Encerramento do Cerimonial.
II - DISPOSITIVOS DIVERSOS
São todos os itens que irão compor o cerimonial de abertura:
1. Concentração das Delegações:
A coordenação do evento deverá reservar um lugar identificado, podendo utilizar
voluntários para o mesmo e reservado para os participantes que representarão seus
municípios e/ou regionais durante a cerimônia de abertura (sugere-se a entrada de no
máximo 10 (dez) e no mínimo 05 (cinco) pessoas na arena por delegação na fase
estadual).
2. Concentração das Autoridades:
A coordenação do evento deverá providenciar um local reservado, de preferência
climatizado, podendo a mesma oferecer Coffee Break as autoridades nas horas que
antecedem a cerimônia de abertura.
Neste momento devem-se preencher as NOMINATAS de acordo com o nome
completo e função exercida pelas autoridades presentes, as nominatas devem ser
posicionadas na mesa de autoridade ou entregues as autoridades antes que subam ao
palanque.
III - DISPOSITIVO DE AUTORIDADES EM PALANQUES
A composição das autoridades que farão parte do cerimonial obedecerá ao
seguinte dispositivo:
 No centro da fileira (o lugar de honra de um dispositivo) posiciona-se a
autoridade máxima presente no evento;
 A sua esquerda o anfitrião do evento,
 Ficando o de maior precedência após a mais alta autoridade, no lado oposto.
 Os demais, segundo suas precedências, se posicionarão alternadamente (à
direita e à esquerda) dos três primeiros (sugere-se a composição do dispositivo
de autoridades em no máximo 10 (dez) pessoas).
Caso haja necessidade para convocar mais autoridades, sugerimos que estas sejam
direcionadas e anunciadas em lugar reservado ao lado do palanque denominado Tribuna
de Honra.
Legenda:
3. Autoridade de maior precedência (Governador ou representante do governo,
ao centro da fileira)
4. Autoridade representante do município SEDE (Prefeito ou representante, a
esquerda do Governador)

5. Senador da República representando o Senado Federal;
6. Deputado Federal, representando a bancada rondoniense de Deputados
Federais;
7. Deputado Estadual representando a Assembleia Legislativa;
8. Autoridade responsável pela organização do evento (Secretaria de Educação ou
representante do gabinete)
9. Autoridade responsável pela organização do evento (Secretaria de Educação ou
representante do gabinete)
10. Vereador Municipal, representando a Câmara de Vereadores (Apenas 01
representantes)

A organização visual do evento nas Fases dos Jogos Intermunicipais de Rondônia
deverá seguir impreterivelmente o seguinte roteiro:
1. Painel fundo de palco (treliça e backdrop), caixas de som colocadas em treliça
(uma em cada lado), iluminação na treliça (opcional a utilização de
refletores/move).
2. Banner do evento colocado na frente do púlpito;
3. Faixas e Banners para a identificação visual do evento;
IV - OBSERVAÇÃO: ATRASO DE AUTORIDADES
Os atrasos podem acontecer em qualquer organização, mesmo que o convite
tenha sido formalizado dentro do prazo e a presença esteja confirmada. Porém quando
isso acontecer, a organização do evento deverá manter contato direto com a assessoria
da autoridade visando agilizar o cumprimento do horário previsto.

Obs.: LEMBRANDO QUE DEVE SER EVITADO AO MÁXIMO O ATRASO MUITO LONGO,
POIS O EVENTO PODE SER PENALIZADO PELO TJD E/OU OUTROS ORGÃOS DE
FISCALIZAÇÃO. Recomenda-se que seja informado sobre pontualidade (dentro do
possível).
1. Entrada das Delegações:
A entrada das delegações é a primeira apresentação dos atletas nos jogos, estes
deverão estar devidamente uniformizados de acordo com o Regulamento:
Obs.: não é permitido o uso de bonés, fone de ouvido, chinelos/sandálias e ou mascar
chicletes.
A ordem de entrada das delegações será em sequência alfabética, com exceção do
município sede (anfitrião) que será a última delegação a adentrar a arena, a organização
do evento preferencialmente deverá providenciar a placa e/ou banner padronizado, que
as delegações serão identificadas, a formação dos mesmos na quadra obedecerá à
formação definida com antecipação pela organização do evento.
2. Entrada das Bandeiras:
A Bandeira Nacional pode ser usada em todas as manifestações de sentimentos
patrióticos, de caráter oficial ou particular, e em funerais. Seu uso deve estar de acordo
com o que preconizam as Leis Nº 5.700, de 01 de setembro de 1971, e Nº 8.421, de 11
de maio de 1992, que dispõem sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais.
De acordo com a Lei Nº 5.700 descreve:
a) Quando conduzida em desfiles a Bandeira deverá ser mantida na posição vertical
durante todo o desfile.
b) Quando houver hasteamento, a pessoa que hasteia a bandeira deve estar
sempre de frente para o público. Sempre que houver 02 (duas) bandeiras, a
Bandeira Nacional deve ficar à direita de quem hasteia.
c) Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras, à direita de uma pessoa
colocada junto a ela e voltada, de frente para a rua, plateias ou, de modo geral,
para o público.
d) Sempre que houver 03 (três) bandeiras, a bandeira Nacional deve ocupar o
mastro central (o maior). Dessa forma, ela ocupa um lugar de destaque perante
as demais bandeiras, a bandeira do Estado deve estar à esquerda da bandeira
Nacional e a bandeira do Município a direita na visão do público.
e) As bandeiras que farão parte da cerimônia de abertura serão:
 Brasil
 Rondônia
 Município Sede
 Jogos Intermunicipais de Rondônia
As bandeiras entrarão no desfile de abertura nessa ordem, os critérios de seleção
das pessoas que conduzirão as bandeiras ficam a cargo da comissão organizadora dos

Jogos no município sede. Esta ação é opcional, uma vez que as bandeiras já podem estar
posicionadas no palco antes de iniciar o evento.
3. Execução dos Hinos que serão executados na cerimônia de abertura dos jogos
serão o hino Nacional e/ou Estado de Rondônia:
 Os hinos poderão ser executados por bandas de música, orquestras
sinfônicas, mídias digitais, Dj´s, guitarristas, bateristas, bateria de escola de
samba, coral, conforme a ocasião e o bom senso. Na presença de altas
autoridades (representantes nacionais, governador e prefeitos), por
exemplo, o ideal é que o hino seja executado por uma banda, um coral ou
uma orquestra, ocasião em que se aplaudem os artistas.
 Quando o hino for cantado (eletrônico), deve-se apenas ouvi-lo. Ressalta-se
que será aplaudido somente quando executado ao vivo. Assim, quando a
execução do hino for eletrônica, não se aplaude.
 A necessidade da execução do hino nacional deve acontecer apenas quando
houver presença de autoridades de âmbito nacional, ao contrário executa-se
o hino do estado de Rondônia.
4. Saudações aos participantes deverá ser realizada por pessoas que compõe o
palanque, de forma breve e concisa. Preferencialmente, no máximo 05 (cinco)
pronunciamentos com duração de 02 (dois) minutos.
5. Juramento do Atleta deverá ser proferido, por um atleta que tenha destaque a
nível (municipal, regional, estadual ou nacional), este deverá representar o
município sede. O texto fala do respeito às normas e às regras dos Jogos, espírito
esportivo, combate ao uso de doping e glória ao esporte. O atleta,
representando o município sede dos Jogos, recita o juramento:
6. Juramento do Arbitro - Desde as Olimpíadas de Munique 1972, também há um
juramento feito por um árbitro. O árbitro fala sobre imparcialidade, respeito e
espírito esportivo.
O árbitro que fará o juramento deverá ser escolhido pela organização dos jogos
no município sede. O árbitro escolhido recita o Juramento:
7. Eventos Apoteóticos - Poderá ser realizada até duas 2 (duas) apresentação
artística com duração de no máximo 05 (cinco) minutos. Está apresentação é
livre e de caráter artístico.
8. Entrada da Chama Olímpica deverá ser conduzida por um atleta destaque de
cada município participante do evento e estes conduzirão a chama por todo o
ginásio até conduzi-la a pira olímpica.
9. Acendimento da pira - Após o cumprimento do trajeto do fogo olímpico pela
quadra (ou local de abertura), o condutor deverá realizar o acendimento da pira.
A Pira olímpica deverá estar em local de destaque no recinto, devidamente
isolada dos demais participantes.
10. Declaração de abertura é executada pela maior autoridade presente no evento.
Deve-se salientar que a fala dessa autoridade não deve ser extensa, porém clara
e concisa.

11. Saída das delegações - As delegações deverão sair perfiladas da quadra, seguindo
a mesma ordem da entrada.
12. Encerramento do cerimonial - Logo após o término da apresentação o locutor
oficial (mestre de cerimônias) encerra o cerimonial de abertura e iniciam-se
oficialmente as competições.
V - OBSERVAÇÕES GERAIS





O cerimonial de abertura deverá obedecer criteriosamente este protocolo;
Não poderá ser incluído nenhum item na sequencia do cerimonial;
Observar atentamente todas as considerações constantes nesse protocolo;
Atentar para a concentração dos atletas que deverá ser prevista para um
local arejado e de fácil circulação;
 Deverá ter postos de água ou bebedouros próximos a concentração dos
atletas no local de abertura.
ROTEIRO:
1. Senhoras e Senhores, Boa Noite!
Sejam Bem-Vindos aos Jogos Intermunicipais de Rondônia – Fase Final 2019
2. Composição do Palanque:
O Governo do Estado de Rondônia através da Superintendência da Juventude,
Cultura, Esporte e Lazer- SEJUCEL em uma ação conjunta entre a Coordenação
de Esportes e Lazer e a Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal- AMEC (nome
do município), realiza hoje a cerimônia de abertura dos Jogos Intermunicipais de
Rondônia – Fase Final 2019. Dando início à solenidade de abertura dos Jogos
Intermunicipais de Rondônia – Fase Final (nome da Cidade) 2019 convidamos
para compor o dispositivo de autoridades:
(Nominatas) – MÚSICA 01
3. Agradecemos neste momento as demais autoridades presentes.
(Nominatas)
4. Os Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR tem por finalidade promover, reunir
através da participação, atletas e profissionais da área esportiva. Os profissionais
da área do esporte terão participação livre, propiciando aos mesmos a
oportunidade de participar na construção da cidadania, elevando os ideais de
fraternidade, solidariedade, cultura da paz entre os povos e também o “fairplay”.
5. Os jogos reúnem esportistas amadores e profissionais das diversas regiões do
Estado de Rondônia e fora do Estado, promovendo assim o intercâmbio social
entre os mesmos, além de fomentar e dar continuidade aos talentos esportivos
da região, sempre norteados pelos princípios do respeito e da compreensão
mútua.
Entrada das Delegações:

6. Senhoras e Senhores, por favor, recebam os atletas participantes do Os Jogos
Intermunicipais de Rondônia – JIR.
MÚSICA 02
7.




8.

Senhoras e Senhores os atletas dos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2019:
Delegação do Município;
Delegação do Município;
Delegação do Município;
Etc...
Para que todos esses atletas chegassem até a Fase Final dos Jogos
Intermunicipais de Rondônia 2019 preparados e aptos a disputarem 01 (uma)
vaga para representar o seu Município nos Jogos Intermunicipais Fase Estadual
foi fundamental a atuação da Secretaria de Esportes de cada Município.
Secretarias essas formadas de profissionais capacitados e com referências no
município e do Estado de Rondônia, com isso vamos receber em uma bela
homenagem os Chefes das Delegações representando os municípios
participantes do Os Jogos Intermunicipais de Rondônia.

MUSICA 03




9.

Delegação do Município;
Delegação do Município;
Delegação do Município;
Etc...
Os Jogos Intermunicipais de Rondônia – Fase Final (nome da regional) 2019,
conta com a participação de (nº de municípios participantes, podendo citá-los)
em um total de (nº total de participantes envolvidos no evento).

Entrada das Bandeiras:
10. A bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo representativo de
um país, estado, município, organização, ou seja, todo ente constituído seja uma
nação e seu povo.
11. Representando também a soberania nacional ou mesmo o ato de divulgar algo
em prol de um todo. Em seu conteúdo é representada toda a história de um
povo, suas convicções, lutas e esperanças.
12. Vamos receber o pavilhão nacional, do estado e dos jogos e/ou município,
conduzido pelos atletas ou técnicos (citar o nome dos atletas, profissionais,
escolas ou municípios que os mesmos representam)
MÚSICA 03.
Execução dos Hinos:
13. Convidamos a todos para se posicionarem de pé, para ouvirmos o Hino Nacional
e/ou de Estado de Rondônia (caso seja executado por músicos, apresentar neste
momento os mesmos ao público)
MUSICA 04: HINO.

Eventos Apoteóticos:
14. A partir de agora vamos receber o (grupo, companhia de dança, orquestra, etc.)
apresentando a (coreografia, música, etc.) sob responsabilidade do professor
(citar o nome do professor e da entidade que o mesmo representa).
Juramento do Atleta:
15. Convidamos para fazer o juramento do atleta, o estudante (citar nome do atleta,
município que reside, escola que estuda e histórico esportivo) e o juramento do
arbitro, o profissional (citar nome do arbitro e modalidade que atua) MÚSICA 05.
16. Solicitamos que todos os atletas recitem junto o juramento do atleta:
“Juramos participar dos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2019 – Fase Final
(nome da regional), como competidores leais, respeitando e seguindo as
regras que os regem, comprometendo-nos disputá-los com o verdadeiro
espírito esportivo, para honra e glória do desporto do Estado de Rondônia”.
Todos: Eu Juro

17. Juramento do Arbitro:
“Juramos participar e conduzir os Jogos Intermunicipais de Rondônia 2019 –
Fase Final (nome da regional), num espírito de desportivismo, respeitando os
regulamentos e regras, para honra e glória do desporto do Estado de
Rondônia. ” Todos os árbitros: Eu Juro.

Juramento do Técnico:
18. Irá fazer o juramento dos jogos em nome de todos os técnicos participantes dos
Jogos Intermunicipais de Rondônia 2019,) citar o nome do técnico, município
que reside, e modalidade que atua:
“Em nome de todos os técnicos e daqueles que integram a equipe técnica dos
atletas, prometo que nos comprometeremos a assegurar que o espírito
esportivo e do jogo justo, seja plenamente praticado e honrado de acordo
com os princípios fundamentais do olimpismo”. Todos os técnicos: Eu Juro

Entrada Chama Olímpica e Acendimento da Pira Olímpica:
19. A Chama Olímpica é um importante símbolo na história dos Jogos Olímpicos e
representa a paz, a união e a amizade. A chama é conduzida através das Tochas,
em um grande revezamento que leva a mensagem Olímpica para além da cidadesede do evento.
20. Neste momento, entrando na quadra o atleta (especificar dados dos atletas que
transportaram a chama olímpica até o acendimento da pira olímpica). MÚSICA
06
Saudação aos Participantes e Declaração de Abertura:
21. Neste momento convidamos para fazer o uso da palavra: (nominata).

A maior autoridade deverá ser o último pronunciamento, onde o mesmo deverá em
sua última falar dizer: “Declaro aberto os Jogos Intermunicipais de Rondônia – Fase
Final 2019”.
Saídas das Delegações e Encerramento do Cerimonial:
22. Em nome do Governo do Estado de Rondônia – Secretaria de Estado da Educação
– Coordenadoria Regional de Educação (citar nome do município), agradecemos
a presença de todos, desejando uma ótima competição, esperando reencontrálos em breve nas fases estaduais dos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2019
MÚSICA 07

CERIMONIA DE PREMIAÇAO
I - INTRODUÇÃO
Nos eventos esportivos de grande médio porte recomenda-se criar um comitê
específico para gerenciar a premiação, nos Jogos Intermunicipais de Rondônia está
função é desenvolvida geralmente pela Gerência de Atividades Complementares e
Coordenação de Cerimonial e seus auxiliares e/ou voluntários.
As formalidades e a importância da premiação devem ser bem compreendidas
por todos os responsáveis e desenvolvidas com eficiência e eficácia.
A premiação é um momento emocionante para todos os participantes. Incluindo
expectadores, telespectadores, familiares ou convidados. O sentimento é de grande
emoção pelo esforço dos atletas e técnicos, pelo patriotismo e pela grandeza que um
evento esportivo apresenta. Portanto, a premiação é um momento especial que precisa
de uma boa gerência.
Para as Cerimônias de Premiação dos Jogos Intermunicipais de Rondônia,
devem-se seguir os seguintes passos:
a) Reservar espaço para a organização dos atletas e técnicos que serão premiados
no local;
b) Verificar as pessoas que irão realizar a premiação, sendo elas: locutor,
carregador de bandejas/medalhas e autoridades;
c) Realizar a organização estrutural do espaço, limpeza, painel fundo de pódio,
pódio, bandejas, toalhas, flores, escolhas das músicas, sonorização, etc.;
d) Verificar e exigir a uniformização oficial da modalidade ou uniformes de viagem
da delegação (calça, agasalho, etc.);
e) Preenchimento da súmula de premiação (preenchida pela Coordenação de
Cerimonial ou Coordenação de Modalidades);
f) Preenchimento do protocolo do cerimonial de premiação;
g) Realização da premiação;
Roteiro para Cerimônia de Premiação:

Cerimônia de Premiação dos Jogos Intermunicipais de Rondônia – Fase xxxxx (citar
nome da regional ou estadual) 2019 – Modalidade (citar nome da modalidade),
categoria (citar nome da categoria), naipe (feminino ou masculino).
1. Convidamos os senhores (citar nome e cargo das autoridades que realizarão a
premiação) para realizarem a premiação.
3º Lugar – Citar nome da atleta/equipe, nome da escola e município;
2º Lugar – Citar nome da atleta/equipe, nome da escola e município;
1º Lugar – Citar nome da atleta/equipe, nome da escola e município;
2. Solicitamos que atletas, técnicos e autoridades permaneçam no pódio para a
foto oficial do evento. (OBS.: de preferência fotografar só no final).
3. O Governo do Estado de Rondônia através da Superintendência da Juventude,
Cultura, Esporte e Lazer parabeniza todos os participantes dos Jogos
Intermunicipais de Rondônia – Fase xxxx (citar nome da regional) 2019.

LOCAIS DE COMPETIÇAO
I - INTRODUÇÃO
A identidade visual do evento é fundamental para a concretização e sucesso do
mesmo na cidade sede, o que possibilitará ampla divulgação e conhecimento do mesmo
perante a sociedade como um todo.
Exemplos de padronização e divulgação do material gráfico dos Os Jogos
Intermunicipais de Rondônia 2019:
a) Fixar o material gráfico em locais de grande circulação do evento.

b) Caso seja realizada Cerimônia de Premiação, fixar painel fundo de pódio.

c) Fixar faixas nas laterais das quadras (lados esquerdos e direito), piscinas e
pistas de atletismo, podendo ainda fixar painel e banner. Também fixar
material gráfico nas escolas/alojamentos garantindo assim, a identidade visual
do evento.

