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1. CHEGADA DAS DELEGAÇÕES 
 
1.1 A partir das 8 horas do dia 21 de agosto de 2018, terça-feira, a Comissão 
Organizadora do JIFSUL 2018 estará aguardando as delegações na Sociedade Ginástica, 
Rua Castro Alves, 166 – Rio Branco, Novo Hamburgo. 
 
1.2 As delegações que tomarão café da manhã na Sociedade Ginástica, na manhã do 
dia 21, deverão avisar até o dia 10 de agosto, sexta-feira, através do e-mail 
leila.schwarz@ifrs.edu.br 
 
1.3 O check-in nos hotéis no dia 21 de agosto será somente após o meio-dia. 
 
1.4 Os hotéis de cada delegação serão informados no próximo boletim, com os 
respectivos endereços. 
 

2. CREDENCIAMENTO  
 
2.1. Dia 21 de agosto, terça-feira, das 8 horas às 12 horas. 
 
2.2 Os crachás dos participantes serão entregues ao chefe de delegação de cada 
instituição, que deverá dirigir-se a Secretaria dos Jogos na Sociedade Ginástica, das 8h 
às 12h, com os seguintes documentos:  
 
a) portaria da Instituição oficializando-o/a como chefe de delegação; 
b) relação de servidores e relação de estudantes/atletas (gerada pelo sistema) 
devidamente assinadas pelo Reitor da Instituição ou seu representante; 
c) ficha de inscrição da modalidade (gerada pelo sistema) devidamente assinada. 
 
2.3 Caso haja substituição nas equipes, esta deverá ser informada no momento do 
credenciamento. E, nesse caso, a ficha de inscrição por modalidade já deverá conter 
esta alteração.  
 
IMPORTANTE:  

 A conferência dos dados de cada estudante/atleta inscrito será realizada no 
período de 15 a 17 de agosto de 2018. Para tanto, serão utilizadas as 
informações e os documentos inseridos no sistema.  

  O crachá recebido no credenciamento, juntamente com RG (ou outro 
documento especificado em Regulamento), deverão ser apresentados antes de 
cada partida/jogo/prova pelos membros envolvidos (estudante/professor).   

  Os participantes deverão estar com o  crachá no local das refeições.  
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3. PAGAMENTOS 
 
3.1 O pagamento poderá ser através de transferência bancária, com a identificação do 
Campus e Instituto, para: 
 
Associação dos Amigos da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo 
CNPJ: 97.548.492/0001-96 
Banco do Brasil Agência  3134-8  Conta Corrente  131125-5 
 
3.2 Após a transferência, o comprovante deverá ser encaminhado para o e-mail 
leila.schwarz@ifrs.edu.br, com os seguintes dados: 

 Nome do Campus/Instituto; 

 Nome da pessoa que realizou o depósito; 

 Quantitativo de atletas e servidores pagantes. 
 
3.3 Caso a transferência bancária não aconteça no valor total por Campus ou Instituto, 
o saldo poderá ser pago pelo chefe de delegação no momento do credenciamento. 
 
4. CONGRESSO TÉCNICO 
 
 4.1. O congresso técnico acontecerá no dia 21 de agosto, terça-feira, na Sociedade 
Ginástica, com início previsto para as 10h, com a participação de todos os 
professores/técnicos, a Comissão Geral Organizadora e as Pró-reitoras de Extensão do 
IFRS, IFFAR e IFSUL ou suas representantes. 
 
4.2. A partir das 10h30min, serão realizadas as reuniões com os coordenadores de 
cada modalidade, simultaneamente. Os locais de cada reunião/modalidade serão 
informados no próximo boletim. 
 
5. CERIMÔNIA DE ABERTURA 
 
5.1. A cerimônia de abertura acontecerá no dia 21 de agosto, a partir das 20h, na 
Sociedade Ginástica – Rua Castro Alves, 166 - Rio Branco, Novo Hamburgo. 
 
5.2 A concentração das delegações para o desfile acontecerá no estacionamento em 
frente ao Ginásio. Em caso de chuva, informaremos o local da concentração no 
Congresso Técnico. 
 
5.3 O desfile das delegações está previsto para as 20h15min,  com a participação de 40 
(quarenta) estudantes/atletas por Instituto.   
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6. ALIMENTAÇÃO  
 
6.1 As refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta) acontecerão no 
Salão Social da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. 
 
6.2 Horários: 

 Café da manhã – 6h30min às 9h; 

 Almoço – 11h às 14h; 

 Lanche da tarde – 15h às 17h, sendo que na sexta-feira, o lanche estará 
disponível para levar durante a viagem de retorno; 

 Janta – 19h às 22h, exceto na sexta-feira, 24/08. 
 
7. COMPETIÇÕES  
 
7.1. As competições acontecerão de acordo com a PROGRAMAÇÃO DE COMPETIÇÕES,  
nos seguintes endereços: 

 Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Vôlei de praia, Tênis de Mesa, Xadrez – 
Sociedade Ginástica – Rua Castro Alves, 166 – Rio Branco, Novo Hamburgo. 

 Atletismo – Unisinos São Leopoldo – Avenida Unisinos, 950 – Bairro Cristo Rei, 
São Leopoldo. 

 Futebol – Campo da Sociedade Grêmio Esportivo Hamburguês - Rua Ceará, s/nº 
- Bairro Rincão dos Ilhéus – Novo Hamburgo. 
 

8. PREMIAÇÕES 
 
8.1 As premiações (medalhas e troféus) serão entregues ao final de cada modalidade,  
no local da competição, conforme Regulamento Geral dos Jogos das Instituições 
Federais – JIF 2018. 
 
9. CONTATOS 
 
Comissão Geral Organizadora: 

 Leila Schwarz – IFRS – (54) 99114 2529 / (54) 3449-3360 
 

Comissão de Desportos: 

 Tiago Locatelli – IFRS – (54) 98111 4074 

 Giancarlo B. Machado Bruno – IFFAR – (55) 99143 4281 

 Vinícius Costa – IFSUL – (53) 999820391 

https://ifrs.edu.br/jifsul-2018/programacao/

