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Prezados 
 
A Comissão Organizadora dos Jogos dos Institutos Federais da Região Sul – JIFSUL 
2018 tem trabalhado regularmente, com muita dedicação, para que os jogos 
aconteçam de forma tranquila, organizada, atendendo as expectativas de todos os 
participantes. Sabemos que a jornada de todo atleta é superar obstáculos e enfrentar 
desafios, por isso buscamos oferecer o melhor de todos nós para estarmos à altura dos 
nossos estudantes, que, com suas conquistas, colocam os Institutos Federais em lugar 
de destaque entre as instituições de ensino.  
 
Temos alguns recados importantes para compartilhar com vocês. 
 
1.HOSPEDAGEM  
 
As delegações que ficarão nos alojamentos da Sociedade Ginástica: 
 

1.1 Deverão trazer roupa de cama, travesseiros, cobertores, toalha de banho e 
material de higiene pessoal. 
 

1.2. O café da manhã será no Salão Social da Sociedade Ginástica.  
 
2. PAGAMENTOS 
 
2.1 O pagamento das delegações que não efetuaram a transferência bancária deverá 
ser feito pelo chefe de delegação para os funcionários da Sociedade Ginástica, no 
momento do credenciamento. 
 
2.2 O pagamento poderá ser em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. 
 
3. FUTEBOL 
 
Tivemos uma alteração no local das disputas do futebol.  
Novo endereço: Campo do Atlético Clube Veterano de Canudos 
Rua Tirol, 237 – Bairro Canudos.  Novo Hamburgo – RS. 
 
4. ATLETISMO 
 
Para as delegações que tem atletas nas provas de corridas curtas e revezamentos 
pedimos que tragam bloco de partida.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. JUDÔ 
 
As lutas acontecerão na terça-feira, 21/08, a partir das 14h. Teremos disputa na 
categoria Meio Pesado Masculino (IFC e IFSUL) e na categoria Meio Leve Masculino 
(IFPR e IFSUL). 
 
6. REGRAS DE CONVIVÊNCIA  
 
A prática de esporte envolve o desenvolvimento de habilidades físicas e sociais, 
valores, conhecimentos, atitudes e normas. Através do esporte, crianças e 
adolescentes aprendem que entre eles e o mundo existe o outro e que para a 
convivência social precisam observar algumas regras de convivência.  
 

Nesse sentido, lembramos de algumas regras de convivência, que poderão ser 
compartilhadas com os estudantes, até mesmo durante a viagem. 
 

1. É importante o/a estudante/atleta comparecer, pontualmente, nos horários 
estabelecidos para as competições, evitando prejudicar sua equipe ou 
delegação. 

2. Todos devem responsabilizar-se pela guarda e conservação do seu material 
pessoal. 

3. Devemos adotar atitudes saudáveis e de respeito ao espaço comum, não 
jogando lixo no chão, preservando materiais, equipamentos e dependências. 

4. Todos os participantes do evento deverão estar sempre com seu crachá. 

5. Devemos manter, durante todo o tempo, uma conduta esportiva, tratando 
demais competidores, árbitros, professores, auxiliares e espectadores com 
respeito e cortesia, independentemente de idade, orientação sexual, raça, cor, 
condição física ou emocional, deficiências, origem social, nacionalidade, religião 
ou crenças políticas. 

6. Devemos nos abster de gestos ou expressões verbais que impliquem insultos 
ou ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de 
apelidos racistas ou preconceituosos. 

 



 

 

 

 

7. Devemos nos abster de condutas, comentários ou insinuações de conotação 
sexual agressiva, ofensiva ou desrespeitosa. 

8. O/a estudante/atleta deve conhecer as regras das modalidades que está 
participando, assim como os regulamentos dos Jogos dos Institutos Federais. 

9. Devemos manter uma conduta de organização e disciplina nos locais públicos 
(hotéis, ginásios e alojamentos), assim como respeitar o horário de silêncio a 
partir das 24 horas. 

10. Devemos cuidar para não nos apropriarmos de objetos pertencentes a outra 
pessoa, sem a devida autorização. 

11. Não podemos estimular ou nos envolver em brigas, manifestar condutas 
agressivas ou promover brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, 
mesmo que leves, em qualquer dos participantes. 

12. É importante o/a estudante compartilhar com responsáveis pela sua delegação 
informações sobre questões que possam colocar em risco a saúde, a segurança 
e o bem-estar dos participantes. 

13. É proibido consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, 
bebidas alcoólicas (mesmo para maiores de 18 anos) ou outras drogas lícitas ou 
ilícitas enquanto integrante de delegação dos Jogos. 

14. Atitudes antidesportivas, tais como agressões físicas, verbais ou gestos 
obscenos, durante as partidas ou nas áreas de convivência, contra qualquer 
atleta, professor/a, árbitro ou membro da organização serão encaminhadas à 
Comissão Disciplinar, que mediante a análise e apuração dos fatos e também 
de acordo com a gravidade destes, poderá aplicar penalidades às equipes 
envolvidas. 

15. Todos nós devemos contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de 
desportivo colaborativo e seguro. 

Estamos aguardando vocês e esperamos que todos se sintam acolhidos aqui no Rio 
Grande do Sul. Que o JIFUSL 2018 tenha momentos de interação, vibração, 
descontração, disputa saudável, protagonismo e superação. 
 

Até breve!!! 
 


