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sonho e a realidade 
chama-se disciplina.
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Apresentação

O JIF 2019 é uma edição especial em 
comemoração aos 10 anos da cria-
ção dos Institutos Federais e ao ani-
versário de 110 anos das instituições 
que hoje compõem a Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecno-
lógica (Rede Federal – RFEPT). Este 
ano, não foram realizadas etapas re-
gionais para que todas as instituições 
se encontrassem em Guarapari, no 
Espírito Santo, em um grande evento. 

Participam das competições cerca 
de 1700 pessoas, incluindo estudan-
tes atletas e servidores de todas as 
regiões do Brasil. Serão disputadas 11 
modalidades esportivas, coletivas e 
individuais (Natação; Judô; Xadrez; 
Tênis de Mesa; Basquete; Futsal; 
Handebol; Voleibol, Voleibol de Praia, 
Atletismo e Futebol). 

As competições acontecerão em 5 
lugares: no Sesc, no Complexo Mau-



rice Santos, no Ginásio do Polivalen-
te, e no Campo do Aliança, todos em 
Guarapari; e também na Universida-
de Federal do Espírito Santo (Ufes), 
em Vitória. Neste Guia do Atleta vo-
cê encontra informações úteis para 
melhorar a a sua experiência em 
Guarapari, como: mapa e regras do 
Sesc, endereços, telefones, e dicas 
de turismo. 

O JIF 2019 é organizado pelo Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes), com 
apoio do Conselho Nacional das Insti-
tuições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conif) e da Comissão Organizado-
ra dos Jogos dos Institutos Federais 
(Cojif). O evento conta o o financia-
mento do Ministério da Educação 
(MEC) e do Ministério da Cidadania, 
com complementação das institui-
ções participantes que compõem a 
Rede Federal.



Mapa do Sesc
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Normas e 
informações 
de hospedagem 

 ¤ Para ter acesso às dependências 
do Sesc, os participantes devem 
estar portando a pulseira de hóspe-
de. Lembre-se de utilizar a pulseira 
em todos os momentos para evitar 
transtornos no evento;

 ¤ A relação das peças disponíveis nos 
apartamentos encontra-se no cria-
do-mudo. Favor conferir; 

 ¤ Quando chegar ao quarto, conte a 
quantidade de roupa de cama e ba-
nho e verifique se é a mesma quan-
tidade necessária. Se não houver 
a mesma quantidade, ligue para a 
recepção (ramais 1207 / 1212) ou 
governança (ramal 1203), e solicite o 
que está faltando, pois se chegar 
ao final do evento e estiver faltando 
alguma peça, será cobrado o valor 
correspondente; 



 ¤ Os participantes que gerarem pre-
juízos ao hotel deverão arcar com 
os custos do mesmo, caso contrário 
eles não serão autorizados a deixa-
rem ao hotel.

 ¤ Respeite seu colega de evento, pois 
o seu direito acaba quando invadi-
mos o direito do outro;

 ¤ Não são permitidas festas, som alto 
e gritaria, nos quartos e corredores 
do hotel;

 ¤ É proibida a permanência em trajes 
de banho nas áreas do hotel e res-
taurante;

 ¤ Não será admitido nenhum tipo de 
comportamento relacionado a van-
dalismo, uso de drogas e desres-
peito aos regulamentos do evento, 
sob pena de ser convidado a deixar 
o hotel e ficar sujeito às punições 
legais com a polícia;

 ¤ Não é permitida a utilização de ins-
trumentos musicais e caixas de 
som nos corredores e quartos do ho-
tel, além de qualquer outro item que 



cause barulho excessivo e danos ao 
local. Esses itens serão confiscados 
assim que forem identificados;

 ¤ Não é permitida a utilização de ferro 
de passar roupas nos apartamentos.

 ¤ Não será permitida a troca dos 
integrantes dos quartos durante o 
evento;

 ¤ Não é permitido o uso de toalhas do 
Sesc fora dos apartamentos;

 ¤ Observar e cumprir o horário de si-
lêncio, de 22h às 8h;

 ¤ Observar a voltagem no hotel, na 
maioria dos espaços é 110V;

 ¤ Observar os horários de utilização 
das instalações, como piscinas e 
outros;

 ¤ Não é permitida a entrada de pesso-
as que não estejam hospedadas;

 ¤ Não é permitida a locomoção de 
pertences dos apartamentos sem 
autorização prévia;



 ¤ O Sesc não responsabiliza por obje-
tos deixados e/ou esquecidos nas 
dependências da Instituição;

 ¤ Pertences deixados e/ou esqueci-
dos nas dependências e não recla-
mados no período de 30 dias serão 
doados para instituições de caridade 
do município;

 ¤ Observar a necessidade de deixar a 
chave na recepção ao sair do hotel; 
Só há uma chave para cada quarto, 
por isso, sempre que sair entregue 
na recepção.

 ¤ Será cobrada taxa de danos no caso 
de perda (chave e/ou chaveiro); 

 ¤ Taxa de danos: chave codificada – 
R$ 40; chave comum – R$ 20; chave 
de cartão magnético – R$ 15; chavei-
ro inoxidável – R$ 50.



Normas do parque aquático
 ¤ Horário de funcionamento: 9h às 17h;

 ¤ Não é permitida a entrada com boias 
(exceto infantis);

 ¤ Não é permitido o uso de óleo bron-
zeador nas piscinas;

 ¤ A roupa de banho deve ser, exclusi-
vamente, sunga ou short de banho 
(homens) e maiô ou biquíni (mulhe-
res). Não é permitida a entrada na 
piscina com bermudões, camisas ou 
outras vestimentas que não as acima;

Horários importantes
Check in – a partir de 6/10, às 12h 
Check out – até 12/10, às 14h 
Café da Manhã – 7h às 9h30 
Almoço – 11h30 às 14:00 
Lanche – 15h30 às 16h30 (retirada do 
kit no restaurante) 
Jantar – 18h às 20h30



lhandebo

Locais dos jogos
Confira a programação atualizada 
do JIF em jif2019.ifes.edu.br

Sesc Guarapari
Rodovia do Sol, Km 01 
Muquiçaba, Guarapari

natação

tênis
de mesa

xadrezvôlei
de praia

basquete futsal

voleibol

Complexo Esportivo Maurice SantoS
Rua Hilda Borges Vieira, 35-215 
Muquiçaba, Guarapari

A Cerimônia de 
Abertura acontecerá 
no Ginásio do Sesc 

no dia 8/10, às 19h30. 

http://jif2019.ifes.edu.br


futebol
de campo

campo do aliança
Portal de Guarapari

atletismo

universidade federal 
do espírito santo
Av. Fernando Ferrari, 514 
Goiabeiras, Vitória

Ginásio do Polivalente
Rua Oséias Santiago 
Itapebussu, Guarapari

handebol

Ginásio rio branco
Anexo ao Complexo Maurice Santos

judô



Telefones úteis
Corpo de Bombeiros 193

Samu 192

Polícia Civil 147

Polícia Militar 190

Coordenador Geral do JIF 2019 
Prof. Mauro Fontoura Borges Neto 
27 98803-1687 
mauro.borges@ifes.edu.br

Presidente da Comissão dos JIFs 
Prof. Silvio Romero de Araújo Farias 
83 99982-7806 
silvio-farias@ifpb.edu.br

Coordenador de Desporto 
Prof. Thiago Terra Borges 
53 99135-9986 
thiagtborges@yahoo.com.br 

Presidente da Comissão Disciplinar 
Prof. Elber Ribeiro Gama 
79 9838-1087 
elber.gama@ifs.edu.br



“ Jogamos com a cabeça e, quando 
precisamos, com o coração.”hortência


