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COMISSÃO ORGANIZADORA
SIAPE SERVIDOR FUNÇÃO SETOR

Nº 1792192 Fábio Storch de Oliveira Presidente PROEX

Nº 1798865 Márcio Bonfim Santiago Vice-Presidente PROEX

Nº 2180367 Joyce de Queiróz Barbosa Galo Secretária PROEX

Nº 1857773 Adma Batista da Costa Cerqueira Parcerias PROEX

Nº 2038785 Gírlen Nunes dos Santos Assessoria da Reitoria GABIN

Nº 2341061 Lisânia Ghisi Gomes Divulgação DSCOM

Nº 1904681 Jaqueline Teles de Oliveira Divulgação DSCOM

Nº 1064683 Marcelo Maia Gomes Florentino Divulgação Geral DSCOM

Nº 2180391 Manassés de Oliveira Carvalho Artes e Mídia DSCOM

Nº 2266174 Luis William da Silva Júnior Artes e Mídia DSCOM

Nº 2345173 Natália Lima Leite Cerimonial/Eventos DSCOM

Nº 1860406 Antoniete Buriti de Souza Alves Cerimonial/Eventos DSCOM

Nº 1908399 Edu Gomes da Silva Apoio Alunos DSAES

Nº 2193408 Priscila da Silva Soares Voluntários DSAES

Nº 2063383 Lurdinha Forti Negri Organização e Infraestrutura DIRAI/CCZ

Nº 2206572 João Felipe Silva Transporte PROAD

Nº 1857988 Mariete Buriti de Souza Coordenação de Atividades Culturais PROEX

Nº 2267242 Roneres Costa Campos Apoio em Saúde DISGP

Nº 1896329 Daniel Afonso Nunes Zaire Apoio nas Parcerias DISGP



COORDENAÇÃO TÉCNICA DE MODALIDADES
SIAPE SERVIDOR FUNÇÃO SETOR

Nº 2193512 Tanayra Feitosa Rocha Presidente/Membro/Handebol PROEX

Nº 1299906 Edson Gomes Marinho Júnior Membro/Atletismo/Futsal Campus Tarauacá

Nº 1986677 Carpergiani Maia Costa Membro/Atletismo/Futsal Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2265545 Rafaela da Silva de Lima Membro/Atletismo Campus Sena Madureira

Nº 3005909 Wesley de Souza Membro/Handebol Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2993118 Joy Braga Cavalcante Membro/Volei de Praia Campus Xapuri

Nº 1987342 José Marlo Araújo de Azevedo Membro/Volei de Praia/Volei Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2207512 Antônio Marcos Pinheiro de Souza Membro/Volei de Praia/Volei Campus Sena Madureira

Nº 2231103 Carina Negreiros dos Santos Membro/Xadrez Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1986669 Emanoel Rogério Fernandes Membro/Tênis de Mesa/Volei Campus Rio Branco

Nº 1987323 Cássio Barbosa Noronha Membro/Tênis de Mesa Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2235672 Sandro Vargas de Mesquita Membro/Basquetebol Campus Xapuri

Nº 1862644 Giovani da Silva Florêncio Membro/Basquetebol Campus Rio Branco

COMISSÃO AVALIADORA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E TÁTICOS

SIAPE SERVIDOR FUNÇÃO SETOR

Nº 2193512 Tanayra Feitosa Rocha Presidente PROEX

Nº 1986677 Carpergiani Maia Costa Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1299906 Edson Gomes Marinho Júnior Membro Campus Tarauacá



Nº 2265545 Rafaela da Silva de Lima Membro Campus Sena Madureira

Nº 2993118 Joy Braga Cavalcante Membro Campus Xapuri

Nº 1986669 Emanoel Rogério Fernendes Membro Campus Rio Branco

Nº 1908399 Edu Gomes da Silva Apoio Alunos DSAES

COMISSÃO DISCIPLINAR

SIAPE SERVIDOR FUNÇÃO SETOR

Nº 1988702 Bráulio de Medeiros Gonçalves Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1798865 Márcio Bonfim Santiago Membro PROEX

Nº 1871897 Orleinilson Agostinho Rodrigues Batista Membro Campus Cruzeiro do Sul

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPUS SEDE

SIAPE SERVIDOR FUNÇÃO SETOR

Nº 1986677 Carpergiani Maia Costa Presidente Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1279944 Reuben Honório Fernandes Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1888189 Pedro Gonçalves Mota Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2231103 Carina Negreiros dos Santos Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1986099 André Ribeiro Batista Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1987323 Cássio Barbosa Noronha Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1871897 Orleinilson Agostinho Rodrigues Batista Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 3005909 Wesley de Souza Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 2215014 Rodrigo Marciente Teixeira da Silva Membro Campus Cruzeiro do Sul



Nº 2063383 Lurdinha Forti Negri Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1794739 Liliane Maria de Oliveira Martins Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1968679 Liliana Lima Rodrigues Membro/Cerimonial Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1868654 Raniele Damasceno Melhorança Membro/Cerimonial Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1867407 Emerson Gaspar da Rosa Membro/Cerimonial Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1570698 Marcelo Viana Barbosa Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1987342 José Marlo Araújo de Azevedo Membro Campus Cruzeiro do Sul

Nº 3012739 Nelson Batista dos Santos Membro/Cerimonial Campus Cruzeiro do Sul

Nº 1794713 Suélen Ferreira Teles Membro/Cerimonial Campus Cruzeiro do Sul



Prezados alunos/atletas,

No período de 14 a 17 de junho de 2018, no Campus 
Cruzeiro do Sul, estaremos realizando os Jogos 
do Instituto Federal do Acre – JIFAC/2018, com a 
participação de 254 alunos que compõem as delegações 
dos campi: Sena Madureira, Xapuri, Tarauacá, Rio Branco, 
e o Campus Cruzeiro do Sul como anfitrião dos jogos.

Além dos alunos/atletas, estarão envolvidos, 
voluntários, estagiários, terceirizados, técnicos 
administrativos, professores e gestores, em um 
momento especial de valorização do Esporte em 
nossa instituição. Contamos com uma Comissão 
responsável pelo JIFAC/2018, que não está medindo 
esforços para que os nossos Jogos da Rede- Fase 
Estadual, sejam a cada ano melhor.

Essa comissão acredita que somos os agentes de 
mudança, não somente no âmbito esportivo, mas 
também educacional e social, e tem sido marcada 
pelo incentivo ao Esporte e à Cultura, valorizando 
a participação dos nossos alunos em atividades 
internas, através de bolsas Cultura e Esporte, e 
recursos da Assistência Estudantil. Através de editais 
da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX e da Diretoria 
Sistêmica de Assistência Estudantil – DSAES, 
contemplam-se iniciativas de docentes, TAES e alunos 
que desejam contribuir com a expansão do esporte e 
da cultura nos campi, fortalecendo de forma efetiva a 

prática esportiva, e trazendo à tona o melhor lado de 
cada aluno/ atleta, e acreditando que o esporte é um 
fator transformador da nossa sociedade.

O IFAC, assim como os demais Institutos Federais que 
formam uma REDE, atua de forma integrada e vê a 
Educação como um todo, compartilhando uma visão 
completa, onde os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula se completam nas atividades externas, com as 
aulas práticas, as atividades culturais e desportivas. 

O JIFAC é um desses momentos em que todos se 
envolvem e têm um único objetivo: fortalecer o 
esporte na nossa instituição, e mostrar a vocês alunos, 
o quanto são capazes de conquistar.

Espero que todos participem dessa competição com o 
espírito de confraternização e de congraçamento, pois 
o que faz diferença na vida social é a capacidade de se 
reinventar a cada novo desafio. 

Aprendamos que para vencer na vida é necessário 
esmero e tentativas para que possamos alcançar o que 
sonhamos. 

Sejam perseverantes e atuantes em tudo aquilo que 
sonham e desejam conquistar.
 

Rosana Cavalcante dos Santos
Reitora do IFAC

MENSAGEM DA REITORA



1.0 ASPECTOS GERAIS

O objetivo desse documento é apresentar as orientações aos atletas, no período do JIFAC 2018. Além disso, 
foram consideradas ações necessárias para a realização das competições, tais como estrutura física, profissionais 
envolvidos, entre outras necessidades que serão abordadas nesse documento.

Seguem abaixo algumas informações importantes em relação à etapa estadual do JIFAC/2018:

ü	Os alunos do IFAC estarão sob a responsabilidade do Chefe da delegação e servidores destinados de seus 
respectivos Campus.

ü	O crachá será o documento oficial de identificação do aluno/atleta, dentro e fora de quadra.
ü	Ficar atento aos horários de saída e chegada dos ônibus bem como aos horários dos jogos.
ü	Cada delegação deverá levar pelo menos 02 (dois) uniformes diferentes para os jogos.
ü	Os equipamentos tais como: filmadora, câmera fotográfica, MP3, celular, Notebook etc., são de 

responsabilidade do portador. O IFAC não se responsabiliza por dano ou extravio dos mesmos.
ü	A diversão é permitida, a inconveniência e o desrespeito não. 
ü	Não será permitido transitar sem camisa ou de toalhas.
ü	Toda e qualquer despesa extra (fora do previsto) será paga pelo aluno/atleta.
ü	Convém providenciar reserva financeira extra para qualquer eventualidade.
ü	Recomendamos andar sempre em grupo, nunca sozinhos, e que sempre tenham sidos autorizados pelos 

chefes de delegações ou servidores responsáveis.
ü	Sempre avise no retorno de sua saída.
ü	É terminantemente proibido fumar nas dependências do alojamento e dos locais de disputa desportivas.
ü	É expressamente proibido o uso de bebida alcoólica durante a realização do evento, em qualquer dos 

ambientes (Locais de disputa, dentro dos ônibus, campus, etc).
ü	Toda e qualquer reclamação, procurar o chefe de sua delegação ou um dos representantes do IFAC para 

que sejam adotadas as medidas cabíveis.
ü	Consulte a Comissão Organizadora/Chefes de delegação ou seus auxiliares para os casos omissos.



2.0 ASPECTOS SOBRE A VIAGEM

Nesse tópico, abordaremos especificamente sobre a viagem terrestre até Cruzeiro do Sul, cidade sede dos 
Jogos. Observando os seguintes aspectos:

ü	O horário e local da partida na origem e nos horários de saída do local de pernoite para as 
praças esportivas das competições.

ü	Durante as paradas no caminho (se houver), as despesas com refeições serão de responsabilidade 
do aluno/atleta.

ü	Não será permitida a utilização dos ônibus do IFAC para passeio turístico, pois trata-se de um 
veículo oficial.

ü	A limpeza dos ônibus deverá ser de responsabilidade de todos nós. 
ü	Recomendamos levar em mãos um saco plástico, para ser utilizado em caso de enjoo.
ü	Recomendamos levar em mãos remédios de uso pessoal, em caso de dores, desconforto ou 

enjoo.
ü	Não será permitido o embarque de passageiro (a) que não esteja inscrito na relação da 

delegação.
ü	Consulte a Comissão Organizadora/Chefes de delegação para os casos omissos.

3.0 CRONOGRAMA DOS HORÁRIOS DO TRANSPORTE DAS DELEGAÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM POR CAMPUS

CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
Data Hora Origem Destino

13/06/2018 06:00 Rio Branco Cruzeiro do Sul
18/06/2018 05:00 Cruzeiro do Sul Rio Branco



CAMPUS TARAUACÁ
Data Hora Origem Destino

14/07/2018 06:30 Tarauacá Cruzeiro do Sul
17/07/2018 13:00 Cruzeiro do Sul Tarauacá

CAMPUS XAPURI
Data Hora Origem Destino

13/07/2018 03:00 Xapuri Cruzeiro do Sul
18/06/2018 06:00 Cruzeiro do Sul Xapuri

CAMPUS SENA MADUREIRA
Data Hora Origem Destino

13/07/2018 05:30 Sena Madureira Cruzeiro do Sul
18/06/2018 05:00 Cruzeiro do Sul Sena Madureira

4.0 ORIENTAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ARBITRAGEM

ü	Hospedagem: Os alunos de todas as delegações serão alocados nas salas do Campus Cruzeiro do Sul, 
portanto, se faz necessário que cada aluno providencie seu próprio colchonete ou colchão inflável, além de 
cobertores, e itens de higiene pessoal.

ü	Alimentação: Será feita na lanchonete do Campus Rio Branco por R$35,00 (trinta reais) por dia, tendo 
direito a 3 refeições (café, almoço e jantar). Esse dinheiro deve ser entregue ao Chefe de delegação, tão logo 
esteja disponível a ajuda de custo. Tudo que for consumido além do fechado com a lanchonete, deverá ser 
pago pelo discente.

ü	Inscrição: Será cobrado o valor de R$20,00 (vinte reais) como taxa de inscrição por aluno, para custear as 



despesas com a arbitragem dos jogos. 
ü	Considerando que estarão representando uma Instituição de Ensino, e mais especificamente, o seu 

Campus, o aspecto comportamental será de fundamental importância para o bem-estar de todos, durante 
toda a competição.

ü	O professor tem total autonomia para mandar de volta para casa, o aluno(a) que não se comportar 
dignamente, avisando aos pais ou responsável o motivo do desligamento do aluno(a) da delegação, e no 
caso dos menores de idade, estes retornarão à cidade de origem com um dos responsáveis pela delegação.

5.0 REGRAS DO LOCAL SEDE

Nesse tópico, abordaremos especificamente sobre as regras estabelecidas pelo campus Cruzeiro do Sul, cidade sede 
dos Jogos. Observando os seguintes aspectos:

REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA – CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
JIFAC 2018

1. Respeitar o horário de descanso dos demais atletas 
(não será permitido passeio pelos corredores ou 
dependências do campus).
- Horário limite: 22:00hs

2. Zelar pelo patrimônio imobiliário do IFAC.
- Notifique o chefe de delegação caso tenha algum 
tipo de problema com o patrimônio.

3. Não utilizar bebidas alcóolicas ou demais substâncias 
psicotrópicas.
- Caso seja pego com algum tipo de bebida alcoólica, 
você passará pela comissão disciplinar para as devidas 
providências.

4. Recolher e descartar, em local adequado, todo 
material que não será mais utilizado.
 - Ajude na limpeza do lugar que você irá utilizar, 
não custa nada descartar em local correto.

5. Evitar circular nas áreas externas ao local de 
hospedagem das delegações.
- Peça autorização para qualquer eventual deslocamento 
fora do local de hospedagem e avise quando retornar.

6. Horário das Refeições
Café da manhã 06h30 – 08h30min
Almoço 10:30h – 13h30min
Jantar 17h – 19h30min



7. Ser responsável por seus pertences.
- Evite deixá-los expostos.

8. Horários de circulação do campus
Inicial: 06:00          Final: 22:00  

9. Portar-se sempre de acordo com os princípios da 
ética e da moral;

10. Indenizar os prejuízos causados 
intencionalmente ao IFAC e a terceiros, respeitado 
o contraditório e a ampla defesa.

11. Cumprir as normas de utilização de ambientes e 
equipamentos, bem como orientações sobre prevenção 
de acidentes na Instituição;

12. Priorizar pela economicidade de energia de 
ar.elétrica, em relação ao funcionamento dos 
condicionadores

13. Ajudar na arrumação das salas de aulas, antes do 
retorno da delegação para Cidade de origem.

14. Ajudar na limpeza dos banheiros, no período 
noturno.

NÃO SERÁ PERMITIDO

Desobedecer às normas e determinações da Instituição; Proceder de forma desrespeitosa, provocar ou 
participar de algazarras que perturbem a ordem;

Cometer ofensa, dano moral ou físico, contra qualquer 
pessoa no âmbito da Instituição ou contra o nome da 
Instituição;

Portar ou fazer uso de armas e materiais inflamáveis, 
explosivos ou qualquer elemento que represente 
perigo para si ou para a comunidade escolar.

Manter manifestações enamoradas no ambiente escolar; A entrada de pessoas não autorizadas, fora do 
horário de jogos.

Observação: O responsável pela delegação se compromete a tornar conhecidas estas orientações, assinar o termo de compromisso e fazê-las cumprir 
até o momento de retorno a seus campi de origem, e deverá entregar o termo no dia da chegada de sua Delegação à coordenadora de Esporte e Lazer.
 
6.0 ASPECTOS SOBRE A COMPETIÇÃO

Estarão participando dos Jogos dos Institutos Federal do Acre JIFAC/2018 etapa Estadual, aproximadamente 
250 alunos/atletas dos 05 campi do IFAC (Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauacá), 
previamente escolhidos em seletivas nos seus respectivos campus.

A competição será regida pelas regras oficiais de suas respectivas modalidades bem como pelo regulamento 
Geral e específico de cada modalidade dos Jogos dos Instituto Federal-JIFAC/2018.

A coordenação.



TERMO DE COMPROMISSO DE BOA CONVIVÊNCIA JIFAC 2018

Eu, servidor (a) ________________________________________________, SIAPE nº ___________________, 

responsável pela Delegação do Campus ___________________, me comprometo, bem como toda minha 

delegação, a cumprir com as orientações dadas pelo Campus Sede dos Jogos do Instituto Federal do Acre (JIFAC 

2018), e ser responsável pelos membros da minha delegação durante todo o período do evento (14 a 17/06), 

entendendo que são necessárias precauções durante o desenvolver das atividades, de modo a proteger a segurança 

e integridade dos alunos e servidores que estarão alojados no campus Rio Branco.

Sei, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das ações poderá acarretar na desclassificação ou 

penalização nos jogos.

Ciente.

_______________________________________
Servidor(a) responsável pela delegação

Chefe de Delegação


