ERRATA 1
PROCESSO SEI Nº 23243.001411/2019-83
DOCUMENTO SEI Nº 0541299
No Item 2.3 (das condições de participação).
ONDE SE LÊ:
2.3 Poderão participar do JIFRO/2019 alunos com idade não superior a 19 anos completados
até a data da competição, além de matrícula e frequência regular em ao menos um componente
curricular de Curso Técnico de Nível, Curso de Graduação ou Curso de Pós-Graduação, de
oferta presencial ou em EaD.

LEIA-SE:
2.3 Poderão participar do JIFRO/2019 alunos com idade não superior a 19 anos completados
até o ano da competição (nascidos a partir do ano de 2000), além de matrícula e frequência
regular em ao menos um componente curricular de Curso Técnico de Nível, Curso de
Graduação ou Curso de Pós-Graduação, de oferta presencial ou em EaD.
No Item 5 (Cronograma) da Chamada Interna para participação nos Jogos do Instituto Federal
de Rondônia - JIFRO/2019 (Edital nº 4 de 15 de abril de 2019).

ONDE SE LÊ:
Atividade
Envio do Mapa
de Modalidades
(anexo I)
Inscrição das
Delegações
Congresso
Técnico
Credenciamento
dos participantes
Reunião Técnica
das Modalidades
Realização do
JIFRO/2019
Reunião Técnica
para tratar
dos JIFs/2019

Período/2018 Responsável
Chefes do
De 18 a
Departamento de
24 de abril
Extensão
De 26 de
abril a 30 de Chefes de delegação
maio
Comissão-Geral
Dia 29 de
Organizadora e
junho
equipes técnicas
Dia 30 de
Chefes de delegação
junho, das 15
e Comissão Técnica
às 21 h
Dia 30 de
Comissão-Geral
junho, às 19 Organizadora e
h
equipes técnicas
De 1 a 5 de
IFRO
julho
Comissão-Geral
5 de julho
Organizadora e
equipes técnicas

Procedimento
Envio do Mapa, em pdf, ao endereço eletrônico
jifro@ifro.edu.br
JIF Sistema: https://jif.ifro.edu.br
Reunião em Ariquemes com os representantes de
cada delegação para visita aos locais dos jogos e
deliberações técnicas
Conferência de documentação de cada câmpus
participante.
Reunião com todos os servidores das delegações e
comissões para tratar de assuntos relativos aos jogos
Disputa das modalidades
Reunião com os profissionais de Educação Física
para definição da delegação do IFRO

LEIA-SE:
Atividade
Envio do Mapa de Modalidades (anexo I)
Inscrição das Delegações

Período/2018 Responsável
Chefes do
De 18 a
Departamento
24 de abril
de Extensão
De 26 de
Chefes de
abril a 30 de
delegação
maio

Procedimento
Envio do Mapa, em pdf, ao
endereço eletrônico
jifro@ifro.edu.br
JIF
Sistema: https://jif.ifro.edu.br

maio

Congresso Técnico

Credenciamento dos participantes

Reunião Técnica das Modalidades

Realização do JIFRO/2019

Reunião Técnica para tratar dos JIFs/2019

Dia 29 de
junho

ComissãoGeral
Organizadora
e equipes
técnicas

Chefes de
Dia 30 de
delegação e
junho, das 15
Comissão
às 21 h
Técnica
ComissãoDia 30 de
Geral
junho, às 19 Organizadora
h
e equipes
técnicas
De 1 a 5 de
IFRO
julho
ComissãoGeral
5 de julho
Organizadora
e equipes
técnicas

Reunião em Porto Velho
(campus Calama) com os
representantes de cada
delegação para visita aos
locais dos jogos e
deliberações técnicas
Conferência de
documentação de cada
câmpus participante.
Reunião com todos os
servidores das delegações e
comissões para tratar de
assuntos relativos aos jogos
Disputa das modalidades
Reunião com os profissionais
de Educação Física para
definição da delegação do
IFRO

Documento assinado eletronicamente por Uberlando Tiburtino Leite, Reitor, em
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