
Quadro de Medalhas

campo, handebol, natação, voleibol, tênis 
de mesa e xadrez . Os campeões de cada 
modalidade irão disputar a etapa regional 
dos Jogos dos Institutos Federais – JIF, que 
será realizada em Campos dos Goytacazes 
em setembro. O câmpus com o maior de 

Jogos no Câmpus Salinas fortalecem a 
união e a prática esportiva no IFNMG

O II Jogos Intercâmpus do IFNMG – 
JIFENMG, realizado no Câmpus Salinas de 
18 e 22 de maio, celebrou o espírito 
esportivo, a prática de esportes, a unicida-
de do Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais e a integração entre alunos, 
servidores e câmpus da instituição. 

Cerca de 400 alunos-atletas dos 
câmpus Almenara, Araçuaí, Arinos, 
Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas 
disputaram jogos em nove modalidades: 
atletismo, basquetebol, futsal, futebol de 

medalhas foi o de Salinas, seguido por 
Januária e Pirapora. (Con�ra o quadro 
completo ao lado)

A próxima edição do JIFENMG prova-
velmente será realizada em 2016 no 
IFNMG - Câmpus Arinos.
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Alunos-atletas de sete câmpus demonstraram determinação e 
superação, mas também integração e compartilhamento

Handebol 
Masculino 
do Câmpus 
Pirapora

Solenidade de abertura contou com a presença do reitor, do pró-reitor de Extensão, 
dos diretores dos 11 câmpus do IFNMG, do prefeito de Salinas e do homenageado 
Sérgio Alberto Rodrigues, além de outros convidados e das sete delegações



Para além de vitórias ou derrotas, o JIFENMG 
proporcionou aos alunos, professores e demais 
envolvidos oportunidade de trabalhar outros 
aspectos fundamentais da vida estudantil e 
pessoal, como amizade, respeito, coragem, 
determinação,  integração e aprimoramento.

Para o pró-reitor de Extensão do IFNMG, 
professor Paulo Azevedo, os jogos mais uma 
vez conseguiram proporcionar esses momen-
tos. “Os Jogos contribuem muito com o 
processo educativo, com as relações interpes-
soais e com a interação entre os nossos alunos. 
Em Salinas, esses objetivos também foram 
alcançados com muito êxito”, ressaltou.

A diretora-geral do IFNMG – Câmpus 
Salinas, professora Maria Araci Magalhães, 
agradeceu a presença e o empenho de 
todos e colocou o Câmpus à disposição. 
“Estamos sempre de portas abertas para as 
iniciativas de sucesso de nosso Instituto”, 
ressaltou a diretora. 

O reitor do IFNMG, professor José Ricardo 
Martins da Silva, também considerou os 
Jogos um sucesso dentro e fora das quadras 
e ressaltou o exemplo que fornece à 
educação nos câmpus. “A exemplo do 
dinamismo, do entusiasmo e da solidarie-
dade que envolvem esse tipo de evento, 
precisamos adotar em nossos câmpus um 
processo de ensino-aprendizagem que vise 
fortalecer relações interpessoais, sociais, 
culturais e esportivas, despertando, 
principalmente, o espírito de unicidade em 
nosso Instituto”, concluiu o reitor, que 
também prestigiou os jogos.

Aprendizado

Braulio Quirino Siffert - Relações Públicas/IFNMG/Reitoria
Veja mais fotos em facebook.com/IFNMGo�cial
Veja o vídeo-reportagem do Jifenmg em migre.me/q3Nj2

Delegações na Solenidade de Abertura

Futebol de Campo: Salinas x Januária

Voleibol: Arinos x Almenara

Futsal: Araçuaí x Montes Claros

Campeões do xadrez

Natação

Atletismo: Salto em Distância Almoço no refeitório

Torcida no Ginásio Sérgio Alberto

Handebol Feminino do Câmpus Salinas Fo
to
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