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IFMT TEM NOVA GESTÃO
2021-2025

 

No dia 13  de Abril de 2021, diretamente do Ministério da Educação
tomou posse o Reitor Eleito, Prof. Júlio Cesar dos Santos. 
Eleito em 2020 com 37,14%,  professor Júlio exercerá seu mandato no
quadriênio 2021-2105.  
Saiba mais sobre a posse: https://bit.ly/3wgi6RR

No dia 19 de Abril ocorreu a posse dos Diretores Gerais. 
A cerimônia foi acompanhada pelo Canal do Youtube IFMT Oficial. 
No Campus Avançado Sinop, o professor Rafael Martins Chaves,
eleito pela comunidade acadêmica, assumiu a gestão do campus para
os próximos 4 anos. 
Para assistir a posse dos Diretores Gerais acesse:
https://bit.ly/2SW16lr
 

Fonte:  Reitoria

https://bit.ly/3wgi6RR
https://bit.ly/2SW16lr


  SEMANA DE ACOLHIDA ANO LETIVO 2021
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O IFMT- Campus Avançado Sinop, na semana de
acolhimento aos alunos ingressantes, no período
de 29 a  31 de Março, não mediu esforços para
demonstrar a importância do retorno às aulas no
modo remoto, que é tão essencial como no
presencial.

A programação contou com a participação da professora Marilane Alves
Costa da Pró-Reitoria de Ensino e da Psicóloga do Campus São Vicente
Priscila Ferrari Paulino
Na ocasião os servidores foram apresentados aos ingressantes, bem como
os setores e outras informações relevantes.

Matéria completa, acesse: https://bit.ly/3f50v9N

https://bit.ly/3f50v9N


a) PROTETORES FACIAIS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SINOP E REGIÃO, coordenado pelo Professor
Carlos Eduardo Gomes da Costa, e com autoria também de Ana Paula Q. de Oliveira, Denis Alexandre de R. C.
Negócio, Gilma S. Chitarra, Hélio C. de Ornellas, Leonardo M. Leão, Ricardo A. Klemente, Caio F. G. Lopes, Gabriel
da C. Pereira, LucasV. P. Pereira, Benevid F. da Silva e Tales N. Bogoni.
 
b) CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA DOAÇÃO À COMUNIDADE DE SINOP-MT,
coordenado pela Pedagoga Sinovia C. Rauber, e com autoria também de Elisana da S. Pereira, Gilma S. Chitarra,
Isabel C. Rohrig, Viviane L. Baldan, Fernanda A. O. Nascimento, Vanessa S. G. Mattielo, Geise Ferreira e Cleusa P.
Gomes.
 
c) O ESSENCIAL: O SABONETE QUE LAVA, HIGIENIZA E PROTEGE, coordenado pela professora Gilma Silva
Chitarra, e com autoria também de Geise Ferreira, Tony V. de Oliveira, Fernanda A. de O. Nascimento, Hélio C. de
Ornellas, Emerson R. Coletto, Bruno R. da Silva, Cristiane S. Chitarra, Renata L. de C. Rossoni e Solange A. Bosh. 
 
d) LABEMAT: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA: projeto de implementação no Campus Avançado
Sinop, coordenado pela professora Senilde Solange Catelan e com autoria também de Washington Souza Nery e
Tiago Schmidt.
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  workif 2021
O VII WorkiF, workshop do IFMT, ocorreu no final de Março, de forma
on-line devido ao momento de pandemia que estamos vivenciando,
com transmissão nos canais de YouTube. 
Esse evento teve o objetivo de divulgar à comunidade, os trabalhos
de ensino, pesquisa, extensão e inovação realizados pelos servidores
e alunos, e assim aproximar o IFMT à sociedade. 
O Campus Avançado Sinop apresentou 4 (quatro) trabalhos na área
de Extensão. 

Vários colegas servidores do Campus Avançado Sinop foram avaliadores de trabalhos
(escritos e/ou apresentações orais)

Professora. Joana R. M. Leite
Professora Gilma S. Chitarra
Professor Washington S. Nery
Professor Jair Anicetto de Souza 
Professora Juliana Aarestrup
Pedagoga Sinovia Rauber

Saiba tudo sobre o evento (link de transmissões, resumo dos trabalhos) acessando:
https://bit.ly/3viZmRu

https://bit.ly/3viZmRu


O Campus Avançado Sinop por meio da Comissão de Prevenção à Covid 19 (Portaria 033 de
26/05/2020) , elaborou o documento intitulado "Plano de Contingência do IFMT Campus
Avançado Sinop para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19".
O documento traz diretrizes a serem observadas no campus durante a pandemia.

Objetivos do Plano de Contingência 

1. Estabelecer aos servidores, colaboradores e estudantes do IFMT – Campus Avançado Sinop medidas
de prevenção e de controle da Covid-19, a serem adotadas para o retorno das atividades acadêmicas
presenciais, com vistas a mitigar a virulência da doença nos ambientes e nas atividades desenvolvidas
pela instituição;
 
2. Proporcionar um ambiente institucional mais seguro enquanto perdurar a epidemia pelo Coronavírus,
com a promoção e execução de medidas de prevenção, contenção e mitigação estabelecidas pelos
órgãos oficiais de saúde; 

3. Recomendar a adoção de medidas sanitárias básicas e de convivência para cada setor da escola, com
vistas à manutenção das atividades da instituição no período da pandemia; 

4. Contribuir para a reformulação do orçamento específico para Covid-19, conforme solicitação da
organização mundial de saúde e órgão similares; 

5. Comunicar e capacitar a comunidade escolar do IFMT – Campus Avançado Sinop com informações
atualizadas e preconizadas pelas autoridades da saúde do Brasil e do mundo; 

6. Assegurar o retorno das atividades de ensino e aprendizagem no campus, minimizando os riscos
decorrentes da pandemia na comunidade escolar.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO IFMT
CAMPUS AVANÇADO SINOP-MT PARA O

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE
COVID-19
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Para acessar o documento na integra, acesse:
https://bit.ly/3ov5pA3

https://bit.ly/3ov5pA3


A pandemia de Covid-19 intimou a humanidade a mudanças, pois trouxe consigo máscaras
de proteção, antisséptico para as mãos em frascos pequenos e bonitos, telemedicina,
escritório de trabalho online, novos protocolos para serviços essenciais, escola em casa.
Os dias se passavam e ecoava a fala daqueles que previam uma volta presencial para agosto, 
 expectativa que apesar de considerada pessimista, intimamente dava uma previsão de
tempo e vivíamos um dia de cada vez; nossos filhos estudavam o que era possível e ajustava-
se os meios de acesso remoto, internet e computador passaram a ser os materiais escolares
indispensáveis.
Agosto de 2020 chegou, a situação estava muito pior que no começo e o pensamento e
esforços eram em manter a vida e a saúde. E a educação? Dois bimestres passaram-se, é
preciso retomar o ensino-aprendizagem. E vamos admitir, nesse período temos aprendido
muito, o professor descobriu que para o conteúdo chegar aos estudantes, novas vias de
comunicação precisavam ser construídas, os estudantes podiam estar num mar de
informações, mas o “mestre” precisava ajudar na sua decodificação. 

ESCOLA EM CASA: UM DESAFIO
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Vamos admitir, somos todos aprendizes nessa constituição educacional
na configuração caseira. E seguimos saudosos em escutar nossos filhos
contarem as experiências compartilhadas com os colegas, os conselhos
ditos por professores que reafirmam a educação ministrada em casa e a

inabalável esperança que depositamos na Educação como ferramenta
na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por Ayla Rosa - mãe estudantes IFMT

Observamos nesse período a maior troca de saberes que essa relação professor – estudante poderia gerar; a criação
de salas virtuais, administração dos acessos, como enviar as atividades, como entregar os trabalhos feitos, os melhores
aplicativos para concluir as atividades propostas, observamos uma sala de aula onde todos precisavam reaprender. As
famílias precisavam reorganizar os espaços, pois a escola realmente seria em casa. A mesa, a cadeira, a luminosidade
adequada, o silêncio necessário, precisaram encontrar um ambiente permanente em nossos lares. E agora espaços
organizados, estávamos prontos para essa nova etapa?

Percebi algo muito importante, que para a educação online, a distância é irrelevante, pois eu mãe de quatro estudantes,
acadêmica do curso de Ciências Naturais - Química na UFMT Campus Sinop, faço um intercâmbio online em uma
também renomada universidade da Colômbia, oportunidade gerada nesse momento, e que aproveito para treinar o
idioma e observar a cultura e o processo educativo naquele país.

Na escola em casa, como mãe, tento aprender a cogerir essa instituição; sinto as enormes dificuldades desse processo
e começo a compreender esse novo método de ensino- aprendizagem. Assumo o papel de inspecionar o
comportamento nos corredores, a chegada no horário, o respeito e a forma de comunicação com os demais membros.
Mas confesso que nessa sede escolar caseira, ainda se faz ajustes às novas condutas todos os dias, confesso também
que não consegui impor o uso de uniforme, que nem sempre abrem a câmera pois alegam não estarem arrumadas
para tanto, que muitas vezes é necessária uma inspeção no pátio pois tem estudante assistindo aula no sofá, ou pior,
tentando cabular o encontro de aprendizagem virtual, no quarto. Observei também, que é necessário educar quanto ao
uso dessas novas ferramentas, pois é muito fácil virar meme, e somos a assistência escolar mais imediata para ajudar e
dar o necessário encaminhamento à questão.



Se fosse para falar apenas uma palavra para vocês, eu diria:
APROVEITEM! Aproveitem todas as oportunidades possíveis,
participem dos eventos, dos projetos, participem das aulas, se
dediquem! Façam o melhor que vocês puderem fazer. O IF tem
muitas coisas boas para oferecer e traz muitas oportunidades
para os alunos. Não deixem as tarefas acumularem, peçam
ajuda quando precisarem, dos professores, dos veteranos, dos
seus amigos. Vão existir momentos difíceis, momentos que a
única coisa que você vai querer fazer é desistir de tudo, mas não
desistam, respirem fundo, deem um tempo e voltem ao foco.
Sucesso pra vocês! 

Gabriela Brito Sousa - 3º Automação Industrial)

recado dos veteranos
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mensagem ao nossos alunos ingressantes

Sou Marieli Potulski, estou cursando o 3° ano do curso técnico em
Eletromecânica, e tenho muito orgulho de dizer que sou aluna do
Instituto Federal. O IF tem muito a oferecer, apresentando diversos
projetos de extensão, incentivando sempre os alunos em todas as áreas
possíveis, também tem vários eventos, como o Workif, Circuito de Arte e
Cultura, JENPEX, MARTE e JIF&#39;s, que tive a oportunidade de
participar, indo para Barra do Garças, conhecendo outros campi e me
divertindo muito, sem contar o quão satisfatório é fazer os trabalhos
diferentes que os profs. passam, e ficar o dia todo com os colegas que
gosta é melhor ainda, mas, tenho que lembrar que não é só flores, tem
que ter muita dedicação, por que vão ser trabalhos atrás de trabalhos,
provas, seminários, de tudo um pouco, é bem cansativo, mas no final
vale a pena, pois é um conhecimento e uma experiência inimaginável, e
como dizem “Educar para vida e para o trabalho”, você não só estuda
no IF, você vive o IF. Então, deixo três dicas para os calouros.
Primeira: não deixem para fazer os trabalhos na última hora, de
preferência deixem prontos o quanto antes, porque, você piscou já tem
mais cinco para fazer.
Segunda: tenham empatia, principalmente no momento em que
estamos, tem colegas que vão ter maior dificuldade, e por serem muitas
matérias, pode ser difícil conciliar todas.
Terceira: não desistam! Vão ter sim momentos que dá vontade de jogar
tudo para cima, mas continuem firmes, três anos passam rápido, digo
por experiência própria. 

(Marieli Potulski - 3º Eletromecânica)

 

Foto enviada pela aluna

Foto enviada pela aluna



O IF pode ser bem mais que uma rede de ensino, pode se tornar
um lar, uma família, onde você convive com tantas pessoas
diferentes e mesmo assim ainda se sente em um conjunto. Ao
mesmo tempo, pensei em desistir inúmeras vezes, por conta da
exigência, pressão e até mesmo por indisciplina, que foi
corrigida com o passar do tempo por uma questão de rotina,
mas fico feliz por ainda estar aqui, pois isso tudo fez parte da
pessoa que me tornei hoje.
Infelizmente esse “novo normal” interferiu diretamente no nosso
ensino, desde o modo de recebermos os calouros com a nossa
semana de boas vindas até a nossa forma de ensino, que se
tornou remota. Há muitas coisas que devem evoluir até
podermos retornar às amadas aulas presenciais, porém creio
que meu legado no IF não dure até essa volta, mas agora é a vez
de vocês, calouros, de errarem muito com eletrônica básica ou
entender de fato um transformador em M.I.E, mas não se
assustem ou se desmotivem, com um pouquinho de
persistência e foco tudo dará certo. Não desistam, serão os anos
mais complicados e inexplicáveis que possam imaginar, mas fará
parte também das pessoas que irão se tornar. Agradeço por
tudo que o IF me proporcionou, aos amigos que encontrei,
porque sem eles não conseguiria chegar até aqui, as
experiências, aos professores e todos os momentos que passei
naqueles corredores. 
Aproveitem! 

(Larisa Helen Rodrigues - 3º Automação Industrial)

recado dos veteranos
 

M a r ç o  d e  2 0 2 1 A n o  0 1  /  N  0 2

mensagem ao nossos alunos ingressantes

Meu nome é Natalia Cristina Rosa, estou cursando o 3º ano do
Técnico em Eletromecânica. Estudo no IFMT desde 2019 e vem
sendo uma grande oportunidade, pois o ensino é muito bom e
conseguimos participar de vários eventos e projetos, seja ele de
ensino, pesquisa ou extensão. Como, MArte - a Mostra de Arte do
IFMT, Jenpex, Jifs, Circuito de Arte e Cultura, Workif, entre tantos
outros eventos. Cada evento, projeto é uma experiência única e só
quem já participou sabe a sensação que dá quando sentimos que
participamos de algo maior. O IFMT em si já nos traz isso, com a
rotina, as matérias do ensino técnico, o convívio diário com tantas
pessoas que acabamos virando uma grande família. Aprendi ao
longo desses dois anos que é preciso criar uma rotina de estudos,
não deixar nada para última hora, pois no final, as tarefas viram
uma bola de neve e você acaba se vendo preso em um monte de
atividades. 

(Natalia Cristina Rosa - 3º Eletromecânica)

Foto enviada pela aluna

Foto enviada pela aluna



egressos na universidade
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As ações surgiram em 2019, intituladas como “Pausa Para o Café”, de iniciativa de
uma estudante do ensino médio juntamente ao Serviço Social do Campus,
envolvendo docentes e técnicos administrativos nas atividades. A ideia era criar um
ambiente de interação para alunos/as e servidores/as, como uma pausa da rotina
escolar/institucional.

O nome já era usado pela estudante Isabela em intervalos de estudos, ou outros
momentos que precisava de uma “pausa para a cabeça” no decorrer de alguma
atividade, sendo esse termo repassado para o projeto (que se tornou um Projeto de
Ensino em 2020).

A mola propulsora de cada encontro é, a partir das sugestões dos/das estudantes,
realizar ações/atividades em diversos formatos, como oficinas, rodas de conversas,
palestras, tem de tudo! Já rolou oficina de artesanato, sarau cultural, debates de
temas relevantes como saúde mental e direito das mulheres. 

Espera-se com isso melhorar a autoestima e os resultados acadêmicos, procurando
desvendar as potencialidades individuais.
Atualmente, os encontros estão sendo realizados na última sexta-feira do mês via
GoogleMeet.  

(Texto enviado pela servidora Mariam Hitomi Ueta)

Já temos a data do próximo encontro que será no dia 28/05/2021, com o tema "18
de Maio: combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes,

vamos falar sobre?!". 
 

Aguardamos vocês lá!

fique por dentro
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Editais em andamento

Edital 003/2021 - Cessão de Equipamentos Digitais (Computadores)

Edital 004/2021 - Kits de Alimentos (Cestas Básicas)

Edital 008/2021 - Auxílios Emergenciais (Alimentação e Acesso à Internet).

Acompanhe os editais da Assistência Estudantil: https://bit.ly/3v0YHUR

 

https://bit.ly/3v0YHUR


 

fique por dentro

CANAIS DE ATENDIMENTO 
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ENTREVISTA COM A AUTORA E SERVIDORA DO CAMPUS AVANÇADO SINOP
ROSE MARCIA DA SILVA

"O e-book “CURRÍCULO INTEGRADO: avanços e desafios na relação trabalho-
educação”, fruto da pesquisa de mestrado em Educação pela UNEMAT –
Cáceres/MT, selecionado pelo Edital para publicação de livros do IFMT em 2019 e
publicado pela EdUFMT em 2020, traz à discussão a efetivação de um currículo
integrado sob as bases da ciência, trabalho e cultura, no contexto de contradição
em que o curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária do IFMT
Campus Sorriso se situa: o desenvolvimento científico e tecnológico na área
agropecuária, mais voltado ao agronegócio e o interesse em produção orgânica e
agroecológica voltada à agricultura familiar. 

Para ler a entrevista completa e conhecer mais sobro o projeto
acesse: https://bit.ly/3wjoasP

ENTREVISTA COM PROFESSOR CARLOS EDUARDO, RESPONSÁVEL PELO
PROJETO

 
"O projeto de extensão teve como proposta ensinar robótica, participar da
competição nacional organizada pela OBR e realizar um evento de
competição de robótica no campus. Devido à pandemia a competição no
campus não foi possível de ser realizada, mas as pistas para a competição
foram construídas, conforme imagens em anexo, e poderão ser utilizadas
nos próximos anos quando voltar à normalidade. Os alunos do projeto
participaram da competição da OBR, que ocorreu no formato online, por
meio de simulador, conforme imagem em anexo. Na etapa estadual eles
ficaram entre os 3 primeiros e se classificaram para a etapa nacional, na
etapa nacional ficaram na posição 66, conforme relatórios em anexo. Com
relação ao curso de robótica, devido à pandemia não foi possível ocorrer
de forma presencial. Então como não seria possível a divulgação
presencial nas escolas e nem a realização presencial, o curso foi adaptado
para ser realizado no formato online e divulgado de forma online
também". 

Saiba mais e baixe o Ebook gratuitamente: https://bit.ly/3biM2oe

Uma realidade que nos leva a questionar: Quem são os sujeitos atendidos? Mais de 80% provenientes
de escola pública e grande parte com renda inferior a 1,5 salário por pessoa da família, filhas e filhos de
trabalhadoras e trabalhadores do campo (agronegócio, agricultura familiar, agricultura camponesa, etc),
que optam pelo curso como oportunidade de melhoria das condições de vida, de trabalho e como
possibilidade de ingressar em um curso superior. 

fique por dentro
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https://bit.ly/3wjoasP


Bom, eu não sei ao certo quando especificamente eu comecei a desenhar, mas sempre gostei
desde bem pequena. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 5 anos eu ganhei uma
caixa de lápis e colas coloridas de uma amiga da minha mãe, eu também ganhava
revistinhas e desenhos para colorir, além de pintar eu costumava copiar esses desenhos. 

Eu lembro que gostava muito de um desenho chamado Monster High e criava minhas
próprias personagens inspiradas nele. Também gostava de criar e ilustrar  histórias
inspiradas em contos de um livrinho que eu tinha. Lembro também que eu gostava de fazer
cartinhas com desenhos e dar para a minha família . Acho que essas coisas me
influenciaram. Mas eu comecei a desenhar mesmo como um hobby em 2015, quando ganhei
meu primeiro celular, eu gostava de seguir tutoriais de mangá do Youtube. 

Desde então eu venho desenhando sempre e acho que consegui criar um estilo "próprio". 
No começo de abril do ano passado, influenciada por uma amiga, criei uma conta no
Instagram para postar meus desenhos.

Tem muitas coisas que me inspiram a desenhar. Música (eu adoro desenhar ouvindo música),
filmes, desenhos animados, fotos de família, coisas que eu vejo no meu dia a dia, às vezes eu
vejo algo e fico com muita vontade de desenhar. Acho que no geral tudo que é alegre e
colorido me inspira, gosto muito de cores.

Eduarda Schmitz Miranda - 2º Eletromecânica

 

ESPAÇO CULTURAL
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Nos cursos técnicos em Eletromecânica e Automação Industrial, falamos, entre tantos assuntos, sobre campo
magnético. 

Os estudos sobre indução eletromagnética foram um dos pilares da segunda revolução industrial (1850-1945)
e, nesse período marcante da História, surgiu um dos primeiros instrumentos musicais totalmente eletrônico, o
teremim. 

O teremim consiste em uma placa eletrônica, ligada a autofalantes ou caixas de som, com duas antenas
metálicas, uma em cada extremidade do instrumento: uma antena redonda, onde o músico controla o volume
do instrumento com a mão esquerda (dinâmica) e uma antena vertical do lado direito, onde controla-se a
frequência (tonalidade) e, por conseguinte, geram-se as notas musicais. Alguns músicos utilizam o instrumento
na posição invertida.

Ficou curioso. Quer saber mais sobre o TEREMIM.
Acesse o texto completo:  https://bit.ly/3frL7mI

ESPAÇO CULTURAL

Participe da próxima edição do IF Notícias
Envie sua sugestão para

ifnoticias@snp.ifmt.edu.br
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Teremim
Será que é possível tocar um instrumento musical sem tocá-lo fisicamente? 

Como são feitos os efeitos sonoros com notas “distorcidas” em alguns filmes de
suspense, de terror ou quando surge um disco voador num filme de
extraterrestres?

 
Figura: Léon Theremin tocando seu invento 
(fonte: https://www.cifraclub.com.br/blog/conheca-o-avo-dos-
instrumentos-eletronicos-amado-pelo-led-e-mutantes/)

https://bit.ly/3frL7mI

