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Palavra do Reitor

É

com imensa satisfação que apresento uma parte da história da Educação Profissional e Tecnológica em Mato Grosso, presente no estado desde 1909, em uma bela e
sólida trajetória dedicada a promover Educação Profissional para os filhos e filhas
de trabalhadores. Como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso, às vésperas de completarmos uma década de existência, a nossa jornada está
marcada por muito trabalho e pela intensa dedicação de servidores, alunos e familiares
em prol de educarmos para a vida e para o trabalho.
Dessa forma, reconheço e agradeço a todos os homens e mulheres que fizeram e fazem
esta instituição pulsar e que, através das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, deram
vida às páginas que compõem Uma década de sonhos, vidas e histórias, uma narrativa
de portões e porteiras adentro, mas com ampla projeção para além dos muros, quintais
e rincões mato-grossenses.

Talvez seja por esta razão e, acima de tudo por um sentimento de pertença a tudo o que
vivi e vivo nessa Instituição, que afirmo que este livro será sentido por todos com a mesma estima e o mesmo carinho, pois eu, como muitos que por aqui passaram e outros que
ainda estão, continuo a amar e a acreditar que a educação pública, gratuita e de qualidade
é possível de ser feita, tal como nestes 10 anos o Instituto Federal de Mato Grosso vem realizando em todos os seus 19 campi, centros de referência e polos da Universidade Aberta do Brasil. Em cada um desses lugares, escrevemos a nossa história e concentramos
esforços para ofertar uma Educação Profissional como um factível – e seguro – caminho
para transformação de vidas, contribuindo, assim, para que os cidadãos mato-grossenses
encontrem o bem maior de que precisam para serem felizes.
Por fim, confesso que, ao escrever este breve trecho de abertura, brotou a certeza de que, no
sentido dos nossos pensamentos, haverá uma conexão com os pontos vitais das mensagens
que o livro nos traz e, também, uma conexão com os caminhos que percorremos, o que nos
levará até a quietude do Universo e nos possibilitará sonhar com mais décadas de histórias
para o nosso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Boa leitura!

Willian de Paula
Reitor do IFMT
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Fachada do prédio da reitoria, órgão
administrativo central, instalado em Cuiabá,
em espaço físico distinto dos campi que
integram o Instituto Federal de Mato Grosso.
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Dez anos honrando uma
tradição de excelência

E

m 1909, a República brasileira completava seus primeiros 20 anos. Nilo Peçanha,
que assumira como sétimo presidente do Brasil em junho, após a morte de Afonso
Pena, tomaria, no seu terceiro mês de governo, o que viria a ser conhecida como
sua medida mais significativa em termos históricos: a edição do Decreto nº 7.566, de 23
de setembro daquele ano, criando 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma na capital de
cada província da época (com exceção do estado do Rio de Janeiro, que recebeu sua unidade em Campos, cidade natal do presidente). Na prática, Peçanha inaugurava então o
ensino técnico no país. Uma das três primeiras unidades abertas viria a ser a de Cuiabá,
em Mato Grosso, inaugurada, com as do Piauí e de Goiás, em 1º de janeiro de 1910. As
demais 16 começariam a funcionar até 1º de outubro daquele ano, com exceção da escola
de Sergipe, cujo funcionamento iniciou em 1º de maio de 1911.

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

9

À direita, o xadrez, atividade
extracurricular oferecida em diversos
campi do IFMT, já conquistou várias
premiações, como: 2º lugar na
Olimpíada Escolar Brasileira (2011);
campeão sul-americano 2017 na
categoria sub-18; campeão na etapa
Centro-Oeste nas cinco edições dos
Jogos dos Institutos Federais e terceiro
lugar no Jogos Escolares da Juventude
no Pará (2013).

A criação das escolas foi justificada por Peçanha, ele próprio filho de um padeiro, da
seguinte forma, no decreto de 1909: “... o aumento constante da população das cidades
exige que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre
crescentes da luta pela existência; que para isso se torna necessário não só habilitar os
filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual,
como fazê-los adquirir hábitos de trabalho prof ícuo, que os afastará da ociosidade,
escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do Governo da República
formar cidadãos úteis à Nação”.
Em Mato Grosso, aquela primeira escola nasceu com cinco oficinas – de alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria e selaria. Em fevereiro, após a prorrogação do prazo inicial
de matrículas, o número de “desfavorecidos da fortuna” matriculados naquele primeiro
momento ficou em 80. Seriam os pioneiros de uma tradição que se estende até hoje,
quando o país comemora os 10 anos da implantação da nova Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Um dos primeiros frutos da medida tomada no fim daquele
ano de 2008, quase 100 anos depois de Nilo Peçanha, foi a integração e transformação
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (Cefet-MT), do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (Cefet-Cuiabá) e da Escola Agrotécnica
Federal de Cáceres no novo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso (IFMT).
Neste período, já estavam em funcionamento ou em fase de implantação as unidades de ensino descentralizadas (Uned) dos Cefets no bairro Bela Vista (Cuiabá) e nos
municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Barra do
Garças e Rondonópolis.
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Transformações em série
Assim como a educação profissional mudou
e evoluiu, o próprio estado passou por grandes transformações desde o Mato Grosso
no qual Peçanha determinou a abertura da
Escola de Aprendizes e Artífices. Grandes
extensões do território estadual foram colonizadas, a relação com os indígenas se modificou, a agricultura ganhou força enorme,
a cultura extrativista perdeu parte de sua
importância – embora siga relevante, principalmente em algumas regiões – e a industrialização avançou celeremente.
Desde 2008, também o IFMT se expandiu, cresceu, espalhou campi de sul a norte, de
leste a oeste do estado, e virou referência na educação pública profissional, cientítica e
tecnológica. Ao completar 10 anos, o IFMT exibe números como 22 mil alunos regulares presenciais em seus 19 campi e quatro centros de referência, aproximadamente 9,5
mil estudantes nos cursos técnicos e superiores oferecidos na educação a distância, em
32 polos distribuídos pelo estado, e 1.055 professores.
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O IFMT é uma instituição de educação
superior, básica e profissional, pluricurricular
e multicampi, especializada na oferta de
educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base
na conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos com sua prática pedagógica.
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Acima, estudantes integrantes da
Banda Mestre Albertino do
Campus Cuiabá– Cel. Octayde
Jorge da Silva. Ao lado, alunas dos
cursos técnicos integrados ao
ensino médio em Secretariado e
Eventos, em aula prática.

Estes formandos, entretanto, não são mais apenas qualificados tecnicamente, treinados
para a empregabilidade em um of ício e entregues secamente ao mercado. A educação
profissional no país mudou muito, inclusive do ponto de vista filosófico, neste pouco mais
de um século de história. A missão dos Institutos Federais inclui hoje, também, o dever
de colaborar para a formação de cidadãos éticos, capazes de transformar o ambiente em
que vivem, o mercado em que estão inseridos, em prol de toda a sociedade.
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Imagem aérea do Campus Cuiabá-Cel.
Octayde Jorge da Silva com 26.676 m².
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Campus centenário
constrói educação sólida

Aula demonstrativa de instalações
elétricas residenciais do curso
técnico integrado ao ensino médio
em Eletroeletrônica.

A

Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso daquele início de século 20 passaria por fases como Escola Industrial, Escola Técnica Federal e Cefet, até tornar-se o
Campus Cuiabá-Cel. Octayde Jorge da Silva, com a criação do IFMT, já neste século
21. A nova configuração, portanto, nasceu já com uma herança a ser honrada de tradição,
qualidade e reconhecimento no ensino técnico profissionalizante no estado e no país.
É a maior unidade do IFMT, com aproximadamente 3,6 mil alunos em 24 cursos (do ensino médio ao mestrado acadêmico), 105 técnicos administrativos e 250 professores, uma
estrutura que permite conquistas como ser a instituição pública de ensino com melhor
índice de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sempre figurar entre
as melhores escolas do estado (considerando tanto as públicas quanto as particulares).
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Se a escola de 109 anos atrás formava alfaiates, carpinteiros, ferreiros, sapateiros e seleiros para um país eminentemente agrícola, com um processo de industrialização não
mais do que embrionário, a de hoje oferece, a um contexto local e nacional altamente
exigente e tecnologicamente avançado, profissionais técnicos, tecnólogos, bacharéis,
especialistas e mestres, formados em cursos que vão de Eletrotécnica a Agrimensura,
de bacharelado em Secretariado Executivo a especialização em Rede Distribuída ou
tecnologia em Construção de Edif ícios. E a indústria, o comércio e a área de serviços da
região metropolitana de Cuiabá absorvem constantemente os egressos desse campus
centenário.
Mas o papel e a importância do Campus Cuiabá-Cel. Octayde Jorge da Silva vão bem
além disso. A escola também tem um histórico de parcerias com instituições públicas e
privadas estabelecidas para beneficiar tanto os estudantes de seus cursos quanto a comunidade em geral. São acordos como o firmado recentemente com o Instituto Mato-grossense do Algodão, pelo qual o IFMT oferece sua expertise no apoio ao desenvolvimento
tecnológico dos produtores do estado, ou mesmo os cursos de Formação Inicial e Continuada como o de Língua Portuguesa para Estrangeiros, ofertado a imigrantes que vivem
hoje na capital do estado – oriundos principalmente do Haiti e da Venezuela.
Aula prática de instalações elétricas
do curso técnico integrado ao
ensino médio em Eletrotécnica.

Estudantes do curso técnico integrado
ao ensino médio em Eletrotécnica
aprendem a simular um controlador
lógico programado (CLP) equipamento
que realiza o controle do processo
produtivo de uma empresa.
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A sede atual do campus segue no mesmo endereço de 1910, no momento da abertura da
Escola de Aprendizes e Artífices. Hoje, entretanto, a infraestrutura evoluiu enormemente, para, agora em seis blocos de edif ícios, acompanhar todas as mudanças e o aumento
de oferta de cursos. Há de uma piscina semiolímpica a um teatro – em reforma, mas que
garantirá uma plateia com 465 lugares – e a salas destinadas a cursos de extensão de artes
(canto coral, artes cênicas, banda de música e artes plásticas e contemporânea).
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Estudantes do Campus Cuiabá
no laboratório de Artes.
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Mesmo com todo o avanço estrutural, de recursos humanos e pedagógicos, há grandes
desafios à frente para manter e ampliar a qualidade oferecida pela instituição. Um dos
maiores obstáculos a ser sobrepujado é o nível elevado de evasão dos alunos, acompanhado do também significativo índice de retenção, de interrupção do avanço para a
próxima fase de estudos. A área pedagógica está em constante movimento para trazer
esses indicadores para os menores níveis possíveis, na luta para alcançar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação para 2024. A ideia é enfrentar qualquer
situação para assegurar a excelência do que é entregue pelo campus aos alunos – e, por
extensão, a toda a comunidade.
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Professora dra. Juzélia Santos apresenta aos alunos do curso técnico integrado ao ensino médio em Edificações o projeto de pesquisa com tijolos reciclados, que
já ganhou: 3° lugar no IV Prêmio Caixa de Inovação 2012 com o projeto inovador “Eko-bloco: artefatos de cimento confeccionados com resíduos da construção
civil”, etapa nacional em Londrina (PR); 2 º lugar na Mostratec 2013, na área de engenharia e materiais com o projeto “Instrução para produção de Tijolos com
Resíduo de Construção Civil (RCC)”, em Novo Hamburgo (RS). Com esse resultado, foi escolhido para se apresentar na Turquia, em 2014. Conquistou, ainda,
o 1° lugar no 8° Prêmio do Fórum EletroMetalCon 2016, com o projeto “Bloco de concreto vazado com poliestireno expandido (EPS)”.
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Vista aérea do Campus São
Vicente, com 5 mil hectares,
situado no município de Campo
Verde. Com espaços para
produção de carnes (ave, suíno
e bovino), leite, ovos, lácteos,
embutidos, verduras e legumes.
Possui ainda alojamentos,
restaurante, marcenaria e
fábrica de ração.
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A maior escola agrícola
do Brasil comemora
75 anos de conquistas

E

m 14 de abril de 1943, por decreto do então presidente Getúlio Vargas, surgia na
Serra de São Vicente, próximo a Cuiabá, o Aprendizado Agrícola de Mato Grosso.
A unidade, instalada em uma área de pouco mais de cinco mil hectares, trocaria
algumas vezes de nome, mas não de vocação: ser “a maior escola agrícola do país”. Foi,
entre outras denominações, Escola Agrícola de São Vicente, Ginásio Agrícola Gustavo
Dutra, Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, Cefet-Cuiabá, até que, em 2008, com a
implantação da nova Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, virou parte
do nascente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).
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Estudantes do curso técnico
integrado em Agropecuária em
atividades práticas na sede do
Campus São Vicente.

21

À esquerda, aula prática de bovinocultura
de leite e, à direita, aula do curso de
bacharelado em Agronomia no Centro
Avançado de Campo Verde

Em 2018, o agora Campus São Vicente do IFMT festeja seus 75 anos, convicto da missão
de formar mais e melhores profissionais, principalmente nas áreas de produção animal e
vegetal, biologia e ciências ambientais. Também neste ano são comemorados os 40 anos
da primeira turma de Técnico em Agropecuária de Mato Grosso.
No decorrer dessa longa – e linda – história, vários cursos foram extintos, outros criados,
alguns reformulados, mas a escola seguiu sempre em crescimento. O que não muda, porém, é o papel de capacitar profissionais que conciliem desenvolvimento socioeconômico
com a sustentabilidade ambiental, de melhorar a empregabilidade de seus formandos,
reduzindo a desigualdade social e favorecendo a inclusão.
São Vicente oferece hoje quatro cursos superiores – os bacharelados em Zootecnia e em
Agronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e licenciatura em
Ciências da Natureza –, dois integrados ao ensino médio (Técnico em Agropecuária e
Técnico em Meio Ambiente) e uma especialização, em Ensino de Ciências da Natureza.

22
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Aula prática na casa de
vegetação no Centro de
Referência de Campo Verde.

Mudanças
Em 2008, ao ser transformada na unidade Sâo Vicente do IFMT, a escola já tinha uma
estrutura f ísica praticamente toda construída, com pavilhões pedagógicos e administrativo. Contava também com ampla diversidade de equipamentos e áreas para aulas práticas, como de bovinos de corte e de leite, suinocultura, ovinocultura, equinos, piscicultura, apicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria (carnes, embutidos e defumados),
agroindústria de derivados do leite, agroindústria de beneficiamento de frutas, avicultura, cunicultura, fábrica de ração, máquina de beneficiar arroz e mecanização agrícola.
Logo foi criado o Núcleo Avançado de Campo Verde – que posteriormente virou Centro
de Referência –, distante 45 km da sede. Em 2010, outro Núcleo Avançado surgiria, o de
Jaciara (hoje também Centro de Referência), a 60 km de distância.
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À esquerda, sede do Centro de
Referência de Campo Verde e, à direita,
refeitório do Campus São Vicente.
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Alojamento feminino no Campus
São Vicente. O IFMT oferece ainda
alojamento para estudantes nos
campi Cáceres, Campo Novo do
Parecis, Juína e Confresa.

Contribuições contínuas

Aula prática do laboratório de
processamento de carnes.

Uma das maiores formas de contribuição para a inclusão social do IFMT São Vicente é a
qualificação de pequenos produtores rurais. No Assentamento Santo Antônio da Fartura,
por exemplo, em Campo Verde, foi a escola que, a pedido do Incra, fez toda a demarcação
das terras e a divisão dos lotes. E isso foi apenas uma pequena parte do trabalho no local.
O campus também ofereceu uma série de cursos para os novos assentados. Muitos deles,
vindos da cidade, não tinham prática e conhecimento de produção agrícola. Para qualificá-los
e permitir que pudessem passar a viver da terra, foram ministradas aulas sobre como criar
galinhas caipiras, como processar leite e frutas.
Com isso, logo o assentamento virou um dos
mais produtivos da região, conseguindo inclusive abastecer Cuiabá e entorno.
Também foram feitas parcerias com outras
instituições públicas e privadas. Com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e
em conjunto com o sindicato patronal de Santo
Antônio do Leverger, há um projeto em andamento que garante a oferta de cursos de extensão, tanto para o público acadêmico do IFMT
São Vicente quanto para a comunidade externa.
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Estudantes do Campus São Vicente
no pavilhão pedagógico.
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Foto aérea da entrada do Campus Cáceres
com 320 hectares. O campus tem o formato
de fazenda com as seguintes áreas: pasto,
plantio, reserva de floresta nativa, área
experimental de reflorestamento, horto
florestal, curral e horta.
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Progresso, sem
esquecer as pessoas

Acima, aula de campo para os estudantes
do curso de bacharelado em Engenharia
Florestal de manejo de sistemas de
integração lavoura-pecuária-floresta, na
unidade. Abaixo, estudantes do curso de
bacharelado em Engenharia Florestal, no
laboratório de Dendrologia, na identifcação
e herborização de material botânico.

C

áceres se orgulha de ser a “Princesinha do Pantanal” e de ter o rio Paraguai, um
tesouro muito valorizado pela comunidade, palco do maior festival de pesca de
água doce do mundo. Seria um equívoco para qualquer instituição educacional
que se preze estar nesta cidade mato-grossense na divisa com a Bolívia e ignorar as características marcantes da região; para o Campus Professor Olegário Baldo do Instituto
Federal de Mato Grosso, seria uma impossibilidade. Desde a abertura da então Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres, em agosto de 1980, a unidade abraça as circunstâncias
locais, a relação com o Pantanal, que cobre cerca de 50% de seu território.
Na época, o colégio oferecia o curso de Técnico em Agropecuária – que continua até
hoje, quase quatro décadas depois, mas agora acompanhado por uma série de outros que
surgiram na toada do desenvolvimento do município e com sua transformação, e acelerados pela chegada do IFMT. Em 2008, quando a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica se transformou nos IFs, a unidade do município de pouco mais de 93 mil habitantes, segundo o IBGE, tinha dois cursos de ensino médio integrado (de Agropecuária
e de Desenvolvimento de Sistemas) e quatro de pós-médio (Técnico em Florestas, Técnico em Agroindústria, Técnico em Zootecnia e o pioneiro Técnico em Agropecuária).
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Vitória social
O Campus Cáceres do IFMT, como o restante da Rede, tem vocação para projetos de
extensão e de inclusão social, de avanço comunitário. E já pôde comemorar conquistas
expressivas, como uma que tornou 2011 um ano marcante na história do campus. Um
projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação apostou em reduzir o
analfabetismo na cidade e, ao mesmo tempo, oferecer a pescadores e pequenos agricultores possibilidade de produzirem mais e melhor e aumentarem a comercialização
dos produtos.
Integrado às séries iniciais do ensino fundamental, o projeto foi tão bem sucedido que,
no fim daquele ano, recebeu a Medalha Paulo Freire, do Ministério da Educação, um
dos mais importantes prêmios da Educação de Jovens e Adultos no país. Os pescadores, além de aprenderem a ler e a escrever, eram treinados em formas de aproveitar e
industrializar os pescados regionais. As aulas eram intensificadas na época da piracema
– movimento dos cardumes que nadam rio acima, contra a correnteza, para realizar a
desova no período de reprodução –, quando a pesca é proibida e os pescadores ficam
sem a principal atividade.

Acima, estudantes do Campus
Cáceres no refeitório. Abaixo,
alunos do curso técnico integrado
ao ensino médio em Agropecuária
durante aula prática de solos, na
trincheira do horto florestal.
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Um pouco de história...
Em 2010, o IFMT Cáceres expandiu sua atuação ao criar, no município de Poconé, distante cerca de 180 km, o Núcleo Avançado do Pantanal (Napan). No Napan, surgiram
atividades como o curso subsequente de Zootecnia, cursos de educação de jovens e adultos e ligados ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
como Técnico em Agroecologia concomitante ao ensino médio. Em 2014, já consolidado,
a gestão do núcleo acabou sendo transferida, considerando-se a proximidade maior com
Cuiabá (distante cerca de 100 km) e a necessidade de outras opções para atender à vocação turística da região, para o Campus Cuiabá-Cel. Octayde Jorge da Silva.

À esquerda, aula prática sobre
mensuração florestal em
povoamentos com estudantes
do bacharelado em Engenharia
Florestal, e à direita, estudante
do curso de tecnologia em
Biocombustível durante aula
prática de produção de etanol.

Tanto a sede em Cáceres quanto o núcleo avançado seguiam a inspiração deixada pelo
professor Olegário Baldo, ex-diretor por seis mandatos consecutivos, que, pela paixão e
história de dedicação ao ensino e à unidade de Cáceres, foi homenageado com o batismo
do campus, em 2015, poucos meses depois de falecer.
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… e de futuro
A equipe do IFMT Cáceres acredita que o aprofundamento de parcerias existentes e a
criação de novas faz parte da missão do campus. Com isso, em 2017, fez a primeira formação de alunos bolivianos, no curso FIC de Bovinocultor de Leite. Foi o primeiro convênio internacional entre o IFMT e o Instituto Tecnológico Pillai Herrera de San Matías,
no país vizinho.

Alunos do curso técnico subsequente
em Agropecuária em aula prática da
sementeira do setor de olericultura.
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A ideia é tornar iniciativas como essa rotineiras, assim como a que permitiu o desenvolvimento conjunto de tecnologia de integração Lavoura, Pecuária e Floresta, feita em conjunto pelo Campus Cáceres e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
O futuro exige mais pesquisa, mais integração com a comunidade, mais desenvolvimento
– e o IFMT na cidade está pronto para cumprir seu papel.
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Aula prática sobre topografia e
georreferenciamento de imóveis
rurais com estudantes de bacharelado
em Engenharia Florestal.
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Vista aérea do Campus Cuiabá-Bela Vista com 89.439 m².
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Deu Química na educação

O

bairro Bela Vista, na capital mato-grossense, Cuiabá, abrigava uma unidade descentralizada do então Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso,
o Cefet-MT, desde 2006. Oferecia apenas o curso Técnico em Química, de ensino médio. Em 2007, ainda antes da mudança para campus do IFMT, surgiam os de Meio
Ambiente e de Tecnologia em Gestão Ambiental e a licenciatura em Química (modalidade a distância). Em 2008, quando foram criados os Institutos Federais, numa nova proposta de educação tecnológica verticalizada, os Cefets pelo país foram usados como uma
das bases da nova rede. Com isso, em 2008, a unidade Bela Vista virou um dos dois campi
cuiabanos do recém-criado Instituto Federal de Mato Grosso. Toda a mudança formal e
filosófica da rede no país, contudo,
não significou alteração na vocação do agora Campus Cuiabá-Bela
Vista: prioritariamente, o ensino
voltado à química, a que se somaria, nos anos seguintes, às áreas de
alimentos e meio ambiente.

Aula de introdução à análise química do
curso de Engenharia de Alimentos.

Começaram a ser ofertados os cursos Técnico em Alimentos; bacharelado em Engenharia de Alimentos; licenciatura em Matemática e
especialização em Química (ambas
a distância). Em 2012, surgiu, na
pós-graduação, o mestrado acadêmico em Ciências e Tecnologia
dos Alimentos. E hoje, no EaD,
também são oferecidas as especializações em Ensino de Química e
em Inovação e Empreendedorismo
para Negócios Sustentáveis.
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Evolução
A atual situação, com essa gama de possibilidades ofertadas, é muitíssimo diferente daquele início de 2006, no qual a estrutura da unidade do então Cefet, por exemplo, contava
com dois barracões (para o arquivo permanente da instituição e para a área de marcenaria), um galpão de abrigo a ônibus e um sobrado, onde se espremiam a área de administração e a sala de professores para o curso isolado de Técnico em Química. O Campus
Cuiabá-Bela Vista tem cerca de 1.500 alunos matriculados nos cursos presenciais e 2.500
nos da modalidade a distância.
Para atender a todos, o campus evoluiu em infraestrutura f ísica e de pessoal. Hoje, há
uma série de laboratórios estruturados, salas climatizadas e informatizadas, prédios administrativos, auditório e espaço f ísico amplo para a prática de esportes.
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Ligação com a comunidade

Acima, apresentação do Grupo Vivências
Musicais, na Mostra Cultural do II Encontro
de Jovens Pesquisadores do Centro-Oeste e
Norte do Brasil, no Teatro da UFMT, no dia 31
de agosto de 2018. Abaixo, sala de ginástica
para aula de educação física.

A proposta do Campus Cuiabá-Bela Vista, assim como a de toda a Rede, é ajudar a transformar a comunidade em que está inserido via educacão profissional tecnológica, com
atividades que incluem a indústria e a agroindústria (realidade um tanto diferente de
vários campi do interior de Mato Grosso).
A inclusão comunitária e a ajuda na transformação do cenário no qual estão inseridos
são características comuns aos Institutos Federais em todo o país. E elas contam com a
dedicação de projetos de extensão a este objetivo, de permitir às pessoas da comunidade um crescimento não só utilitarista, mercadológico, mas cultural e ético. No Campus
Cuiabá-Bela Vista, as atividades de extensão incluem, por exemplo, cursos como os de
Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros, Agregando Valor à Produção
Familiar e Oficina de Marcenaria Verde.
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Desafios

Pesquisa em desenvolvimento
e análise sensorial de produto
derivado à base de peixe.

36

Thiago André de Almeida / IFMT – Campus Cuiabá – Bela Vista

Dentro dessa política de produzir conhecimento para a sociedade e, ao mesmo tempo, preparar os alunos para os desafios da vida e do mercado de trabalho, a equipe do
Campus Cuiabá-Bela Vista aposta na parceria com outras instituições, como as já feitas
com o Ibama, a Fecomércio-MT e escolas estaduais e municipais, para formar mão de
obra qualificada.
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Espaço de convivência do
Campus Cuiabá - Bela Vista.
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Fachada do Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste.
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Fronteira entre
a cultura e a educação

Aula de biologia sobre anatomia
humana para os estudantes
do curso técnico integrado em
Controle Ambiental.

P

ontes e Lacerda, na fronteira com a Bolívia, distante cerca de 450 km de Cuiabá,
teve como base econômica, desde os anos 1960, uma mistura de extrativismo vegetal – com madeireiros enriquecendo principalmente com a retirada de mogno
e cerejeira – e mineral – o garimpo de ouro foi muito relevante nos anos 1980 e 1990 e
voltou a ser uma aposta neste ano, com o governo federal autorizando uma área de lavras. Ao mesmo tempo, a agropecuária se consolidava. Na última década, agregaram-se
às forças agrícola e extrativista os setores de geração e distribuição de energia elétrica e
os de comércio e serviços. Com isso, a cidade, hoje com cerca de 43 mil habitantes, virou
um importante polo regional de distribuição de mercadorias e oferta de serviços. Este
reposicionamento do foco econômico foi decisivo para a implantação do Campus Pontes
e Lacerda – Fronteira Oeste do IFMT como uma escola de formação profissional voltada
para os setores da indústria, do comércio e serviços.
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O início
A escola surgiu em 2008, ainda como Unidade Descentralizada Cefet-MT. A exemplo de
várias outras, contudo, logo viraria campus do IFMT, acompanhando a criação da nova
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no país.

Aula de Libras para estudantes
do curso técnico integrado em
Controle Ambiental.
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Com um quadro de 16 técnicos administrativos e 20 professores, o novo campus começou as atividades efetivas em outubro de 2008 (embora a inauguração oficial tenha
ocorrido apenas em abril de 2009), com as primeiras turmas dos cursos Técnico em Secretariado na modalidade subsequente ao ensino médio, Técnico em Edificações na modalidade Proeja, Técnico em Química integrado ao ensino médio, Técnico em Secretariado integrado, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e o de ensino superior
licenciatura em Física. No começo, havia aproximadamente 450 estudantes matriculados
– mas a instituição já antevia um crescimento exponencial, porque foi concebida como
campus de porte médio, para chegar a atender até 1.200 alunos.
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Quase uma década depois, o campus se consolidou e hoje oferece 13 cursos. Três deles
são integrados ao ensino médio: de Controle Ambiental, de Informática e de Administração; três são da modalidade subsequente, os de Química, Eletrotécnica e Administração;
um, na educação de jovens e adultos, o de Comércio; quatro de ensino superior: Redes de
Computadores, Comércio Exterior, licenciatura em Física e Tecnólogo em Eletrotécnica
Industrial; e há duas especializações: em Gestão Empresarial e em Ensino de Ciências
Naturais e Matemática.
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À esquerda, aula de análise de
circuitos em corrente contínua
com estudantes do curso técnico
subsequente em Eletrotécnica.
À direita, demonstração experimental
com o gerador de Van de Graaff.
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À direita, equipe de voleibol do Campus
Pontes e Lacerda, campeã dos Jogos
dos Institutos Federais etapa estadual
2018 e etapa Centro-Oeste 2018.

Parcerias e inclusão social
A característica de grande inserção comunitária e de ênfase na inclusão social buscada
pelos campi do IFMT se mostra, em Pontes e Lacerda, em projetos como a parceria com
o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade. A proposta “Reinício” trabalhou na
alfabetização de detentos, como parte do esforço de ressocialização. Houve projetos
como os feitos com a Secretaria de Saúde local para capacitação de servidores, em nível
de extensão, para a fiscalização e orientação de moradores em relação a possíveis focos
de doenças, como dengue ou zika vírus, e sobre identificação e estratégias de controle
de animais peçonhentos.
Dentro desse espírito, o campus também oferece cursos de formação técnica profissional
para cidadãos com dupla nacionalidade – brasileira e boliviana – e cidadãos bolivianos
com presença regulamentada no Brasil. E, para toda a comunidade, independentemente
da formação e da origem, abre o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras),
aumentando a acessibilidade para as pessoas com audição parcial ou completamente
limitada. Outro projeto na área é o de capacitação de surdos com um curso de informática totalmente visual e adaptado.
Acordos de Cooperação Técnica com as prefeituras de Araputanga, Jauru e Vila Bela da
Santíssima Trindade também foram destaque, garantindo a oferta de cursos técnicos (em
Eletrotécnica, Administração e Química) nesses municípios vizinhos.
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Estudantes do curso técnico integrado
em Informática analisam um kit de
robótica educacional em Arduíno.
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Fachada do Campus Campo Novo do Parecis.
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Entre girassóis, pipoca e tribos

E

m 2008, a Escola Agrotécnica Municipal Dorvalino Minozzo, em Campo Novo do
Parecis – município emancipado de Diamantino há 20 anos –, estava desativada.
Foi federalizada e virou uma Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) do então
Cefet-Cuiabá, embalada pela doação da área de 73 hectares pela prefeitura. Com a criação
dos Institutos Federais por lei sancionada em dezembro daquele ano, estava determinado
que a Uned Parecis viraria um campus do IFMT. A unidade tinha apenas 27 professores
efetivos e 21 técnicos administrativos, atendendo aos 315 alunos matriculados nos cursos
de ensino superior licenciatura em Matemática, bacharelado em Agronomia e Tecnologia
em Agroindústria.
A cidade, localizada a 400 km de Cuiabá, é a maior produtora nacional de girassol e de
milho de pipoca. Tem a economia predominantemente agrícola, com destaques também
para soja, algodão, sorgo e amendoim.
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O IFMT Campo Novo do Parecis evoluiu desde 2008 agregando outros cursos não apenas
ligados à vocação econômica da região, como sintonizados com o tempo e com a necessidade de uma cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, a exemplo do curso de Manutenção e Suporte em Informática integrado ao ensino médio, o de Técnico em Administração
e o de Técnico em Comércio na modalidade Proeja.

Desde os Paresi
O que hoje é o município de Campo Novo do Parecis tem a história marcada pelos Paresi,
índios que aparecem em relatos desde o século 17. Foram mão de obra escrava na mineração do século 18 e nos seringais do século 20.

46
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Os Paresi seguem na região, com 12 aldeias. E o IFMT Campo Novo do Parecis coloca
os vizinhos indígenas em seu planejamento. A equipe do campus tem metas claras para
os próximos anos, que vão da implantação de cursos
para a comunidade indígena e de mestrado ao desenvolvimento de ações de extensão mais próximas dos
arranjos produtivos locais.

Alunos integrantes do projeto de
ensino “Prática de Banda”.

E esta desejada proximidade das atividades do campus
com a sociedade local, principalmente com os públicos
em situação de maior vulnerabilidade, é fundamental
para que se perceba a importância da instituição na
vida comunitária. Hoje, por exemplo, o campus já formou mais de 150 mulheres em projetos de extensão,
a exemplo do Teresa de Benguela. Oferece cursos de
línguas estrangeiras à comunidade e recebe, em vários
cursos, alunos surdos, num processo de inclusão.
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Aula prática no campo
de bananal.

Contra a evasão
A equipe também se preocupa com a manutenção dos estudantes nos cursos, reduzindo
o índice de evasão. Uma das iniciativas é a residência estudantil, oferta que garante, hoje,
vagas para alunos de 20 cidades, ampliando o alcance do campus para um raio muito
maior do que o da região imediatamente circundante.
Outra contribuição significativa do Campus Campo Novo do Parecis é a realização de intercâmbios, ampliando as chances de seus estudantes e da comunidade de terem contato
com outras culturas, outras realidades. A unidade já recebeu, por exemplo, intercambistas da Itália, dos Estados Unidos e da Tailândia e enviou alunos para períodos fora do
país, na Colômbia e nos Estados Unidos.
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Performance dos estudantes bailarinos que
auxiliam nos projetos de dança do campus.
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Imagem aérea do Campus Juína. São 80 hectares,
com espaços para suinocultura, apicultura,
experimentos e projetos de plantações, viveiro
para produção de mudas, horta, orquidário e
áreas para pastagem e mata nativa.
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Índios, florestas e tecnologia

N

o noroeste de Mato Grosso, já na divisa com Rondônia, Juína recebeu, em 2007,
uma Unidade Descentralizada do Cefet-Cuiabá. Em 2008, com a implantação da
nova Rede Federal, a Uned Juína logo viria a tornar-se campus do recém-criado
IFMT. A transformação foi definida em 2009, mas efetivada em 2010.
Quando começou a funcionar como campus do IFMT, a unidade utilizava parte da estrutura da antiga Escola Agrícola Sarita Baracat para abrigar os cursos integrados ao ensino
médio de Técnico em Meio Ambiente e de Técnico em Agropecuária; o Técnico em Meio
Ambiente na modalidade Proeja; o Técnico em Agrimensura subsequente; e a especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de ensino
de jovens e adultos.
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À esquerda, grupo de estudantes
indígenas das etnias Rikbaktsa,
Arara e Kayabi, dos cursos técnicos
integrados em Meio Ambiente e
Agropecuária. À direita, planetário
educativo voltado para observação do
céu e estudos astronômicos.
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Aula no laboratório de química
do curso técnico integrado
em Meio Ambiente.

Avanços
Pouco menos de uma década depois, após investimentos para melhoria da infraestrutura
de atendimento à comunidade acadêmica – com a construção de novas salas de aula, de
novos laboratórios e a ampliação de alojamentos –, foi possível chegar a novos cursos e
a 896 alunos. Houve também a ampliação do quadro de pessoal e dos cursos de ensino
médio e superior.
A equipe do Campus Juína festeja avanços como o aumento do número de visitas técnicas na região, o alto índice de aprovação em vestibulares e de ingresso via Sisu em
universidades e também em concursos públicos para a própria Rede Federal. Na lista de
conquistas, estão outros projetos de extensão, como o Teresa de Benguela.

52

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

Sustentabilidade e inclusão social
A busca pela sustentabilidade obedece não só aos ditames do tempo, mas às características locais. Uma delas é o fato de que Juína tem 62% de sua área demarcados, ou como
reservas indígenas ou como unidades de conservação.
Além dos já tradicionais auxílios para permanência de alunos, como o que garantiu residência estudantil a 137 jovens da região com renda per capita de no máximo um salário
mínimo e meio, o IFMT assegura 50% das vagas no ensino médio integrado a alunos que
cursaram a rede pública de ensino.
Há uma série de alunos indígenas matriculados, e vários deles já concluíram seus cursos.
Além disso, o campus recebe vários estudantes com deficiências auditivas. Como forma
de estímulo para que essa iniciativa se torne rotineira, e não faltem profissionais qualificados para fazer esse atendimento, um dos cursos FIC é de atendimento aos deficientes
auditivos, com fundamentos em Libras.
À esquerda, aula prática do curso de
técnico integrado em Agropecuária
no setor produtivo do campus.
À direita, colheita de milho.
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Biblioteca do campus.

Metas
O IFMT Juína definiu como um de seus principais projetos para os próximos anos a
viabilização da implantação do bacharelado em Agronomia, um anseio da população de
Juína e da região. Para isso, planeja construir laboratórios que permitam a abertura do
novo curso superior. Há também planos de incentivar a permanência dos estudantes e de
ampliar e qualificar as parcerias com o poder público local, com empresas – principalmente na área de agropecuária –, com cooperativas, sindicatos, fazendas e escolas.

Grupo de alunos no refeitório
do campus, com capacidade
para 500 estudantes.
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Imagem do setor administrativo do campus.
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Vista aérea do Campus Confresa,
com 50 hectares.
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Comunidade diversa, exigências
ampliadas, desafios multiplicados

Aula prática no aviário.

P

olo na região Araguaia-Xingu, no nordeste de Mato Grosso, a cidade de Confresa precisa enfrentar os dilemas inerentes a uma área na qual convivem pequenos
agricultores e índios, megaprodutores rurais e sem-terras, migrantes de várias culturas. Desde abril de 2010, o esforço para fazer avançar essa região tão promissora conta
com a ajuda de uma unidade do IFMT. Depois de uma série de audiências públicas com
autoridades e lideranças de toda a região, o Campus Confresa surgiu, com atuação claramente voltada aos eixos ligados ao setor agropecuário.
Refletindo essa vocação, em abril de 2010, a unidade começou suas atividades acadêmicas com cursos na área de Recursos da Natureza. Posteriormente surgiram os cursos
de Técnico em Agropecuária e o de Técnico em Alimentos integrado ao ensino médio
e outro na modalidade Proeja, nasciam os de ensino superior de Agronomia e as licenciaturas em Ciências Agrícolas e Ciências da Natureza/habilitação em Química.
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Ampliando o raio de ação
Em 2015, o Campus Confresa, enquanto mantinha os cursos iniciais, partia para uma
expansão do escopo de atuação, mirando também outras necessidades da região – composta por 14 municípios e cerca de 110 mil habitantes –, como a formação de professores.
Criaria, a partir de então, as opções de Técnico em Controle Ambiental – subsequente,
Técnico em Comércio – Proeja, Técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio, e
as licenciaturas em Biologia e em Física, além das especializações em Educação do Campo e Ensino de Ciências.
Para conseguir desenvolver esse trabalho ampliado em boas condições, o campus ganhou
mais um bloco de salas de aula, novo laboratório e centro de convivência para os alunos.
No mesmo ano, o quadro de servidores passou a ser formado por 44 técnicos administrativos (o dobro do número inicial de funcionários da área), 51 professores efetivos e seis
contratados. Ao completar oito anos de atuação, a unidade dobrou o número de alunos
matriculados e está finalizando a implantação da empresa júnior dos estudantes de Agronomia, que promoverá a interação entre os acadêmicos e as demandas da região.
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Papel social sintonizado com a região

Aula prática de zootecnia,
implantação de cerca.

O campus criou o curso subsequente de Técnico em Agroecologia na Comunidade
Indígena Urubu Branco, a 28 km de Confresa. Os integrantes da etnia Apyãwa, ou Tapirapé, receberam aulas a partir de um currículo alicerçado no contexto indígena, para
estimular a autossustentabilidade alimentar e a recuperação do ambiente degradado. A
ideia foi basear tudo no conhecimento tradicional sobre a origem dos alimentos, sobre
os hábitos alimentares, respeitando as restrições e os preparos transmitidos de geração
a geração. A sustentabilidade socioambiental depende justamente desse sentimento de
pertencimento cultural.
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À esquerda, aula prática de química e,
à direita, aula prática de piscicultura.

Um pouco de história
Os Tapirapé, povo nativo do Alto Araguaia, estavam já na primeira denominação do que
viria a ser Confresa. O nome Vila Tapiraguaia resultava justamente da junção dos termos
Tapirapé e Araguaia, dois rios que banham a região – o primeiro, derivado, evidentemente, da etnia indígena. Nos anos 1970, durante o processo de colonização da chamada
Amazônia Legal, uma parte do norte de Mato Grosso foi atribuída a dois empresários
paulistas, donos das Fazendas Reunidas Nova Amazônia. Assim, eles fundaram a Colonizadora Frenova Sapeva, a Confresa que daria o nome ao município anos depois.
A então Vila Tapiraguaia começou como povoado da cidade de Santa Terezinha, depois foi transformada em distrito, até, em 1991, já com elevado número de migrantes,
ganhar a emancipação.
Hoje, a cidade tem cerca de 30 mil habitantes e conta com uma importante característica:
abriga 13 assentamentos de reforma agrária, com estimadas cinco mil famílias.
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Estudante do curso técnico integrado
em Agropecuária durante aula prática.
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Alunos em frente à fachada do Campus Rondonópolis.
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Passaporte para a inclusão

O

sonho de uma instituição escolar pública, federal e de qualidade, na região de
Rondonópolis, foi realizado com a chegada do IFMT. Em 2007, havia começado
a discussão com a sociedade sobre o que se deveria esperar da instalação de uma
unidade de formação profissional. Em 2008, quando a nova Rede Federal foi implantada,
o planejamento para que a cidade recebesse um campus do IFMT foi acelerado. O município doou uma área para a unidade, e o processo prosseguiu.
Na discussão com a comunidade sobre metas e responsabilidades do novo campus, foram definidos quatro eixos temáticos de trabalho: Informação e Comunicação, Controle de Processos, Gestão e Negócios e Produção Alimentícia. Finalmente, em março de
2011, ocorreram as aulas inaugurais dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em
Química e em Secretariado, o Técnico em Alimentos modalidade Proeja e o Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática, subsequente.
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Alunos na biblioteca do campus.
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Crescimento

Laboratório de informática.
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Novos cursos foram definidos e começaram a ser ofertados. O campus, em sede própria,
com 23 salas de aula – sete delas, laboratórios –, passou a receber matrículas para cursos
do ensino médio, incluindo um de Informática, o último a ser criado; para dois de ensino
superior, licenciatura em Ciências da Natureza e Tecnologia em Análise de Sistemas; e,
no Proeja, o de Administração.
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Estudante no laboratório de
ensino de ciências e matemática.

Uma cidade pujante
A 218 km de Cuiabá, Rondonópolis é o terceiro maior município de Mato Grosso em
população – a estimativa do IBGE para 2018 coloca o número de moradores em 228,8
mil – e dono do segundo maior PIB do estado. Tanto esse porte quanto a localização
geográfica privilegiada, no entroncamento da BR-163 com a BR-364, por onde é escoada
grande parte da produção agrícola e industrial, tornavam a cidade uma sede em potencial
para uma unidade do IFMT na região sul do estado.
Rondonópolis tem como destaques econômicos o agronegócio, o comércio, os serviços,
a construção civil e um parque industrial em expansão – que tem sinalizado um novo
salto de crescimento. A diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja
do Brasil, maior polo misturador de fertilizantes do interior do país, maior produção estadual de ração e suplementos animais. Para completar, começa a se consolidar como um
dos principais polos têxteis do Centro-Oeste, via incentivo e investimento na indústria
de tecelagem e confecções. Mais recentemente, começa a receber investimentos no setor
de metalurgia.
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Além do campus
Como acréscimo às atividades acadêmicas mais rotineiras,
as ações de pesquisa e extensão servem, ao mesmo tempo,
para melhorar a formação dos estudantes e para ajudar a
comunidade das mais variadas formas. No IFMT Rondonópolis, os projetos de pesquisa, por exemplo, vão de estudo para saber se é viável a produção de leite fermentado
tipo kefir, saborizado com diferentes tipos de polpas de
frutas, até um levantamento sobre a dimensão da violência
de gênero na região, por meio de análise das ocorrências
registradas nas unidades de atendimento à mulher.

Estudantes no laboratório de alimentos.

Em 2017, a equipe do campus estreitou o contato com os
indígenas da etnia Bororo, na aldeia próxima à cidade. A
ideia era chamar a atenção da comunidade para os cursos oferecidos pelo IFMT e ajudar
os interessados a se inscrever e disputar o ingresso. Outra iniciativa de aumentar os laços
comunitários foi o diálogo com a comunidade LGBT para a definição de políticas inclusivas que proporcionem o acesso de seus integrantes à formação ofertada no campus.
Os editais para atividades de extensão vigentes, por sua vez, incluem, por exemplo, uma
iniciativa destinada a reforçar o aprendizado de português e matemática para alunos do
9º ano do ensino fundamental que estudam em escolas públicas, para que eles possam
ter desempenho melhor no teste seletivo para cursar o ensino médio no IFMT. Outra
atividade muito querida na comunidade é o Núcleo de Vivências e Estudos Musicais,
destinado tanto a servidores do campus quanto à comunidade externa.
Este campus, que, em 2018, conquistou o título de melhor escola pública de Mato Grosso,
já é um patrimônio da comunidade de Rondonópolis.

Laboratório de biologia.
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Ensaio da fanfarra do Campus Rondonópolis.
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Imagem área do Campus Sorriso,
com 4.321,75 m² de área construída.
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Parcerias rumo à qualificação

S

egundo o IBGE, Sorriso, no norte de Mato Grosso, esteve 23 vezes entre os dez
maiores municípios do Brasil em produção agrícola desde o Plano Real – ou seja,
ficou de fora desse grupo de gigantes apenas uma vez até 2018. E, nesse período, 11
vezes esteve na liderança do ranking nacional. Foi esta cidade economicamente forte e
sabedora da necessidade de qualificação profissional da mão de obra local que decidiu se
unir em 2008 para reivindicar a implantação de uma unidade do então Cefet-MT. Como
em dezembro daquele ano o governo federal implantou a nova Rede Federal, criando os
IFs, o esforço coletivo da comunidade civil local para receber uma unidade passou a ser
chamado de Movimento Pró-IFMT.
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Atividade na fazenda experimental
com alunos do curso de bacharelado
em Engenharia Agronômica.
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As discussões locais sobre o que esperar da
nova escola foram aceleradas. Em julho de 2009,
respondendo a um pedido específico da comunidade, o IFMT abriu turmas para os dois primeiros cursos técnicos na cidade: Técnico em
Gestão – Habilitação em Secretariado e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
Na época, as atividades ainda eram vinculadas
ao Campus Cuiabá. Os primeiros cursos, porém, fortaleceram a luta pela transformação da
unidade extensiva em campus avançado.
Acima, sala de artes e abaixo,
experimento com cultivo de limão
na fazenda experimental.
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No primeiro semestre de 2012, começaram as atividades como campus avançado, com
um curso de ensino médio e dois superiores: Técnico em Alimentos integrado ao ensino médio, Tecnologia em Produção de Grãos e Tecnologia em Gestão Ambiental.
Em 2014, já com autorização para transformar o campus avançado em campus (com
maior autonomia e capacidade ampliada de atividades de ensino, pesquisa e extensão),
a prefeitura, o Sindicato Rural e um conjunto de empresários da cidade doaram uma
área agrícola de 72,6 hectares para a criação do que viria a se tornar a Fazenda Experimental, utilizada para aulas práticas.
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Mudanças, desafios e parcerias
Após todo esse crescimento, o IFMT Sorriso oferece dois cursos integrados ao ensino
médio (Técnico em Alimentos e Técnico em Agropecuária), três superiores (Bacharelado em Engenharia Agronômica, Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em
Produção de Grãos) e uma pós-graduação em nível de especialização (Docência do
Ensino Superior).

Acadêmicos do curso de bacharelado
em Engenharia Agronômica em aula
prática no laboratório de solos.

O processo de transformação da unidade em estrutura e pessoal e de expansão das atividades, com mais cursos e mais alunos, carrega a necessidade de aprimoramento dos serviços
garantidos à comunidade acadêmica. Isso só pôde ser feito com a formalização de parcerias
institucionais com os setores público e privado, como a que garantiu primeiro o funcionamento temporário em imóvel alugado da então unidade extensiva do Campus Cuiabá-Cel.
Octayde Jorge da Silva até a estruturação da Fazenda Experimental. E a comunidade do
município, hoje com aproximadamente 87 mil habitantes, abraçou o Campus Sorriso.
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Nesta troca entre a escola e a cidade, tudo é feito levando em conta não apenas a realidade de grandes empresas presentes na região, mas também a possível contribuição para o
avanço da agricultura familiar e do empreendedorismo individual. O IFMT Sorriso desenvolveu, assim, projetos como o que estudou formas de agregar valor ao filé de pintado
pela defumação, o que permite maior renda aos criadores, ou o que analisa a qualidade
microbiológica de produtos de origem animal nas feiras espalhadas pela cidade.

À esquerda, estudante manipulando
um insetário e à direita, auditório
do Campus Sorriso.
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As parcerias formais já ultrapassam 70. Grande parte delas garante aos alunos do campus oportunidades de estágio, etapa fundamental do processo de formação. Há também
acordos com indústrias alimentícias da região, que são definidas de modo a possibilitar
a melhoria dos equipamentos dos laboratórios e outros locais de pesquisa; ao mesmo
tempo, são parcerias desenhadas para aproximar os espaços de aprendizado das rotinas
industriais da região, transformando em benef ícios para a sociedade.
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Aula de física com demonstração dos fenômenos
relacionados à luz e sombra, utilizando luzes coloridas.
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Fachada do Campus Várzea Grande.
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A cultura como ferramenta de
humanização do aprendizado

Coral IFMT – Campus Várzea
Grande se apresenta na Mostra
Cultural do II Encontro de Jovens
Pesquisadores do Centro-Oeste e
Norte do Brasil, no Teatro da UFMT,
no dia 31 de agosto de 2018.

C

inco pontes ligam hoje Várzea Grande à capital de Mato Grosso. A cidade, do
outro lado do Rio Cuiabá, tem o terceiro maior PIB do estado, atrás apenas da
vizinha capital e de Rondonópolis. O município era, até a primeira década dos
anos 2000, a segunda maior economia, baseada na força da indústria, mas viu o polo
agroindustrial do interior superá-la. Nos últimos anos, segue com força no setor industrial, conta com uma área de comércio e serviços muito forte e busca maior qualificação nas áreas de logística e planejamento. Foi aí que surgiu a ideia de mobilização por
um campus do IFMT. A Prefeitura de Várzea Grande formalizou a demanda em 2011,
e, em 2013, uma área de 100 mil m² no bairro Chapéu do Sol, doada para a implantação
do campus, foi registrada oficialmente em nome do IFMT.
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Acima, estudantes no laboratório de informática.

A portaria criando o Campus Várzea Grande foi publicada em outubro de 2013, e as atividades começaram no ano seguinte, em um prédio da prefeitura antes destinado a uma escola de educação infantil. Como os eixos tecnológicos a serem trabalhados pelo campus
foram os de Infraestrutura e Gestão de Negócios, e Várzea Grande é onde está localizado
o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, o principal do estado, os primeiros cursos
ministrados foram os de Agente de Limpeza de Aeronaves, Agente de Rampa e Pista e
Agente de Aeroporto, por meio do Pronatec.
Atualmente, são ofertados os seguintes cursos: Desenho de Construção Civil, Edificações
e Logística, os três técnicos integrados ao ensino médio; Tecnologia em Gestão Pública,
de ensino superior; e as especializações lato sensu em Gestão Pública, em Educação Inclusiva – Libras e em Educação de Jovens e Adultos – Proeja. Há ainda dois FIC de Inglês
Básico e de Espanhol Básico. No EaD, há estudantes de 22 cidades de Mato Grosso, de
todas as regiões.
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Para todos
A área de extensão é profundamente valorizada no IFMT Várzea Grande. É tão respeitada e estimulada que alcança todos os alunos. Um dos principais projetos é o PlantART
– da junção de plant (plantas técnicas) e ART (sigla para Anotações de Responsabilidade
Técnica) –, concebido para fazer a regularização de imóveis e áreas gratuitamente para
aquelas pessoas que não têm condições de arcar com essas despesas. O programa começou no bairro Pólvora, área do antigo depósito de material do Exército, que foi dividida
em lotes, distribuídos de forma desordenada e nunca regularizados.
Além da preocupação social evidente no desenho da ação, o projeto garante aos alunos
um espaço privilegiado para pôr em prática o conhecimento adquirido em sala. Os alunos foram convocados a fazer os projetos das casas e os memoriais descritivos, elementos
necessários para a abertura dos processos de regularização fundiária. A iniciativa deu
tão certo já no início que a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no estado procurou
o campus para levar a ideia para outros bairros de Várzea Grande, para a capital e para
outros municípios mato-grossenses.
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Estudantes do curso técnico integrado
em Desenho de Construção Civil no
laboratório de materiais.
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Outros destaques da extensão são o Jovem Educador e o EcoLog. O
Projeto Jovem Educador oferece conhecimentos básicos de língua
inglesa a crianças de 8 e 9 anos, regularmente matriculadas nas escolas estaduais e municipais do entorno do campus. No EcoLog, os
estudantes elaboram projetos de gestão dos resíduos sólidos, visando atender a comunidade várzea-grandense com ações e medidas
para a destinação do lixo e aquisição de fonte de renda. Começou
também um trabalho de educação ambiental e coleta seletiva em
conjunto com a Associação de Catadores de Várzea Grande. O grupo tem um histórico de interação com o campus. Dessa proximidade, uma turma de quase 30 mulheres negras concluiu um curso de
inclusão digital do programa Teresa de Benguela.
Estudantes no laboratório de materiais.
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Na perspectiva de educar para a vida e para o trabalho, o campus valoriza a arte, e um dos
pontos fortes é a criação, em outubro de 2017, do coral IFMT Campus Várzea Grande,
com cerca de 60 integrantes. O grupo tem feito apresentações em momentos especiais
do campus e da sociedade, participando de eventos dentro e fora da instituição. O coral
tem colaborado com a formação cidadã, solidária, dos alunos e dos servidores e levado
arte e cultura gratuitamente a um público estimado em ao menos 3.500 pessoas por ano.
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Estudantes do curso técnico integrado ao ensino
médio em Desenho de Construção Civil durante
aula de biologia no laboratório de materiais.
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Imagem do setor de salas de aula
do Campus Barra do Garças.
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Nonono nonono nonono no nonono
nononoono nonono nonono no nonono

Formação para a vida
na divisa entre MT e GO

Acima, estudantes no laboratório de
informática e, abaixo, estudantes do curso
técnico integrado ao ensino médio em
Alimentos, no laboratório de alimentos.

A

unidade do IFMT em Barra do Garças, cidade do Médio Araguaia distante 513
km da capital do estado, Cuiabá, e com cerca de 60 mil habitantes em 2017, segundo estimativa do IBGE, começou a funcionar efetivamente em abril de 2011.
Naquele momento, as atividades ocorriam em espaço inicial cedido pela Universidade
Federal de Mato Grosso no seu Campus Araguaia. Enquanto isso, eram feitas obras de
adequação da antiga escola agrícola municipal (doada pelo município, com área total de
365 mil m² e construída de aproximadamente 3 mil m²) para tornar-se sede efetiva do
campus Barra do Garças do IFMT.
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Acima, estudantes no laboratório
de biologia e, à direita, estudantes
do curso técnico integrado em
Informática no laboratório de robótica.

Em março de 2012, concluídas as adaptações na escola agrícola, a unidade passou à sede
definitiva, devidamente preparada para as novas exigências, de uma instituição que atende hoje também aos municípios de Pontal do Araguaia, General Carneiro, Torixoréu,
Araguaiana e Nova Xavantina, todos em Mato Grosso, e Aragarças, em Goiás, com ensino verticalizado, do médio à especialização.
Em 2015, a expansão tem um passo importante, com a abertura do Centro de Referência
em Canarana, cidade distante 327 km de Barra do Garças. Na nova unidade, passaram a
ser oferecidos cursos de Técnico em Informática tanto na modalidade concomitante ao
ensino médio quanto na subsequente.
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A luta inicial
Quando a primeira aula daquele semestre em 2011 foi dada, havia apenas dois cursos: no
período diurno, técnico integrado em Controle Ambiental; no noturno, técnico subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. Um ano depois, outros quatro foram
implantados. Dois eram integrados ao ensino médio: Técnico em Alimentos e Técnico
em Comércio. E dois eram da modalidade subsequente: os de Secretariado e de Manutenção e Suporte em Informática. Hoje, há também os de ensino médio de Informática e
de Administração.
As escolhas do que seria ofertado naquele período inícial não eram aleatórias. Estavam
presentes ali a preocupação com a formação dos estudantes diretamente relacionada
à possibilidade de inserção no mercado de trabalho após a formatura, mas também a
clareza em relação ao que a região precisava, considerando-se sua vocação. A região
tem como base econômica a agricultura, com enorme área destinada ao cultivo de soja,
arroz e milho, e conta com grande penetração da pecuária, sem esquecer da relevância
do setor de serviços.
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Estudantes entrando no campus.

Acompanhando a vida local
Em 2014, a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMT Barra
do Garças apostava nos trabalhos voltados para as áreas de meio ambiente, agropecuária, tecnologia da informação e gestão/administração. O planejamento levou em conta
justamente uma mistura da história local, da base econômica e da vocação da cidade e
da região.
Em 1994, por exemplo, foi criado, em Barra do Garças, o Parque Estadual da Serra Azul,
destinado a proteger e – por que não? – aproveitar a riqueza de ecossistemas, com cachoeiras, córregos e sítios paleontológicos e arqueológicos da área. A cidade fica encravada
na base da Serra Azul, um dos braços da Serra do Roncador, e é dali que surgem as inúmeras e belíssimas cachoeiras que garantem à região potencial turístico.
Pensando nisso, o PDI propiciou o surgimento de cursos FIC de Piscicultor e de Preparação para Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem; o superior em Gestão Pública
e o de especialização em Agroecologia. O Setor de Ensino passou a contar com dois
laboratórios de Informática, um de Suporte e Manutenção de Informática, de Biologia,
de Química, de Física e de Robótica, com uma área dedicada especificamente a Ensino e
Produção Agropecuária.
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Estudantes do curso técnico integrado em
Informática no laboratório de informática.
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Imagem aérea do Campus Primavera do Leste,
que possui 4.350 m² de área construída, com
uma área total de 80 mil m².
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Semeando tecnologia no Cerrado

E

m meados de 2013, já com a decisão de criar um campus em Primavera do Leste,
as atividades se dividiam entre definir como seria a equipe, a localização e outras
considerações concretas de estrutura física e a discussão com a comunidade do
perfil acadêmico da unidade. Foi nesse processo que se chegou à conclusão de que a
missão institucional do IFMT Primavera do Leste seria formar profissionais para atuar
com tecnologia – nas áreas de mecânica, elétrica, informática, controle e automação,
química e logística.
Tendo a base econômica voltada para o agronegócio, com forte agricultura mecanizada, a cidade chegou a calculados 61 mil habitantes em 2018, segundo o IBGE. A alta
produtividade estimulada pela tecnologia da mecanização colaborou para o surgimento de indústrias derivadas, como uma unidade de processamento de soja, onde são
produzidos farelo, óleo bruto e óleo
refinado. Isso tudo coloca Primavera do Leste como o 17º maior PIB
per capita entre os 141 municípios
mato-grossenses.

Estudantes do curso de Engenharia de
Controle e Automação participantes do
projeto de robótica em que criaram
uma empilhadeira.

Em 2014, o IFMT Primavera do Leste nasceu, então, oferecendo dois
cursos técnicos integrados ao ensino médio, o de Eletrotécnica e o de
Eletromecânica; quatro cursos técnicos subsequentes pelo Pronatec,
os de Eletrotécnica, Eletromecânica,
Edificações e Informática, além dos
programas destinados a mulheres
em situação de vulnerabilidade.
Em 2015, começaria o primeiro
curso de ensino superior, o de Engenharia de Controle e Automação.
Hoje, o campus ultrapassa a marca
de 1.000 alunos em nove cursos, no
ensino médio e no superior.

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

87

Um pouco de história
Embora seja um município jovem, emancipado administrativamente apenas em dezembro de 1986, Primavera do Leste, localizado a cerca de 240 km da capital, tem uma longa
história. Com relatos da presença de bandeirantes já no século 17, na área, foi a partir
da segunda década do século passado, porém, com a demarcação da primeira rede telegráfica na região (que ia de Vilhena, em Rondônia, a Cuiabá) pelo então jovem coronel
Cândido Rondon, que a localidade da futura cidade começou a ser registrada.

Aula prática no laboratório
de automação industrial.
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É necessário um salto para o fim dos anos 1960, início dos 1970, quando o governo federal
começa a estimular a ocupação da Amazônia. Na época, surgiram programas de incentivo ao desenvolvimento da região amazônica e do Cerrado, o que fez locais como Primavera do Leste serem instalados e crescerem com rapidez. Com a chegada de migrantes,
principalmente da Região Sul, a agricultura logo se consolidou como pilar econômico.
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Para além do ensino cotidiano
O campus tem vários projetos de pesquisa e extensão. Os clubes de Robótica e de Astronomia são alguns dos mais ativos na criação de ações além da rotina cotidiana. São
iniciativas como “Astronomia na Escola”, que coloca os integrantes do clube como monitores de alunos das redes pública e particular da cidade na preparação para a Olimpíada
de Astronomia e Astronáutica.

Evento promovido pelo Clube de
Astronomia do campus para despertar
nas crianças e adultos da comunidade o
interesse pela astronomia. Em detalhe,
fila de pessoas para observar a lua no
telescópio do campus.

Os integrantes do Clube de Robótica, por sua vez, desenvolveram o projeto “Robô Legal”,
destinado a receber alunos do 9º ano das escolas municipais e estaduais da região para ter
o primeiro contato com esse tipo de experiência e estimular a curiosidade e o interesse
científicos nos alunos e na comunidade externa.
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À esquerda, estudantes na aula de
desenho técnico e, à direita, aula
prática no laboratório de física.

Desafios
Como o Campus Primavera do Leste do IFMT é a única possibilidade, em um raio de
100 km da cidade, para que jovens e adultos frequentem cursos técnicos e superiores
presenciais em uma instituição pública e gratuita, o papel social da unidade é enorme.
E, assim, o objetivo é consolidar a identidade do campus como instituição de excelência
na formação de profissionais capacitados a atender as demandas do agronegócio e da
agroindústria. Para conseguir, será necessário continuar o processo de melhoramento
da infraestrutura, principalmente dos laboratórios, e da equipe de pessoal. Outra meta
é aumentar as parcerias com a comunidade, tanto na esfera pública quanto na privada.
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Área de convivência do campus.
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Imagem aérea do prédio da sede
do campus com aproximadamente
6,5 mil m² de área construída.

92

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

Símbolo do trabalho
e da educação profissional

H

á pouco mais de 40 anos, a região onde hoje vibra o município de Alta Floresta,
no norte de Mato Grosso, já na divisa com o Pará, era pura selva amazônica. Em
1976, no lugar das árvores de mogno, das castanheiras impressionantes, das angelins gigantescas surgia a cidade, nascida com o propósito evidente de empurrar a fronteira agrícola cada vez mais para o coração ainda pouco explorado do país. A empreitada,
evidentemente, teve muitos percalços, idas e vindas, alguns anos marcados pelo garimpo,
depois da descoberta de ouro no local no início da década de 1980, até a volta à vocação
agrícola. Nesse processo, a cidade, localizada a 835 km da capital, cresceu, inchou, sofreu
com a febre do ouro, encolheu, mas emergiu como a maior do extremo norte do estado,
com estimados 50,1 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2017.
Em janeiro de 2015, o município comemorou a chegada do Campus Alta Floresta do
IFMT. Havia espaço – e necessidade – para a implantação de uma instituição que também oferecesse ensino técnico, de nível intermediário – além de novas opções de cursos
superiores.
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O campus do IFMT, então, começou ofertando o curso Técnico em Administração integrado ao ensino médio e os chamados cursos FIC de Libras, Inglês Instrumental, Agricultor Familiar, Cuidador Infantil (esses, no próprio campus na cidade, que então funcionava em prédio cedido pela prefeitura, com apenas três salas de aula e um laboratório de
informática) e Cuidador de Idosos, Condutor Ambiental e Cuidador Infantil (no Centro
de Referência de Paranaíta, uma parceria do IFMT com a prefeitura do município vizinho, distante cerca de 54 km de Alta Floresta).

Inserção social

Estudantes do grupo de teatro do campus
no laboratório de artes cênicas, durante
ensaio da peça Essa Obsessão.
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Logo neste início, o Campus Alta Floresta mostrou que tipo de atuação viria a desenvolver e a importância que quase imediatamente ganharia na vida da região. Parte dos
primeiros cursos integrava o Programa Mulheres Mil, vinculado ao Pronatec. A iniciativa foi concebida para possibilitar a mulheres jovens e adultas em situação de risco e
vulnerabilidade social e econômica – desempregadas, normalmente – o aprendizado
de novas habilidades, com o intuito de contribuir para a inserção (ou volta) delas no
mercado de trabalho. A primeira turma, com 34 mulheres, formou-se no curso de Cuidador de Idosos. E elas, ainda antes da formatura, decidiram criar uma cooperativa de
cuidadoras, em aplicação prática dos preceitos do programa no mundo do trabalho.
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À direita, saguão de entrada do
campus e, à esquerda, alunos no
laboratório de informática.

Crescimento rápido
Assim que foi criado, o campus funcionava com apenas 13 servidores técnico-administrativos e 14 professores. Para esse começo modesto, havia 110 matriculados. Logo viria
a construção da sede própria. Inaugurado em 2018, às margens da rodovia MT-208, o
novo campus foi erguido em uma área de seis hectares, ainda no perímetro urbano de
Alta Floresta.
O avanço estrutural acompanhou a rápida expansão de cursos e do número de alunos. Já
no fim de 2015 o campus começou a oferecer também cursos de ensino superior – bacharelados em Administração e Zootecnia, em um primeiro momento. Com isso, a instituição passou a ocupar um segundo prédio cedido pela prefeitura, no anexo do ginásio
municipal, o Complexo Esportivo Geraldo Ramos. Ao inaugurar a sede própria, o Campus
Alta Floresta já contava com 25 técnicos administrativos, 44 docentes e aproximadamente
700 matrículas (sete vezes o número inicial de alunos, registrado apenas três anos antes).
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As três salas de aula iniciais viraram 19 (16, no novo prédio, e três no Centro de Referência de Paranaíta); as cinco salas administrativas saltaram para 16; e o solitário laboratório de informática ganhou a companhia de mais seis (outro de informática, um de
biologia, um de química, um de artes, um de anatomia e um de solos). Para completar a
transformação do IFMT em Alta Floresta, o novo campus destaca a biblioteca, o auditório com 400 lugares, o restaurante de 580m², o campo de futebol e a área de 50 hectares destinada à Fazenda Experimental, para os cursos de Agropecuária e Zootecnia.

A vez da pesquisa

À esquerda, estudantes no laboratório de
química e, à direita, alunos do curso técnico
integrado em Agropecuária em aula prática
na horta experimental do campus.
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Em 2018, com espaço adequado e capacidade de pessoal, o campus formou a equipe de
trabalho da Coordenação de Pesquisa e Extensão. Como não poderia deixar de ser, a
busca nas atividades de aplicação do conhecimento produzido está mais voltada para a
principal atividade econômica da região, a agropecuária. A pesquisa e as atividades de extensão desenvolvidas no Campus Alta Floresta do IFMT podem, portanto, ajudar muito
os agricultores a melhorar a produtividade, a proteger o solo, a garantir desenvolvimento
econômico para a região e suprir a carência de mão de obra qualificada na área da agropecuária e na prestação de serviços. A intenção de todos no campus é colaborar para que
a unidade cumpra sua missão de educar para a vida e para o trabalho.
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Estudantes do curso de bacharelado em
Zootecnia na aula prática de experimentos.
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Fachada do Campus Avançado Tangará da Serra
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Aposta na relação
com a comunidade

T

angará da Serra, após longa dedicação, conquistou a instalação de uma unidade do
IFMT, em 2014, quando o Ministério da Educação autorizou a criação do campus
avançado. As aulas efetivas começaram em fevereiro de 2015. Na época, a unidade
compartilhava espaço na Escola Técnica Estadual e oferecia três cursos, todos integrados
ao ensino médio – Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática, além de, na modalidade Proeja, o de Técnico em Administração.
Tangará da Serra está regularmente entre os 10 maiores municípios em termos de PIB de
Mato Grosso, com desempenho liderado pela agricultura e pela agropecuária. Os destaques são o plantio de soja e de cana-de-açúcar – esta última cultura chega a atingir 50%
da produção de todo o estado, quando agregadas as colheitas de Tangará e municípios da
região, como Sapezal, Campos de Júlio e Campo Novo do Parecis.
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Professor de educação física orienta
estudante durante aula de atletismo.
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Aula do curso FIC de fotógrafo.

Eixos
A cidade, hoje com aproximadamente 90 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE,
tem fortes setores de comércio e serviços, que atendem cidades próximas. Foi a força
dessas áreas que orientou a definição dos eixos a serem enfatizados no campus, Gestão e
Negócio e Informação e Comunicação.
Hoje, são cinco cursos, definidos a partir desses eixos. O do Proeja passou a ser o de Técnico em Comércio; os dois integrados ao ensino médio continuam; foi criado o primeiro
em ensino superior, de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; e há um a distância,
o Técnico em Infraestrutura Escolar subsequente ao ensino médio – Profuncionário.
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Inclusão e parceria comunitária
Já em 2015, surgia o “IFeducativo”, primeiro projeto de uma série desenvolvida no campus
para unir educação e inclusão social. A ação ofereceu aulas preparatórias para alunos
concluintes do ensino fundamental das redes públicas municipal e estadual na cidade
com interesse em cursar o ensino médio no IFMT. Cerca de 70% dos participantes do
projeto foram aprovados no processo seletivo de 2016 do Campus Avançado Tangará da
Serra. E esses resultados se repetiram no ano seguinte.
Com o “Mulher catadora: olhar transformador”, ligado ao programa Teresa de Benguela, destinado ao empoderamento feminino, um grupo de mulheres da Cooperativa de
Material Reciclável (Coopertan) recebeu alfabetização e palestras sobre saúde, violência
contra a mulher, gênero e sexualidade, além de contato com a psicóloga do campus.
A cultura não foi esquecida. Nos fins de ano, já virou tradição o Recital de Natal, com
o Coral Juvenil do campus. Já houve três edições consecutivas, e, no Natal de 2017, o
projeto uniu alunos do IFMT e da Escola Municipal Fausto Eugênio Masson. O grupo
integrado fez sete concertos pela cidade.
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Á esquerda, projeto de extensão de dança
e, à direita, projeto de pesquisa de robótica
“Bengala para Deficientes Visuais”.
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Projeto de pesquisa na área de robótica.

Pesquisa e extensão
O Campus Avançado Tangará da Serra realizou nesses quase quatro anos de funcionamento um grande número de projetos e eventos extensionistas ofertados para a comunidade. A área de pesquisa também teve grande destaque, comemorando conquistas como
a premiação de 3º lugar na Mostratec, feira de ciência e tecnologia realizada anualmente
no Sul do país, dos resultados preliminares do projeto “Política e Juventude: Representação, Interesse e Participação”.
Outra ação muito festejada foi a participação na campanha contra o zika vírus, no auge da
crise da doença no país, em 2016. Por meio de pesquisas na área de informática, e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi desenvolvido um aplicativo de caráter educativo
e informativo que colabora na identificação de focos das larvas do mosquito Aedes aegypti.
Agora, a equipe se dedica à incubadora de empresas, em fase de implantação. O projeto
foi desenhado para ser mais uma ferramenta de contribuição do campus para o desenvolvimento regional.
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Área de convivência do campus.
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Fachada do Campus Avançado Diamantino.
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Uma região em busca
de desenvolvimento
humano e tecnológico

Estudantes no laboratório de
química e biologia.

D

as minas de ouro e do ribeirão com diamantes no século 18 à riqueza agrícola que
movimenta a economia do século 21, Diamantino, distante 200 km da capital, consolidou-se como uma pequena cidade na região do Alto Paraguai. Uma das maiores
necessidades é justamente a formação educacional da população. Foi pensando nessa demanda que a comunidade se uniu para batalhar pela instalação de um campus do IFMT e
pela definição de seu perfil. No fim de 2014, surgiria o Campus Avançado Diamantino.
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À direita, estudantes do curso técnico
integrado em Administração na oficina
de pintura no laboratório de artes
plásticas e, abaixo, estudantes na
biblioteca do campus.

Abrangendo mais oito municípios (Alto Paraguai, Arenápolis, Nobres, Nortelândia, Nova
Marilândia, Nova Maringá, Rosário Oeste e São José do Rio Claro), o Campus Diamantino
nascia com a oferta de três cursos técnicos concomitantes ao ensino médio – Administração, Secretariado e Informática – e três FIC – Fotografia, Auxiliar Administrativo e
Assistente em Cabeleireiro. Os primeiros cursos atraíram, logo ao surgir, 150 alunos, e as
aulas eram dadas no prédio da antiga Escola Técnica Estadual.

Consulta à população
Uma pesquisa realizada na cidade e na região sobre o tipo de oferta que deveria ser feita
nos anos seguintes, no processo de consolidação e crescimento da unidade, atingiu aproximadamente três mil pessoas. A iniciativa embasou o Planejamento de Desenvolvimento
Institucional para cursos e vagas no período entre 2015 e 2018.
Foi assim que, em 2016, começou a ser oferecido o Técnico em Administração integrado ao ensino médio e o subsequente em Recursos Humanos, e, em 2017, o Técnico em
Agricultura, também integrado ao ensino médio, além do primeiro curso superior em
Ciências Biológicas.
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Integração com a comunidade
Levou-se em conta, tanto no processo de instalação do campus quanto na escolha dos
cursos, os dados da região registrados pelo Censo de 2010 do IBGE. Era preciso considerar o fato de que a região, embora tivesse cerca de 106 mil habitantes, tinha, dentre o
público-alvo do IFMT – essencialmente as pessoas da faixa etária de 15 a 39 anos –, 34,3
mil que não frequentavam a escola e 9,6 mil que não eram sequer alfabetizados. Isso perfazia um índice de 41,25% da população regional.
Somando-se a esses dados do perfil educacional regional a clara vocação para a agricultura
e a força do comércio como bases da economia local, definiu-se a inclusão de cursos como
o de Técnico Agrícola e o de Administração, Secretariado e Recursos Humanos.
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À esquerda, estudantes na sala do projeto de
extensão em xadrez e, à direita, estudantes
no laboratório de química e biologia.
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Comunidade acadêmica participando do
1º Fórum de Assistência Estudantil.

Essa análise estimulou o surgimento de parcerias e de projetos de extensão como o que
levou professores e estudantes às comunidades agrícolas de Bojuí e Caeté. No assentamento Caeté, a ideia sempre foi, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura
de Diamantino, viabilizar o uso das áreas, em aulas práticas, pelos estudantes do curso
Técnico em Agricultura. Em 2017, em uma das visitas técnicas ao local, os docentes destacaram que a agricultura familiar possui peculiaridades, tanto em termos do tipo de produção, geralmente produtos da cesta básica (feijão, mandioca e frutas da região), quanto
de mão de obra (a maior parte, familiar).
Para os professores, o fato de os alunos poderem conhecer, na prática, o dia a dia dos agricultores familiares e analisar potencialidades e limites dessas unidades produtivas era um
dos grandes atrativos do projeto. As propriedades visitadas, com unidades experimentais
de produção agroecológica, foram vistas também como espaço para aulas práticas de
Biologia e Geografia.
É sobre esse tipo de desafio no qual a equipe do IFMT Diamantino vem atuando nesses
primeiros anos, e é o que deve guiar o crescimento e o futuro do campus avançado.
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Estudantes do curso técnico integrado em Agricultura durante
aula prática no campo experimental da cultura de sorgo.
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Fachada do Campus Avançado
Lucas do Rio Verde.
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Expansão requer educação
profissional sintonizada com
arranjos produtivos locais

D

istante 334 km de Cuiabá, Lucas do Rio Verde cresceu muito rapidamente. Nos
anos 1970, surgiu como parte do esforço do governo federal de ocupar os chamados
vazios demográficos do interior brasileiro, e o Centro-Oeste era um dos principais
alvos. A então agrovila nasceria com base em um assentamento de famílias sem-terra, vindas do sul do país, da chamada Encruzilhada Natalino, uma ocupação famosa no interior
do Rio Grande do Sul. Viraria distrito de Diamantino em 1986 e município independente,
em 1988. Trinta anos atrás, ao ganhar a emancipação administrativa, tinha cerca de 5,5 mil
habitantes. Mas a chegada de indústrias interessadas naquela região de solo fértil e grandes
áreas prontas para cultivo e de agricultores de várias partes do país atraídos pelos relatos da
abundância agrícola fizeram a cidade crescer.
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Estudantes durante aula no
laboratório de microbiologia.
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Estudantes na biblioteca do campus.

Em 2015, a cidade na qual se instalou o Campus Avançado do IFMT contava com cerca
de 12 vezes o número inicial de moradores, estimados em 63 mil. O campus começou a
funcionar no que já era o oitavo município mais populoso do estado e dono de uma das
maiores arrecadações tributárias estaduais, com a missão definida de auxiliar o movimento de diversificação econômica regional e contribuir para a qualidade de vida de uma
população rapidamente em expansão. Por conta dos arranjos econômicos característicos do município, o IFMT definiu dois eixos básicos para oferta de cursos profissionais
ensino técnico e superior: Produção Industrial e Controle e Processos Industriais, que
envolvem a produção agropecuária, agroindustrial e industrial.

A evolução
Ao começar suas atividades, o Campus Avançado recebeu 70 alunos para o curso da
modalidade subsequente e 52 cozinheiras para o de formação inicial e continuada de
boas práticas de fabricação em cozinhas escolares. Para satisfazer essa demanda inicial,
a unidade foi instalada em uma sede doada pelo governo estadual, com quatro salas de
aula e um laboratório de informática, e era conduzida por uma equipe de apenas cinco
professores e um técnico administrativo.
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Em menos de três anos, investimentos federais permitiram quase dobrar a estrutura f ísica – que passou a ter 1.829 m², contando com sete laboratórios de biotecnologia (de microbiologia, microscopia, cultivo de tecidos vegetais, biologia molecular, f ísico-química
de bioprodutos, biotecnologia de alimentos e biocombustíveis).
Toda a evolução estrutural f ísica e de recursos humanos permitiu que se ampliasse o
número de vagas e a quantidade de cursos. Em 2018, com a verticalização do ensino, foi
criado um novo curso de Técnico em Biotecnologia, mas integrado ao ensino médio; e
um de ensino superior, o bacharelado em Biotecnologia.
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Estudante do curso técnico integrado
em Biotecnologia no laboratório de
físico-química de bioprodutos.
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Desafios
A educação profissional em uma cidade dinâmica como Lucas do Rio Verde, que aposta
tanto na qualificação de mão de obra para garantir o desenvolvimento tecnológico e
socioeconômico, precisa mostrar-se de excelência e justificar o papel de agente indutor dessa evolução, como referência na área de biotecnologia. A principal meta é ser
eficiente e inovador, como na transferência de tecnologia via parcerias com entidades
públicas e privadas.
Um exemplo disso foi o acordo entre o Campus Avançado Lucas do Rio Verde e uma
grande empresa que trabalha desde o fornecimento de defensivos agrícolas à produção
de biodiesel. No acordo, a equipe do campus fez um projeto para transferência de conhecimento sobre o aproveitamento de biomassa para geração de energia.
À esquerda, estudantes do curso
técnico integrado em Biotecnologia
no laboratório de microscopia. À
direita, estudante em sala de aula.
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Com o crescimento acelerado da região e a exigência de melhora da produtividade em
todas as áreas, o Campus Avançado Lucas do Rio Verde contribui positivamente, no
ensino, pesquisa e extensão, para atender os anseios da comunidade.
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Estudantes do curso técnico integrado em
Biotecnologia no laboratório de microbiologia.
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Fachada do Campus Avançado Sinop.
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Em três anos, crescimento
e muitos sonhos

Projeto de extensão no Centro de
Acolhimento, Orientação e Proteção
ao Adolescente (Caopa).

E

mbora desejada desde o fim de 2013, a implantação de um campus do IFMT em Sinop só ocorreu em agosto de 2015, quando a prefeitura ofereceu a estrutura física,
em caráter temporário, para o início das atividades. Em maio de 2016, foi publicada
a portaria do Ministério da Educação autorizando o funcionamento formal da unidade
no município.
Neste início, havia um curso na modalidade subsequente, de Técnico em Comércio, e
dois FIC – Auxiliar de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo.
Em pouco tempo, a oferta de cursos cresceu muito. Foram criados os primeiros dois
integrados ao ensino médio, de Técnico em Automação Industrial e Técnico em Eletromecânica. Surgiram mais dois da modalidade subsequente, Técnico em Eletromecânica e
Técnico em Recursos Humanos.
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Um pouco de história

Estudantes participam do projeto
de extensão em Flauta Doce.
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O surgimento da cidade de Sinop ocorreu como resultado da política de colonização da
Amazônia Legal na década de 1970. Embora tenha surgido em 1974, como localidade nomeada em homenagem à empresa colonizadora que a projetou – Sociedade Imobiliária
Oeste do Paraná –, Sinop só viraria município, emancipado de Chapada dos Guimarães,
em 1979. A maior parte das famílias pioneiras veio dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

Além da inclusão
Quando começou a funcionar, o Campus Avançado Sinop já encontrou uma forte demanda local: ajudar a capacitar os imigrantes haitianos que haviam chegado depois do
terremoto que devastou o pequeno país do Caribe em 2010. Logo em 2016, pouco após
o início das atividades da unidade, foram criados os cursos FIC de Espanhol, Inglês e
Língua Portuguesa para Estrangeiros. Neste último, a ideia era amenizar a dificuldade
linguística dos refugiados, que normalmente falam os idiomas francês ou crioulo, e contribuir para derrubar ao menos esta barreira para inserção do grupo no mercado de trabalho. Em 2017, o curso foi mantido, e com dois níveis – básico e intermediário.

À esquerda, projeto de extensão
em Libras e, à direita, aula do curso
de bacharelado em Engenharia de
Controle e Automação Industrial.

Em 2018, foi a vez de começarem as aulas do curso FIC em Libras. Inicialmente, o projeto
previa preparar os servidores da área de educação na cidade para lidar com mais capacidade com os deficientes auditivos. O curso também acabou abrangendo familiares e
outros profissionais que precisam se comunicar em Língua Brasileira de Sinais.
Outra área importante é a de parcerias com empresas da região. Hoje, há cerca de 50
convênios estabelecidos, além de acordos com o Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE) e outras instituições educacionais públicas e privadas, para facilitar a obtenção de
estágios para os alunos e oportunidades para os egressos do IFMT Sinop.
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Planos
Com apenas três anos de implantação, o IFMT Sinop, agora, planeja a construção de uma
sede própria e sonha com a verticalização dos cursos, com a implantação dos primeiros
de ensino superior e de especialização. A ideia é atender à necessidade dos arranjos produtivos locais, hoje muito voltados para a extração e o beneficiamento da madeira e para
a área de serviços.

Aula prática de desenho técnico do
curso técnico integrado ao ensino
médio em Eletromecânica.
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A equipe também prepara a ampliação dos projetos de pesquisa e extensão, como o “Caminhos de Mato Grosso”, que possibilitou aos alunos aprofundar o conhecimento sobre
a colonização e o desenvolvimento de Sinop e da região, e o “Jornal Aedes aegypti”, destinado a incentivar o estudo constante sobre o mosquito e a divulgação de dados sobre
seus riscos. As atividades e os planos são todos dirigidos a permitir a execução prática
dos conceitos adquiridos nas aulas e a devolver à comunidade parte do que os alunos
recebem como educação pública e gratuita.
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Aula do projeto de pesquisa sobre robô autônomo.
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Imagem aérea do Campus Avançado Guarantã
do Norte com 50,1 hectares e 1.534 m² de área
construída. Destaque para os painéis da usina
fotovoltaica do campus, uma das seis usinas
instaladas nos anos de 2016 e 2017 nos campi
Juína, Pontes e Lacerda, Confresa, Diamantino,
Guarantã do Norte e Tangará da Serra.
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O ensino profissional chega
ao “Portal da Amazônia”

O

Campus Avançado Guarantã do Norte foi o último a ser inaugurado pelo IFMT. O
processo de implantação começou em 2014, com um acordo no qual a prefeitura
da cidade do extremo-norte do estado adquiriu e repassou à União a estrutura do
então Seminário dos Padres Cavanis, e o começo das aulas ocorreu em 2016. O campus
avançado surgiu com perfil agrícola, com o objetivo de formar profissionais capazes de
atuar e desenvolver as áreas de produção animal, vegetal e agroindustrial e de gestão rural.
Essa vocação foi definida a partir de características regionais, pois, mesmo tendo uma
economia relativamente diversificada, a agropecuária é uma de suas bases. A região de
Guarantã do Norte, área conhecida como “Portal da Amazônia”, conta com um rebanho que ultrapassa 1,8 milhão de cabeças de gado e uma expressiva produção de arroz.
Dona de uma das maiores bacias leiteiras da região, a cidade atraiu cooperativas e fábricas de laticínios.
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Entrada principal do Campus
Avançado Guarantã do Norte.
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À esquerda, casa de vegetação do setor
produtivo e, à direita, aula prática de química.

Tornou-se fácil definir a base de atuação do IFMT Guarantã do Norte, que nasceu com
um curso: Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Naquela ocasião, as aulas eram ministradas em uma pequena estrutura, em imóvel alugado pela prefeitura, com
apenas duas salas de aula. No início de 2017, já na sede definitiva (o antigo seminário,
que passou por obras), surgiria o curso Técnico em Agropecuária subsequente ao ensino
médio, para aprimorar a formação de quem já havia concluído o ensino básico, mas não
ingressara em um curso superior.
Também no começo de 2017 viriam os primeiros cursos de ensino médio. Os ofertados, a exemplo dos de ensino médio, estavam sintonizados com a vocação regional:
Bacharelado em Zootecnia, Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em
Biologia e Tecnologia em Agroindústria. Depois, ainda começaria uma especialização,
de Educação do Campo.
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Projetos de pesquisa e extensão
Em pouco tempo, a unidade formou sua área de pesquisa e extensão e realizou os primeiros projetos. Na extensão, houve iniciativas como o “Baú de Memórias - Histórias,
Imagens e Identidades” – destinado a garimpar, analisar e dividir com a comunidade
informações sobre a história da cidade – e o de boas práticas na qualidade da água na
piscicultura familiar.
A pesquisa desenvolveu projetos que vão do “Resgate de Jogos e Brincadeiras Tradicionais” no município à avaliação sobre como práticas agrícolas de movimentos sociais ligados à reforma agrária contribuem para a sustentabilidade ambiental.

À esquerda, setor de fruticultura e,
à direita, setor de ovinocultura do campus.

Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias • Instituto Federal de Mato Grosso • 2008 - 2018

125

Lago e área de vivência do campus.

Mudanças e parcerias
A explosão demográfica, antecipada pelo Plano Diretor Municipal, que rege o desenvolvimento local, justifica a maior demanda por educação na região. Tornam-se cada
vez mais necessários cursos de formação que atendam aos arranjos produtivos locais e
parcerias estratégicas que complementem a formação dos alunos do IFMT e, com isso,
tragam benef ícios posteriores à comunidade do Portal da Amazônia.
Foi assim que surgiram acordos como os feitos com a Embrapa Agrossilvipastoril para o
plantio de 200 limoeiros, na própria área do campus, destinado à produtividade com alto
desempenho; ou com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que
possibilitou a implantação de um banco de germoplasma de mandioca (Manihot esculenta), para melhoramento genético de espécies já produzidas e vendidas na região.
São projetos e parcerias desse tipo que caracterizam a ação do Campus Avançado Guarantã do Norte, do IFMT, para o desenvolvimento da cidade e da região que o acolhe.
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Glossário, definições
e termos técnicos
Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica: concebida em 2008, criando os
Institutos Federais, instituições de educação superior,
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi.
Curso técnico concomitante ao ensino médio:
curso técnico destinado a pessoas que estejam
cursando o ensino médio propedêutico em
outra instituição de ensino.
Curso técnico integrado ao ensino médio:
curso técnico cuja formação integra o ensino
médio e o ensino técnico no IFMT.
Curso técnico integrado ao ensino médio –
Proeja: curso técnico cuja formação integra o ensino
médio e o ensino técnico no IFMT, destinado a jovens
com idade mínima de 18 anos.
Curso técnico subsequente ao ensino médio:
curso técnico destinado a pessoas que já tenham
concluído o ensino médio.
Campus avançado: é a extensão de um campus
já existente, potencializando a área de abrangência
das ações e das atividades.
Centro de referência: espaço em que são
desenvolvidos planos, programas e projetos
da instituição relacionados à educação
profissional e tecnológica.
Programa Teresa de Benguela: programa
extensionista destinado a mulheres em situação de
vulnerabilidade social.
Formação Inicial e Continuada – FIC: cursos que
visam à capacitação do aluno para o ingresso e sua
atuação no mercado de trabalho, bem como investem
no processo permanente de aperfeiçoamento e
especialização do trabalhador.
UAB: Universidade Aberta do Brasil.
PRONATEC: Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
INCRA: Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária.
PIB: Produto Interno Bruto.
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