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Palavra da Direção  
O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – Campus Sorriso, 

tem a função social de educar para 

a emancipação, dando 

sustentabilidade formativa para 

os egressos de nossos cursos e respondendo com 

formações específicas o chamado da sociedade sorrisense 

para que o IFMT–Campus Sorriso, possa agregar ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

O IFMT – Campus Sorriso, iniciou suas atividades 

administrativo-pedagógicas em junho de 2011 e em 2012 

inicia suas primeiras turmas de cursos superiores e técnico 

integrado ao médio.  

Que este boletim, possa socializar todas as 

informações que a nossa unidade de ensino possa produzir. 

 

Carlos André O. Câmara 
                                                                 Diretor Geral “Pró Tempore” 

                                                                Campus Sorriso 

Setores do IFMT Campus Sorriso  
• Direção Geral; 

• Coordenação de Extensão e Relações 
Empresariais; 

• Coordenação de Pesquisa; 

• Coordenação do Curso Técnico Integrado em 
Alimentos; 

• Coordenação do Curso de Tecnologia em 
Gestão Ambiental; 

• Coordenação do Curso de Produção de Grãos; 

• Coordenação do Núcleo de Atendimento aos 
Portadores de Necessidades Especiais; 

• Coordenação Geral de Recursos Humanos; 

• Coordenação Pedagógica; 

• Gabinete; 

• Secretaria Geral de Documentação Escolar; 

• Tecnologia da Informação; 

 

  

 

 

Secretaria Geral de Documentação 

Escolar – SGDE  

É o setor da administração que colabora com a 

Direção e com o Departamento de Ensino do Campus, 

numa ação centralizadora e abrangente, por seu 

relacionamento com todos os setores envolvidos no 

processo pedagógico e na vida escolar. 

As atividades da SGDE envolvem três áreas de 

atuação: Expediente: formula, redige e expede 

correspondências administrativas internas; Escrituração 

escolar: efetiva registros escolares; Arquivo: classifica e 

guarda documentos. 

 

Responsável:  

Teviani Rizzi Kolzer (Portaria nº 256/2012) 

 

Equipe:  

Cynthia Hoffman de Melo 

 

Horário de atendimento:  

Segunda a sexta-feira das 07h30min às 11h  

                                                   das 13h30min às 21h  

 

Informações:  

Telefone: 65 9639-9280  

Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 543, Edifício 

LKS , 1º andar, Centro, Sorriso/MT. CEP: 78890-

000. SGDE/IFMT. 
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Coordenação de Extensão e Relações 

Empresariais. 

A Coordenação de Extensão e Relações 

Empresariais do IFMT Campus Sorriso segue as diretrizes 

de trabalho solicitadas pela Reitoria e Direção do Instituto 

em consonância com o art. 6o da Lei 11.892, que tem 

como objetivos: 

IV - Desenvolver atividades de extensão de acordo com os 

princípios e finalidades da educação profissional e 

tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos. 

V - Estimular e apoiar processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão 

na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional.  

Para isso, atualmente o Campus - Sorriso conta 

com sete projetos de extensão: Laboratório de Pintura; 

Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos secos no 

entorno do Instituto Federal de Mato Grosso Campus – 

Sorriso; Movimentos Culturais em Sorriso; Descobrindo e 

redescobrindo a Língua Espanhola; Formação de 

professores e produção do conhecimento; Projeto de 

divulgação do Campus avançado de Sorriso e diagnóstico 

do perfil profissional demandada pelas empresas de 

Sorriso e Estudo de ilha de Calor em Sorriso. Nestes 

projetos participam os atuais alunos dos cursos do 

Campus com a orientação e coordenação dos professores. 

A Coordenação de Extensão realiza atividades de 

integração com a comunidade empresarial através de 

reuniões buscando parcerias e promovendo visita técnica 

dos alunos, assim com também a realização de estágio e 

possíveis inserções no mercado de trabalho para os 

mesmos. Desta maneira oportunizando tecnologias e mão 

de obra qualificada para essas organizações e à região. 

Outros grandes projetos serão desenvolvidos pela 

Extensão em conjunto com o Governo Federal, como o 

PRONATEC e Mulheres Mil, que também oportunizarão a 

qualificação da mão de obra da região. A Coordenação 

está continuamente trabalhando para promover a 

integração entre a sociedade e o IFMT por meio da 

educação, da ciência e da tecnologia. 

 

Coordenação Geral de Recursos 

Humanos – CGRH 

A Coordenação Geral de Recursos Humanos – 

CGRH, setor ligado a Diretoria Sistêmica de Gestão de 

Pessoas (DSGP), tem como função: 

• receber, tramitar, instruir e controlar os 

documentos e processos dos servidores; 

• acompanhar, controlar e organizar informações 

referente a frequência; 

• acompanhar as diversas licenças/afastamentos 

dos servidores desse Campus; 

• atender os servidores no Campus, bem como 

esclarecer dúvidas e/ou questionamentos; 

• acompanhar, manter relatórios atualizados, 

relativos à estatística de pessoal e proceder 

levantamentos sobre a necessidade de servidores 

e professores substitutos/temporários; 

• coordenar a execução local dos programas de 

treinamento, capacitação e qualidade de vida dos 

servidores, bem como acompanhar a 

implementação dos programas de Gestão de 

Pessoas; 

 

Responsável:  

Juliana Almeida de Sousa Greve Lopes (Portaria 

nº 256/2012) 

 

Equipe: 

Aline Hoffman Gomes 

 

Horário de atendimento: 

Segunda a sexta-feira das 07h00min às 11h das 

13h00min às 17h  

 

Informações: 

Telefone: 65 9677-4452  

Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 543, Edifício 

LKS, 1º andar, Centro, Sorriso/MT. CEP: 78890-

000. CGRH/IFMT. 
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Curso Superior de Tecnologia em 

Produção de Grãos 

A prova de redação para as vagas remanescentes 

do Curso Superior em Grãos acontecerá no dia 15 de abril 

de 2012 das 08h00min às 10h00min nas dependências do 

Campus Sorriso localizado na Av. Tancredo Neves, 543 

(Edifício LKS) 1º andar anexo ao Shopping Sorriso. O 

candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência 

munido da cédula de identidade original ou outro 

documento oficial com foto, de validade nacional. 

A implantação do Curso Superior de Tecnologia 

em Produção de Grãos, promovido pelo IFMT – Campus 

Sorriso, marca de forma significativa uma fonte de 

formação necessária à sociedade e contempla a 

necessidade da região. O curso tem a missão de formar 

profissionais com uma postura inter e multidisciplinar, 

principalmente no tocante a sua atuação no setor agrícola, 

com ênfase na produção e tecnologia de grãos e 

sementes, assim como secagem, beneficiamento e 

armazenamento.  

Alunos da primeira turma do Curso Superior de 

Tecnologia em Produção de Grãos foram motivados a 

escolher o referido curso devido à demanda deste 

profissional na região e por visualizar neste setor uma 

expectativa de inserção nas atividades características da 

região.  

Ocorrerá no próximo domingo, dia 15 de abril, das 

08h00min até às 10h00min, o processo seletivo 

  

Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Ambiental  

Com o objetivo de preparar profissionais 

capazes de compreender o meio ambiente sob uma 

perspectiva sistêmica e integrada para atuar de forma 

crítica e reflexiva na identificação e controle dos impactos 

ambientais das atividades produtivas, na gestão 

sustentável de empreendimentos e na implementação de 

políticas públicas que garantam a qualidade ecológica e 

ambiental dos ecossistemas, o Curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental do IFMT – Campus Sorriso iniciou suas 

atividades em março de 2012, sob a coordenação da 

bióloga e Mestre em Ciências da Saúde, professora 

Liandra Cristine Belló Grösz. 

Ofertado no período noturno e sob regime de 

disciplinas semestrais, o Curso atende 35 alunos, dentre 

os quais, haverá a participação de alguns no 2º Encontro 

Regional de Sistemas Produtivos, nos dias 23 e 24 de 

abril de 2012 no Centro de Eventos Sorriso, município de 

Sorriso – MT. Essa formação é importante, pois fomenta a 

futura atuação profissional do acadêmico, além de ser 

parte integrante do currículo. 

 

 

 

 
Comunicação Social - Campus Sorriso (2012). 

 

Colegiado de Cursos do Campus 

Sorriso 

 

A portaria de Nº 005, de 05 de abril de 2012, 

constituiu o Colegiado de Curso do Campus Sorriso, 

tendo como membros os servidores: Gilma Silva Chitarra; 

Liandra Cristine Belló Grösz; Claudir von Dentz; Clayte de 

Paula Azevedo; Lindomar Kinzler; Márcio Martins e 

Carlos André de Oliveira Câmara.  
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Processo Seletivo do Curso Superior em 

Tecnologia em Produção de Grãos - 

vagas remanescentes.  

A prova de redação para as vagas 

remanescentes do Curso Superior em Grãos acontecerá 

no dia 15 de abril de 2012 das 08h00min às 10h00min nas 

dependências do Campus Sorriso localizado na Av. 

Tancredo Neves, 543 (Edifício LKS) 1º andar anexo ao 

Shopping Sorriso. O candidato deverá chegar com 30 

minutos de antecedência munido da cédula de identidade 

original ou outro documento oficial com foto, de validade 

nacional. 

No dia 20 de abril de 2012 será realizada a 

divulgação oficial da classificação dos candidatos às 

vagas Remanescentes do Curso Superior em Tecnologia 

em Produção de Grãos (Edital nº 031/2012) pelo site 

<seleção.ifmt.edu.br> e nos murais do Campus Sorriso. 

A matrícula para os aprovados acontecerá nos dias 23 e 

24 de abril, mediante a apresentação dos documentos 

exigidos no edital: 

• Certidão de nascimento ou casamento, original e 

cópia ou fotocópia autenticada; 

• 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 

• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio, original e cópia ou fotocópia 

autenticada; 

• Cédula de identidade oficial, original e cópia ou 

fotocópia autenticada; 

• CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

• Carteira de reservista, original e cópia ou 

fotocópia autenticada, se do sexo masculino; 

• Comprovante atualizado de residência, como 

conta de luz ou telefone (fotocópia – frente e 

verso). 

 

 

Coordenadora do Projeto “Movimentos 

Culturais em Sorriso” coletou materiais 

históricos e culturais no CTG e na 

Secretaria de Indústria e Comércio do 

município.  

No dia quatro de abril de 2012, a profª. MSc. 

Masília Aparecida da Silva Gomes fez uma visita à sede 

do Centro de Tradições Gaúchas de Sorriso (CTG), um 

dos movimentos Culturais estudados no projeto 

Movimentos Culturais de Sorriso. Na ocasião, a 

coordenadora foi recebida pelo Secretário Artístico, Sr. 

Francisco José Muller de Souza e pelo Conselheiro de 

Vaquianos, Sr. Sandro, que lhe forneceram várias 

informações a respeito do CTG de Sorriso e das diversas 

atividades promovidas por esse movimento. Além disso, 

tanto o conselheiro artístico, quanto o Conselheiro de 

Vaquianos disponibilizaram diversos materiais tais como: 

fotos, textos, revistas editadas pelo CTG, que irão 

subsidiar a pesquisa. 

No dia nove de abril de 2012, outra visita foi 

realizada à Secretaria de Indústria e Comércio do 

município de Sorriso para obter informações a respeito da 

participação da referida Secretaria no patrocínio e 

prestação de serviços a alguns eventos promovidos pelo 

CTG e pela Festrilha. 

 

IFMT-Sorriso está realizando Exame de 

Desempenho Didático para contratação 

de Professor Temporário.  

O Instituto está realizando nos dias 11 e 12 de 

abril o Exame de Desempenho Didático do Processo 

Seletivo Simplificado (Edital nº 030/2012) para 

contratação de Professores Temporários, para as 

seguintes áreas: Alimentos, Física, Português/Literatura e 

Português/Inglês.  

O resultado final será divulgado no mural do 

Campus Sorriso e no site do IFMT no dia 13 e abril de 

2012. 
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Chaplin, pipoca e Sociologia no IFMT- 

Sorriso. 

Na tarde do dia 29 de março de 2012, outra 

rotina tomou conta dos corredores do IFMT – Campus 

Sorriso. Iniciando o trabalho com o livro “Tempos 

Modernos, Tempos de Sociologia”, o prof. MSc. Sandro 

Ap. Lima dos Santos, responsável pela disciplina de 

Sociologia e a pedagoga Ana Maria Blanco Teles Moulin, 

exibiram o filme “Tempos Modernos” (1936) à turma do 

Curso Médio Integrado em Alimentos. Na segunda parte 

do livro, as temáticas sociológicas são apresentadas a 

partir do comentário de passagens do filme de Charles 

Chaplin. 

A exibição foi precedida pela apresentação de 

uma ficha técnica, enquanto aos alunos coube a tarefa de 

organização e de ambientação da sala. Apesar de 

diálogos mudos e das cenas em preto-e-branco, o 

envolvimento dos alunos com este clássico do cinema foi 

além da compreensão dos conteúdos sociológicos e 

propiciou um momento de descontração.  

 

 

 
                                                                                Comunicação Social - Campus Sorriso (2012). 

 

Participação do NAPNE em reunião 

Estadual.  

A coordenação do NAPNE – IFMT - Campus 

Sorriso na representação do Prof. Marcio Martins esteve 

no último dia 03 e 04 de abril de 2012 em reunião de 

dirigentes dos NAPNEs. Neste encontro foram abordados 

diversos temas, entre eles:  

• Discussões sobre os “Referenciais da Educação 

Especial Inclusiva para a Educação Profissional e 

Tecnológica”; 

• Implantação e implementação dos NAPNES nos 

Campi; 

• Análise e discussões para elaboração de 

normativas para implementação do programa no 

IFMT, para posterior submissão no CONSUP;  

• Criação da “Carta dos Napnes” do IFMT para o 

desenvolvimento de ações inclusivas em Mato 

Grosso. A mesma será enviada para o programa 

TEC NEP e a Reitoria, via PROEN; 

• Proposta de criação do grupo de pesquisa sobre 

inclusão; 

• Discussões sobre o plano de trabalhos para 

2012.  

Servidores do Campus Sorriso 

participam de Capacitação do Sistema 

SIGA-EDU. 

 

 

Entre os dias 26 e 30 de março de 2012, os 

técnicos administrativos Juliana Almeida de S. G. Lopes, 

Leonardo Teófilo Pignati e Teviani Rizzi Kolzer 

participaram da Capacitação no Sistema Acadêmico 

SIGA-EDU realizado pela PROEN e DGTI no Campus 

Cuiabá. 
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Participação de Professores do Campus Sorriso no I Seminário de Capacitação e 

Treinamento para o projeto Mapeando a Cor no IFMT: I Censo Etnicorracial do IFMT. 

Nos dias 28 e 29 de março de 2012 o professor MSc. Clayte de Paula Azevedo e a professora MSc. Masília Aparecida 

da Silva Gomes participaram do I Seminário de Capacitação e Treinamento para o projeto Mapeando a Cor no IFMT: I Censo 

Etnicorracial do IFMT. O seminário foi ministrado pelas professoras Maria Lúcia Müller da UFMT e Moema De Polli Teixeira 

(ENCE/IBGE).  

No encontro foram discutidos diversos assuntos dentre eles: 

• Historicidade dos censos realizados no Brasil e fora do país, como alguns conceitos fundamentais para a referida 

pesquisa tais como raça, racismo, etnia e identidade étnica/racial; 

• Uso e definição dos conceitos históricos no Brasil e no mundo; 

• Tipos de levantamentos já realizados na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e na Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) e seus respectivos resultados; 

• Apresentação, discussão e adequação do formulário que será respondido pelos alunos dos diversos Campi do IFMT.  

Todas essas ações têm como objetivo propor políticas públicas de gestão e inserção dos alunos menos favorecidos.  

 

 

 

 

 

Agenda  

09/04 - Visita da Professora Masília à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 
11/04 - Prova de desempenho didático para contratação de professores temporários (Edital nº 030/2012). 
12/04 - Prova de desempenho didático para contratação de professores temporários (Edital nº 030/2012). 
          - Divulgação dos candidatos inscritos no Curso de Produção de Grãos – vagas remanescentes (Edital nº 031/2012). 

12/04 e 13/04 - Diretor Geral participará da Reunião do CODIR (Colégio de Dirigentes do IFMT) que acontecerá no Campus 

Cáceres. 

13/04 - Divulgação do resultado Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores temporários. 
14/04 - Sábado letivo. 
15/04 - Prova do Processo Seletivo para Curso de Produção de Grãos (Edital nº 031/2012). 

16/04, 18/04 e 19/04 - Professora Masília realizará entrevista para o projeto “Movimentos Culturais em Sorriso” em órgãos 

públicos de Sorriso e no Centro de Tradições Gaúchas. 
20/04 - Divulgação oficial da classificação dos candidatos para vagas remanescentes para Curso de Produção de Grãos. 

 
 

 

 


