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Conheça o Campus Campos Belos

O Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos tem como missão
proporcionar a jovens e adultos uma formação integral, de modo a torná-los
capazes de exercer em sua cidadania; gerar e difundir tecnologia, atendendo à
demanda do mundo do trabalho; além de promover a qualidade de vida. Para isto,
a instituição busca contínua integração com a família, comunidade e setor
produtivo, na deﬁnição de metodologias e processos, criando, assim, os
mecanismos de efetiva formação de proﬁssionais competentes e críticos.

O campus tem a visão de
consolidar como centro de
referência de informação e
difusão do conhecimento,
fornecendo serviços dinâmicos
e de qualidade à comunidade
em geral.

Ensino, Pesquisa e Extensão
O Instituto Federal Goiano – Campus Campos Belos é
composto por três eixos: Ensino, Pesquisa e Extensão.

Ensino

O

Ensino tem por objetivo formar proﬁssionais-cidadãos
de nível técnico, com responsabilidade social e que
contemple um novo perﬁl de saber-fazer, saber-ser,
saber-saber e do saber-conviver, além de proporcionar uma
formação básica para preparar o estudante para ingressar no
ensino superior.
Ele expressa uma concepção de formação humana, com base
na integração de todas as dimensões da vida no processo
educativo, visando à formação omnilateral dos sujeitos. Essas
dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser e como
prática econômica; a ciência compreendida como os
conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o
contraditório avanço das forças produtivas; e a cultura, que
corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as
normas de conduta de uma sociedade.
A coordenação de Ensino é dirigida pelo Profº Antônio Rafael
Santana.
Pesquisa

A

Pesquisa e Inovação têm como objetivo incentivar e
despertar novos talentos da produção de
conhecimento, proporcionando um aprendizado
técnico e ampliando o acesso do aluno à cultura cientíﬁca.
Programas de Apoio à Produtividade em Pesquisa e de
Iniciação Cientíﬁca do IF Goiano - Campus Campos Belos é
composto por Pibic, Pivic e Pibiti, bem como aqueles
voltados para capacitação e qualiﬁcação dos servidores se
evidenciam as principais ações da instituição voltadas para
a pesquisa e inovação. Eventos, como Workshop Luso
Brasileiro de Ciências, Congresso Estadual de Pesquisa e
Pós-Graduação e Congresso Estadual de Iniciação Cientíﬁca
colocam a Instituição em posição de destaque no cenário
regional.
A Pesquisa, Pós Graduação e Inovação é coordenada pela
Profª Zara Hoffmann

Extensão

A

extensão institucional tem como
pressuposto a interação dialógica e
transformadora com a sociedade,
em articulação com o ensino e a pesquisa.
contribuindo para o processo formativo do educando. Envolve
necessariamente a comunidade externa.
O responsável pela Coordenação de Extensão é o Profº Claudio
Ulisse.
Cursos
O IF Goiano - Campus Campos Belos oferece 04 cursos
técnicos:
þ Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio.
þ Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao
Ensino Médio.
þ Curso Técnico em Comércio Concomitante/Subsequente.
þ Curso Técnico em Informática para Internet
Concomitante/Subsequente
Curso Técnico de Informática para Internet
O curso técnico integrado em
Informática para Internet e
Técnico Informática para
Internet Concomitante/
Subsequente) tem como objetivo
formar proﬁssionais-cidadãos de
nível técnico aptos a especiﬁcar,
montar, instalar, conﬁgurar e
utilizar computadores,instalar,
conﬁgurar e utilizar softwares
para área internet.

Curso Técnico de Informática para Internet
Conﬁgurar, gerenciar sistemas de
computadores e serviços em
rede; Conﬁgurar e gerenciar
servidores web; Planejar e
desenvolver aplicações
comerciais com uso de Banco de
Dados de forma integrada e
coerente com princípios básicos
de usabilidade, engenharia de
software e interface amigável
(IHC);Desenvolver aplicações

WEB em sistemas e sites.
Curso Técnico em Agropecuária
Formar proﬁssionais técnicos de nível
médio dotados de conhecimentos que os
habilitem a desenvolver atividades
relacionadas à área agropecuária.

Curso Técnico em Comércio
Capacitar os proﬁssionais que já
estão no mercado e os que
pretendem ingressar para atuar no
setor de serviços,comércio
varejista e empresa de prestação
de serviços, oferecendo
conhecimento prático e teórico nas
atividades de compra, venda, pósvenda e prestação de serviço.

Assistência Estudantil

O que é Assistência Estudantil?
É um conjunto de ações que vise a permanência com
êxito do estudante na instituição ,sua autonomia,
independência e que busque, principalmente, o
rompimento da desigualdade social, econômica e
cultural no mundo acadêmico.

Quais são os objetivos da Assistência Estudantil?
IContribuir para a promoção do bem-estar
biopsicossocial do estudante
II- Favorecer a autonomia, independência e o
rompimento das desigualdades;
III- Promover e ampliar a formação integral dos
estudantes, estimulando e desenvolvendo a reﬂexão
crítica acerca da realidade social em que estão
inseridos;
IV- Assegurar ao estudante a prestação de serviços
com vistas a igualdade e isonomia, considerando a
diversidade cultural, social e econômica.
VContribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico, como forma de minimizar a reprovação e
evasão escolar.
VI- Constituir-se em uma ferramenta e veículo de
equidade e justiça social.

Quais são os serviços da Assistência Estudantil?
Os serviços estudantis tem o objetivo contribuir para
melhoria da qualidade de vida dos estudantes deverão
ser organizados de forma a atender prioritariamente o
estudante em situação de vulnerabilidade social.

Direitos e Deveres do Aluno

Deﬁnição de direitos do aluno
É um conjunto de ações que vise a permanência com
êxito do estudante na instituição ,sua autonomia,
independência e que busque, principalmente, o
rompimento da desigualdade social, econômica e
cultural no mundo acadêmico.

§ 1º ter acesso às normas disciplinares
do Instituto Federal Goiano;
§ 2º ser tratado em igualdade de
condições pelos demais colegas e
servidores da Instituição, sem
discriminação de qualquer natureza;
§ 3º participar das atividades
curriculares e extracurriculares
atendendo as normas do Instituto;
§ 4º ser atendido por todos os
integrantes do quadro de servidores,
sem preferencialidades e observando
a hierarquia da estrutura
organizacional;
§ 5º frequentar as dependências do
Instituto, observando as normas de
acesso e permanência;

Direitos e Deveres do Aluno

§ 6º ter acesso às informações sobre
atividades desenvolvidas no Instituto,
procedimentos adotados, normas,
regulamentos vigentes e modalidades
de assistências oferecidas ao aluno;
§ 7º acesso ao serviço de promoção da
saúde, prevenção de riscos e doenças e
serviços emergênciais disponíveis no
Instituto e encaminhamento, quando
necessário, ao serviço externo;
§ 8º ter sua integridade física e moral
respeitada no âmbito do Instituto;
as respectivas normas;
§ 9º organizar-se, por meio de Grêmio
Estudantil, Centro Acadêmico e/ou
Diretório Acadêmico e Diretório
Central dos Estudantes, para
representação e intermediação de
questões de interesse coletivo do
corpo discente;

Direitos e Deveres do Aluno

§ 10º usufruir de serviços
disponibilizados pelo setor de
Assistência Estudantil, observando-se
as respectivas normas.
§ 11º expressar e manifestar sua
opinião, observando os dispositivos
legais, sendo facultado o anonimato,
quando se tratar de fatos devidamente
fundamentados.
§ 12º ser informado de qualquer
acusação que lhe for feita, sendo-lhe
assegurado o contraditório e a ampla
defesa; e
§
13º tomar ciência, de qualquer
ocorrência disciplinar que lhe for
imputada antes de qualquer sanção.

Direitos e Deveres do Aluno

§ 1º - Cumprir e fazer cumprir as
Normas Disciplinares para o Corpo
Discente do IF Goiano - Campus
Campos Belos.
§ 2º - Participar efetivamente das
atividades de ensino, objetivando o
maior aproveitamento de
aprendizagem, mantendo respeito e
atenção;
§ 3º- Comparecer, quando convocado,
às reuniões de órgãos colegiados,
diretoria, departamento e
coordenações, para conhecimento ou
deliberação de seu interesse;
§ 4º - Colaborar para a conservação,
higiene e manutenção dos espaços e
imóveis do Instituto;

Direitos e Deveres do Aluno

§ 5º - Comunicar à administração da
Instituição sempre que presenciar
atos que ponham em risco a segurança
de colegas, servidores, visitantes ou
do patrimônio da Instituição.
§ 6º - Cumprir com as normas de
utilização de espaços e equipamentos,
assim como as orientações sobre
prevenção de acidentes.
§ 7º - Comportar-se de forma
respeitosa quando da participação em
atividades e/ou eventos institucionais
e interinstitucionais.
§ 8º - Manter silêncio nas
proximidades das dependências da
Instituição durante a realização de
atividades de ensino.

Direitos e Deveres do Aluno

§ 9º - Responsabilizar-se pelo seu
material escolar e objetos
particulares.
§ 10º - Proceder de forma a não ferir a
integridade física e moral das pessoas
no âmbito do Instituto, tratando-as
com respeito e educação.
§ 11º - Respeitar o horário de início e
término das atividades de ensino,
salvo quando permitido pelo professor
nos casos devidamente justiﬁcados.
§ 12º - Respeitar as autoridades
constituídas.
§ 13º - Manter a disciplina nos veículos
oﬁciais respeitando colegas,
servidores, o condutor e o responsável
pelas viagens institucionais;

Direitos e Deveres do Aluno

§ 14º - Contribuir para conservação do
patrimônio público, tais como:
telefones, bancos, mesas, quadras,
quadros de aviso, bebedouros,
lixeiras, extintores de incêndio e
outros bens de uso individual ou
coletivo do Instituto.
§ 15º - Obedecer ao Código Brasileiro
de Trânsito nas dependências da
Instituição.
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Débora Alves Veloso

Coordenador de Ensino:
Antônio Rafael Sant’Ana

Coordenadora de Pesquisa:
Zara Hoffmann

Coordenador de Extensão:
Claudio Ulisse

Coordenadora de Registro Escolar:
Karoline Serrano de Araújo
Coordenação da Assessoria de Comunicação
Social e Eventos - ASCOM
(Relações Públicas, programação visual, diagramação, publicidade e
jornalista)

Flávia Reis de Souza

GUIA
INFORMATIVO

CONHEÇA
O IFGOIANO CAMPOS BELOS

