SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

RESOLUÇÃO Nº 025/2013 DE 01 DE MARÇO DE 2013

Aprova a Carta de
Serviços ao Cidadão/ IF
Goiano

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
I – O Estatuto do IF Goiano;
II – A Lei 11.892 de 28/12/2008;
III – Parecer n° 002/2013 da Câmara Deliberativa de Desenvolvimento Institucional do
Conselho Superior do IF Goiano, RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, nos termos da Ata da I Reunião Ordinária do Conselho Superior do IF
Goiano, a Carta de Serviços ao Cidadão/ IF Goiano.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Original assinado
Vicente Pereira de Almeida
Presidente do CS
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APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços ao Cidadão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano (IF Goiano) objetiva a melhoria dos serviços prestados, bem como a
busca pela excelência no serviço público (federal), com o intuito, também, de promover a
transparência pública dos trabalhos realizados pela Instituição. A proposta inicial da Carta
de Serviços ao Cidadão surgiu por meio do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA,
Decreto 6.932 de 11 de Agosto de 2009. A referida proposta orienta que todas as
informações relacionadas aos serviços prestados aos cidadãos ligados à Instituição deverão
ser organizadas, sistematizadas e divulgadas em uma Carta de fácil compreensão e acesso,
para que, posteriormente, essas ações sejam avaliadas.
Por meio dessas prerrogativas, a construção da presente Carta de Serviços ao
Cidadão do IF Goiano centrou-se na reunião das informações essenciais da Instituição com
o objetivo de levá-las ao conhecimento dos cidadãos que se utilizam dos serviços por ela
prestados, de facilitar o acesso a essas informações, bem como de estabelecer a
transparência e o compromisso com elevado padrão de qualidade no atendimento.
O IF Goiano, por ser uma instituição de ensino com características voltadas à
formação na área agroecológica e agropecuária, mantém, em seus serviços, estreitas
relações com a comunidade local e regional, ou seja, responde ao desenvolvimento das
cidades e/ou do perímetro rural no qual suas unidades (câmpus e reitoria) estão instalados.
Nossa Instituição oferta ensino gratuito e de qualidade, sendo, portanto, formada por
servidores (técnico-administrativos e docentes) capacitados que se constituem em agentes
de integração da cultura local, nacional e até internacional, contribuindo para a formação
global de cidadãos (discentes).
Por fim, para o cumprimento do Decreto 6.932 de 11 de Agosto de 2009, a
promoção da busca pela excelência em nossa Instituição, conforme prerrogativas
supracitadas e com o compromisso de um atendimento de qualidade, o Instituto Federal
Goiano apresenta nesta Carta os serviços prestados por seus diversos setores (na reitoria e
nos câmpus), bem como as formas de acessá-los.

1. Considerações históricas do IF Goiano
As Instituições que formam hoje a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica são originárias, em grande parte, das 19 escolas de aprendizes
artífices instituídas por um decreto presidencial de 1909, assinado pelo então presidente
Nilo Peçanha. Essas escolas, inicialmente subordinadas ao Ministério dos Negócios da
Agricultura, Indústria e Comércio, são transferidas em 1930 para a supervisão do
Ministério da Educação e Saúde Pública. Sete anos depois, são transformadas nos Liceus
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Industriais. Um ano após o ensino profissional ser considerado de nível médio, em 1942,
os Liceus passam a se chamar Escolas Industriais e Técnicas e em 1959, Escolas Técnicas
Federais – configuradas como autarquias.
Ao longo desse tempo, constituiu-se uma rede de escolas agrícolas – as Escolas
Agrotécnicas Federais. Esse ensino técnico teve ênfase numa época em que o Brasil, em
franco desenvolvimento agrícola e industrial, necessitava ampliar seu contingente de mão
de obra técnica especializada. Logo, a Educação Profissional e Tecnológica assumiu valor
estratégico para o desenvolvimento nacional resultante das transformações das últimas
décadas.
Na mais recente dessas transformações nasce o Instituto Federal Goiano (IF
Goiano), criado por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, juntamente com
outros 37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. As novas instituições são
fruto do reordenamento e da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, iniciados em abril de 2005.
De acordo com o disposto na Lei, o Estado de Goiás ficou com dois Institutos. O
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) integrou os antigos Centros Federais de Educação
Tecnológica (Cefets) de Rio Verde, de Urutaí e sua respectiva Unidade de Ensino
descentralizada de Morrinhos, mais a Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE) –
todos provenientes de antigas escolas agrícolas. Como órgão de administração central, o IF
Goiano tem sua Reitoria instalada em Goiânia, Capital do Estado. Em 2010, a Instituição
inaugurou mais um câmpus em Iporá e em 2011 iniciou a implantação de três novos
câmpus: em Campos Belos, Posse e Trindade.
O IF Goiano é uma autarquia federal detentora de autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às Universidades
Federais. Oferece educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicâmpus,
especializada em educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino. Atende atualmente mais de seis mil alunos de diversas localidades.
Na educação superior prevalecem os cursos de Tecnologia, especialmente na área
de Agropecuária, e os de Bacharelado e Licenciatura. Na educação profissional técnica de
nível médio, o IF Goiano atua, preferencialmente, na forma integrada, atendendo também
ao público de jovens e adultos, por meio do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos
(Proeja). Atua, ainda, na oferta de pós-graduação nos níveis Lato e Stricto Sensu.
Cabe ao IF Goiano e aos demais Institutos Federais, o compromisso do
desenvolvimento integral do cidadão. Por meio do potencial instalado nas antigas unidades
pelas quais o Instituto é agora constituído, este deve responder de forma rápida e eficaz às
demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.
O estado de Goiás conta ainda com o Instituto Federal de Goiás (IFG), cujos cursos
são vocacionados especialmente para a área industrial. O IFG tem Reitoria em Goiânia e
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câmpus nos municípios de Jataí, Inhumas, Uruaçu, Itumbiara, Luziânia, Formosa e
Anápolis.

2. Estrutura Organizacional do IF Goiano
Atualmente o Instituto Federal Goiano é constituído por uma Reitoria e cinco
câmpus. Em termos de estrutura geral, segue abaixo, o atual Organograma do Regimento
Geral de nossa Instituição.
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3. Conselho Superior
O Conselho Superior é o órgão máximo do IF Goiano, conforme o Estatuto da
Instituição. Possui caráter consultivo e deliberativo. Entre outras competências, cabe a ele
aprovar as diretrizes para a atuação do Instituto e zelar pela execução de sua política
educacional. Este colegiado é composto por titulares e suplentes dos segmentos discente,
docente, técnico-administrativo, egressos, sociedade civil, diretores-gerais e ainda pelo
Reitor e por um representante do Ministério da Educação (MEC), designado pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).
Responsável: Vicente Pereira de Almeida (Presidente)
Serviços prestados: I. aprovar as diretrizes para atuação do IF Goiano e zelar pela
execução de sua política educacional; II. aprovar as normas e coordenar o processo de
consulta à comunidade escolar para escolha do Reitor do IF Goiano e dos Diretores-Gerais
dos câmpus, em consonância com o estabelecido nos artigos 12 e 13 da Lei nº.
11.892/2008; III. aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a
proposta orçamentária anual; IV. aprovar o projeto político-pedagógico, a organização
didática, regulamentos internos e normas disciplinares; V. aprovar normas relativas à
acreditação e à certificação de competências profissionais, nos termos da legislação
vigente; VI. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; VII. apreciar as
contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo
sobre a propriedade e regularidade dos registros; VIII. deliberar sobre taxas, emolumentos
e contribuições por prestação de serviços em geral a serem cobrados pelo IF Goiano; IX.
autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do IF Goiano, bem
como o registro de diplomas; X. aprovar a estrutura administrativa e os regimentos geral e
interno de cada câmpus, observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e pela
legislação específica; XI. deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação; XII.
autorizar, mediante apreciação da Procuradoria Federal sobre os aspectos legais, propostas
das Diretorias dos câmpus, a contratação, concessão onerosa ou parceria em áreas rurais e
infraestruturas, mantidas à finalidade institucional em estrita consonância com legislação
em vigor; XIII. alterar o Estatuto do IF Goiano mediante amparo da Lei 11.892/2008.
Telefone:(62) 3605-3600
E-mail: cs.secretaria@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 11h30 e das 12h30 as 17h00
Outras informações: Consultar Regimento Interno do Conselho Superior do IF Goiano no
link: http://www.ifgoiano.edu.br/wp-content/uploads/2009/06/REGIMENTO-INTERNOCONSELHO-SUPERIOR.PDF

4. Reitoria
Localizada estrategicamente na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, a
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Reitoria centraliza a gestão e a coordenação das políticas e diretrizes do IF Goiano. A
administração, entretanto, está subordinada ao Conselho Superior, órgão máximo da
Instituição, conforme seu Estatuto. Atualmente, a Reitoria está instalada temporariamente
no Setor Sul, em sede provisória, mas em breve mudará para sede definitiva, também,
localizada no Setor Sul. Sua estrutura constitui-se pelo gabinete do reitor, assessorias e
cinco pró-reitorias. Seu quadro de pessoal é formado, atualmente, por cerca de 75
servidores, entre efetivos e terceirizados.
Endereço: Rua 88, N° 280, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74085-010. Fone: (62) 36053600 e 3605-3602.

I) REITOR
Responsável: Vicente Pereira de Almeida.
Serviços prestados: De acordo com o Regimento geral do IF Goiano, compete ao Reitor:
I. representar o IF Goiano em juízo ou fora dele; II. administrar, coordenar, superintender e
fiscalizar as atividades do IF Goiano; III. presidir as reuniões do Conselho Superior, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Colégio de Dirigentes; IV. nomear,
exonerar, designar, dispensar, remover e licenciar os servidores do Instituto, na forma da
lei; V. requisitar pessoal de outros órgãos, na forma da lei; VI. nomear e exonerar os
ocupantes de cargos de direção, bem como designar e destituir os ocupantes de funções
gratificadas, no âmbito do IF Goiano; VII. outorgar graus, títulos e condecorações, bem
como assinar diplomas; VIII. celebrar acordos, contratos, convênios e outros instrumentos
jurídicos com entidades públicas e/ou privadas, tanto nacionais quanto internacionais; IX.
delegar poderes, competências e atribuições ao seu substituto legal, aos Pró-Reitores e aos
Diretores-Gerais dos câmpus; X. designar diretor-geral pro tempore ou interino dos
câmpus; XI. apresentar projetos, propostas, relatórios e prestações de contas do IF Goiano
ao Conselho Superior; XII. cumprir e fazer cumprir a legislação e as decisões emanadas do
Conselho Superior; e XIII. desempenhar as demais competências estabelecidas na Lei nº
11.892/2008.
Telefone: (62) 3605-3651
E-mail: vicente.almeida@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br

II) SETORES DE ASSESSORIA DA REITORIA
i) Gabinete
Responsável: Rodolfo Carvalho
Serviços prestados: assessoria às atividades do Reitor; preparo e organização do despacho
do expediente da Reitoria; organização da agenda do Reitor; manter atualizada a
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correspondência eletrônica e postal do Reitor; coordenar a secretaria executiva e a chefia
de protocolo; organizar as reuniões de colegiado.
Telefone: (62) 3605-3651
E-mail: gabinete@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br
 Protocolo
Responsável: Murilo César Martins
Serviços prestados: recebimento e entrega de correspondências; recebimento e registro de
documentos internos e externos; expedição de correspondências interna e externa;
recebimento, distribuição e autuação de processos administrativos; atualização e
conservação dos arquivos do Protocolo (físico e digital).
Telefone: (62) 3605-3653
E-mail: protocolo@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 12h30 e das 13h30 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br

ii) Assessoria-Geral de Comunicação Social e Eventos (ASCOM)
Responsável: Juliana Luiza de Oliveira
Serviços prestados: A Assessoria-Geral de Comunicação Social e Eventos tem por
finalidade coordenar as ações decorrentes da política de comunicação institucional adotada
pelo IF Goiano com o objetivo de aprimorar o fluxo de informações com seus públicos
interno e externo. Compete à Assessoria-Geral de Comunicação Social e Eventos:
promover o relacionamento entre o IF Goiano e a imprensa, intermediando as relações
entre ambos, inclusive, na divulgação de informações jornalísticas e no atendimento às
solicitações dos profissionais dos veículos de comunicação; contribuir para a consolidação
de uma identidade e imagens positivas da Instituição perante a sociedade; formular,
integrar e coordenar a política de comunicação do IF Goiano e a publicidade institucional;
assessorar o Reitor e demais integrantes da instituição em assuntos relacionados à
comunicação institucional; planejar e coordenar a edição e distribuição de publicações
institucionais destinadas aos públicos interno e externo; manter atualizado o sítio
institucional na internet; avaliar e selecionar noticiário publicado na imprensa (Clipping),
de interesse do IF Goiano; programar e coordenar a organização de eventos, planejar e
coordenar a produção de vídeos institucionais e licitações referentes ao setor; manter
arquivos de fotos, vídeos e de demais materiais de interesse do IF Goiano que contribuam
para a preservação da memória da Instituição.
Telefone: (62) 3605-3640
E-mail: ascom@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
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Outras informações: www.ifgoiano.edu.br
iii) Unidade Geral de Auditoria Interna
Responsável: Guilherme Caetano de Brito
Serviços prestados: Assessoramento aos gestores; apoio aos órgãos de controle
(Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU);
planejamento e realização de auditorias de conformidade e de desempenho referentes à
gestão dos recursos geridos pelo IF Goiano.
Telefone: (62) 3605-3680
E-mail: auditoria@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 12h00 as 16h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br

iv) Assessoria para Assuntos Internacionais
Responsável: Arion Passos de Oliveira Fleury
Serviços Prestados: Formular e operacionalizar a política de cooperação internacional do
Instituto, com vistas a ampliar suas relações com instituições internacionais.
Telefone: (62) 3605-3680
E-mail: arion.fleury@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br

III) PRÓ-REITORIAS
i) Pró-Reitoria de Administração (PROAD)
Responsável: Claudecir Gonçales
Serviços prestados: planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as
atividades e políticas de administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial do IF
Goiano.
Telefone: (62) 3605-3620
E-mail: administracao@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Documentação necessária: para proceder ao cadastro de fornecedores – SICAF – é
necessário juntar toda documentação necessária no portal www.comprasnet.gov.br no
acesso livre> SICAF>publicações> manuais>manual SICAF fornecedor. De acordo com
a natureza jurídica preparar a documentação necessária.
 Coordenação Geral de Administração (CGA)
Responsável: Tânia Márcia de Freitas Montes
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Serviços prestados: acompanhar processo de tomada de conta; elaborar inventários de
bens móveis e imóveis; elaborar editais de licitações, minutas de termos de referência,
executar pregões, dispensas e outras modalidades de licitações e compras; remeter ao
usuário que receberá os bens, serviços obras contratados, cópia dos contratos firmados pelo
IF Goiano; acompanhar a execução de contratos de compras de bens, serviços e obras;
propor à Procuradoria Geral, a partir da indicação da Divisão de Licitações, a aplicação de
penalidades aos fornecedores inadimplentes; coordenar as atividades das áreas de
vigilância, segurança e limpeza; coordenar as atividades das áreas de transportes e
recepção; solicitar a contratação de serviços de manutenção e também inspecionar as
dependências prediais da Reitoria, os equipamentos e veículos a fim de assegurar seu
funcionamento adequado.
Telefone: (62) 3605-3621
E-mail: tania.marcia@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e fornecedores.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br
 Coordenação Geral de Orçamento e Finanças (CGOF)
Responsável: Vailson Batista de Freitas
Serviços prestados: elaborar, em conjunto com as Pró-Reitorias e as Diretorias-Gerais dos
câmpus, a proposta orçamentária anual; acompanhar e avaliar a arrecadação própria do IF
Goiano; coordenar a execução orçamentária e financeira do Instituto; coordenar a
contabilidade; acompanhar e analisar os gastos da Reitoria; elaborar, em conjunto com os
demais órgãos envolvidos, o processo de Prestação de Contas Anual; analisar os processos
de despesas e proceder à emissão de notas de empenho; efetuar a liquidação da despesa e o
pagamento a fornecedores, prestadores de serviços, folha de pagamento dos servidores,
diárias e correlatos; prestar informações ao público externo e interno sobre a execução e
situação orçamentária, financeira e contábil do IF Goiano.
Telefone: (62) 3605-3620
E-mail: vailson.freitas@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e fornecedores.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br

ii) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI)
Responsável: Elias de Pádua Monteiro
Serviços prestados: planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as políticas e ações de
desenvolvimento estratégico da Instituição, de modo a promover a articulação e integração
entre suas unidades e destas com instituições externas.
Telefone: (62) 3605-3630
E-mail: di@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e público externo
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
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 Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DGP)
Responsável: Luiz Antonio Martins
Serviços prestados: planejar, dirigir e controlar as atividades desenvolvidas pelas
gerências e coordenações que lhe são subordinadas especialmente quanto à lotação,
legislação de pessoal, registro funcional, registro da frequência e da folha de pagamento de
pessoal; proporcionar apoio aos servidores quanto a ações de capacitação de pessoal,
avaliação de desempenho, progressão, incentivo à qualificação, aposentadoria,
afastamentos e licenças, auxílios e benefícios recebidos pela folha de pagamento, inclusão
e exclusão de dependentes dentre outras atividades correlatas; planejar, orientar e
coordenar ações voltadas à saúde do servidor como por exemplo realização de exames
periódicos.
Telefone: (62) 3605-3635
E-mail: dgp@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa (aposentados e pensionistas).
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
 Coordenação Geral de Gestão de Tecnologia da Informação (CGGTI)
Responsável: Rodrigo Rodrigues de Santana
Serviços prestados: elaborar o plano diretor de tecnologia da informação, estabelecer a
política das diretrizes de TI para a melhoria contínua da gestão, prestar suporte técnico de
tecnologia da informação para a área administrativa e apoio à pesquisa e extensão; realizar
supervisão, manutenção e monitoramento dos equipamentos ligados à tecnologia da
informação; fiscalizar contratos relacionados à área de TI.
Telefone: (62) 3605-3610
E-mail: dgti@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
 Coordenação Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura (CGDI)
Responsável: Christina Maria de Paula
Serviços prestados: coordenar e implementar a política institucional de execução de
obras; prestar assessoramento na formulação dos planos diretores dos câmpus; fiscalizar
projetos de construção e conservação de obras do IF Goiano; fiscalizar os contratos
relacionados a obras e serviços da sua competência; promover a apropriação e controle de
custos e serviços das obras da instituição; supervisionar, diretamente ou por meio de
terceiros, as atividades relativas à construção, ampliação, reforma, conservação,
restauração ou demolição de prédios, instalações e demais imóveis de propriedade do
Instituto; acompanhar o plano de conservação e manutenção de iluminação das unidades
do IF Goiano; desempenhar outras atividades que lhe sejam delegadas pelo Pró-Reitor de
Desenvolvimento Institucional.
Telefone: (62) 3605-3631
Público-alvo: servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.
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iii) Pró-Reitoria de Ensino (PROEN)
Responsável: Virgílio José Tavira Erthal
Serviços prestados: planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas
de ensino de forma articulada à pesquisa e à extensão; atuar no planejamento estratégico e
operacional do IF Goiano, com vistas à definição das prioridades na área de ensino dos
câmpus; estabelecer e supervisionar a implementação das políticas e diretrizes voltadas ao
desenvolvimento da oferta de educação continuada e do ensino nos níveis médio, técnico e
de graduação e, de pós-graduação em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação; orientar a elaboração e revisão de projetos pedagógicos que
respeitem as especificidades regionais e, ao mesmo tempo, garantam a identidade
curricular e a ação político-pedagógica própria; promover e incentivar a avaliação e
melhoria contínua do projeto político-pedagógico institucional; incentivar e acompanhar as
atividades que visem à capacitação do corpo docente; supervisionar os trabalhos dos
processos seletivos para ingresso de alunos na Instituição; expedir orientações e instruções,
no âmbito de suas atribuições, esclarecendo pontos pertinentes constantes na legislação e
em outros documentos normativos aprovados pelo Conselho Superior, para adequações
necessárias à implantação na realidade institucional; representar o IF Goiano nos foros
específicos da área, quando se fizer necessário; zelar pela garantia da qualidade do ensino e
executar outras funções que lhe sejam próprias ou lhe tenham sido atribuídas.
Telefone: (62) 3605-3670
E-mail: ensino@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade escolar.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br
 Diretoria Sistêmica de Ensino à Distância (EAD)
Responsável: Júlio Cesar Garcia
Serviços prestados: criar, acompanhar e avaliar políticas, programas e projetos
institucionais para a modalidade de ensino semipresencial e à distância, apoiado por
tecnologias digitais, garantindo as condições didático-pedagógicas, tecnológicas e
administrativas adequadas.
Telefone: (62) 3605-3605
E-mail: ead@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.ifgoiano.edu.br
 Coordenação Geral de Desenvolvimento de Ensino (CGDE)
Responsável: Marina Nori Campos Rodrigues
Serviços prestados: assessorar a Proen nas questões relativas ao processo educativo e
pedagógico; interagir com as demais diretorias e coordenações da Proen, com vistas ao
desenvolvimento eficiente das atividades de ensino; articular as equipes pedagógicas dos
câmpus, visando à implementação das políticas educacionais definidas para o IF Goiano;
13
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viabilizar a integração entre os câmpus para o planejamento, acompanhamento e avaliação
das ações pedagógicas; assessorar pedagogicamente diretorias e departamentos de ensino
em articulação com os setores pedagógicos dos câmpus; estimular a implantação de
políticas públicas de ações afirmativas, notadamente de educação inclusiva e educação no
campo; colaborar com as demais Diretorias e Coordenações da Proen na atualização e
acompanhamento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos em conjunto com as equipes
acadêmicas dos câmpus; atualizar e catalogar as publicações de instrumentos legais e
normativos relativos aos diversos níveis e modalidades de ensino ofertadas; identificar as
necessidades de formação continuada dos profissionais de ensino promovendo, junto às
equipes pedagógicas, mecanismos de assessoramento e acompanhamento de ações efetivas
visando à superação das dificuldades detectadas; colaborar com as Diretorias e
Coordenações da Proen na definição das ações acadêmicas, em especial as didáticas, em
articulação com as equipes dos câmpus; colaborar com os processos decisórios inerentes à
criação e extinção de cursos, alteração e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
no âmbito do IF Goiano; identificar, discutir, refletir e analisar os índices de evasão e
repetência, com a equipe da Proen, diretores de ensino e setor pedagógico dos câmpus,
visando à criação de estratégias e alternativas para sua superação; colaborar com fóruns
para discussão de questões referentes à educação, ao ensino, à legislação educacional, a
currículos, a assuntos estudantis e a políticas/ programas definidos pelo Ministério da
Educação (MEC); cooperar com os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE), em conjunto com a Diretoria de Assistência
Estudantil e com as coordenações pedagógicas dos câmpus na gestão dos procedimentos
educativos e na adoção de medidas adequadas, visando à aprendizagem significativa dos
alunos com necessidades especiais; desenvolver ações que busquem minimizar os
obstáculos que inviabilizem o bom desempenho dos alunos e sua permanência no IF
Goiano; executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afetas ou lhe tenham sido
atribuídas; apresentar ao Pró-Reitor de Ensino o relatório anual das atividades
desenvolvidas pelo seu setor.
Telefone: (62) 3605-3670
E-mail: marina.rodrigues@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos e docentes.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=9957

iv) Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)
Responsável: Sebastião Nunes da Rosa Filho
Serviços prestados: planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas
de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino, à pesquisa, à pós-graduação
e à inovação, junto aos diversos segmentos sociais; gerir o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Telefone: (62) 3605-3667
E-mail: extensao@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade em geral.
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Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=368
 Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (DSAE)
Responsável: Aníbal Sebastião Alves Filho
Serviços prestados: responsável por traçar as diretrizes na área de assistência ao estudante
regularmente matriculado nos diversos cursos e programas ofertados. As ações de
assistência estudantil devem ser desenvolvidas nas seguintes áreas: I. moradia estudantil;
II. alimentação; III. transporte; IV. atenção à saúde; V. inclusão digital; VI. cultura; VII.
esporte; VIII. creche; IX. apoio pedagógico; e X. acesso, participação e aprendizagem de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e
superlotação.
Telefone: (62) 3605-3605
E-mail: assisstencia.estudantil@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade em geral
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=368
 Coordenação Geral de Estágio, Emprego e Egressos
Responsável: Renato Sérgio Mota dos Santos
Serviços prestados: apoiar alunos e egressos, promovendo a divulgação de empresas,
agentes de integração e consultoria de recursos humanos que ofertem vagas para estágio e
emprego; II. atuar, em conjunto com os câmpus, na implementação e/ou aprimoramento
dos mecanismos de registro, controle e caracterização socioeconômica e educacional dos
alunos e egressos do IF Goiano, com vistas ao seu atendimento, por meio de políticas e
programas; III. desenvolver estratégias para estimular a comunidade interna a propor
projetos de extensão; IV. participar, em conjunto com os câmpus, do processo de definição
da política de apoio e assistência estudantil, em relação ao estágio; V. promover
mecanismos de interação com instituições públicas e privadas, incentivando e
supervisionando contratos, convênios e acordos de estágios para os alunos de cursos
técnicos e graduação; VI. promover o acompanhamento e a interação do IF Goiano com
seus egressos.
Telefone: (62) 3605-3665
E-mail: renato.mota@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade em geral.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=11669

v) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI)
Responsável: Fabiano Guimarães Silva
Serviços prestados: planejar, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e políticas
de pesquisa, ensino de pós-graduação e inovação, de forma integrada ao ensino - em seus
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diferentes níveis e modalidades - e à extensão, bem como fomentar ações de intercâmbio
com instituições e empresas na área de ciência, tecnologia e inovação.
Telefone: (62) 3605-3660
E-mail: pesquisa@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=3673
 Coordenação Geral de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação
Responsável: Bruno Gonzaga Agapito da Veiga
Serviços prestados: orientar, apoiar e acompanhar as atividades de pesquisa dos câmpus
em acordo com a política de pesquisa aprovada pelo Conselho Superior; II. propor ao PróReitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação os planos e programas de pesquisa, bem
como controlar e avaliar sua execução; III. orientar e apoiar os coordenadores de pesquisa
dos câmpus na condução, execução e acompanhamento dos programas de pesquisa, bem
como na divulgação dos resultados produzidos nos câmpus; IV. cumprir e fazer cumprir as
normas, instruções e legislações relativas à área de sua atuação; V. fornecer periodicamente
os dados e informações da sua área de atuação e colaborar na elaboração do relatório anual
de atividades dessa Pró-Reitoria; VI. supervisionar a execução dos convênios e contratos
firmados entre os câmpus e instituições de fomento à pesquisa; VII. fomentar e apoiar a
criação e o funcionamento de programas de pós-graduação dos câmpus; VIII. difundir
informações sobre cursos de pós-graduação no país, reconhecidos pela Coordenação de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes) ou cursos de pós-graduação no
exterior; IX. incentivar a captação de bolsas de estudo dentro e fora do país; X. apoiar os
câmpus na coleta de dados para avaliação trienal dos cursos existentes, realizada pela
Capes; XI. fornecer periodicamente os dados e informações da sua área de atuação à
Proppi e colaborar na elaboração do relatório anual das atividades dessa Pró-Reitoria.
Telefone: (62) 3605-3660
E-mail: bruno.veiga@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade em geral.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=3652
 Núcleo de Inovação Tecnológica
Responsável: Fabiano José Ferreira Arantes
Serviços prestados: gerir a política de inovação do IF Goiano; II. administrar o NIT
conforme regimento próprio aprovado pelo Conselho Superior; III. fomentar e consolidar a
política do IF Goiano quanto à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras
formas de transferência de tecnologia; IV. averiguar e avaliar, quando submetidos ao NIT,
os resultados das pesquisas executadas nos câmpus do IF Goiano, em relação à
possibilidade do registro de patentes ou outros meios de proteção à propriedade intelectual,
de acordo com a Lei nº 10.973/2004; V. estimular a criação, licenciamento, inovação e
outras formas de transferência de tecnologia; VI. acompanhar as solicitações de registros
de patentes ou outros meios de proteção à propriedade intelectual, de acordo com a Lei nº
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10.973/2004; VII. garantir a proteção das propriedades intelectuais desenvolvidas no IF
Goiano; VIII. assessorar pesquisadores e inventores independentes associados à Instituição
quanto à forma de divulgação das propriedades intelectuais desenvolvidas no IF Goiano ou
com seu apoio; IX. acompanhar a manutenção dos títulos de propriedade intelectual
obtidos pelo IF Goiano; X. supervisionar a execução de todos os convênios, contratos ou
outros ajustes firmados para o desempenho da sua função, fiscalizando, inclusive, seu
cumprimento por todos os participantes; XI. fomentar e apoiar as atividades de incubação
de empresas e de empresas juniores no IF Goiano, de forma integrada à Pró-Reitoria de
Extensão.
Telefone: (62) 3605-3660
E-mail: fabiano.arantes@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade em geral.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/?page_id=3776
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5. Câmpus
Atualmente, o IF Goiano é constituído por cinco câmpus, a saber: Ceres, Iporá,
Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Além disso, três novos câmpus estão em fase de construção
nos municípios de Campos Belos, Posse e Trindade, sob a supervisão da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional. A partir do exposto e com o intuito de facilitar a obtenção
das informações dos referidos câmpus, organizou-se as informações em quatro grandes
áreas: Administração, Ensino, Extensão e Pesquisa.

5.1. Câmpus Ceres
A história do Câmpus Ceres começa a ser traçada a partir da criação da Escola
Agrotécnica Federal de Ceres, em janeiro de 1993. No entanto, foi em março de 1995 que
as atividades letivas tiveram início. Hoje, o IF Goiano - Câmpus Ceres conta com
aproximadamente 210 servidores, entre docentes, técnicos administrativos e terceirizados,
e por volta de 1200 (mil e duzentos) alunos. Além dos tradicionais cursos técnicos, oferece
cursos superiores em quatro áreas. A Instituição vive um momento de crescimento de sua
estrutura física, com a construção de salas de aula, laboratórios e auditório. Oferece ainda
alojamentos, assistência ao educando, piscina, ginásio, entre outros itens.
Endereço: Rod. 154 km 03 - Cx. postal 51 - Ceres-GO - 76.300-000 - Fone (62)3307-7100

A) DIRETORIA-GERAL:
Responsável: Helber Souto Morgado
Serviços prestados: de acordo com o Regimento Geral do IF Goiano, compete aos
Diretores-Gerais: I. elaborar plano anual de gestão do câmpus e apresentá-lo ao Conselho
Técnico-Consultivo; II. nomear os membros do Conselho Técnico-Consultivo; III. exercer
a representação legal do câmpus; IV. planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus; V. oferecer à Reitoria
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual do IF Goiano; VI. propor,
acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos do
câmpus; VII. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do
câmpus, para subsidiar o relatório de gestão; VIII. cumprir e fazer cumprir legislações
pertinentes; IX. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regimento Geral,
regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e dos órgãos da administração
superior do IF Goiano; X. indicar ao Reitor a nomeação e exoneração dos dirigentes do
câmpus, para o exercício de cargos de direção; XI. designar e dispensar os ocupantes de
funções gratificadas; e XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe
sejam atribuídas pelo Reitor.
Telefone: (62) 3307-7100
E-mail: gabinete.ce@ifgoiano.edu.br
18
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Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

B) ASSESSORIAS
i) Gabinete:
Responsável: Eliezer Carlos Leal
Serviços prestados: assessorar as atividades do Diretor-geral; preparar e organizar os
despachos do expediente do câmpus; organizar a agenda do Diretor-geral; manter
atualizada a correspondência eletrônica e postal do Diretor-geral.
Telefone: (62) 3307-7100
E-mail: gabinete.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/
 Protocolo
Responsável: Elaine Alves Santana
Serviços prestados: recebimento e entrega de correspondências; recebimento e registro de
documentos internos e externos; expedição de correspondências interna e externa;
recebimento, distribuição e autuação de processos administrativos; atualização e
conservação dos arquivos do Protocolo (físico e digital).
Telefone: (62) 3307-7100
E-mail: gabinete.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

ii) Assessoria de Comunicação:
Responsável: Aliny Karla da Cunha
Serviços prestados: intermediar a produção de material gráfico; atuar em atividades como
assessoria de imprensa, cerimonial de eventos, atualização de informações e noticias no
site.
Telefone: (62) 3307-7105
E-mail: ascom.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/assessoria.html

iii) Auditoria Interna:
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Responsável: Sueide Lemes da Silva
Serviços prestados: assessorar os gestores; apoiar os órgãos de controle (CGU e TCU);
realizar auditorias de conformidade e de desempenho.
Telefone: (62) 3307-7100
E-mail: sueidelemes@hotmail.com
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras Informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/processos-de-contas-anuais.html

C) ADMINISTRAÇÃO
i) Diretoria de Administração e Planejamento
Responsável: Hamilton Mendes Cunha
Serviços prestados: coordenar os setores administrativos e de recursos humanos do
Câmpus; assessorar o Diretor-geral do Câmpus.
Telefone: (62) 3307-7106
E-mail: dap.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/ceres/licitacoes.html

Coordenação Geral de Administração e Finanças
Responsável: Suelene Aparecida Alves de Araújo
Serviços prestados: atuar em atividades como atendimento a fornecedores, cadastro no
SICAF, gestão financeira e contratual, coordenação dos setores de compras, contratos,
pagamentos, transporte, almoxarifado e patrimônio.
Telefone: (62) 3307-7107 e (62) 8521-4939
E-mail: cgaf.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/ceres/licitacoes.html

Coordenação de Compras e Licitações
Responsável: Beneci Batista Ribeiro
Serviços prestados: prestar informações sobre processos de compras e licitações; elaborar
editais de licitação; gerenciar pregões eletrônicos e demais processos de compras.
Telefone: (62) 3307-7107
E-mail: beneci.ribeiro@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/
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Setor de Execução Orçamentária e Financeira
Responsável: Rone Greik dos Reis
Serviços prestados: emitir notas de empenho; liquidar e pagar notas fiscais; realizar
pagamentos de diárias; prestar informações sobre pagamentos a fornecedores; monitorar a
execução orçamentária do Câmpus; arquivar os processos de contratações e pagamentos.
Telefone: (62) 3307-7107
E-mail: rone.reis@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Gerência de Gestão de Pessoas
Responsável: Marcelo Pimentel Oliveira
Serviços prestados: realizar rotinas operacionais necessárias para os atos de admissão,
exoneração, pensão, aposentadoria, capacitações, licenças e afastamentos.
Telefone: (62) 3307-7109
E-mail: ggp.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Gerência de Tecnologia da Informação
Responsável: Hugo de Moura Campos
Serviços prestados: atuar em atividades como suporte ao usuário, planejamento das
aquisições de produtos relacionados à tecnologia da informação, desenvolvimento de
sistemas, segurança da informação e infraestrutura de redes.
Telefone: (62) 3307-7109
E-mail: hugo.campos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Gerência de Produção
Responsável: Adalto José de Souza Linhares
Serviços prestados: atuar na gestão das Unidades de Educação Produtivas (UEP's) Animal
e Vegetal, além dos setores de Agroindústria, Mecanização Agrícola e Posto de Vendas;
elaborar e supervisionar projetos agropecuários.
Telefone: (62) 3307-7148
E-mail: adauto.linhares@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/
UEPS's Animal:
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Grande Porte:
 Bovinocultura corte;
 Bovinocultura leite; e
 Equinocultura.
Médio Porte:
 Suinocultura; e
 Ovinocultura.
Pequeno Porte:
 Avicultura corte;
 Avicultura postura;
 Minhocultura;
 Coelicultura;
 Psicultura; e
 Apicultura.
UEP's Vegetal:
 Culturas anuais (soja, milho);
 Olericultura;
 Fruticultura;
 Silvicultura; e
 Viveiro de mudas.
Agroindústria:
 Unidade de abate e processamento de carne;
 Unidade de processamento de frutas e hortaliças; e
 Unidade de processamento de leites e derivados.
Mecanização Agrícola: atender às demandas das unidades educativas de produção.
Fábrica de ração: misturar e processar rações.
Laboratório de solos: realizar análise química e física dos solos.

D) ENSINO
i) Diretoria de Desenvolvimento Educacional
Responsável: Cleiton Mateus de Souza
Serviços prestados: coordenar e supervisionar os setores:
Coordenação Geral de Ensino, Coordenação Geral de Assistência ao Educando, Gerência
de Produção, Coordenação de Integração Empresa Comunidade, Procurador Institucional e
Coordenação de Pesquisa.
Telefone: (62) 3307-7147
E-mail: dde.ce@ifgoiano.edu.br
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Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/ceres/

Coordenação Geral de Ensino
Responsável: Wagner Abadio de Freitas
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações voltadas para a área didáticopedagógica, focadas no ensino.
Telefone: (62) 3307-7150
E-mail: cge.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 23h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Seção de Registros Escolares
Responsável: Cleide Maria Ferreira das Graças
Serviços prestados: organizar turmas e diários; atuar na gestão dos documentos
acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de transferências,
fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (62) 3307-7134
E-mail: gabinete.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 22h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Biblioteca
Responsável: Sarita Mustafé Martins
Serviços prestados: atuar no atendimento ao público, consulta de obras do acervo,
empréstimo de obras do acervo, espaço para estudo coletivo.
Telefone: (62) 3307-7118
Email: sarita.martins@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e alunos
Horário de atendimento: 07h00 as 23h00
Outras informações: são emprestados até dois exemplares por usuário com prazo de sete
dias para devolução. Mais informações em: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

Coordenação de Ensino a Distância
Responsável: Marcelo Ferreira Ortega
Serviços prestados: oferecer cursos na modalidade de ensino à distância para alunos e
para formação de professores.
Telefone: (62) 3307-7150
E-mail: marcelo.ortega@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 23h00
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Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/
Gerência de Assistência Estudantil:
Responsável: Marcelo José de Almeida
Serviços prestados: atuar em atividades como assistência social aos alunos; conduta
disciplinar dos alunos; auxílio permanência; auxílio transporte; auxílio alimentação e bolsa
de monitoria.
Telefone: (62) 3307-7147
E-mail: marcelo.almeida@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 19h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/

E) EXTENSÃO
i) Coordenação de Integração Escola Comunidade:
Responsável: Denise Francisca de Sousa
Serviços prestados: realizar acompanhamento dos egressos; apoiar eventos institucionais;
oferecer oportunidades de estágio por meio de empresas conveniadas; oferecer cursos de
extensão.
Telefone: (62) 3307-7115
E-mail: ciec.ce@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/estagios.html

F) PESQUISA
i) Coordenação de Pesquisa:
Responsável: Roriz Luciano Machado
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações voltadas para a área de pesquisa.
Gerir os projetos de pesquisa e iniciação científica; apoiar a produção científica dos
servidores e alunos; estruturar cursos de pós-graduação no Câmpus.
Telefone: (62) 3307-7100
E-mail: roriz.machado@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ceres/pesquisa-e-pos-graduacao.html
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5.2. Câmpus Iporá
O Câmpus Iporá teve suas atividades iniciadas em agosto de 2010 oferecendo cinco
cursos técnicos e um superior. Constitui o mais novo polo de excelência em educação
profissional do oeste de Goiás, fruto da expansão da Rede Federal e resultado de uma
política exitosa de atendimento às demandas sociais. A unidade vem se incorporando
rapidamente ao patrimônio social e cultural da cidade, sendo motivo de orgulho para os
cidadãos iporaenses. Cerca de 26 municípios da região, que tinham dificuldade para buscar
mão de obra mais especializada, passam, por meio do IF Goiano, a ter condições de
empregar pessoas com qualificação.
Endereço: Avenida Oeste s/n, saída para Piranhas – Iporá/GO – CEP: 76.200-000 - Fone:
(64) 3674-0400

A) DIRETORIA-GERAL
Responsável: José Junio Rodrigues de Souza
Serviços prestados: De acordo com o Regimento Geral do IF Goiano, compete aos
Diretores-Gerais: I. elaborar plano anual de gestão do câmpus e apresentá-lo ao Conselho
Técnico-Consultivo; II. nomear os membros do Conselho Técnico-Consultivo; III. exercer
a representação legal do câmpus; IV. planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus; V. oferecer à Reitoria
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual do IF Goiano; VI. propor,
acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos do
câmpus; VII. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do
câmpus, para subsidiar o relatório de gestão; VIII. cumprir e fazer cumprir legislações
pertinentes; IX. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste Regimento
Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e dos órgãos da
administração superior do IF Goiano; X. indicar ao Reitor a nomeação e exoneração dos
dirigentes do câmpus, para o exercício de cargos de direção; XI. designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas; e XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo
ou que lhe sejam atribuídas pelo Reitor.
Telefone: (64) 3674-0400
E-mail: gabinete.ipr@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/

B) ASSESSORIAS
i) Gabinete:
Responsável: Cristiane Borges dos Santos
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Serviços prestados: assessorar as atividades do Diretor-geral; preparar e organizar os
despachos do expediente do câmpus; organizar a agenda do Diretor-geral; manter
atualizada a correspondência eletrônica e postal do Diretor-geral.
Telefone: (64) 3674-0404
E-mail: cristiane.borges@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/
 Protocolo:
Responsável: Cristiane Borges dos Santos
Serviços prestados: receber e entregar correspondências; receber e registrar documentos
internos e externos; expedir correspondências interna e externa; receber, distribuir e autuar
processos administrativos; atualizar e conservar dos arquivos do Protocolo (físico e
digital).
Telefone: (64) 3674-0404
E-mail: cristiane.borges@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/

ii) Assessoria de Comunicação:
Responsável: Cristiane Borges dos Santos
Serviços prestados: intermediar a produção de material gráfico; atuar em atividades como
assessoria de imprensa, atualização de informações e notícias no site.
Telefone: (64) 3674-0404
E-mail: cristiane.borges@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/

C) ADMINISTRAÇÃO
i) Diretoria de Administração e Planejamento:
Responsável: Marcelo Medeiros Santana
Serviços prestados: coordenar os setores administrativos e de recursos humanos do
câmpus; assessorar o Diretor-geral do câmpus.
Telefone: (64) 3674-0400
E-mail: marcelo.santana@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/
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Coordenação Geral de Administração e Finanças:
Responsável: Débora Neves Alves
Serviços prestados: atuar em atividades como atendimento a fornecedores, cadastro no
SICAF, gestão financeira e contratual, coordenação dos setores de compras, contratos,
pagamentos, transporte, almoxarifado e patrimônio.
Telefone: (64) 3674-0424
E-mail: ddebora.neves@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/licitacao.html

Coordenação de Compras e Licitações:
Responsável: Irinéia Martins da Silva.
Serviços prestados: prestar informações sobre processos de compras e licitações; elaborar
editais de licitação; gerenciar pregões eletrônicos e demais processos de compras.
Telefone: (64) 3674-0406
E-mail: irineia.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Documentação necessária: para proceder ao cadastro de fornecedores – SICAF é
necessário juntar toda documentação necessária no portal www.comprasnet.gov.br no
acesso livre> SICAF>publicações> manuais>manual SICAF fornecedor.
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/licitacao.html

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira:
Responsável: Adenilda Rodrigues da Silva Junqueira
Serviços prestados: emitir notas de empenho; liquidar e pagar notas fiscais; realizar
pagamentos de diárias; prestar informações sobre pagamentos a fornecedores; monitorar a
execução orçamentária do câmpus; arquivar os processos de contratações e pagamentos.
Telefone: (64) 3674-0410
E-mail: adenilda.junqueira@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/

Coordenação de Gestão de Pessoas:
Responsável: Wender Santos Prudente Silva
Serviços prestados: realizar as rotinas operacionais necessárias para os atos de admissão,
exoneração, pensão, aposentadoria, capacitações, licenças e afastamentos.
Telefone: (64) 3674-0400
E-mail: wender.prudente@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores lotados no Câmpus Iporá
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
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Documentação necessária: para requerimento dos serviços acima é necessário o
preenchimento prévio de formulário específico que se encontra no próprio setor e
protocolar na seção de Protocolo juntamente com a documentação complementar.
Outras informações:
http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/coordenacao-de-gestao-depessoas.html

Coordenação de Tecnologia da Informação:
Responsável: Fábio Lucas Faleiro Naves
Serviços prestados: atuar em atividades como suporte ao usuário, planejamento das
aquisições de produtos relacionados à tecnologia da informação, desenvolvimento de
sistemas, segurança da informação e infraestrutura de redes.
Telefone: (64) 3674-0400
E-mail: fabio.naves@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores lotados no Câmpus Iporá
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/

D) ENSINO
i) Diretoria de Ensino:
Responsável: Fábio Antônio Leão Souza
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas ao ensino.
Telefone: (64) 3674-0415
E-mail: fabio.leao@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/
 Coordenação de Registros Escolares:
Responsável: Maria Alessandre de Sousa
Serviços prestados: organização de turmas e diários, atuar em atividades como gestão de
documentos acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de
transferências, fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (64) 3674-0400 ramal 417
E-mail: maria.sousa@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, professores e comunidade escolar.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00; das 13h00 as 17h00 e das 18h40 as 22h40
Documentação necessária: para emissão de declarações e demais documentos é
necessário fazer solicitação em formulário próprio, disponível na Coordenação de
Registros Escolares, e protocolá-lo no mesmo local.
Outras informações: os prazos máximos para emissão de declarações e demais
documentos descritos acima são os seguintes:
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Diplomas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação – 120 dias
Diplomas dos Cursos Técnicos Profissionalizantes PROEJA e Conclusão do Ensino Médio
(ENEM) – 120 dias
Históricos de Conclusão dos Cursos Técnicos Proeja e Graduação – 60 dias
Declaração de Conclusão dos Cursos Técnicos PROEJA e Graduação – 20 dias
Histórico Parcial dos Cursos Técnicos PROEJA e Graduação – 30 dias
Declaração de matrícula ou frequência – 3 dias
Solicitação de Certidão de Tempo Escolar – 45 dias
Solicitação de 2ª via de documentos (diplomas e históricos) – 150 dias
Solicitação de 3ª via de documentos (diplomas e históricos) – 150 dias
Solicitação de pedido de colação de grau (normal ou especial) – 20 dias de antecedência
Demais informações podem ser acessadas pelo site http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/
 Biblioteca:
Responsável: Denis Junio de Almeida
Serviços prestados: atuar no atendimento ao público, consulta e empréstimo de obras do
acervo, espaço para estudo coletivo.
Telefone: (64) 3674-0407
E-mail: denis.almeida@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: para realização de empréstimos é necessário possuir a carteirinha da
biblioteca. Mais informações pelo site http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/
 Ensino a Distância (EAD):
Responsável: Adimilson Araújo da Silva
Serviços prestados: oferecer cursos na modalidade de ensino a distância para alunos e
para formação de professores.
Telefone: (64) 3674-0401
E-mail: adimilson.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: para ingresso na modalidade de ensino a distância o interessado
deve acessar o site http://www.ifgoiano.edu.br/ipora/ e se informar por meio do Edital de
Seleção.

E) EXTENSÃO
i) Coordenação de Extensão:
Responsável: José Geraldo Soares
Serviços prestados: realizar acompanhamento dos egressos; apoiar eventos institucionais;
oferecer oportunidades de estágio por meio de empresas conveniadas; oferecer cursos de
extensão.
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Telefone: (64) 3674-0423
E-mail: jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora

F) PESQUISA
i) Coordenação de Pesquisa:
Responsável: Cristiane de Melo Cazal
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações voltadas à área de pesquisa; gerir
os projetos de pesquisa e iniciação científica; apoiar a produção científica dos servidores e
alunos; estruturar cursos de pós-graduação no câmpus.
Telefone: (64) 3674-0400
E-mail: cristiane.cazal@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/ipora

5.3. Câmpus Morrinhos
Em atividade desde 1997, o Câmpus Morrinhos é hoje a única instituição pública
federal promotora de educação profissional na região sul de Goiás, nas áreas de
Agropecuária, Química e Informática. Em sua história, já recebeu as denominações de
Escola Agrotécnica Federal e Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Urutaí (Cefet Urutaí). Atualmente, o IF Goiano –
Câmpus Morrinhos tem um quadro de 110 servidores, entre especialistas, mestres e
doutores. Oferece sete cursos técnicos, três superiores e uma pós-graduação. Está situado
às margens da BR-153, a 120 km de Goiânia.
Endereço: Rodovia BR-153, Km 633, Zona Rural. Caixa Postal 92, CEP 75650-000 Morrinhos - Goiás - Brasil. Fone: (64) 3413-7900

A) DIRETORIA-GERAL
Responsável: Gilberto Silvério da Silva
Serviços prestados: De acordo com o Regimento Geral do IF Goiano, compete aos
Diretores-Gerais: I. elaborar Plano Anual de Gestão do câmpus e apresentá-lo ao Conselho
Técnico-Consultivo; II. nomear os membros do Conselho Técnico-Consultivo; III. exercer
a representação legal do câmpus; IV. planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus; V. oferecer à Reitoria
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual do IF Goiano; VI. propor,
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acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos do
câmpus; VII. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do
câmpus, para subsidiar o Relatório de Gestão; VIII. cumprir e fazer cumprir legislações
pertinentes; IX. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste Regimento
Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e dos órgãos da
administração superior do IF Goiano; X. indicar ao Reitor a nomeação e exoneração dos
dirigentes do câmpus, para o exercício de cargos de direção; XI. designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas; e XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo
ou que lhe sejam atribuídas pelo Reitor.
Telefone: (64) 3413-7910
E-mail: diretoria.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
321&Itemid=140

B) ASSESSORIAS:
i) Gabinete:
Responsável: Maria de Fátima Vilela Alves
Serviços prestados: assessorar as atividades do Diretor-geral; preparar e organizar os
despachos do expediente do câmpus; organizar a agenda do Diretor-geral; manter
atualizada a correspondência eletrônica e postal do Diretor-geral.
Telefone: (64) 3413-7910
E-mail: gabinete.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
321&Itemid=140
 Protocolo:
Responsável: José Humberto de Ávila
Serviços prestados: receber e entregar correspondências; receber e registrar documentos
internos e externos; expedir correspondências interna e externa; receber, distribuir e autuar
processos administrativos; atualizar e conservar os arquivos do Protocolo (físico e digital).
Telefone: (64) 3413-7910
E-mail: gabinete.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
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321&Itemid=140

ii) Assessoria de Comunicação:
Responsável: Gustavo da Rocha Lima
Serviços prestados: intermediar o processo de produção de material gráfico; atuar em
atividades como assessoria de imprensa, cerimonial de eventos, atualização de informações
e notícias no site.
Telefone: (64) 3413-7900
E-mail: ascom.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
163&Itemid=113

iii) Auditoria Interna:
Responsável: Fábio Pereira Guerra
Serviços prestados: assessorar os gestores; apoiar aos órgãos de controle (CGU e TCU);
realizar auditorias de conformidade e de desempenho.
Telefone: (64) 3413-7909
E-mail: auditoria.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php#

C) ADMINISTRAÇÃO
i) Diretoria de Administração e Planejamento (DAP):
Responsável: Ronnie Peterson Pitaluga de Godoi
Serviços prestados: coordenar os setores administrativos e de recursos humanos do
câmpus; assessorar o Diretor-geral do câmpus.
Telefone: (64)3413-7906
E-mail: dap.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&I
temid=86


Gerência de Planejamento, Orçamento, Administração e Finanças (GPOAF):
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Responsável: Jeziel Ferreira dos Santos
Serviços prestados: atuar em atividades como atendimento a fornecedores, cadastro no
SICAF, gestão financeira e contratual, coordenação dos setores de compras, contratos,
pagamentos, transporte, almoxarifado e patrimônio.
Telefone: (64)3413-7909
E-mail: cgaf.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&I
temid=86
 Coordenação de Compras e Licitações:
Responsável: Ângela Aparecida de Araújo
Serviços prestados: prestar informações sobre processos de compras e licitações; elaborar
editais de licitação; gerenciar pregões eletrônicos e demais processos de compras.
Telefone: (64)3413-7909
E-mail: angela.araujo@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&I
temid=86
 Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira:
Responsável: Maria de Lourdes Vilela
Serviços prestados: emitir notas de empenho; liquidar e pagar notas fiscais; realizar
pagamentos de diárias; prestar informações sobre pagamentos a fornecedores; monitorar a
execução orçamentária do câmpus; arquivar os processos de contratações e pagamentos.
Telefone: (64)3413-7909
E-mail: maria.lourdes@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Prazos: Conforme demanda.
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&I
temid=86
 Gerência de Gestão de Pessoas:
Responsável: Roseli Gonçalves da Rocha
Serviços prestados: realizar as rotinas operacionais necessárias para os atos de admissão,
exoneração, pensão, aposentadoria, capacitações, licenças e afastamentos.
Telefone: (64)3413-7913
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E-mail: cgrh.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
414&Itemid=151#
 Gerência de Tecnologia da Informação:
Responsável: Paulo Sebastião Vaz
Serviços prestados: atuar em atividades como suporte ao usuário, planejamento das
aquisições de produtos relacionados à tecnologia da informação, desenvolvimento de
sistemas, segurança da informação e infraestrutura de redes.
Telefone: (64) 3413-7905
E-mail: paulo.vaz@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php

 Gerência de Produção:
Responsável: Marildo Ribeiro da Silva
Serviços prestados: fornecer alimentos ao refeitório; auxiliar nas aulas (Unidades
Educativas de Produção - UEPs); auxiliar nos projetos de pesquisa e assessoria aos
produtores rurais locais.
Telefone: (64) 3413-7905
E-mail: marildo.ribeiro@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php
ii) Gerência de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura:
Responsável: Thiago Luiz de Oliveira
Serviços prestados: atuar em atividades como reparo e manutenção predial; jardinagem e
poda de árvores; acompanhamento de obras; assessoramento ao diretor-geral; iluminação,
rede elétrica e hidráulica.
Telefone: (64)3413-7912
E-mail: thiago.oliveira@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php

D) ENSINO
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i) Diretoria de Ensino:
Responsável: Luciano Carlos Ribeiro da Silva
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas para o ensino.
Telefone: (64) 3413-7900
E-mail: ensino.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 (Noturno: Segunda,
Quarta e Quinta: 19h00 as 23h00).
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
16&Itemid=6
 Secretaria de Controle Acadêmico e Registros Escolares:
Responsável: Nahyme Zahia Amaral Mohana
Serviços prestados: organizar turmas e diários; atuar em atividades como gestão dos
documentos acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de
transferências, fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (64)3413-7903/7904
E-mail: nahyme.mohana@ifgoiano.edu.br;
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00. (Noturno: quarta e
quinta-feira das 18h00 as 22h00)
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php#
 Biblioteca:
Responsável: Patrícia Regina de Oliveira
Serviços prestados: atuar no atendimento ao público, consulta e empréstimo de obras do
acervo, espaço para estudo coletivo.
Telefone: (64)3413-7900
E-mail: patrícia.oliveira@ifgoiano.edu.br; ana.resende@ifgoiano.edu.br.
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 13h00, das 12h00 as 18h00 e das 18h00 as 22:00h
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php#
 Coordenação de Ensino a Distância:
Responsável: Antônio Neco de Oliveira
Serviços prestados: oferecer cursos na modalidade de ensino a distância para alunos e
para formação de professores.
Telefone: (64) 3413-7901
E-mail: eadcoord.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 13h00, das 12h00 as 18h00h
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php#
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ii) Gerência de Assistência Estudantil:
Responsável: Hellayny Silva Godoi de Souza
Serviços prestados: atuar em atividades como assistência social aos alunos; conduta
disciplinar dos alunos; auxílio permanência; auxílio transporte; auxílio alimentação e bolsa
de monitoria.
Telefone: (64) 3413-7917
E-mail: hellayny.godoi@ifgoiano.edu.br;
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 (Noturno: Quarta e
Quinta-feira das 19h00 às 23h00)
Outras informações: coordenar os trabalhos do Refeitório, Centro Médico e Alojamento.
O alojamento é acompanhado por assistentes 24 horas. Atualmente são oferecidas 18 vagas
para alunos do sexo masculino de ambos os níveis, médio e/ou superior. O Centro Médico
possui atendimento nos horários supracitados com acompanhamento de um médico, uma
técnica em enfermagem, uma psicóloga e uma assistente social.
Mais informações podem ser obtidas em:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
345&Itemid=141
 Refeitório:
Responsável: Paula Medeiros Costa
Serviços prestados: fornecer as seguintes refeições/horários:
- Café da manhã: 06h30 às 07h00;
- Almoço: 11h00 às 12h15;
- Jantar: 17h00 às 17h30;
- Lanche noturno: 19h00 às 20h00.
Os alunos que fazem parte do alojamento recebem todas as refeições gratuitamente. O
valor do almoço para os alunos não bolsistas e que não possuem auxílio alimentação é de
R$ 1,50, já para os servidores e comunidade externa é de R$ 2,00.
Telefone: (64) 3413-7917
E-mail: paula.costa@ifgoiano.edu.br;
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 21h00
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
345&Itemid=141

E) EXTENSÃO
i) Diretoria de Extensão:
Responsável: Haslley Jesus da Costa
Serviços prestados: realizar acompanhamento dos egressos; apoiar eventos institucionais;
oferecer oportunidades de estágio por meio de empresas conveniadas; oferecer cursos de
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extensão (PRONATEC, Mulheres Mil, FIC).
Telefone: (64)3413-7918
E-mail: extensao.mhos@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 (Noturno: terça e quinta
das 19h00 às 21h30).
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
414&Itemid=151

F) PESQUISA
i) Diretoria de Pesquisa:
Responsável: Rodrigo Vieira da Silva
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações voltadas para a área de pesquisa;
gerir os projetos de pesquisa e iniciação científica; apoiar a produção científica de
servidores e alunos; estruturar cursos de pós-graduação no câmpus.
Telefone: (64)3413-7915
E-mail: rodrigo.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e alunos.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 (Noturno: Segunda, terça
e quinta das 19h00 as 23h00).
Outras informações:
http://ifgoiano.edu.br/morrinhos/home/index.php?option=com_content&view=article&id=
332&Itemid=137
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5.4. Câmpus Rio Verde
O Câmpus Rio Verde surgiu em 1967, quando o então prefeito Paulo Campos
recebeu autorização para o funcionamento do Ginásio Agrícola da cidade. Em 1969,
passou a se chamar Colégio Agrícola. Posteriormente, foi transformado em Escola
Agrotécnica Federal de Rio Verde. Em 2003, já Centro Federal de Educação Tecnológica
de Rio Verde (Cefet Rio Verde), foi implantado o primeiro curso superior da Instituição:
Tecnologia em Produção de Grãos. Hoje, o IF Goiano – Câmpus Rio Verde tem mais de
200 servidores e cerca de 2,5 mil alunos, distribuídos entre dez cursos superiores, nove
técnicos, além de mestrado em Ciências Agrárias.
Endereço: Rod. Sul Goiana Km 01, Zona Rural, Rio Verde - GO - Brasil, CEP 75.901970, Caixa Postal 66. Fone: (64) 3620-5600

A) DIRETORIA-GERAL
Responsável: Anísio Correa da Rocha
Serviços prestados: De acordo com o Regimento Geral do IF Goiano, compete aos
Diretores-Gerais: I. elaborar Plano Anual de Gestão do câmpus e apresentá-lo ao Conselho
Técnico-Consultivo; II. nomear os membros do Conselho Técnico-Consultivo; III. exercer
a representação legal do câmpus; IV. planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus; V. oferecer à Reitoria
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual do IF Goiano; VI. propor,
acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos do
câmpus; VII. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do
câmpus, para subsidiar o relatório de gestão; VIII. cumprir e fazer cumprir legislações
pertinentes; IX. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste Regimento
Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e dos órgãos da
administração superior do IF Goiano; X. indicar ao Reitor a nomeação e exoneração dos
dirigentes do câmpus, para o exercício de cargos de direção; XI. designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas; e XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo
ou que lhe sejam atribuídas pelo Reitor.
Telefone: (64) 3620-5602
E-mail: secgabinete.rv@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
B) ASSESSORIAS
i) Gabinete:
Responsável: Yara Christina Pereira Martins
Serviços prestados: assessorar as atividades do Diretor-geral; preparar e organizar os
despachos do expediente do câmpus; organizar a agenda do Diretor-geral; manter
atualizada a correspondência eletrônica e postal do Diretor-geral.
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Telefone: (64) 3620-5602
E-mail: secgabinete.rv@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Protocolo:
Responsável: Edevaldo Sousa
Serviços prestados: receber e entregar correspondências; receber e registrar documentos
internos e externos; expedir correspondências interna e externa; receber, distribuir e autuar
processos administrativos; atualizar e conservar os arquivos do Protocolo (físico e digital).
Telefone: (64) 3620-5616/3620-5640
E-mail: edevaldo.sousa@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

ii) Assessoria de Comunicação:
Responsável: Adaildes Bispo Dourado
Serviços prestados: intermediar o processo de produção de material gráfico; atuar em
atividades como assessoria de imprensa, atualização de informações e notícias no site.
Telefone: (64) 3620-5688
E-mail: imprensa.ifgoiano@gmail.com
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

iii) Auditoria Interna:
Responsável: Arício Vieira da Silva
Serviços prestados: assessorar os gestores; apoiar os órgãos de controle (CGU e TCU);
realizar auditorias de conformidade e de desempenho.
Telefone: (64) 3620-5611
E-mail: aricio.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

C) ADMINISTRAÇÃO
i) Diretoria de Administração e Planejamento:
Responsável: Lucilene Bueno da Silva
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Serviços prestados: Coordenar os setores administrativos e de recursos humanos do
câmpus; assessoramento o Diretor-geral do câmpus.
Telefone: (64) 3620-5603
E-mail: dap.rv@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://rioverde.ifgoiano.edu.br/
 Gerência de Administração e Finanças:
Responsável: Lenildo de Oliveira Gouveia
Serviços prestados: atuar em atividades como atendimento a fornecedores, cadastro no
SICAF, gestão financeira e contratual, coordenação dos setores de compras, contratos,
pagamentos, transporte, almoxarifado e patrimônio.
Telefone: (64) 3620-5649
E-mail: lenildo.gouveia@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Documentação necessária: para proceder ao cadastro de fornecedores – SICAF é
necessário juntar toda documentação necessária no portal www.comprasnet.gov.br no
acesso livre> SICAF>publicações> manuais>manual SICAF fornecedor.
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Coordenação de Compras e Licitações:
Responsável: Elvys Fernandes da Silva
Serviços prestados: prestar informações sobre processos de compras e licitações; elaborar
editais de licitação; gerenciar pregões eletrônicos e demais processos de compras.
Telefone: (64) 3620-5608
E-mail: elvys.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira:
Responsável: Suzane Suemy do Carmo Iwata
Serviços prestados: emitir notas de empenho; liquidar e pagar notas fiscais; realizar
pagamentos de diárias; prestar informações sobre pagamentos a fornecedores; monitorar a
execução orçamentária do câmpus; arquivar os processos de contratações e pagamentos.
Telefone: (64) 3620-5610
E-mail: ceof.rv@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e fornecedores.
Horário de atendimento: 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br


Coordenação Geral de Recursos Humanos:
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Responsável: Maria Marques Pereira
Serviços prestados: realizar as rotinas operacionais necessárias para os atos de admissão,
exoneração, pensão, aposentadoria, capacitações, licenças e afastamentos.
Telefone: (64) 3620-5605
E-mail: cgrh.rv@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores lotados no Câmpus Rio Verde.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Documentação necessária: para requerimento dos serviços acima é necessário o
preenchimento prévio de formulário específico que se encontra no site
www.rioverde.ifgoiano.edu.br denominado “Formulário para Requerimento Diversos” e
protocolar na seção de Protocolo juntamente com a documentação complementar .
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Gerência de Tecnologia da Informação:
Responsável: Eli Medeiros Sousa
Serviços prestados: Suporte ao usuário, planejamento das aquisições de produtos
relacionados à tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas, segurança da
informação e infra-estrutura de redes.
Telefone: (64) 3620-5627
E-mail: eli.medeiros@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e público externo.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

D) ENSINO
i) Diretoria de Ensino:
Responsável: Edson Luiz Souchie
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas para o ensino.
Telefone: (64) 3620-5641
E-mail: edson.souchie@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00, das 13h00 as 17h00 e das 18h00 as 22h15.
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Coordenação de Registros Escolares:
Responsável: Laércio Contarato
Serviços prestados: organizar turmas e diários; atuar em atividades como gestão dos
documentos acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de
transferências, fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (64) 3620-5621/3620-5645
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E-mail: laercio.contarato@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, docentes e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00; das 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 22h00
Documentação necessária: para emissão de declarações e demais documentos é
necessário fazer solicitação a partir de formulário próprio, disponível na Coordenação de
Registros Escolares, e protocolá-lo no mesmo local. O referido formulário também se
encontra no site www.rioverde.ifgoiano.edu.br.
Outras informações: os prazos máximos para emissão de declarações e demais
documentos descritos acima são os seguintes:
Diplomas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação – 120 dias
Diplomas dos Cursos Técnicos Profissionalizantes, PROEJA e Conclusão do Ensino
Médio (ENEM) – 120 dias
Históricos de Conclusão dos Cursos Técnicos, Proeja e Graduação – 60 dias
Declaração de Conclusão dos Cursos Técnicos, PROEJA e Graduação – 20 dias
Histórico Parcial dos Cursos Técnicos, PROEJA e Graduação – 30 dias
Declaração de matrícula ou frequência – 2 dias
Solicitação de Certidão de Tempo Escolar – 45 dias
Solicitação de 2ª via de documentos (diplomas e históricos) – 150 dias
Solicitação de 3ª via de documentos (diplomas e históricos) – 150 dias
Solicitação de pedido de colação de grau (normal ou especial) – 20 dias de antecedência
Demais informações podem ser acessadas pelo site www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Biblioteca:
Responsável: Júlia Cristina Elias do Nascimento Wegermann
Serviços prestados: atuar no atendimento ao público, consulta e empréstimo de obras do
acervo, espaço para estudo coletivo.
Telefone: (64) 3620-5622
E-mail: julia.weger@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 22h00
Documentação necessária: para realização de empréstimos é necessário possuir a
carteirinha da biblioteca que poderá ser obtida na própria biblioteca e tem validade por seis
(seis) meses.
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

Ensino a Distância:
Responsável: Gilda Suely Oliveira
Serviços prestados: oferecer cursos na modalidade de ensino a distância para alunos e
para formação de professores.
Telefone: (64) 3620-5615
E-mail: gilda.oliveira@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
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Outras informações: http://rioverde.ifgoiano.edu.br/ead

E) EXTENSÃO
i) Gerência de Extensão:
Responsável: Telma Aparecida Falbo da Silva
Serviços prestados: realizar acompanhamento dos egressos; apoiar eventos institucionais;
oferecer oportunidades de estágio por meio de empresas conveniadas; oferecer cursos de
extensão.
Telefone: (64) 3620-5620
E-mail: telma.silva@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade em geral.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, das 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 22h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
F) PESQUISA
i) Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Responsável: Alan Carlos da Costa
Serviços prestados: Planejar, elaborar e executar ações voltadas para a área de pesquisa.
Gerir os projetos de pesquisa e iniciação científica. Apoiar a produção científica dos
servidores e alunos. Estruturar cursos de pós-graduação no câmpus.
Telefone: (64) 3620-5617
E-mail: alan.costa@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade em geral.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, das 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 22h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 Coordenação de Pós-Graduação:
Responsáveis:
Pós-Graduação em Zootecnia – Katia Cylene
Pós-Graduação em Ciências Agrárias – Osvaldo Rezende
Pós-Graduação em Agroquímica – Adriano Jakelities
Doutorado – Fabiano Guimarães.
Serviços prestados: oferta de cursos de mestrado em Ciências Agrárias, Zootecnia e
Agroquímica além de doutorado em Agronomia e Biotecnologia
Telefone: (64) 3620-5636
E-mail: mestradoifgoianorv@hotmail.com
Público-alvo: Comunidade externa e alunos.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
 ii) Iniciação Científica:
Responsável: Eduardo Severiano
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Serviços prestados: oferece oportunidades a alunos ao início da pesquisa por meio da
iniciação científica.
Telefone: (64) 3620-5636
E-mail: pibic.rvd@@gmail.com
Público-alvo: alunos.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br

iii) Revista Científica:
Responsáveis: Revista Global Science and Techinology - Marconi Batista Teixeira.
Revista Vida de Ensino – Tânia Regina Vieira
Serviços prestados: publicar artigos por meio de revista científica.
Telefone: (64) 3620-5636
E-mail: marconi.teixeira@ifgoiano.edu.br e tania.vieira@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: www.rioverde.ifgoiano.edu.br
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5.5. Câmpus Urutaí
O Câmpus Urutaí começou a funcionar em março de 1956, nas instalações da
antiga Fazenda Modelo e com a denominação de Escola Agrícola de Urutaí. Em 1977, foi
autorizado o funcionamento do curso técnico em Agropecuária, época em que a Instituição
já se chamava Escola Agrotécnica Federal de Urutaí. Em agosto de 2002, foi transformada
em Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e, desde dezembro de 2008, passou a
se chamar IF Goiano – Câmpus Urutaí. A Instituição é referência em educação
profissional, tendo como principal atrativo a estrutura física e o quadro de pessoal
qualificado. Oferece nove cursos superiores e cinco cursos técnicos.
Endereço: Rodovia Geraldo Silva Nascimento Km 2,5. CEP 75790-000 - Urutaí - Goiás Brasil. Fone/Fax: (64) 3465-1900
A) DIRETORIA-GERAL:
Responsável: Gilson Dourado da Silva
Serviços prestados: De acordo com o Regimento Geral do IF Goiano, compete aos
Diretores-Gerais: I. elaborar plano anual de gestão do câmpus e apresentá-lo ao Conselho
Técnico-Consultivo; II. nomear os membros do Conselho Técnico-Consultivo; III. exercer
a representação legal do câmpus; IV. planejar, executar, coordenar e supervisionar as
políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração do câmpus; V. oferecer à Reitoria
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária anual do IF Goiano; VI. propor,
acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos do
câmpus; VII. apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado das atividades do
câmpus, para subsidiar o relatório de gestão; VIII. cumprir e fazer cumprir legislações
pertinentes; IX. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste Regimento
Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e dos órgãos da
administração superior do IF Goiano; X. indicar ao Reitor a nomeação e exoneração dos
dirigentes do câmpus, para o exercício de cargos de direção; XI. designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas; e XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo
ou que lhe sejam atribuídas pelo Reitor.
Telefone: (64) 3465-1936
E-mail: gabinete.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
B) ASSESSORIAS
i) Gabinete:
Responsável: Klebia Luzia Fernandes
Serviços prestados: assessorar as atividades do Diretor-geral; preparar e organizar os
despachos do expediente do câmpus; organizar a agenda do Diretor-geral; manter
atualizada a correspondência eletrônica e postal do Diretor-geral.
Telefone: (64) 3465-1936
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E-mail: gabinete.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/
 Protocolo:
Responsável: José João Dias
Serviços prestados: receber e entregar correspondências; receber e registrar documentos
internos e externos; expedir correspondências interna e externa; receber, distribuir e autuar
processos administrativos; atualizar e conservar os arquivos do Protocolo (físico e digital).
Telefone: (64) 3465-1928
E-mail: jose.dias@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 22h00
Outras informações: o prazo médio para atendimento das solicitações dos usuários é de
24 horas.

ii) Assessoria de Comunicação:
Responsável: Eduardo Rodrigues Torres
Serviços prestados: intermediar o processo de produção de material gráfico; atuar em
atividades como assessoria de imprensa, atualização de informações e notícias no site.
Telefone: (64) 3465-1958
E-mail: imprensa.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/urutai/home/assessoria-de-comunicacao

iii) Auditoria Interna:
Responsável: Laura Olívia de Oliveira Issy
Serviços prestados: assessorar os gestores; apoiar os órgãos de controle (CGU e TCU);
realizar auditorias de conformidade e de desempenho.
Telefone: (64) 3465-1921
E-mail: laura.issy@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://ifgoiano.edu.br/urutai/home/auditoria-interna

C) ADMINISTRAÇÃO
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i) Diretoria de Administração e Planejamento:
Responsável: Sebastião Alves de Araújo
Serviços prestados: coordenar os setores administrativos e de recursos humanos do
câmpus; assessorar o Diretor-geral do câmpus.
Telefone: (64) 3465-1906
E-mail: dap@urutai.ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/
 Coordenação Geral de Administração e Finanças:
Responsável: Márcio Fernandes Carneiro
Serviços prestados: atuar em atividades como atendimento aos fornecedores, cadastro no
SICAF, gestão financeira e contratual, coordenação dos setores de compras, contratos,
pagamentos, transporte, almoxarifado e patrimônio.
Telefone: (64) 3465-1902
E-mail: cgaf.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/editais-e-licitacoes

Coordenação de Compras e Licitações:
Responsável: Bruno Gonçalves de Rezende
Serviços prestados: prestar informações sobre processos de compras e licitações; elaborar
editais de licitação; gerenciar pregões eletrônicos e demais processos de compras.
Telefone: (64) 3465-1917
E-mail: cpl.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e comunidade externa
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/editais-e-licitacoes

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira:
Responsável: Emivaldo Gonçalves
Serviços prestados: emitir notas de empenho; liquidar e pagar notas fiscais; realizar
pagamentos de diárias; prestar informações sobre pagamentos a fornecedores; monitorar a
execução orçamentária do câmpus; arquivar os processos de contratações e pagamentos.
Telefone: (64) 3465-1905
E-mail: contabilidade.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/


Coordenação Geral de Recursos Humanos:
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Responsável: Donizete Ferreira França
Serviços prestados: realizar as rotinas operacionais necessárias para os atos de admissão,
exoneração, pensão, aposentadoria, capacitações, licenças e afastamentos.
Telefone: (64) 3465-1960
E-mail: cgrh.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/

Gerência de Produção:
Responsável: Jair Dias Monteiro
Serviços prestados: atuar na gestão das Unidades de Educação Produtivas (UEP's) Animal
e Vegetal, além dos setores de Agroindústria, Mecanização Agrícola e Posto de Vendas.
Telefone: (64) 3465-1916
E-mail: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações:
UEPS's Animal:
Grande Porte:
 Bovinocultura corte;
 Bovinocultura leite; e
 Equinocultura.
Médio Porte:
 Caprinocultura;
 Suinocultura; e
 Ovinocultura.
Pequeno Porte:
 Avicultura corte;
 Avicultura postura;
 Minhocultura;
 Coelicultura;
 Psicultura; e
 Apicultura.
UEP's Vegetal:
 Culturas anuais (feijão, milho);
 Olericultura; e
 Fruticultura.
Agroindústria:
 Unidade de abate e processamento de carne;
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 Unidade de processamento de frutas e hortaliças; e
 Unidade de processamento de leites e derivados.
Mecanização Agrícola: atender às demandas das unidades educativas de produção.
Fábrica de ração: mistura e processamento de rações
Posto de Vendas: receber à produção das UEP's e encaminhá-la ao refeitório;
comercializar o excedente de produção.

Gerência de Tecnologia da Informação:
Responsável: Fernando Estrela Vaz
Serviços prestados: atuar em atividades como suporte ao usuário, planejamento das
aquisições de produtos relacionados à tecnologia da informação, desenvolvimento de
sistemas, segurança da informação e infraestrutura de redes.
Telefone: (64) 3465-1915
E-mail: fernando.estrela@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e alunos.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, 13h00 as 17h00 e das 19h00 as 23h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/

D) ENSINO
i) Diretoria de Ensino:
Responsável: Juliana Cristina Fernandes
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas ao ensino.
Telefone: (64) 3465-1973
E-mail: ensino.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/
 Coordenação de Graduação:
Responsável: Tania Fernandes Veri Araújo
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas para o ensino superior.
Telefone: (64) 3465-1952
E-mail: tania.araujo@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00. No período noturno há
atendimento nas quartas-feiras das 19h00 às 23h00.
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/cursos-superiores
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Secretaria de Ensino Superior:
Responsável: Eneides Tomaz Costa
Serviços prestados: organizar turmas e diários, atuar em atividades como gestão dos
documentos acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de
transferências, fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (64) 3465-1925
E-mail: secretaria.ensinosuperior@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 19h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/.

Coordenação de Ensino Médio e Profissionalizante:
Responsável: Luciana de Gois Aquino Teixeira
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações da área didático-pedagógica
voltadas para o ensino médio e técnico.
Telefone: (64) 3465-1918
E-mail: luciana.teixeira@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, 13h00 as 17h00 e 19h00 as 23h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/cursos-tecnicos

Secretaria de Cursos Médio e Técnico:
Responsável: Valdirene Lopes
Serviços prestados: organizar turmas e diários; atuar em atividade como gestão dos
documentos acadêmicos, realização e trancamento de matrículas, realização de
transferências, fornecimento de certificados, declarações e históricos.
Telefone: (64) 3465-1914
E-mail: valdirene.lopes@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: alunos, servidores e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00, 13h00 as 17h00 e 19h00 as 23h00 (terças e
quintas-feiras)
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/cursos-tecnicos

Biblioteca Central Anatalia Mesquita Vaz Eduardo:
Responsável: Tatiany Borges de Oliveira Fernandes
Serviços prestados: atuar no atendimento ao público, consulta e empréstimo de obras do
acervo, espaço para estudo coletivo.
Telefone: (64) 3465-1937
E-mail: biblioteca.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores e alunos.
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/


Ensino a Distância:
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Responsável: Pedro Luiz Costa Carvalho
Serviços prestados: oferecer cursos na modalidade de ensino a distância para alunos e
para formação de professores.
Telefone: (64) 3465-1900
E-mail: pedro.carvalho@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/

Museu Tecnológico Brasileiro:
Responsável: Maria Luiza da Silva Xavier
Serviços prestados: atuar em visitas técnicas ao museu.
Telefone: (64) 3465-1936
E-mail: não possui
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/
 Coordenação Geral de Assistência ao Educando:
Responsável: Janaina Neves Estrela Cantuario
Serviços prestados: atuar em atividades como concessão de auxílio-transporte, auxílioalimentação e bolsa-moradia; coordenação e supervisão dos seguintes setores: Refeitório,
Centro Integrado de Saúde, Área de esporte e lazer, Alojamento, Casa de hóspedes, Centro
de Treinamento e Vestiário.
Telefone: (64) 3465-1922
E-mail: janaina.estrela@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 24 horas
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/
Refeitório – Contato: (64) 3465-1923
Fornecimento de alimentação:
 Café da manhã: 06h00 as 06h40
 Almoço (também servidores e comunidade externa): 10h30 as 12h00
 Jantar: 17h30 as 18h30
 Lanche da noite: 20h45 as 21h15
Centro Integrado de Saúde – Contato: (64) 3465-1932
Trabalho preventivo de atenção à saúde dos alunos, servidores e terceirizados, conta com
médico, psicóloga, dentista e técnica de enfermagem.
Área de esporte e lazer:
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Destinada à prática de educação física para os alunos, a academia está disponível apenas
para alunos internos.
Residência Estudantil:
Oferece alojamento com uniforme e material de higiene pessoal, com capacidade para 224
alunos residentes selecionados por meio de edital.
Casa de Hóspedes: Oferece 10 leitos de hospedagem.
Centro de Treinamento: 45 leitos para hospedagem.

E) EXTENSÃO
i) Gerência de Integração Escola Comunidade:
Responsável: Walter da Costa Mendes
Serviços prestados: realizar acompanhamento dos egressos; apoiar eventos institucionais;
oferecer oportunidades de estágio por meio de empresas conveniadas; oferecer cursos de
extensão.
Telefone: (64) 3465-1970
E-mail: mendes.walter@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/oportunidade-de-emprego

F) PESQUISA
i) Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação:
Responsável: André Luís da Silva Castro
Serviços prestados: planejar, elaborar e executar ações voltadas à área de pesquisa; gerir
os projetos de pesquisa e iniciação científica; apoiar a produção científica dos servidores e
alunos; estruturar cursos de pós-graduação no câmpus.
Telefone: (64) 3465-1974
E-mail: pibic.urt@ifgoiano.edu.br
Público-alvo: servidores, alunos e comunidade externa.
Horário de atendimento: 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00
Outras informações: http://www.ifgoiano.edu.br/urutai/home/pesquisa
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6. Disposições Finais
Ao findarmos a Carta de Serviços ao Cidadão do IF Goiano é de suma importância
ressaltar a sua mutabilidade e dinamicidade, perante as mudanças que ocorrem na gestão
da Reitoria e de cada um dos câmpus. Nesse sentido, a atualização e reavaliação das
informações contidas em nossa Carta deverão ser periódicas, a fim de mantermos a
transparência e a busca pela excelência.
Além disso, o processo de divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão do IF
Goiano, deverá atentar-se às referidas mudanças para que essas informações sejam
corretamente compreendidas e facilmente acessadas por qualquer cidadão que delas
necessite.
Por fim, entendemos que este documento será mais um colaborador para a
construção da Identidade Institucional e, por consequência, uma ferramenta que nos
direciona rumo à qualidade e excelência dos serviços prestados pelo Instituto Federal
Goiano.

7. Referências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/decreto/d6932.htmhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/decreto/d6932.htm

http://www.gespublica.gov.br/ferramentas/pasta.2010-04-26.4809412060

Manual de Redação do Instituto Federal Goiano (Resolução do Conselho Superior
o
N 12 de 27 de abril de 2012).

8. APÊNDICES
Para complementação das informações relativas ao ensino, pesquisa e extensão dos
câmpus do IF Goiano, segue abaixo, em forma de tabela, detalhamento dos cursos
oferecidos em todos os níveis - médio, superior e de pós-graduação, e ainda sobre os
laboratórios didático e de pesquisa, os projetos de extensão, dentre outras referentes a essas
três abordagens.
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Informações gerais (nome do curso, ementa, tempo de duração, nome do coordenador e seus contatos) dos cursos nível e
modalidade e, também, dos Laboratórios de Didática dos câmpus do IF Goiano: Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí.

CÂMPUS CERES
Cursos a Nível Médio e Superior
Nível e Modalidade

Nome do Curso

Ementa descritiva do
Curso

Tempo de duração
do Curso

Médio / Integrado

Informática

*

Médio / Integrado

Agropecuária

**

3 anos

Prof. Wagner A. Freitas

Médio / Integrado

Manutenção e Suporte
de Computadores PROEJA

***

3 anos

Prof. Wagner A. Freitas

MÉDIO – INTEGRADO
3 anos

Nome do
Coordenador do
Curso

Contato

Prof. Wagner A. Freitas

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br

*

**

***

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br

Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação.
Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo
registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora
programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
Realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando os principais componentes de um computador e suas
funcionalidades. Identifica as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação. Avalia a necessidade de
substituição ou mesmo atualização tecnológica dos componentes de redes. Instala, configura e desinstala programas básicos, utilitários e
aplicativos. Realiza procedimentos de becape e recuperação de dados.

MÉDIO – CONCOMITANTE / SUBSEQUENTE
1 ano
Prof. Wagner A. Freitas
*

Concomitante /
Subsequente

Administração

Médio / Concomitante /
Subsequente

Agropecuária

**

1 ano

Prof. Wagner A. Freitas

Médio / Concomitante /
Subsequente

Informática

***

1 ano e meio

Prof. Wagner A. Freitas

Médio / Concomitante /
Subsequente

Meio Ambiente

****

1 ano

Prof. Wagner A. Freitas

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
*

**

***

****

Superior / Graduação

Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques.
Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações
organizacionais.
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora
programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
Realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação.
Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo
registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais.
Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, de
conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e
operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.
SUPERIOR
Agronomia
5 anos
Prof. Luís Sérgio
(62)33077100
*
Rodrigues do Vale

luis.sergio@ifgoiano.edu.br
Superior / Graduação

Zootecnia

5 anos
**

Prof. Paulo Ricardo de
Sá da Costa Leite

(62)33077100

paulo.ricardo@ifgoiano.edu.br

Superior / Licenciatura

Biologia

***

4 anos

Prof. Eliane Vieira
Rosa

Superior / Licenciatura

Química

****

4 anos

Ilmo Correia da Silva

(62)33077100

eliane.vieira@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

ilmo.correia@ifgoiano.edu.br
*

**

***

****

O agrônomo deverá ser um profissional que possa realizar uma análise científica, identificar e resolver problemas, que esteja atento com a
permanente atualização de seus conhecimentos, tomando decisões com finalidade de operar, modificar e criar sistemas agrícolas, pecuários,
silvipastoris e agroindustriais, sempre considerando os aspectos sociais e de sustentabilidade dentro de princípios éticos. Esta formação deve
assegurar profissionais aptos a entender e traduzir as necessidades dos indivíduos, grupos e comunidades, com relação aos problemas tecnológicos,
socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como empregar racionalmente os recursos naturais disponíveis e conservar o equilíbrio com o
meio ambiente onde estiver inserido.
O Zootecnista atua na produção animal, preservação da fauna, criação de animais de companhia, lazer e esporte, sendo profissional essencial em
todas as atividades agropecuárias. É capaz de gerenciar, planejar e administrar empreendimentos do agronegócio, como fazendas, granjas,
agroindústrias, envolvendo-se desde a produção até a comercialização, dinamizando e tornando eficaz o processo. Atua em todos os setores da
produção animal desde a nutrição, melhoramento genético, reprodução, sanidade até administração rural, respeitando o bem-estar animal,
considerando a sustentabilidade econômica e ambiental da propriedade, levando ao consumidor produtos de origem animal com qualidade e
biossegurança. Desenvolve atividades que visam à preservação do meio ambiente por meio da defesa da fauna e orientação da criação das espécies
de animais silvestres. É um profissional que atua ainda em biotecnologias como manipulação genética, marcadores moleculares, biotécnicas
reprodutivas e nutricionais. Desenvolve pesquisas em instituições públicas ou privadas, gerando conhecimento e tecnologia, informando e
implementando pelo ensino e extensão rural.
O Curso de Ciências Biológicas aborda aspectos relacionados aos seres vivos, e a relação entre eles e o meio ambiente, além dos processos e
mecanismos biológicos que regem a sua formação, o desenvolvimento, a reprodução, envelhecimento, comportamento animal, dentre outros. Tem
como finalidade formar profissionais habilitados para atuar como docentes no ensino fundamental e médio, bem como, nas diversas áreas de
atuação do biólogo, conforme possibilidades descritas pelo Conselho Federal de Biologia.

O curso de Licenciatura em Química tem a finalidade básica de formar profissionais reflexivos aptos a atuar no ensino fundamental e médio de
maneira responsável, com participação ativa no desenvolvimento de processos pedagógicos, principalmente relacionados com o conhecimento
químico. O Curso visa capacitar o aluno a desenvolver cálculos químicos, conhecer a matéria e suas propriedades, preparar soluções e a partir de
reações obter novos produtos orgânicos e inorgânicos. Relacionar conteúdos pertinentes na química com atividades cotidianas respondendo
questionamentos diversos além de integrar numa perspectiva multi e interdisciplinar, interagindo e cruzando informações inclusive com outras áreas
do conhecimento e até mesmo com outras disciplinas.

CÂMPUS CERES
Laboratórios Didáticos
NOME DOS
LABORATÓRIOS
DIDÁTICOS

Laboratório de
Informática 1

Laboratório de
Informática 2

Laboratório de
Informática 3

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

Aulas de Informática básica Linguagem de
programação Lógica de programação Análise
de sistemas Engenharia de Software Redes –
parte teórica Fundamentos de Informática
Banco de Dados Desenvolvimento de projetos

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas.
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

Aulas de Informática básica Linguagem de
programação Lógica de programação Análise
de sistemas Engenharia de Software Redes –
parte teórica Fundamentos de Informática
Banco de Dados Desenvolvimento de projetos

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

Aulas de Informática básica Linguagem de
programação Lógica de programação Análise
de sistemas Engenharia de Software Redes –
parte teórica Fundamentos de Informática
Banco de Dados
Desenvolvimento de projetos

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Informática 4

Laboratório de
|Manutenção e
Hardware

Laboratório de Redes

Aulas de Informática básica Linguagem de
programação Lógica de programação Análise
de sistemas
Engenharia de Software Redes – parte teórica
Fundamentos de Informática Banco de Dados
Desenvolvimento de projetos

Aulas de montagem e manutenção de
microcomputadores

Aulas práticas de estruturação de redes de
computadores e configuração de servidores
Windows e Linux

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br
gleidson.caetano@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br
gleidson.caetano@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Informática (Pesquisa e
Estudos)

Laboratório de atendimento ao estudante
(Ensino, Pesquisa e Extensão)

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
André Luiz Nascente Ferreira
Gleidson Caetano da Silveira Pinto
Jaqueline Alves Ribeiro
Rangel Rigo
Rodrigo de Sousa Gomide
Ronneesley Moura Teles

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
rangel.rigo@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

Laboratório de Física

Preparação de materiais didáticos para o ensino
de física;
Realização de experimentos com cargas
elétricas, espelhos e refração da luz;
Atividades de monitoria para montagem de
equipamento.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Marcelo de Sousa Coelho
Luciano Fonseca da Silva
Fernando Pereira de Sá

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br

marcelo.coelho@ifgoiano.edu.br
luciano.silva@ifgoiano.edu.br
fernando.pereira@ifgoiano.edu.br

Laboratório de Química

Laboratório de
Bioquímica / Fisiologia
humana e comparada

Determinação de concentrações em soluções
Preparo de solução Destilação e extração em
orgânicos Técnicas de pesagem Determinação
de cátions e ânions

Aulas práticas e pesquisas correlacionadas às
áreas: biomoléculas, fluidos biológicos,
obtenção de extratos vegetais, prospecção
fitoquímica.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Ilmo Correia da Silva
Elaine Alves de Faria Braga
Beatriz Nogueira da Cunha
Rafael Gomes da Silveira
Técnico Responsável
Élton Borges Mesquita

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Eliane Vieira Rosa

(62)33077100
wagner.freitas@ifgoiano.edu.br

ilmo.correia@ifgoiano.edu.br
rafael.silveira@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br

eliane.vieira@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Geomática

Aulas de topografia, CAD e
Geoprocessamento

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Renato Souza Rodovalho

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
renato.rodovalho@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

Laboratório de Biologia
Vegetal

Desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas
na área de organografia, sistemática e anatomia
vegetais.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Maria do Socorro Viana do Nascimento
Sandra Adelly Alves Rocha

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
socorro.viana@ifgoiano.edu.br,
sandra.rocha@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Zoologia

Aulas práticas de zoologia dos invertebrados e
vertebrados: visualização, identificação,
taxonomia, dissecação;

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Suelino Severino da Silva

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
suelino.dasilva@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

Laboratório de
Anatomia

Laboratório de
Microbiologia

Aulas práticas de anatomia comparada de
vertebrados: identificação, dissecação,
conservação.
Pesquisas na área.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Renata Rolins da Silva

Pesquisas e aulas práticas com
microorganismos.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
renata.rolins@ifgoiano.edu.br

(62)33077100

Professores Responsáveis:
Natália Carvalhaes de Oliveira

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
natalia.oliveira@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Instrumental

Análise Física de Alimentos

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Márcio Ramatiz Lima dos Santos

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
marcio.ramatiz@ifgoiano.edu.br

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professores Responsáveis:
Henrique Fonseca Elias de Oliveira
Laboratório de Desenho
Técnico

Aulas práticas de desenho técnico

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
Henrique.fonseca@ifgoiano.edu.br

Laboratório de
Fisiologia Vegetal

Laboratório de Solos

Micropropagação vegetal: é utilizado para
vários explantes iniciais e técnicas de
micropropagação para espécies lenhosas e
herbáceas de interesse econômico; Produção de
metabólitos in vitro; Propriedade Intelectual
em biotecnologia.
Análise de solos tanto a parte química (pH,
macro e micronutrientes) e de plantas (macro e
micronutrientes), como física do solo (textura
ou grânulos do solo.

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas
Professor Responsável:
Cleiton de Sousa Mateus
Engenheira Agrônoma responsável:
Kássia Cristina de Caldas Rabelo
Técnica em laboratório:
Ana Paula Santos Oliveira

(62)33077100

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
Cleiton.sousa@ifgoiano.edu.br
(62)33077100

kassia.rabelo@ifgoiano.edu.br,
anapaula.oliveira@ifgoiano.edu.br

Laboratório de

Análise de sementes para determinação de

Coordenador Geral de Ensino: Prof.
Wagner A. Freitas

62 (33077100

Sementes

germinação e vigor.

Professor Responsável:
Luís Sérgio Rodrigues Vale

wagner.freitas@ifgoiano.edu.br
luis.sergio@ifgoiano.edu.br

CÂMPUS IPORÁ
Cursos a Nível Médio e Superior
NÍVEL E MODALIDADE DOS
CURSOS

NOME DO
CURSO

EMENTA
DESCRITIVA DO
CURSO

TEMPO DE
DURAÇÃO DO
CURSO

Médio / Técnico

Informática

ANEXO

1,5 anos

Médio / Técnico

Informática
Integrado ao Ensino
Médio

ANEXO

3 anos

Médio / Técnico

Agropecuária

NOME DO
COORDENADOR DO
CURSO
Eliana Tiba Gomes
Grande
Marlúcio Tavares do
Nascimento

CONTATOS

eliana.tiba@ifgoiano.edu.br
(64) 9623-4478

marlucio.nascimento@ifgoiano.
edu.br
(64) 9929-1944

ANEXO

2 anos

Vanderlei Alves Cardoso

vanderlei.cardoso@ifgoiano.ed
u.br
(64) 8145-0245

Médio / Técnico

Médio / Técnico

Agropecuária
Integrado ao Ensino
Médio

ANEXO

Química

ANEXO

3 anos

Marlúcio Tavares do
Nascimento

marlucio.nascimento@ifgoiano.
edu.br
(64) 9929-1944

2 anos

Dylan Avila Alves

Médio / Técnico

Secretariado

ANEXO

1,5 anos

Élio Augusto Fraga

Médio / Técnico

Administração
modalidade
PROEJA

ANEXO

3 anos

Paulo Silva Melo

dylan.alves@ifgoiano.edu.br
(62) 8581-9605

elio.fraga@ifgoiano.edu.br
(62) 9631-8454

paulo.melo@ifgoiano.edu.br
(62) 9113-8804

Superior / Licenciatura

Licenciatura em
Química

ANEXO

4 anos

Alécio Rodrigues Nunes

alecio.rodrigues@ifgoiano.edu.
br
(64) 9305-9278

Superior / Tecnólogo

Tecnologia em
Agronegócio

ANEXO

3,5 anos

Paulo Alexandre Perdomo
Salviano

paulo.salviano@ifgoiano.edu.br

Superior / Tecnólogo

Tecnologia em
Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

ANEXO

3,5 anos

Rafael Divino Ferreira
Feitosa

rafael.feitosa@ifgoiano.edu.br

(64) 9625-0213

(64) 8111-9570

ANEXO
Informática
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento
dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
Informática Integrado ao Ensino Médio
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento
dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
Agropecuária
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Química
Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais.
Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa
no desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas
práticas de manufatura e de segurança.

Secretariado
Organiza a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos compromissos agendados. Estabelece os canais de comunicação da chefia ou direção com
interlocutores, internos e externos, em língua nacional e estrangeira. Organiza tarefas relacionadas com o expediente geral do secretariado da chefia ou direção. Controla e
arquiva documentos. Preenche e confere documentação de apoio à gestão organizacional. Utiliza aplicativos e a internet na elaboração, organização e pesquisa de informação.
Administração modalidade PROEJA
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de informações
gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.

CÂMPUS IPORÁ
Laboratórios Didáticos
NOME DOS LABORATÓRIOS
DIDÁTICOS

Laboratório
Física

de

Humanidades

e

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

Aulas das Disciplinas das áreas
humanas, Aulas práticas de Física,
Atividade de pesquisa (PIBIC)

Michel Rezende da Silveira / Paulo
Silva Melo

CONTATOS

michel.silveira@ifgoiano.edu.br
(64) 9212-6466

paulo.melo@ifgoiano.edu.br
(62) 9113-8804

Laboratório de Processamento e
Análise de Alimentos

Laboratório de Química Orgânica

Aulas Práticas de Agroindústria e
Tecnologia de Alimentos, Atividades
praticas Relacionadas ao programa
Mulheres Mil, Atividades de Pesquisa
(PIBIC)
Aulas Práticas de Química Orgânica,
Planta Medicinais e Atividades de
Pesquisas (PIBIC e PIVIC)

Jaqueline Ribeiro de Rezende

jaqueline.rezende@ifgoiano.edu.br
(64) 9929-1917

Adriane da Silveira
Cristiane de Melo Cazal

Gomes

/

adriane.gomes@ifgoiano.edu.br
(64) 8123-0198

Laboratório
Industrial

de

Biotecnologia

Laboratório de Biodivesidade

Laboratório de Informática 01

Laboratório de Informática 02

Laboratório de Informática 03

Laboratório de Química Analítica e
Físico-Química

Aulas Práticas das disciplinas de
Bioquímica Industrial e Operações
Unitárias. Atividade de Pesquisa
(PIBIC)
Aulas
das
Disciplinas
de
Microbiologia, Biologia, Pratica de
Culturas Anuais. Atividade de Pesquisa
(PIBIC)

Weskley da Silva Cotrim

Aulas Práticas das Disciplinas de
Informática e Disciplinas que utilizam
informática em suas aplicações (todos
os cursos)
Aulas Práticas das Disciplinas de
Informática e Disciplinas que utilizam
informática em suas aplicações (todos
os cursos)
Aulas Práticas das Disciplinas de
Informática e Disciplinas que utilizam
informática em suas aplicações (todos
os cursos)
Aulas das Disciplinas de Química
Analítica e Físico-Química. Atividade
de Pesquisa (PIBIC)

Eliana Tiba Gomes Grande

weskley.cotrim@ifgoiano.edu.br
(64) 9221-7935

Vania Sardinha dos Santos Diniz /
Ivanete Tonole da Silva

vania.diniz@ifgoiano.edu.br
(64) 9942-7708

ivanete.tonole@ifgoiano.edu.br
eliana.tiba@ifgoiano.edu.br
(64) 9623-4478

Eliana Tiba Gomes Grande

eliana.tiba@ifgoiano.edu.br
(64) 9623-4478

Eliana Tiba Gomes Grande

eliana.tiba@ifgoiano.edu.br
(64) 9623-4478

Dylan Avila Alves / Thais Moraes
Arantes

dylan.alves@ifgoiano.edu.br
(62)8581-9605

thais.moraes@ifgoiano.edu.br
(64) 9213-5896

Laboratório de Química Geral e
Inorgânica

Aulas práticas das disciplinas de
química geral, química inorgânica e
oficinas pedagógicas. Atividade de
Pesquisa (PIBIC)

Alécio Rodrigues Nunes / Iuri Stenio
Rodrigues

alecio.rodrigues@ifgoino.edu.br
(64) 9305-9278

iuri.stenio@ifgoiano.edu.br
(62) 8116-8550

CÂMPUS MORRINHOS
Cursos a Nível Médio e Superior

NÍVEL E
MODALIDADE DOS
CURSOS

NOME DO
CURSO

Nível Superior Tecnológico

Tecnologia em
Sistemas para
Internet

Nível Médio - Técnico

Técnico em
Informática
Integrado ao
Ensino Médio

Nível Médio - Técnico

Técnico em
Redes de
Computadores

EMENTA DESCRITIVA DO CURSO

O tecnólogo em Sistemas para Internet ocupa-se do
desenvolvimento de programas, de interfaces e
aplicativos, do comércio e do marketing eletrônicos,
além de páginas e portais para internet e intranet. Este
profissional gerencia projetos de sistemas, inclusive
com acesso a banco de dados, desenvolvendo projetos
de aplicações para a rede mundial de computadores e
integra mídias nas páginas da internet. Este
profissional atua com tecnologias emergentes como:
computação móvel, redes sem fio e sistemas
distribuídos. Cuidar da implantação, atualização,
manutenção e segurança dos sistemas para internet
também são suas atribuições.
Cursa todas as disciplinas do Ensino Médio regular
bem como disciplinas da área de Informática.
Desenvolve programas de computador, seguindo as
especificações e paradigmas da lógica de programação
e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e
banco de dados. Realiza testes de programas de
computador, mantendo registros que possibilitem
análises e refinamento dos resultados. Executa
manutenção de programas de computadores
implantados.
Instala e configura dispositivos de comunicação digital
e programas de computadores em equipamentos de
rede. Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de
computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos

TEMPO
DE
DURAÇÃO
DO
CURSO

NOME DO
COORDENADOR
DO CURSO

3 anos

José Pereira Alves

CONTATOS

jose.alves@ifgoiano.edu.b
r
(64) 9242-6322

3 anos
Rodrigo Vaz Duarte

rodrigo.duarte@ifgoiano.e
du.br
(64) 9212-9010

1,5 anos

de redes. Configura acessos de usuários em redes de
computadores. Configura serviços de rede, tais como
firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores
de notícias, servidores de arquivos, etc. Implementa
recursos de segurança em redes de computadores.

CÂMPUS MORRINHOS
Laboratórios Didáticos
NOME DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS

LAB01 - Manutenção / Redes de Computadores
(bancadas e ferramentas)
LAB02 – Softwares (31 computadores)
LAB03 – Softwares (31 computadores)
LAB04 – Softwares (31 computadores)
LAB05 – Softwares (31 computadores)
LAB06 – Softwares (14 computadores)

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
Laboratório utilizado em aulas de montagem,
configuração de computadores e de infra
estrutura de redes (crimpagem e testes em
cabeamento).
Laboratórios utilizados em diversas aplicações:
Informática Básica, Sistemas Operacionais,
Linguagens de Programação, etc.

RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS
DIDÁTICOS

CONTATOS

José Pereira Alves
Coord. Ens. Sup. em
Informática

jose.alves@ifgoiano.edu.b
r

Rodrigo Vaz Duarte
Coord. Ens. Téc. em
Informática

(64) 9242-6322

rodrigo.duarte@ifgoiano.e
du.br
(64) 9212-9010

CÂMPUS RIO VERDE
Cursos a Nível Médio e Superior
NÍVEL E
MODALIDADE
DOS CURSOS

NOME DO
CURSO

Técnico

Administração

Técnico

Comércio

Técnico

Secretariado

Técnico

Agropecuária

EMENTA DESCRITIVA DO CURSO
O Curso Técnico em Administração tem o
propósito de qualificar profissionais para
desenvolver atividades nas áreas de planejamento
organizacional, na execução, controle e avaliação
dos processos e nos ciclos de gestão, nos diversos
tipos de empresas (agropecuárias, cooperativas,
comerciais, industriais e prestadoras de serviço) e
em instituições públicas.
Curso Técnico em Comércio tem o objetivo de
qualificar profissionais para atuar nas atividades de
compra e venda local, importação, exportação,
planejamento, arnazenamento, distribuição de
materiais e prestação de serviço.
Curso Técnico em Secretariado tem o intuito de
qualificar profissionais para atuar na área de
Gestão, nas atividades de assessoria técnica e
direta, na administração secretarial de empresas
comerciais, industriais, agrícolas, cooperativas,
prestadoras de serviço, nos setores público e
privado.
O curso Técnico em Agropecuária tem o propósito
de qualificar profissionais para atuar nas áreas de
horticultura, culturas anuais, culturas perenes,
animais ruminantes e não ruminantes, mecanização

TEMPO DE
DURAÇÃO
DO CURSO

COORDENADOR DO
CURSO

CONTATOS

1,5 anos

Juan Jorge Mezza Montalvo

(64) 9294-3455; 9985-1824;
8132-5572;
jjmmmontalvo@gmail.com

1,5 anos

Emival da Cunha Ribeiro

(64) 9671-6764;
ecribeiro@hotmail.com

1,5 anos

Wilciene Nunes do Vale

(64) 8404-9558;
Wilciene_nv@ibest.com.br

2 anos

Ednalva Patrícia de Andrade
Silva

(64) 9293-6684;
epaguarim@hotmail.com

Técnico

Alimentos

Técnico

Informática

Técnico

Contabilidade

Técnico

Química

agrícola e topografia. São orientadas e
desenvolvidas práticas agrícolas e zootécnicas
economicamente viáveis e de menor impacto
ambiental, de acordo com os diferentes patamares
tecnológicos.
O Curso Técnico em Alimentos tem como objetivo
qualificar profissionais para atuar em processos
industriais na área de alimentos, executando,
orientando ou supervisionando as diferentes etapas
do processamento de leite, carne, cereal e
oleaginosas, frutas e hortaliças. Esse profissional
pode ainda atuar em laboratórios de controle de
qualidade e de pesquisa e desenvolvimento, testar
formulações,
realizar
análises
químicas,
microbiológicas e sensoriais de alimentos.
O Curso Técnico em Informática tem como
objetivo qualificar profissionais para atuar nas
atividades de operação, manutenção e instalação de
computadores, desenvolvimento de sistemas e
administração de redes, atendendo instituições
públicas e empresas de iniciativa privada.
O Curso Técnico em Contabilidade tem como
objetivo qualificar profissionais para atuar em
empresas comerciais, industriais e prestadoras de
serviço. O profissional pode desenvolver
atividades de contabilidade comercial, de custos,
de empresas agropecuárias, cooperativas e em
outras áreas da gestão empresarial, como também
pessoa física.
Visa formar profissionais prontos para participar
de decisões que envolvam melhorias na qualidade
do serviço prestado e no desenvolvimento

2 anos

Letícia Fleury Viana

(64) 8136-2097;
lfleuryviana@gmail.com

1,5 anos

Fábio Montanha Ramos

(64) 8114-9683; 9983-0081;
fa_montanha@yahoo.com.br

1,5 anos

Rúbia Cristina Arantes
Marques

(64) 9642-1380;
rubiacristina@hotmail.com

1,5 anos

Celso Martins Belisário

mscelso@yahoo.com.br, (64)
8441-9289.

Tecnólogo

Agronegócio

Bacharel

Agronomia

Bacharel

Engenharia
Ambiental

sustentável de suas atividades na indústria. Além
disso, poderá detectar e resolver problemas que se
coloquem na realização de operações em sua área
de atuação; tanto no controle e operação de
processos industriais de base química, quanto no
controle químico de qualidade de matérias-primas,
reagentes, e produtos, respeitando normas técnicas
de qualidade e segurança.
Visa capacitar o profissional para viabilizar
soluções tecnológicas competitivas para o
desenvolvimento de negócios na agropecuária, a
partir do domínio dos processos de gestão e das
cadeias produtivas do setor. Prospecção de novos
mercados, análise de viabilidade econômica,
identificação de alternativas de captação de
recursos,
beneficiamento,
logística
e
comercialização são atividades gerenciadas por
este profissional. O tecnólogo em agronegócio está
atento às novas tecnologias do setor rural, à
qualidade e produtividade do negócio, definindo
investimentos, insumos e serviços, visando à
otimização da produção e o uso racional dos
recursos.
Visa formar profissionais para atuar nas diferentes
áreas da agricultura e pecuária, visando à
compreensão da tecnologia de produção
agropecuária e a integração lavoura-pecuária, com
a finalidade de assegurar a qualidade dos produtos
e subprodutos, a utilização racional e integrada dos
recursos naturais e o respeito ao meio ambiente.
Formação de profissionais de Engenharia que
tenham conhecimentos em Ciências Básicas
(matemática, química, física e biologia),

4 anos

Haihani Silva Passos

(64) 8118-5391;
haihani@gmail.com

5 anos

João Cleber Modernel da
Silveira

(64) 8123-5011;
jcmodernel@yahoo.com.br

5 anos

Cláudia Regina Megda

(64) 9232-0800;
crmegda@yahoo.com.br

Bacharel

Engenharia de
Alimentos

Bacharel

Gestão
Ambiental

permitindo fundamentação sólida em Ciências de
Engenharia Ambiental. O curso busca evidenciar,
identificar, discutir e propor soluções em relação
aos problemas ambientais decorrentes da atuação
do homem em seu meio. A principal função desse
profissional é preservar a qualidade da água, do ar
e do solo. O Engenheiro Ambiental faz estudos de
impacto ambiental, elabora e executa planos,
programas e projetos de saneamento básico,
tratamento de resíduos e recuperação de áreas
contaminadas ou degradadas
Preparar profissionais capazes de desempenhar as
atividades da engenharia dentro da indústria
alimentícia, desenvolvendo projetos e processos
produtivos, a partir das características de qualidade
dos produtos, visando à otimização dos recursos e
o aumento da produtividade.
Formar profissionais para atuar em diferentes
segmentos da área ambiental: planejamento
ambiental em sistemas públicos e privados;
poluição do solo, da água e do ar; exploração
sustentável dos recursos naturais; manejo e
recuperação de áreas degradadas; medidas
mitigadoras na exploração de ecossistemas; análise
de impactos da agropecuária; definição e gestão de
áreas de preservação ambiental; aplicação e
gerenciamento de sistemas de auditoria e de
certificação ambiental, além da elaboração e
análise de estudos e relatórios de impacto
ambiental. Este curso também visa a contribuir
para o desenvolvimento de atividades econômicas
de forma mais equilibrada, reduzindo o seu
impacto ambiental e buscando soluções para

5 anos

Letícia Fleury Viana

(64) 8136-2097;
lfleuryviana@gmail.com

5 anos

Adriana Antunes Lopes

(64)9289-8823; (64) 81398744;
drilopes32@yahoo.com.br

Licenciatura/Bachar
elado

Ciências
Biológicas

Licenciatura/Bachar
elado

Química

Tecnológico

Saneamento

enfrentar os problemas oriundos da degradação
ambiental.
Formar profissionais para atuar em diferentes
segmentos da área ambiental: planejamento
ambiental em sistemas públicos e privados;
poluição do solo, da água e do ar; exploração
sustentável dos recursos naturais; manejo e
recuperação de áreas degradadas; medidas
mitigadoras na exploração de ecossistemas; análise
de impactos da agropecuária; definição e gestão de
áreas de preservação ambiental; aplicação e
gerenciamento de sistemas de auditoria e de
certificação ambiental, além da elaboração e
análise de estudos e relatórios de impacto
ambiental. Este curso também visa a contribuir
para o desenvolvimento de atividades econômicas
de forma mais equilibrada, reduzindo o seu
impacto ambiental e buscando soluções para
enfrentar os problemas oriundos da degradação
ambiental.
Formar Químicos, educadores e/ou pesquisadores
comprometidos com a realidade de seu tempo. A
modalidade de licenciatura visa preparar um
profissional que ministre aulas de Química no
nível de ensino médio e superior, além de capacitálo para projetar e desenvolver laboratórios
escolares. O bacharelado visa formar um
profissional para dirigir, desenvolver e responder
tecnicamente por laboratórios de análises
químicas, físico-químicas e bromatológicas de
controle de qualidade em diversos tipos de
indústrias.
O planejamento, a gestão e operação de sistemas

5 anos

Luiz Carlos Gebrim de
Paula Costa

(64) 8131-2978;
lcgebrim@yahoo.com.br

5 anos

Celso Martins Belisário

(64) 8441-9289;
mscelso@yahoo.com.br

3 anos

Adriana Antunes Lopes

(64)9289-8823; (64) 8139-

Ambiental

Bacharel

Zootecnia

de saneamento ambiental são atribuições do
Tecnólogo em Saneamento Ambiental. Entre
outras atividades, o profissional habilitado
gerencia o abastecimento e tratamento de águas,
fiscaliza sua qualidade, implanta tratamento de
efluentes e de resíduos domésticos e industriais
com o respectivo sistema de drenagem. A gestão
de
redes
de
monitoramento
ambiental,
planejamento e implementação de campanhas de
educação sanitária e ambiental também são
possibilidades de atuação deste profissional.
Formar profissionais para atuar na produção
animal, levando-os a compreender a tecnologia de
produção das culturas de interesse zootécnico a
fim de assegurar a qualidade dos produtos, a
eficiência produtiva e o respeito ao meio ambiente.

8744;
drilopes32@yahoo.com.br

5 anos

Elis Aparecido Bento

(64) 9642-8818;
elisbento@cefetrv.edu.br

CÂMPUS URUTAÍ
Cursos a Nível Médio e Superior
NÍVEL E
MODALIDADE
DOS CURSOS
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO
MÉDIO

CONTATOS
NOME DO CURSO
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
TECNICO EM AGROPECUÁRIA
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE
TECNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO
TECNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO

TEMPO DE DURAÇÃO DO
CURSO
3 ANOS
2 ANOS

COORDENADOR DO
CURSO
PEDRO
COSTA
CARVALHO
PAULO CÉSAR CUNHA

3 ANOS

PAULO CÉSAR CUNHA

3 ANOS

JULIANA
FERNANDES

COSTA

pcostacarvalho@yahoo.com.br
3465-1900
pcdacunha@hotmail.com
3465-1918
pcdacunha@hotmail.com
3465-1918
juliana.ccf@gmail.com
3465-1973

EMENTA DESCRITIVA DO CURSO
INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento
dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados.
TECNICO EM AGROPECUÁRIA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
TECNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de informações

gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.

CÂMPUS URUTAÍ
Laboratórios Didáticos
Laboratórios de Informática
Coordenadores de Curso: Paulo Mansur e Junio César
Telefone: 3465-1969
email: paulomansur@yahoo.com.br e junio.ozn@gmail.com
Objetivos: Visam atender a demanda prática das disciplinas dos cursos técnicos, tecnológicos e superiores ofertados pelo Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí.
Espaço e Equipamentos: São 07 laboratórios de Informática, sendo 04 laboratórios com 15 máquinas, 02 alunos por máquina. Conta também com 01 Laboratório de Internet
com 12 máquinas, 01 laboratório de hardware e 01 laboratório de rede.
Especificação dos Equipamentos: microcomputador, mesa, cadeira, estabilizador, filtro de linha e nobreak.

Laboratório de Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas
Responsável: Janine
Telefone 3465 - 1900
Objetivos: Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de fertilidade de solo e nutrição de plantas por meio de análises de nutrientes do solo e de tecido
foliar, vinculadas a aulas práticas, projetos de pesquisa e análise para produtores rurais da região.
Espaço e instalações físicas: Compreende área total de 106,04m², incluindo sala de recepção, sala escritório, sala de análises físicas, sala de pesos e medidas (balanças e
pHmentro), sala de determinação analítica (espectrofotômetro), sala de estocagem, sala de secagem e moagem e sala de preparo de amostras.
Principais Equipamentos: 01 capela c/ exaustor; 01 bloco disgestor; 01 estufa de secagem por ventilação forçada; 01 estufa de secagem de solo; 02 barriletes, 02
coqueteleira, 01 armários em aço, 01 compressor 60 litros, 01 deionizador, 01 destilador de água, 36 peneiras ABNT p/ solo, 01 arquivo tamanho oficio, 01 balança analítica,
01 exaustor de 30mm, 01 desumificador de ar, 01 conjunto laboratório de analise de solo (vidrarias ), 01 fogão à gás, 01 geladeira 260 litros, 01 estante em aço dupla face, 01
fotômetro de chama digital microprocessado, 01 fotocolorímetro digital microprocessado, computador completo, 01 pHmetro de bancada digital, 01, macropipetador manual
cap. 0,1 a 100ml. Atualmente (fev/2010) esse laboratório está passando por uma reforma completa, da infraestrutura física e de equipamentos. No final da reforma será
possível efetuar análise química de macro e micronutrientes em solo, planta, água e fertilizantes e corretivos. Podendo atender a comunidade externa e aos projetos de ensino e
pesquisa da instituição.
Estação Agro-climatológica
Responsável: Eduardo Mendes
Telefone 3465 – 1900

email: ehmsantos1@bol.com.br
Objetivos: tomar medidas e acompanhar a mudança das variáveis físicas atmosféricas – temperatura do ar, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, umidade
relativa do ar, fotoperíodo, hora do nascer e pôr do sol, tempo de insolação, pluviosidade, temperatura do ponto de orvalho. Informações básicas para estudo do
comportamento da atmosfera, o qual influencia diretamente o desenvolvimento vegetal e animal, além de ser essencial para a prática da irrigação.
Esses dados podem ainda ser complementados por aqueles coletados na Estação Climatológica Convencional no município de Ipameri, GO, distante 30 km da cidade de
Urutaí. Os dados desta Estação Convencional são referentes aos últimos 20 anos, constituindo uma base de dados mais ampla para os estudos.
Espaço e instalações físicas: área ao ar livre, plana, gramada e cercada, possuindo termômetros, anenômetro, barômetro, sensor de umidade do ar, sensor de radiação solar,
pluviômetro. Existe um “datalog”, um transmissor de dados via “wireless” e um console de recepção de dados acoplado a um computador em área coberta.
Principais Equipamentos: 01 computador, 01 Conjunto de Sensores Integrados, 01 Módulo de Interface do Sensor, 01 painel solar, 01 coletor de chuva, 01 sensor solar, 01
anemômetro com catavento, 01 console de recepção de dados.
Laboratório de Fitotecnia
Responsável: Paulo César Cunha
Telefone 3465 – 1918
email: pcdacunha@hotmail.com
Objetivos: Uso como laboratório didático-pedagógico para atender os alunos do curso de Agronomia e cursos afins que contemplam as disciplinas relacionadas às culturas de
milho, feijão, soja, cana-de-açúcar, feijão, arroz, sorgo, plantas daninhas e outras pertinentes à área de Fitotecnia. Tem como finalidade também de dar suporte as atividades
de pesquisa e extensão realizadas no campus por alunos e docentes inseridos nos grupos e programas de pesquisa, como o PIBIC/CNPq/IF Goiano, e outras modalidades de
pesquisa relacionadas à área de Fitotecnia
Espaço e instalações físicas: O laboratório possui estrutura física de 42 m2, contemplando equipamentos, utensílios e material de consumo (vidrarias e reagentes) necessário
para as atividades de ensino e pesquisa na referida área. Para as atividades realizadas em condições de campo envolvendo a área de Fitotecnia o IF Goiano – Campus Urutaí
consta também com área experimental de 20 hectares irrigada e com outras estruturas, como estufas para cultivo em ambiente protegido, estufas climatizadas, áreas de cultivo
com olerícolas, frutíferas, plantas ornamentais, etc.
Principais Equipamentos: Possui uma estufa de secagem com circulação forçada de ar de 480 litros para secagem de material vegetal, um pulverizador pressurizado a CO2
para atividades de pesquisa, um incubadora BOD, uma geladeira duplex, um determinador eletrônico de umidade de grãos, duas balanças semi-analíticas e uma analítica,
paquímetros, anemômetro, duas estante de aço com 6 prateleiras, dois armários de aço, quatro bancadas para aulas didáticas com banquetas, duas mesas de escritório, um
destilador, um conjunto lavador de pipetas, barrilete, vidrarias e demais utensílios usados em atividades de rotina.
Laboratório Produção e Tecnologia de Sementes
Responsável: Sue Ellen Queiroz
Telefone 3465 – 1900
email: sueellenqueiroz@yahoo.com.br
Objetivos: Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área específica de sementes. Avaliar a qualidade fisiológica e física de sementes através de teste de
germinação, tetrazólio, testes de vigor, pureza física, umidade, dentre outros.
Espaço e instalações físicas: Constitui-se de recepção (12,91m2), escritório (6,58 m2), sala de preparo de amostras (14,42 m2) , laboratório para análises externas (18,30 m2),
sala de germinação (13,34 m2), câmara fria (10,00 m2), laboratório didático e pesquisa (62,88 m2), encontrando-se em processo de adaptação às necessidades ergonômicas e à
ISO 17025.

Principais Equipamentos: 03 (três) Germinadores tipo BOD, 01 (um) Estufa de esterilização e secagem, 02 (dois) Dessecadores , 01 (um) Condutivímetro de mesa, 01(um)
Destilador/Deionizador, 01 (um) Barrilete 50 litros, 06 (seis) Lupa 6X , 01 (um) Balança semi-analítica, 01 (um) Homogenizador tipo Gamet, 01 (um) Homogenizador com
16 canaletas, 01 (um) Geladeira, 02 (dois) Ar condicionados e 01 (um) Paquímetro digital.
14.5 Unidades Educativas de Produção
As unidades educativas de produção são espaços usados no desenvolvimento de aulas teórico-práticas para o curso de Agronomia.
As Unidades Educativas de Produção - UEP’s são laboratórios práticos de aprendizagem. Todas as unidades comportam uma sala ambiente e áreas destinadas à
realização dos projetos sejam agrícolas, zootécnicos ou agroindustriais. Os projetos técnico-pedagógicos implantados, conduzidos e concluídos com fins de atender às
disciplinas ministrados nos diferentes cursos, oportunizarão meios articulados pela aprendizagem do educando naquele período e em todas as fases do processo. Vislumbra
características empresariais onde a liquidez do investimento é o fator determinante na análise de sua viabilidade. Esta estrutura, associada aos laboratórios viabilizam a
execução de aulas praticas “in situ”, uma vez que a infraestrutura do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí permite o trânsito e acesso dos alunos a estes ambientes em
horário integral.
As estratégias pedagógicas compreendem ainda as visitas técnicas e programas interdisciplinares integradores, desenvolvidos em parcerias com empresas e
programas de outros cursos e instituições.
Unidade de Produção de Animais de Pequeno Porte
Responsável: Maria Angélica
Telefone 3465 – 1971
email: maria.angelica16@hotmail.com
Objetivos: Propiciar aos estudantes a oportunidade de vivenciarem, na prática, todas as atividades de manejo inerentes à Avicultura, Cunicultura, Coturnicultura e Apicultura.
E ainda, dar suporte aos projetos de pesquisa desenvolvidos.
Máquinas e Equipamentos: I) Setor de Avicultura: 41 Comedouros pendulares adultos de 25 kg em chapa de aço de 2 mm; 20 Comedouros pendulares infantis de 5 kg em
chapa de aço de 2 mm; 13 Bebedouros de pressão de 5 litros em plástico; 15 Bebedouros automáticos infantis de 2 litros; 01 Balança digital com capacidade para até 25 kg; 01
Balança mecânica com capacidade de até 200 kg; 01 Debicador elétrico semi-automático; 01 Carrinho de mão de pneu; 01 Computador de mesa; 241 gaiolas metálicas de
confeccionadas com 4 box; 30 gaiolas metálicas para coelhos; 01 Estante de madeira para armazenagem de ovos; 02 Arraçoadores de metal com capacidade de 1 kg; 01
Armário com 4 prateleiras e portas de vidro; 08 estrados de madeira medindo 1,5x2,0 m; 01 Timer elétrico; 02 ventiladores para aviário; Ferramentas de mão (enchadas,
enchadões, pá, rastelo e facão). II) Setor de Apicultura: 15 Macacões com máscaras; 01 Mesa desoperculadora em aço com 32 quadros marca IMESUL METAL; 01
Fumegador; 01 Centrífuga automática para 32 quadros Marca Laboratorius; 01 Derretedor de cera a vapor em aço inox para 30 quadros Marca Laboratorius; 01 Fogão
Industrial com 2 bocas, com registro e botijão de gás; 01 Tanque de decantação, em aço inox com capacidade de 200 litros Marca Laboartorius; 15 Formões para apicultura;
04 Peneiras inox para coar mel; 15 Garfos desoperculadores; 06 Telas para transporte; 03 Coletores de pólen; 10 Alimentadores ABS; 03 Telas excluidoras; 04 Bandejas inox;
06 Baldes de plástico atóxico; 50 Potes para envasar mel; 03 Vassourinhas de pêlo para apicultura; 01 Carretilha; 01 Balde inox de 20 litros; 10 kg de cera alveolada; 03
Jalecos; 15 Pares de luvas.
Espaço e instalações físicas: a Unidade Educativa de Produção de Animais de Pequeno Porte está situada a 300 m do prédio pedagógico, a 300 m da sede administrativa e a
250 m dos principais laboratórios do Campus Urutaí, com área total de 3 hectares. As instalações físicas da Unidade abrangem a construção de: 1) 05 Galpões de alvenaria,
medindo 25x8, laterais com tela, mureta de 40cm, beiral de 1m, pé direito de 3m, cobertura de telhas de barro, calçamento lateral de 1m, instalações elétricas e hidráulicas
suficientes para alojar 2400 aves (corte ou postura), todos os galpões contam também com depósitos. Apenas um dos galpões possui 24 box de 1x1,5 com sistema de luz e
água individuais para a condução de experimentos; 2) 01 Galpão de alvenaria, medindo 33x3,0, laterais vazadas, mureta de 40cm, beiral de 1m, pé direito de 2,8m, cobertura

de telhas de amianto, calçamento lateral de 1,0m, instalações elétricas e hidráulicas suficientes para alojar 1000 aves de postura, suporte para gaiolas de 4 box 0,40x1,0m; 3)
01 Galpão de alvenaria medindo 8x15, com telas nas laterais, pé direito de 3m e vala de contenção de dejetos; 4) 01 Prédio de alvenaria contendo uma sala de aula, dois
banheiros, um escritório, uma lavanderia e dois alojamentos; 5) 01 Prédio de alvenaria com dois compartimentos medindo 8x16m; 5) 100 ha de Cerradão e 4 ha de eucalipto.
Rebanho: 493 Aves de postura da linhagem Lohmann LSL e 295 Lohmann Brown com 45 semanas de idade; 32 Coelhos das raças Borboleta e Nova Zelândia (7 em recria, 3
reprodutores e 22 fêmeas em reprodução); 04 Aves de linhagem caipira (Caipira Francês). Obs: As aves de corte são abatidas a cada 50 dias em média (Lotes de 500 aves
Cobb); 12 Colméias completas; 10 Caixas iscas de abelhas.

Unidade de Produção de Animais de Médio Porte
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivos: Possibilitar a manutenção e produção de animais (Suinocultura, Caprinocultura e Ovinocultura), destinados ao uso como material didático na complementação de
aprendizado e formação dos alunos dos cursos da área de ciências agrárias. A unidade de suinocultura tem potencial para alojamento de 24 matrizes no SISCOM, com
produção anual de aproximadamente 500 animais terminados, enquanto que o SISCAL tem capacidade para alojamento de 12 matrizes e produção anual de aproximadamente
200 terminados.
Máquinas e Equipamentos: 01 balança para pesagens de animais com capacidade para até 1500 Kg. 01 bomba de alta pressão fixa; 01 carroça de tração animal; 01 carrinho
de mão; 08 celas parideiras com comedouros e bebedouros tipo chupeta; 22 bebedouros do tipo chupeta com regulagem de altura; 01 balança tipo relógio com capacidade
para até 50Kg; 01 televisor de 29”; 01 aparelho para reprodução de DVDs; 01 refrigerador ; 02 armários de aço e portas com vidros, para guarda de produtos e materiais de
uso veterinário; 01 computador de mesa com impressora; 01 mesa em aço e tampo em fórmica com três gavetas; 01 mesa para computador e impressora; 01 torquês para
castração de ovinos e caprinos; 01 grosa para aparelhamento de cascos de animais; 01 seringa metálica para administração de medicamentos; 01 alicate para aparação de
cascos; 01 alicate elastrador; 01 alicate mossador, 01 bomba de alta pressão móvel; 01 bebedouro para alunos.
Espaço e instalações físicas: O espaço físico destinado aos animais de médio porte está assim distribuído: i) Área de 5 ha de pastagens e instalações, dividida em 5 piquetes
destinada a criação de ovinos e caprinos, dotada de aprisco elevado, construído em alvenaria e madeira coberto com telhas de cimento amianto e área coberta de 180m2,
dividido em nove baias, sendo destas , duas baias individuais e sete coletivas, todas as baias com piso ripado, providas de bebedouros automáticos, fenil e cochos para
alimento picado e/ou concentrado. O corredor de manejo e circulação tem piso em concreto rústico. O aprisco é provido ainda de sala de ordenha, sala de leite, depósito de
rações local para farmácia, banheiro e 5 currais de manejo e lazer. ii) Área de 24000m 2 destinados a criação de suínos em dois sistemas de criação a saber: um sistema em
confinamento (SISCON), e, um sistema ao ar livre - SISCAL. O SISCON é constituído por um galpão com 522m2 divididos em áreas de reprodução com 2 baias individuais
para cachaços e 8 baias coletivas para matrizes; área de creche com 4 baias para alojamento de leitões desmamados; área de recria com 4 baias e, área de terminação com 4
baias. O SISCON conta ainda com uma maternidade fechada, equipada com 8 gaiolas/celas parideiras elevadas e com sistema de abrigo e aquecimento para os leitões. Todas
as instalações são providas de sistema de canaletas para coleta e escoamento dos dejetos até as fossas de armazenamento. O SISCAL ocupa uma área de 20000m2 dividida da
seguinte maneira; 6 piquetes para matrizes em gestação, 2 piquetes para matrizes na fase de pré-cobrição, 1 piquete para animais de reposição, 6 piquetes para partos, um
piquete pra cachaço e 4 piquetes creche. iii) Área destinada a acomodações de pessoal docente, discente e de apoio composto de salas de aula com capacidade para até 40
alunos em número de duas, escritórios, banheiros e sanitários.
Rebanho: Ovinos: 16 matrizes mestiças santa inês/morada nova, 02 reprodutores da raça santa inês, 06 borregos mestiços e duas borregas também mestiças. Caprinos: 04
matrizes da raça boer, 01 cabrita e 01 cabrito Boer. Suínos: 01 cachaço Pietrain, 01 cachaço Duroc, 02 cachaços Piau, 02 matrizes da raça Duroc, 06 matrizes Pietrain, 14
matrizes hibridas industrial, 06 matrizes da raça Piau e 11 matrizes mestiças Piau/Pietrain, 59 animais em amamentação, 61 animais de creche, 52 animais de recria e 73

animais de acabamento perfazendo um total de 288 animais

Unidade de Produção de Animais de Grande Porte
Responsável: Fabrício Carrião
Telefone 3465 – 1900
email: carriaovet@yahoo.com.br
Objetivos: Contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, propicia aos estudantes a oportunidade de vivenciarem, na prática, todas as atividades de manejo
inerentes à Bovinocultura, Bubalinocultura e Equinocultura. E ainda, a participação em projetos de pesquisa ali desenvolvidos e o acompanhamento do trabalho de gestão
realizado nesta unidade. Atualmente, esta UEP produz em torno de 450 litros de leite diários, objetivando chegar a 1000 litros dia-1 a partir de abril de 2010. O setor de
bovinocultura de corte termina atualmente 50 animais por ano, e pretende alcançar o número de 100 nos próximos anos. O setor de eqüinocultura atende as necessidades da
instituição com relação aos animais de trabalho.
Máquinas e Equipamentos: 01 tanque resfriador com capacidade para 2000 litros; Estábulo, 01 sala de ordenha, com 08 baias com os medidores de leite; 01 brete e 01
tronco para manejo sanitário e reprodutivo; 05 troncos de metal para curso de inseminação; 08 chivas peças utilizadas para auxiliar no curso, pinças de 25 cm; 02 termômetros
digitais; 30 doses de sêmen sexado Holandês malhado de preto e branco; 30 doses de sêmen Girolando; 01 botijão de nitrogênio líquido com capacidade para 20 litros; 01
aplicador universal importado; 01 balança eletrônica para pesagem de animais; 01 carroça.
Espaço e instalações físicas: i) Bovino de leite: 50 ha de pastagens com capim Brachiária brizantha cv. Marandu, divididos em 8 piquetes; 30 ha de pastagens com
Brachiária brizantha cv. Marandu consorciado com Estilosante, divididos em 5 piquetes; 08 ha com Brachiária brizantha, divididos em 04 piquetes, com sistema de irrigação
implantado; 05 ha com cana-de-açúcar para uso como forragem ou silagem; 05 silos de trincheira com capacidade para 200 toneladas silo-1. ii) Bovino de corte: 08 piquetes
com forrageira Brachiaria brizantha cv. Marandu, totalizando 220 ha de pastagem formada, incluindo bebedouros e cochos; 01 piquete de 350 m 2, incluindo 01 brete, 01
tronco, 01 apartador e 04 currais de manejo; 1 curral (s) de 200 m2, com balança eletrônica para pesagem de animais, 2 comedouros e 2 bebedouros. iii) Equinos: 01 piquete
de 8 ha formado com Panicum maximum cv. Mombaça utilizado para os eqüinos; 01 piquete de 2 há formado com Grama Estrela cv. Africana (Cynodon plectostachyius) com
sistema de irrigação implantado, utilizado na alimentação do garanhão.
Rebanho: i) Bovino de leite: 90 vacas da raça Girolando; 01 Touro Holandês; 01 Touro Gir registrado; 20 novilhas Girolando; 20 bezerras Girolando; 15 vacas de descarte
utilizadas nos cursos de inseminação artificial. ii) Bovino de corte: 100 vacas nelore; 04 touros; 50 novilhas; 40 bezerros desmamados; e 30 bezerros ao pé. iii) Cavalos: 01
garanhão Quarto de Milha registrado; 08 éguas 1/2 sangue quarto de milha; 06 potros; 02 cavalos 1/2 sangue castrados utilizados para tração animal.
Unidade de Processamento de Produtos Lácteos
Responsável: Roberto
Telefone 3465 – 1900
Objetivos: Processamento de leite oriundo da ordenha própria da instituição, atualmente em torno de 400 litros/dia-¹, para aulas práticas e industrialização de derivados
lácteos (queijo mussarela, queijo provolone, queijo minas frescal, ricota fresca, iogurte e doce de leite), desde análises do leite até o processamento
Espaço e instalações físicas: Área útil total: em torno de 400 m². As instalações principais compreendem a: Plataforma de recepção; Laboratório; Salas de Fabricação e
Embalagem; Câmaras Frias (03 câmaras – atualmente utilizado apenas 01); Depósitos (almoxarifados – embalagens e ingredientes); Área de Expedição. As instalações de
apoio compreendem a: Sala de Máquinas; Casa de Caldeira; Banheiros (Masculino e Feminino); Vestiário; Sala de Aula.
Máquinas e Equipamentos: I – Laboratório: 01 Geladeira 280 litros; 01 Crioscópio Eletrônico;
- 01 Centrifuga para análise de Gordura (8 butirômetros); 01 Banho Maria sem agitação. II – Plataforma de Recepção: 01 Esteira de roletes; 01 Tanque de recepção; 01
Bomba Sanitária Centrífuga; 01 Tanque de Expansão com equipamento de frio completo (Capacidade 3.000 litros, para resfriamento de leite). III – Sala de Fabricação: 01

Conjunto de Pasteurização Completo (500 litros/h); 01 Empacotadora de Leite (Sacos Plásticos); 01 Centrífuga Desnatadeira (500 litros/h); 01 Tanque de Fabricação
(Capacidade de 500 litros e com camisa de aço carbono em toda parte inferior até a altura de ¼ do tanque); 01 Tacho com camisa de vapor (Capacidade de 100 litros e com
camisa em aço inóx); 01 Tacho com camisa de vapor (Capacidade de 100 litros e com camisa em aço carbono); 01 Batedeira de Manteiga (50 litros); 01 Dosadora Manual (20
litros); 01 Tanque de encolhimento de película (50 litros); 01Tanque de salmoura de fibra de vidro (Capacidade de 200 litros); 02 Mesas com tampo em inóx (01 mesa com
pés de inóx e rodízio e 01 mesa com pés em ferro); 01 Mesa inteira em fibra de vidro; 01 Fogão de 02 bocas semi-industrial; Prateiras em fibra de vidro (8 quadriliches –
8x4=32 prateleiras); IV – Equipamentos Auxiliares: 01 Caldeira à lenha (Capacidade 300 kg vapor/h – flamo tubular vertical); 02 Compressores Freon (01 Bitzer IV e 01
Bitzer III); 03 Forçadores de ar (evaporadores câmaras frias); 01 Compressor de Ar Comprimido; 01 Bebedouro de água.
Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivos: Atender as práticas de ensino técnico e tecnológico, dar apoio aos trabalhos de pesquisa e suporte as atividades de extensão, nas suas diferentes áreas de atuação.
Busca reproduz o ambiente de produção industrial, onde os alunos aprendem na prática os diversos processos produtivos resultantes da utilização da matéria-prima de origem
vegetal. A unidade possibilita a recepção, seleção e classificação das matérias - primas, e seu processamento, permitindo a fabricação de produtos, simulando etapas do
processo industrial.
Espaço e instalações físicas: A unidade, projetada em aproximadamente 200 metros quadrados, conta com câmera frigorífica, ambientes específicos para a recepção, seleção,
classificação e o processamento das matérias-primas de origem vegetal, além de uma sala de aula.
Máquinas e Equipamentos: A unidade conta com 02 freezer tipo horizontal capacidade 420 l; 01 aparelho elétrico eliminador de insetos; 01 tacho pra concentrador de frutas;
01 tanque de 500 litros retangular com serpentina; 01 cozedor tubular para polpas de frutas; 01 tanque com agitador; 01 resfriador tubular horizontal para polpas; 01 tanque
em inox com agitador e bomba; 01 elevador de talisca; 01 esteira de seleção de lavagem; 01 lavador por imersão e borbulhamento; 01 embaladeira automático com termo
datador; 01 tacho basculante em inox; 01 despolpadeira com 2 estágio; 01 câmara fria; 01 fogão industrial de 6 bocas; 01 triturador tipo faca; 02 mesa em aço inox; 01
dosador manual em aço inox; 01 balança eletrônica com capacidade p/ 300 kg; 01 triturador de frutas tipo faca em aço inox; 01 seladoura manual de embalagem; 01 carrinho
inox com rodas em aço inox.

Unidade de Abate e Processamento de Carnes
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivos: Atender as práticas de ensino técnico e tecnológico, dar apoio aos trabalhos de pesquisa e suporte as atividades de extensão, nas suas diferentes áreas de atuação. A
planta de processamento reproduz o ambiente de produção industrial onde os alunos aprendem na prática como lidar com os diversos processos produtivos. Possibilita o abate
e processamento de carne de aves, suínos e bovinos, reproduz toda a linha de produtos industrializados, simulando as etapas de processo industrial.
Espaço e instalações físicas: A unidade, projetada em aproximadamente 250 metros quadrados, conta com câmeras frigoríficas, ambientes específicos para o abate, desossa e
o processamento adequado a bovinos e suínos, além de uma linha específica para o abate de frangos. Todas as unidades educativas de produção do Campus Urutaí possuem
ainda em suas áreas físicas suas respectivas salas de aula.
Máquinas e Equipamentos: A unidade conta com: 04 Bainha para faca em inox; 01Balança eletrônica cap. 15 kg; 02 Balanças eletrônicas cap. 300 kg; 01 Box para

insensibilização de bovinos; 01 Box para lavagem de cabeças para bovinos; 02 Câmaras frias para armazenagem de produtos; 01 Câmara fria para resfriamento de carcaças;
01 Câmara para cozimento e defumagem; 30 Carretilhas para esfola aérea de bovinos e suínos; 01 Carrinho para condução interna de vísceras; 01 Carrinho para massa cap.
200 L; 01 Cocho de sangria para bovinos; 01 Cocho de sangria para suínos; 01 Conjunto de 08 plataformas para operação de abate para bovinos e suínos; 01 Conjunto de
curral de espera com postes em tubo; 01 Conjunto de tubulação para rede de água e vapor; 01 Cortador elétrico para frios; 01 Cutter; 01 Datador de bancada; 01 Dispositivo
mecânico para retirada do animal escaldado; 01 Embutidora cap. 30 kg; 01 Escaldadeira automática com dispositivo injetor de vapor; 01 Escaldador para suínos em inox; 02
Esterilizador para facas e afiador; 05 Esticador de patas para suínos e caprinos; 01 Fogão semi industrial de duas bocas; 02 Freezeres horizontal de duas portas; 01 Guincho
elétrico para elevação de suínos; 01 Guincho elétrico para retirada de couro para bovinos; 01 Guincho elétrico para sangria de bovinos; 01 Guincho elétrico para sangria de
suínos; 01 Injetora de salmoura cap. 80 L; 01 Lavadora de alta pressão; 04 Mesa em aço inox para manipulação; 01 Mesa para abatedouro de aves; 01 Mesa para depenagem
de aves; 01 Mesa para depilagem de suínos; 02 Mesas para seleção de miúdos; 01 Misturador de carne cap. 50kg ; 01 Modelador de hambúrguer manual; 01 Picador de carne;
03 Raspador de pêlos para suínos em inox; 01 Refrigerador doméstico; 01 Seladora a vácuo; 01 Separador de carcaças para bovinos; 01 Serra elétrica para carcaças de suínos;
01 Transportador aéreo para sangria; 01 Trilhamento aéreo não mecanizado para suínos e caprinos; 01 Trilhamento transportador para cabeças; 01 Depenadeira; 01 linha de
sensibilização de aves; Diversos tanques em inox; 01 sala de embalagem dos produtos.

Setor de Mecanização Agrícola
Responsável: José João Peixoto
Telefone 3465 – 1912
email: professorpeixoto@yahoo.com.br
Objetivos: Consiste em um setor de apoio à pesquisa, ao ensino e à produção da Unidade, realizando trabalhos mecanizados desde o preparo do solo, até a colheita da maioria
das culturas agrícolas.
Espaço e instalações físicas: 01 sala ambiente com abrigo para máquinas agrícolas medindo 242 m², 01 posto de combustível medindo 120 m², 01 abrigo para máquinas e
veículos medindo 402,5 m², galpão para máquinas agrícolas 175 m², 01 rampa para lava jato.
Máquinas e Equipamentos: 1 aparelho de DVD, 2 aparelhos de solda elétrica, 1 aparelho de telefone, 1 arado de trator de 4 discos, 1 arado de aiveca, 1 arado terraciador de
16 discos, 1 armário de madeira, 1 arquivo de aço, 1 batedeira de cereais, 1 bebedouro, 1 betoneira, 1 bigorna, 1 bomba de graxa, 1 bomba de maconel, 1 caçamba agrícola, 1
cadeira fixa com estrutura em aço, 1 calibrador automotivo, 1 cama de madeira, 3 carretas agrícolas, 1 carrinho de mão, 39 carteiras escolares, 1 chave inglesa de 15”, 1
circulador de ar, 2 colhedoras de forragem, 1 computador, 2 cultivadores, 1 desenraizador/enleirador, 1 distribuidor de adubo, 1 distribuidor de calcário, 1 distribuidor de
esterco, 2 esmeril, 1 estabilizador de energia, 1 extintor de incêndio, 1 fichário com 20 gavetas, 1 frigobar, 1 furadeira de bancada, 2 furadeiras manuais, 2 grades aradoras, 2
grades niveladoras, 1 guincho hidráulico agrícola, 1 guincho de oficina mecânica, 1 impressora jato de tinta, 3 jogos de chave, 1 lâmina agrícola, 1 macaco hidráulico, 1
macaco tipo garrafa, 2 macacos tipo jacaré, 1 policorte, 4 mesas de aço, 1 mesa de escritório, 1 micro-trator, 1 morça de bancada, 1 pá carregadeira de acoplagem ao trator, 1
perfurador de solo, 1 plataforma transportadora para trator, 1 prensa hidráulica, 2 pulverizadores, 1 quadro com moldura de alumínio, 4 reboques agrícolas (carreta), 1 retrocavadeira de acoplagem ao trator com caçamba, 5 roçadeiras hidráulicas, 1 roçadeira de arrasto, 2 rolos-faca, 1 semeadeira a lanço, 1 semeadeira/adubadeira para plantio
direto, 1 sulcador de 2 linhas, 1 talha manual, 1 televisor em cores 20”, 1 trono fixo, 1 torno de ferreiro, 2 carreta unidade móvel de eletrificação rural, 3 tratores 50 cv, 2
tratores 65 cv, 1 trator 70 cv, 1 trator 86 cv, 1 trator 140 cv, 2 ventiladores de teto e 1 vídeo cassete.
Setor de transporte apresenta ainda: 1 Pickup Toyota de carroceria em madeira, 1 Pickup Chevrolet D-20, 1 pickup ford ranger, 1 pickup nissan de cabine dupla, 1 ônibus VW
(48 lugares) , 1 ônibus Mercedes benz (52 lugares), 1 microônibus Agrale (26 lugares), 1 caminhão VW, 1 kombi, 1 veículo de passeio Renault Clio, 1 VW parati, 1 Fiat
Linea.
Setor de Produção dispõe ainda de: 01 Galpão depósito de 12,5 metros x 25 metros com sala de escritório de 06 metros x 04 metros e banheiro, além de ferramentas diversas
para atender o setor de culturas anuais e perenes.

Setor de Olericultura
Responsável: Wagner Mendes
Telefone 3465 – 1900
Objetivos: Produção de diversas espécies oleráceas dos diferentes grupos; hortaliças fruto, hortaliças herbáceas e hortaliças tuberosas, com a finalidade de promover
pesquisas e/ou atividades práticas complementando as aulas teóricas para os alunos dos cursos técnicos e superiores. A produção é destinada ao abastecimento interno, por
meio do refeitório e da UPFH (Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças), o excedente é comercializado no posto de vendas.
Espaço e instalações físicas: O setor possui área de aproximadamente 25.000 m2 onde estão instaladas uma sala de aula com 56 m2, um dormitório com banheiro de 28 m2 ,
uma sala para escritório com dois banheiros de 39 m2 , um deposito para armazenamento de insumos e ferramentas de 17 m 2 , uma área coberta com um tanque para lavagem
dos produtos de 10 m2 . Possui cinco casas de vegetação modelo em arco, estrutura de metal, coberta com agrofilme e telado nas laterais, sendo uma sementeira para formação
de mudas com 82 m2, uma com sistema de hidroponia com 120 m2 e três casas de vegetação com sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento, medindo 210m2
cada. No campo, área irrigada com sistema de aspersão convencional de 5000 m2.
Máquinas e Equipamentos: 01 Mini trator tobata Yanmar tc 11 com enxada rotativa; 01 Trator Ursus 4512 modelo CT, com enxada rotativa, canteirador, grade niveladora,
roçadeira e arado de disco.
Setor de Minhocultura
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivo: Produção de húmus, fertilizante orgânico economicamente viável, para consumo interno nas diversas Unidades de Produção e comercializado através do posto de
vendas do Instituto. O setor é utilizado para aulas práticas.
Espaço e instalações físicas: Apresenta estrutura física compreendida por 14 canteiros de 2,5 x 1 x 0,5 m, 01 depósito para ferramentas de 7 m2 ambos sob galpão coberto
medindo 102 m2.
Máquinas e Equipamentos: 01 Conjunto de Peneira elétrica.
Setor de Fruticultura
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivo: Executar projetos pedagógicos e de produção, assim como desenvolver atividades de pesquisa e extensão.
Espaço e instalações físicas: 6 ha - de área não contínua, ou seja, estão em mais de uma unidade educativa de produção. Consta de um viveiro de 8 x 8m com sombrite e 8 x
8m telado.
Principais Equipamentos: Um sistema de irrigação por microasperção composto de moto bomba, filtro, caixa d' água.
Espécies cultivadas: Banana – 1,5 ha com 2.500 touceiras – sequeiro; Laranja – 0,65 ha com 180 plantas - irrigadas por microasperção; Figo – 0,12 ha com 30 plantas irrigadas por microasperção; Manga – 0,2 ha com 25 plantas - irrigadas por gotejamento; Goiaba – 0,2 ha com 40 plantas - irrigadas por gotejamento; Maracujá – 0,2 ha com
100 plantas - irrigadas por gotejamento; Acerola – 0,03 ha com 25 plantas - irrigadas por microasperção; Mamão - 0,1 ha com 125 plantas - irrigadas por gotejamento;
Eucalipto – 3 ha 10.000 plantas – sequeiro.

Setor de Culturas Anuais
Responsável: Ana Paula Pelosi
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivo: Executar projetos pedagógicos e de produção, assim como desenvolver atividades de pesquisa e extensão.
Espaço e instalações físicas: apresenta área de 50 a 60 hectares, sendo 18 há sob pivô-central.
Principais Equipamentos: Um sistema de irrigação por tipo Pivô-Central, tratores, plantadeiras, semeadouras, arados, grades, pulverizadores, etc.
Fábrica de Ração
Responsável: Jair Dias Monteiro
Telefone 3465 – 1916
email: fazenda.urt@ifgoiano.edu.br
Objetivos: produzir concentrados energéticos e protéicos, específicos para as diferentes espécies de animais criados no IF Goiano Campus Urutaí, a partir de diferentes
matérias-primas.
Espaço e instalações físicas: prédio de alvenaria com 75 m2 de área útil, pé direito de 4 m, cobertura de telhas de barro, paredes com telas posicionadas a 4 metros de altura
para aeração e iluminação direta, tulha de alvenaria com capacidade de 1 tonelada, porta retrátil de carregamento e descarregamentoe e fosso para armazenagem de
ingredientes (silos).
Máquinas e Equipamentos: balança de contra-peso para até 200 kg, limpador/selecionador, moedor elétrico, balança acoplada ao misturador com capacidade para até 500
kg, misturador vertical para até 500 kg, misturador de microingredientes tipo Y, 2 (dois) silos de armazenagem em chapas galvanizadas com capacidade de 30 ton cada,
sistema de transferência de ingredientes com chopins e elevadores. Apresenta uma capacidade operacional de 1,0 ton h-1.

Informações gerais dos Programas de Extensão e Convênios com outras Instituições Públicas ou Privadas dos Câmpus do IF
Goiano: Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí.
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Horária
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(62) 3307-7100

Programa Mulheres Mil

Aperfeiçoamento
Boas práticas e
profissional continuado,
processamento de
voltado à capacitação de
alimentos. Período:
mulheres
de
baixa
2011-2012.
vulnerabilidade social.

Jussara Maysa Silva Campos
170h

100
Cláudia Correia da Silva

Ramal: 7144
jussara.maysa@gmail.com;jussara.camp
os@ifgoiano.edu.br;claudiacs_@hotmail
.com
(62) 3307-7100

Programa Mulheres Mil

Programa Mulheres Mil

Aperfeiçoamento
profissional continuado,
voltado à capacitação de
mulheres
de
baixa
vulnerabilidade social.

Cuidadoras da
saúde. Período:
2012-2013.

Aperfeiçoamento
profissional continuado,
voltado à capacitação de
mulheres
de
baixa
vulnerabilidade social.

Confeccionista
industrial
Período: 20122013.

Jussara Maysa Silva Campos
170h

25
Cláudia Correia da Silva

Ramal: 7144
jussara.maysa@gmail.com;jussara.camp
os@ifgoiano.edu.br;claudiacs_@hotmail
.com
(62) 3307-7100

Jussara Maysa Silva Campos
170h
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Cláudia Correia da Silva

Ramal: 7144
jussara.maysa@gmail.com;jussara.camp
os@ifgoiano.edu.br;claudiacs_@hotmail
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Boas práticas e
processamento de
alimentos.
Subáreas:
Aperfeiçoamento
Panificação,
profissional continuado,
Confeitaria,
voltado à capacitação de
Alimentação
mulheres
de
baixa
hospitalar e
vulnerabilidade social.
vendedores
ambulantes.
Período: 20122013.
Expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de
Auxiliar de
cursos
técnicos
e
Fiscalização
profissionais de nível
Ambiental.
médio e de cursos de
formação
inicial
e Eixo: Ambiente,
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para Saúde e Segurança
estudantes e trabalhadores
Expandir, interiorizar e
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e
profissionais de nível
médio e de cursos de
formação
inicial
e
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para
estudantes e trabalhadores
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(62) 3307-7100
Jussara Maysa Silva Campos
170h

50
Cláudia Correia da Silva

Ramal: 7144
jussara.maysa@gmail.com;jussara.camp
os@ifgoiano.edu.br;claudiacs_@hotmail
.com

(62) 3307-7100
160h

35

Denise Francisca de Sousa

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

Inseminador
Artificial

(62) 3307-7100
180h

30

Denise Francisca de Sousa

Eixo: Recursos
Naturais

Expandir, interiorizar e Programador Web.
democratizar a oferta de

Telefone/E-mail
.com

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

200h

25

Denise Francisca de Sousa

(62) 3307-7100
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cursos
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e
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para
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Expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de
Montagem e
cursos
técnicos
e Manutenção de
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Computadores.
médio e de cursos de
formação
inicial
e Eixo: Informação e
continuada
para
Comunicação.
estudantes e trabalhadores
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RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

Telefone/E-mail
Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

(62) 3307-7100
160h

20

Denise Francisca de Sousa

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

Auxiliar
Administrativo.

PRONATEC

Expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de
cursos
técnicos
e
profissionais de nível
médio e de cursos de
formação
inicial
e
continuada
para
estudantes e trabalhadores

Eixo: Gestão e
Negócios

(62) 3307-7100
160h

55

Denise Francisca de Sousa

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br
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PRONATEC

Expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de
cursos
técnicos
e
profissionais de nível
médio e de cursos de
formação
inicial
e
continuada
para
estudantes e trabalhadores

Informações dos Programas

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

(62) 3307-7100

Inglês Básico.
Eixo: Apoio
Educacional

Telefone/E-mail

200h

30

Denise Francisca de Sousa

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

Desenhista da
Construção Civil.
Eixo: Infraestrutura

PRONATEC

PRONATEC

Expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de
cursos
técnicos
e
profissionais de nível
médio e de cursos de
formação
inicial
e
continuada
para
estudantes e trabalhadores

Expandir, interiorizar e

(62) 3307-7100
200h

60

Denise Francisca de Sousa

Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

Salgadeiro.

200h

40

Denise Francisca de Sousa

(62) 3307-7100

NOME DOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

Equoterapia

Trilhas Ecológicas

DESCRIÇÃO
SUSCINTA DOS
democratizar
a oferta de
PROGRAMAS
cursos
técnicos
e
profissionais de nível
médio e de cursos de
formação
inicial
e
continuada
para
estudantes e trabalhadores
Termo
de
Mútua
Cooperação
Técnica
entre a EAFCe e a
Prefeitura Municipal de
Ceres, com vistas ao
desenvolvimento
de
atividades relacionadas ao
Centro
de
EQUOTERAPIA
de
Ceres, em funcionamento
nas dependências da
EAFCE/IF Goiano –
Câmpus
Ceres,
via
disponibilização
de
profissionais das áreas de
saúde, educação e apoio
voltadas
para
o
atendimento de pessoas
com
necessidades
específicas.
Vigência:
02/02/2009 a 02/02/2013.

Informações dos Programas
Eixo:
Hospitalidade e
Lazer

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

Telefone/E-mail
Ramal: 7115
denise.sousa@ifgoiano.edu.br

O Projeto de Extensão – Equoterapia,
desenvolvido em parceria com a Prefeitura
de Ceres, visa atender pessoas com
deficiência e/ou com necessidades
especiais da cidade de Ceres e do Vale de
São Patrício. Em 2012 a Equoterapia
atende
de
forma
contínua,
aproximadamente, 40 portadores de
necessidades especiais.

Severina Maria dos Santos

O projeto das trilhas ecológicas é
desenvolvido na instituição desde 2006
trabalhando conscientização e educação
ambiental com alunos das escolas da
região, por meio de palestras, caminhadas
orientadas e contemplação das belezas

Maria do Socorro Viana do
Nascimento
Denise Francisca de Sousa
Marcelo José de Almeida

(62) 3307-7100, ramal 7143.
E-mail:

severina.santos@ifgoiano.edu.br
ciec.ce@ifgoiano.edu.br

(62) 3307-7100, ramal 7115.
E-mail:

socorro.viana@ifgoaino.edu.br
ciec.ce@ifgoiano.edu.br

NOME DOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

DESCRIÇÃO
SUSCINTA DOS
PROGRAMAS

Informações dos Programas
naturais e das paisagens às margens do
Rio Verde. Em 2011, as visitas foram
monitoradas pelos alunos do Curso
Técnico em Meio Ambiente, sob
supervisão do professor Wagner Abadio de
Freitas, obtendo os seguintes índices: 32
trilhas realizadas; 29 instituições de ensino
atendidas; aproximadamente 1152 pessoas
beneficiadas. Em 2012, o projeto está
sendo coordenado pela Prof. MSc. Maria
do Socorro Viana do Nascimento e
atendeu
até
o
momento,
aproximadamente, 19 instituições.

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

Telefone/E-mail

CÂMPUS CERES
Convênios

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS CONVÊNIOS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELA
COORDENAÇÃO DOS
CONVÊNIOS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELO GERENCIALMENTO DOS
CONVÊNIOS

Associação dos Agentes Ambientais
Voluntários e de Assistência aos órgãos de
Segurança do Consumidor de Uruaçu –
AAVU (ECOCU)

Estágio – Meio Ambiente - Uruaçu/GO

Wemberson Mateus Ribeiro

(62) 8539-8900
ong_dma_cps_go@hotmail.com

Associação dos Granjeiros Integrados do
Estado de Goiás - Agigo

Estágio - Associação de Produtores (Suinocultura)
– Rio Verde/GO

Iuri Pinheiro Machado

(64) 3622-6284
agigo@agigo.com.br

Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp

Estágio – Administração - Ceres/GO

Jonas Borges

NOME DOS CONVÊNIOS COM
OUTRAS INSTITUIÇÕES

(62) 3323-1841

adm@chesp.com.br;

sirlei@chesp.com.br
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa Arros e Feijão

Estágio – Agricultura – Santo Antônio de
Goiás/GO

Pedro Luiz O. de A. Machado

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa Hortaliças

Estágio – Agricultura Orgânica – Brasília/DF

Celso Luiz Moretti

Empresa de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado
de Goiás – EMATER

Estágio – Assistência Técnica e Extensão Rural Goiânia/GO

Luiz Humberto de Oliveira
Guimarães

Fazenda Conforto

Estágio – Bovinocultura de Corte – Nova
Crixas/GO

Alexandre Funari Negrão

Fazenda São Pedro

Estágio – Bovinocultura de Corte e AgriculturaPorangatu/GO

José Leão de Pádua Júnior

Geranium Ltda ME

Estágio – Agricultura Orgânica - Taguatinga/DF

Marcelino Barberato

(61) 3358-1497 / 8484-4060 / 3351-1031
sitiogeranium@gmail.com

Estágio – Agricultura Orgânica e Meio Ambiente Pirenópolis/GO

Amanda Nocchi Rockett

(62) 3331-2111
estagio@ecocentro.org

Integra Assessoria Técnica Ambiental Ltda

Estágio – Topografia - Jaraguá/GO

Orlando Lopes Siqueira

João Batista de Almeida Seringueira

Estágio – Plantio de Seringueira – Nova
Glória/GO

João Batista de Almeida

(62) 9688.5220/9170-2990
joaoseringueira@hotmail.com/agropecuariaj
oaoseringueira@bol.com.br

Lucivel Veículos e Peças Ltda

Estágio – Administração - Ceres/GO

Luciano Junior Pinto

(62) 3307-3030
rh@lucivel.com.br

Sitio Alegria

Estágio – Agricultura Orgânica – Brasília/DF

Jorge Artur F.C. De Oliveira

(61) 3347-6913 / 8101-2406 / 8102-7447 /
8467-1927
sitioalegria@terra.com.br

Instituto de Permacultura e Ecovilas do
Cerrado – IPEC

(62) 3533-2110 / 3533-2226
jeova@cnpaf.embrapa.br
(61) 3385-9110

Camila.camilalucena@emater.go.gov.br
(62) 3307-1296

(62) 3385-3141 / 9673-3045 / 3385-3461
fazendaconforto@uol.com.br
3367-1832 / 9653-8530
brangusjleao@uol.com.br;
josedepaulaleao@hotmail.com

(62) 9969-5787

Estágio – Administração – Campo Grande/MS
Universidade Anhanguera - Uniderp

Valdinéia Garcia da Silva

(62) 3307-1400
larespiritaceres@hotmail.com

Aretuza Alves Marcório

(62) 3521-1011/3521-1656
perciliobrasil@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás - UFG

Estágio – Agricultura e Zootecnia - Goiânia/GO

Usina Vale Verde Empreendimentos
Agrícolas Ltda

Estágio – Agricultura (cana-de-açúcar) Itapaci/GO

Antônio Josias da Silva

Weisul Agrícola Ltada

Estágio – Agricultura - Itajaí/SC

Rodrigo Alexandre Ruschel

Winner Confecções

Estágio – Administração - Ceres/GO

Sheila Gomes Neves Marques

(62) 3361-7708/3361-7700
mcrerci@uit.grupofarias.com.br

(47) 3241-9042

Lilian@weisul.com.br
(62) 3307-1533
winnerceres@hotmail.com

CÂMPUS IPORÁ
Programas de Extensão
NOME DOS
PROGRAMAS
DE EXTENSÃO

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
PROGRAMAS

PRONATEC

Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) criado pelo Governo
Federal, em 2011, com o objetivo
de ampliar a oferta de cursos de
educação profissional técnica de
nível médio e de cursos de

NOME/CARGA
HORÁRIA/QUANTIDADE DE
VAGAS DOS CURSOS
OFERECIDOS PELOS
PROGRAMAS
1 – Auxiliar administrativo: Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 60 (duas turmas)
2 – Auxiliar de confeitaria: Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
3 – Auxiliar de fiscalização ambiental:

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

Kennedy de Araújo Barbosa
José Geraldo Soares

CONTATOS DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

kennedy.barbosa@ifgoiano.ed
u.br 64-3674-0400
jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

formação inicial e continuada ou
qualificação profissional presencial
e a distância

MULHERES
MIL

Instituído pela Portaria No 1.015,
DE 21 DE JULHO DE 2011, o
Programa Nacional Mulheres Mil Educação,
Cidadania
e

Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
4 – Auxiliar de técnico em agropecuária:
Iporá - GO
Carga horária: 200 horas
Vagas: 30
5 – Merendeira: Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
6 – Montagem e manutenção de
computadores: Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 20
7 – Operador de computador: Iporá GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
8 – Promotor de vendas: Iporá - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
9 - Montagem e manutenção de
computadores: Aragarças - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 30
10 – Merendeira: Aragarças - GO
Carga horária: 160 horas
Vagas: 60 (duas turmas)
1 – Curso básico de qualificação
profissional
em
manipulação
de
alimentos – Doces e desidratados.
Carga horária: 160 horas

Jaqueline Ribeiro de
Rezende

jaqueline.rezende@ifgoiano.e
du.br

José Geraldo Soares

64-3674-0400

Desenvolvimento Sustentável – está
inserido no Plano Brasil sem
Miséria e integra um conjunto de
ações que consolidam as políticas
públicas
e
diretrizes
governamentais
de
inclusão
educacional, social e produtiva de
mulheres
em
situação
de
vulnerabilidade.
O
Programa
Mulheres Mil tem como objetivo
oferecer as bases de uma política
social de inclusão e gênero,
mulheres
em
situação
de
vulnerabilidade social têm acesso à
educação profissional, ao emprego
e renda. Os projetos locais são
ordenados de acordo com as
necessidades da comunidade e
segundo a vocação econômica
regional.

TRANSISTGO

Transferência de tecnologia em
sistemas de produção agrícola
sustentável.
Implantação de experimentos nas
áreas de fruticultura, olericultura e
integração lavoura, pecuária e
floresta para realização de dia de

Vagas: 50 (duas turmas)
2 - Curso básico de qualificação
profissional
em
manipulação
de
alimentos – Panificação.
Carga horária: 160 horas
Vagas: 25
3 - Curso básico de qualificação
profissional em Hortas caseiras e
viveiros.
Carga horária: 160 horas
Vagas: 25
4 - Curso básico de qualificação
profissional
em
manipulação
de
alimentos – Panificação.
Carga horária: 200 horas
Vagas: 35 (duas turmas).
5 - Curso básico de qualificação
profissional em Exploração econômica
de frutos do cerrado.
Carga horária: 200 horas
Vagas: 15
6 - Curso básico de qualificação
profissional em Artesanatos.
Carga horária: 160 horas
Vagas: 50

1 – Dia de campo
Carga horária: 8 horas
Vagas: 250

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

José Geraldo Soares

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

Lamartine Nogueira
Gonzaga

lngonzaga@bol.com.br
64-3674-0400

campo, na fazenda escola do
Instituto Federal Goiano – Câmpus
Iporá.

CÂMPUS IPORÁ
Convênios
NOME DOS CONVÊNIOS
COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES

EMATER - GO

EMBRAPA

SECRETARIA ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPORÁ

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
CONVÊNIOS
O convênio tem por objetivo proporcionar aos
estudantes, do IF Goiano, oportunidade de
realização de estágio curricular obrigatório.
O convênio tem por objetivo proporcionar aos
estudantes, do IF Goiano, oportunidade de
realização de estágio curricular obrigatório.
O convênio tem por objetivo proporcionar aos
estudantes dos cursos de Licenciatura oferecidos
pelo IF Goiano, oportunidade de realização de
estágio curricular obrigatório em escolas
públicas estaduais.
Implementação de parque municipal ecológico
de Iporá, com possibilidade de atender aulas
práticas e realização de estágios.

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELA
COORDENAÇÃO DOS
CONVÊNIOS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELO
GERENCIALMENTO DOS CONVÊNIOS

José Geraldo Soares

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

José Geraldo Soares

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

José Geraldo Soares

José Geraldo Soares

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

jose.geraldo@ifgoiano.edu.br
64-3674-0400

CÂMPUS MORRINHOS
Programas de Extensão
NOME DOS PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

DESCRIÇÃO
SUSCINTA DOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

PRONATEC

São 73 cursos
instalados em 7
cidades beneficiando
1765 alunos com
formação técnica de
Qualidade na
modalidade FIC.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE
OS CURSOS OFERECIDOS
PELOS PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

CONTATOS DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

marcia.guimaraes@ifgoian
o.edu br
Todos os 73 cursos são de 30 vagas
cada.Os cursos variam de 160 horas a
320 horas.

Marcia Franchini Garcia
Moreno GuimarãesCoordenadora Adjunta.

(64) 3413-7918
comercial
(64) 3413 3536
Residencial
(64) 9607 8195

CÂMPUS MORRINHOS
Convênios
NOME DOS
CONVÊNIOS COM
OUTRAS
INSTITUIÇÕES

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS CONVÊNIOS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELA
COORDENAÇÃO DOS
CONVÊNIOS

Secretaria Municipal de
Morrinhos

O convênio busca proporcionar aos acadêmicos dos
cursos de Licenciatura do câmpus Morrinhos
oportunidade de realização de estágio curricular
obrigatório.

Lísia Sousa Neiva Ribeiro

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELO
GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS

64 3413-7918

lisia.neiva@ifgoiano.edu.br

Caramuru

O convênio objetiva a viabilização de vagas estágio por
parte da concedente aos estudantes dos cursos técnicos
e superiores ofertados pela Instituição de Ensino.

Lísia Sousa Neiva Ribeiro

64 3413-7918
lisia.neiva@ifgoiano.edu.br

Complem

O convênio objetiva a viabilização de vagas de estágio
por parte da concedente aos alunos do curso técnico em
Alimentos e aos do curso superior de Tecnologia em
Alimentos

Lísia Sousa Neiva Ribeiro

64 3413-7918
lisia.neiva@ifgoiano.edu.br

CÂMPUS RIO VERDE
Programas de Extensão

NOME DOS PROGRAMAS
DE EXTENSÃO

Mulheres Mil

PRONATEC

Bom de Bola, Bom de Nota

Agricultura Familiar da Região

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS
PROGRAMAS DE EXTENSÃO

O Programa Mulheres Mil tem como
objetivo oferecer as bases de uma política
social de inclusão e gênero, mulheres em
situação de vulnerabilidade social têm
acesso à educação profissional, ao
emprego e renda. Os projetos locais são
ordenados de acordo com as necessidades
da comunidade e segundo a vocação
econômica regional.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC) foi
criado pelo Governo Federal, em 2011,
com o objetivo de ampliar a oferta de
cursos de educação profissional e
tecnológica.
O projeto Bom de Nota, Bom de Bola tem
como
objetivos
estimular
o
desenvolvimento escolar de crianças e
adolescentes através de práticas esportivas,
culturais,
artísticas
e atividades
complementares, visando o contínuo
processo de aprendizagem e evolução das
crianças e adolescentes, contribuindo com
a saúde, desenvolvimento físico, social e
cognitivo, além da
redução dos
índices de violência
e
uso
indevido de drogas.
A agricultura familiar, constituída por

INFORMAÇÕES GERAIS
DOS CURSOS OFERECIDOS
PELOS PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

CONTATOS DOS
RESPONSÁVEIS
PELOS PROGRAMAS
DE EXTENSÃO

Diretoria de Extensão(DIREX)
200 hs
Aulas ás terças e quartas

Sandra Mara Lemes de Oliveira
(sandra_birol@hotmail.com)

3620-5620

Tcherena Amorin Brasil
(tabnut2001@yahoo.com.br)

Ìnicio 17/09/2012 até Dez .2014

José Wéselli de Sá Andrade
(weselli@ibest.com.br) e

3620-5620

Diretoria de Extensão(DIREX)

Ìnicio 2007 ,
atividades segunda e quarta
.horário: 13:00 ás 16:00 hs e terça
e quinta 07:00 ás 10:00 hs

Inicio 2010, CH 04 horas /semana

José Oliveira da Silva
3620-5620
Diretoria de Extensão(DIREX)

Diretoria de Extensão

3620-5620

do Cabeleira Alta APROVALE – Sr. KEILER

Integração Lavoura e Pecuária

PRONERA

Horta Escolar

NAIF – Núcleo de Artes do
Instituto Federal

pequenos e médios produtores, representa
a imensa maioria de produtores rurais no
Brasil. Contudo, depende de tecnologia e
condições
político-institucionais,
representadas por acesso a crédito,
informações organizadas, canais de
comercialização, transporte, energia, entre
outros. E nesse sentido que o IFGoaino
contribui e incentiva a agricultura familiar.
A integração lavoura-pecuária consiste de
diferentes sistemas produtivos de grãos,
fibras, madeira, carne, leite e agroenergia,
implantados na
mesma área, em consórcio, em rotação ou
em sucessão.
O Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (PRONERA), do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), tem a missão
de ampliar os níveis de escolarização
formal dos trabalhadores rurais assentados.
Atua como instrumento de democratização
do conhecimento no campo, ao propor e
apoiar projetos de educação que utilizam
metodologias
voltadas
para
o
desenvolvimento das áreas de reforma
agrária.
O Projeto Horta Escolar foi concebido com
a finalidade de intervir na cultura alimentar
e nutricional dos estudantes, incorporando
a alimentação nutritiva, saudável e
ambientalmente sustentável como eixo
gerador da prática pedagógica.
O Núcleo de Artes do Instituto Federal
Goiano - Câmpus Rio Verde – NAIF - é
composto de servidores e estudantes e tem

e
Prof. Lucivaldo

Inicio 2012 até 2016

Diretoria de Extensão;
Adriano Perin
(perinrj@yahoo.com.br)

Projeto aprovado( Formação de
100 técnicos em agropecuária no
Estado de Goiás e previsão de
inicio para primeiro semestre de
2013

Profa. Rosenildes
e
Diretoria de Extensãõ

Inicio 2010

Diretoria de Extensão;
Prof. Rosenildes;
Tecnico em Agropecuária
Sebastião Marques

3620-5620

3620-5620

3620-5620

Diretoria de Extensão;
Ínicio 2012

3620-5620
Aline Gobbi Dutra

COOPAF

Projeto “Transferência de
Tecnologias em Sistemas de
Produção Agrícola
Sustentáveis”-Parceria com a
Embrapa,Emater, Cooperativa
da agricultura Familiar de
sudoeste Goiano
Agenda ambiental da
administração pública

Projeto Equoterapia

como objetivo desenvolver peças de teatro,
números de dança e apresentações
musicais, contribuindo com a formação
artística e desenvolvimento cultural.
Em parceria com o IFGoiano – Câmpus
Rio Verde – GO, a Cooperativa Mista dos
Agricultores
Familiares,
Economia
Solidária e Produção Agroecológica de Rio
Verde e Região (COOPAF) visa beneficiar
as famílias de assentados da região, com a
oferta de cursos de qualificação aos
trabalhadores rurais.

O projeto visa à transferência de
tecnologias voltadas ao fortalecimento da
agricultura familiar, contribuindo e
incentivando as boas práticas agronômicas.
O projeto visa a concientização ambiental
da comunidade interna
(alunos e
servidores) do IFGoiano-Cãmpus Rio
verde
O projeto visa o tratamento de pacientes da
comunidade interna (servidores e alunos) e
comunidade externa , que se baseia em um
método técnico -científico que utiliza o
cavalo como instrumento terapêutico para
fins de saúde, educação e lazer.

(alinegobbi_js@yahoo.com.br)

Início 2011

Diretoria de extensão

3620-5620

Diretoria de Extensão;
Prof. Adriano Perin
Inicio 2010 até 2013

(perinrj@yahoo.com.br);
prof. João das Graças ;

3620-5620

Início julho 2012

Elma Vieira;Ney
Jurcélio,Diva,Ada

3620-5652

Inicio 2007

Servidora Acácia Gonçalves
Ferreira Leal;
Diretoria de Extensão

3620-5620

CÂMPUS URUTAÍ
Programas de Extensão

NOME DOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

Programa Nacional
de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego
- PRONATEC

Mulheres Mil

DESCRIÇÃO SUSCINTA
DOS PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

Programa criado pelo Governo
Federal, em 2011, com o
objetivo de ampliar a oferta de
cursos
de
educação
profissional e tecnológica no
país

Programa do governo que
integra o Plano Brasil Sem
Miséria, para mulheres de 18
anos acima, com objetivo de
promover
a
qualificação
técnica de mulheres em
vulnerabilidade social, a partir
dos conhecimentos adquiridos
por essas no decorrer da vida,
favorecendo a sua inserção no
mundo
de
trabalho
e

NOME/CARGA HORÁRIA/QUANTIDADE DE VAGAS DOS
CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS DE
EXTENSÃO
AGRICULTOR FAMILIAR- 160h – 30 vagas
AGRICULTOR ORGÂNICO- 160h – 30 vagas
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 160h – 100 vagas
AUXILIAR DE WEB DESIGNER- 160h – 25 vagas
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS- 160h – 25 vagas
MONTAGEM E MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES- 160h
– 60 vagas
OPERADOR DE COMPUTADORES- 160h – 100 vagas
PREPARADOR DE DERIVADOS DO LEITE- 160h – 20 vagas
VENDEDOR- 160h – 20 vagas
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL160h – 30 vagas
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL- 160h – 30
vagas
Processamento e Boas Práticas de Alimentos – Laticínios e
Carnes.
Carga horária: 160h
Número de participantes: 35
Processamento de Frutas e Hortaliças.
Carga horária: 160h
Número de participantes: 35
Frutíferas e Nativas do Cerrado: Produção de Mudas,
conservação e processamento.

NOME
COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS
PELOS
PROGRAMAS DE
EXTENSÃO

Eduardo de Faria
Viana

CONTATOS DOS
RESPONSÁVEIS
PELOS PROGRAMAS
DE EXTENSÃO

equipepronatec.uruta
i@gmail.com
eduardoviana.cefetur
utai@gmail.com
(64) 3465-1977


Maria Aparecida de
Oliveira Rosa e
Luci Rodrigues
Silva

3465-1970

maorosa@ibest.com.
br
lucicefet@gmail.co
m

Programa de
Aperfeiçoamento
para Professores de
Matemática

Agroecologia e
Sistemas Orgânicos
(Núcleo de Estudo e
Pesquisa em
Agroecologia NEPA)

proporcionando autonomia e
geração de renda
Programa em parceria com o
IMPA
–
Instituto
de
Matemática Pura e Aplicada,
no qual ocorre semestralmente,
sempre nos meses de janeiro e
julho, um treinamento em
áreas
específicas
de
conhecimento de Matemática,
visando maior qualificação e
aperfeiçoamento
de
professores de Matemática da
Rede pública e alunos de
Licenciatura.
Um
projeto
em
parceria da instituição com a
Prefeitura de Urutaí e EmaterGO, além do apoio do
MEC/SETEC, MCT e MAPA.
O foco principal do projeto é o
incentivo para a produção e
comercialização de alimentos
orgânicos

Carga horária: 160h
Número de participantes: 30

Aperfeiçoamento para Professores de Matemática – 40 horas – 30
vagas/semestre

Jucelino Cardoso
Marciano dos
Santos/
Coordenação do
Curso de
Licenciatura em
Matemática

O projeto já se desenvolve há 3 anos, sendo realizadas
atividades como Dia de Campo, condução de hortaliças, projetos
de pesquisa e assistência técnica à pequenos produtores

Milton Sérgio
Dornelles



3465-1909

(64) 3465-1974

msdornelles@yahoo.
com.br

CÂMPUS URUTAÍ
Convênios
NOME DOS CONVÊNIOS COM
OUTRAS INSTITUIÇÕES

DESCRIÇÃO
SUSCINTA DOS
CONVÊNIOS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELA
COORDENAÇÃO DOS CONVÊNIOS

Convênio de concessão de estágios entre a
COMPLEM e o Câmpus Urutaí

Estágios e visitas técnicas

Walter da Costa Mendes

Termo de Cooperação entre o IEL e o
Câmpus Urutaí

Estágios e emprego

Walter da Costa Mendes

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELO
GERENCIALMENTO DOS CONVÊNIOS
(64) 3465-1970

mendeswalter2@gmail.com


3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
Termo de Cooperação entre a UEG e o
Câmpus Urutaí

Estágios, cursos e visita
técnica

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre a
Escola Agrotécnica de Ceres e o Câmpus
Urutaí

Estágios

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre a
SLC Agrícola e o Câmpus Urutaí

Estágios e emprego

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre o
CEFET- Bambuí e o Câmpus Urutaí

Estágios

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre a
Fagundes Construção e Mineração e o
Câmpus Urutaí

Estágios e emprego

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre a
Epamig e o Câmpus Urutaí

Estágios e emprego

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre o
Grupo Maeda e o Câmpus Urutaí

Estágios e emprego

Walter da Costa Mendes

Convênio de concessão de estágios entre a
Universidade Federal de Goiás e o Câmpus
Urutaí

Estágios

Walter da Costa Mendes

Termo de convênio entre a Emater-GO e o
Câmpus Urutaí

Estágios, Projetos, cursos
e palestras

Walter da Costa Mendes

Convênio de Cooperação Mútua entre a
Secretaria de Estado da Educação de Goiás e
o Câmpus Urutaí

Estágios

Walter da Costa Mendes

Convênio de Cooperação Técnica entre a
Embrapa Cerrados e o Câmpus Urutaí

Estágios, Projetos, cursos
e palestras

Walter da Costa Mendes

(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com
(64) 3465 1970

mendeswalter2@gmail.com

Informações gerais (nome do curso, ementa, tempo de duração, nome do coordenador e seus contatos) dos Cursos de pósgraduação, laboratórios de pesquisa/inovação e os programas de apoio à pesquisa/inovação dos Câmpus do IF Goiano: Ceres, Iporá,
Morrinhos, Rio Verde e Urutaí.
CÂMPUS CERES
Laboratórios de Pesquisa/Inovação

NOME DOS LABORATÓRIOS DE
PESQUISA/INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS

Laboratório de Sementes

Secagem de sementes, análsie de
germinação de sementes e teste de vigor.

Luís Sérgio Rodrigues Vale

Laboratório de bovinocultura

Nutrição e alimentação animal:
Teste
de
alimentos
concentrados
(energéticos e protéicos) e volumosos no
controle leiteiro e composição do leite
(ainda não realiza análise química aqui,
terceirizado).
Teste de águas residuárias de estábulo de
bovinos de leite na produção de
pastagens.

Alan Soares Machado

Laboratório de fruticultura

Pós-colheita: Pesagem de frutos,
pesagem de outras partes de planta,
matéria seca, medição de grau brix.

Luís Sérgio Rodrigues Vale

Laboratório de avicultura
Laboratório de Ovinocultura

Nutrição: Teste de enzimas na nutrição
de aves de postura sobre o seu
desempenho zootécnico.
Nutrição e alimentação:

RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
62-3307 7100

luissergiovale@hotmail.com,
luis.vale@ifgoiano.edu.br

62-3307 7100
E-mail: Alan.machado@ifgoiano.edu.br

62-3307 7100

luissergiovale@hotmail.com,
luis.vale@ifgoiano.edu.br

Paulo Ricardo de Sá Costa Leite

62-3307 7100
Paulo.ricardo@ifgoiano.edu.br

Marcelo Marcondes de Godoy

62-3307 7100

Pesquisa - Teste de fontes de alimentos
energéticos e protéicos; e suplementação
no desempenho zootécnico de ovinos.

Marcelo.godoy@ifgoiano.edu.br

CÂMPUS CERES
Programas de Apoio à Pesquisa/Inovação
PROGRAMAS DE
APOIO A
PESQUISA/INOVAÇÃO
(PIBIC, PIVIC,
PIBID...)

PIBITI, PIBIC-Jr e
PIVIC

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS PROGRAMAS
O programa PIBITI é voltado para os alunos de graduação; o PIBIC-Jr para
alunos do Ensino Médio Integrado e Técnicos; e o PIVIC para alunos de ambos os
cursos (sem remuneração). Os programas têm como principal objetivo o incentivo
à formação de novos pesquisadores, privilegiando a participação ativa de bons
alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, orientação adequada
por pesquisador qualificado, individual e continuada. Além disso, visa
proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos e processos, bem como, estimular o
desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das condições
criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa e desenvolvimento.

RESPONSÁVEIS
PELOS
PROGRAMAS

CONTATOS DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

Roriz Luciano Machado

62-3307 7100 R 7110;
roriz.machado@ifgoiano.edu.br

Eliane Vieira Rosa

62-3307 7100;
eliane.rosa@ifgoiano.edu.br

O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica.
PIBID

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura, participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES)
em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas
públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de
um professor da escola.

CÂMPUS IPORÁ
Laboratórios de Pesquisa/Inovação

NOME DOS LABORATÓRIOS DE
PESQUISA/INOVAÇÃO

Biodiversidade

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS

RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS LABORATÓRIOS

Vania Sarinha Diniz

vsardinhasantos@yahoo.com.br
64- 99427708

Germinação de sementes, anatomia
vegetal, morfologia de plantas.
Ivanete Tonole da Silva

itonole@yahoo.com.br
64- 81476008

adriane.farma@gmail.com
Química Orgânica/Produtos Naturais

Extração de óleo essencial,
Extrato de plantas, fracionamento e
purificação de extratos vegetais. Reações
orgânicas.

Adriane da Silveira Gomes

64-81230198

Cristiane de Melo Cazal

criscazal@yahoo.com.br
64- 81187544

Michel Rezende da Silveira

silveirami@hotmail.com
64-92126466

Humanidades e Físico

Catalogação de dados, montagem do
material para coleta de dados.

Léia Adriana Silva Santiago

leiasanti@hotmail.com
Paulo Silva Melo

64- 81240016

psmelo01@gmail.com
64- 81307611
Laboratório de processamento e
Análise de alimentos

Análise de alimentos, propriedades
termofísicas,
Processamentos
de
alimentos, Extração de óleo para
produção de biodiesel

Jaqueline Ribeiro de Rezende

jaqueline.rezende@gmail.com
64- 81263185

CÂMPUS IPORÁ
Programas de Apoio à Pesquisa/Inovação
NOME DOS PROGRAMAS DE
APOIO A PESQUISA/INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
PROGRAMAS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS
Cristiane de Melo Cazal

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Cientifica

Arianny Grazielly Baião Malaquias
Vania Sarinha Diniz

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS PROGRAMAS

criscazal@yahoo.com.br
64- 81187544

ariannybaiao@gmail.com
62-81934923

vsardinhasantos@yahoo.com.br
64- 99427708

Cristiane de Melo Cazal
PIBIC-Jr

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Cientifica Júnior

Arianny Grazielly Baião Malaquias
Vania Sarinha Diniz

criscazal@yahoo.com.br
64- 81187544

ariannybaiao@gmail.com
62-81934923

vsardinhasantos@yahoo.com.br
64- 99427708

CÂMPUS MORRINHOS
Laboratórios de Pesquisa/Inovação
NOME DOS LABORATÓRIOS
DIDÁTICOS/PESQUISA/INOVAÇÃO
Avicultura

Suinocultura
Bovinocultura
Fruticultura

Horticultura

Mecanização

Laboratório de Controle Biológico
Laboratório de Microbiologia

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS
Higienização e desinfecção das instalações e
quipamentos, manejo nutricional e sanitário e
atividade de pesquisa.
Higienização e desinfecção das instalações e
quipamentos, manejo nutricional e sanitário e
manejo dos leitões e atividade de pesquisa..
Descorna, vermifugação, nutrição e manejo de
ordenha, cultura de pastagem
Tratos culturais, produção de muda e poda de
frutíferas e atividade de pesquisa.
Cultivo rústico de produção de mudas,
escalonamento de culturas, adubações das
culturas, controles de pragas e doenças,
adubação orgânica, práticas de irrigação e
atividade de pesquisa..
Constituição do trator, sistema elétrico,
componentes fundamentais do motor, operação
do trator, manutenção de máquinas e
implementos agrícolas, regulagem de arado,
grade, semeadora e pulverizadores.
Aulas práticas de biologia e atividade de
pesquisa
Aulas práticas de microbiologia e atividade de
pesquisa.

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS LABORATÓRIOS

Rogéria Aparecida Cardoso

(064)3413-7900
rogeria.cardoso@ifgoiano.edu.br

Thales Coelho de Alvarenga

(064)3413-7900
thales.alvarenga@ifgoiano.edu.br

Allan Rodrigues da Costa
Ênio Eduardo Basílio

Rickson Cândido de Souza

Marildo Ribeiro Silva

André Luiz
Bruno Martins

(064)3413-7900
allan.costa@ifgoiano.edu.br
(064)3413-7900
Enio.basilio@ifgoiano.edu.br
(064)3413 7900
rickson.souza@ifgoiano.edu.br

(064)3413-7905
marildo.silva@ifgoiano.edu.br

(064)3413-7900
Andre.ribeiro@ifgoiano.edu.br
(064)3413-7900
Bruno.martins@ifgoiano.edu.br

CÂMPUS MORRINHOS
Programas de Apoio à Pesquisa/Inovação
NOME DOS PROGRAMAS DE
APOIO A PESQUISA (PIBIC,
PIVIC, PIBID...)

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
PROGRAMAS DE APOIO A
PESQUISA

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS DE APOIO A
PESQUISA

PIBIC

Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Cientifica

Rodrigo Vieira

PIBID

Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência

Erwing Paiva

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS DE APOIO A PESQUISA
(TELEFONE E E-MAIL DE PREFERÊNCIA
INSTITUCIONAL)

rodrigo.silva@ifgoiano.edu.br
3415-7915

erwinberg@yahoo.com.br
3413-7900

CÂMPUS RIO VERDE
Cursos de Pós-Graduação
NÍVEL DO CURSO
DE PÓSGRADUAÇÃO
(LATO OU
STRICTO SENSU)

Stricto Senso

NOME DO
CURSO

EMENTA DESCRITIVA DO CURSO

TEMPO DE
DURAÇÃO DO
CURSO

Mestrado em
Ciências
Agrárias

I. Aprofundar os conhecimentos científicos
adquiridos na formação acadêmica;
II. Promover a competência pedagógica, ética e
científica, formação de docentes e pesquisadores
para
gerar e adaptar conhecimentos e/ou tecnologias em
ciências agrárias;
III. Formar profissionais que possam atuar como

Duração mínima de
13 (treze) meses e
máxima de
24 (vinte e quatro)
meses.

NOME DO
COORDENADOR
DO CURSO

CONTATOS DO
COORDENADOR DO
CURSO

Osvaldo Resende

8131-0186 /osvresende@
yahoo.com.br/
osvresende@
gmail.com

Stricto Senso

Stricto Senso (em
implantação)

Mestrado em
Zootecnia

Mestrado em
Agroquímica

pesquisadores e/ou como docentes da educação
profissional, da graduação e da pós-graduação.
O Mestrado Acadêmico em Zootecnia tem por
objetivo oferecer aos profissionais da
área de Zootecnia uma formação direcionada para
pesquisa, docência e qualificação para o mercado
de
trabalho. Além disso, o mestrado acadêmico tem
como objetivo a busca de uma parceria forte com
o setor
produtivo nacional, visando inovação tecnológica
e sustentabilidade da produção animal, o que
resultará
em uma maior aproximação entre o conhecimento
científico e as necessidades do setor produtivo.
Visa a ampliar os conhecimentos adquiridos na
graduação; desenvolver capacidades criadoras,
e a
investigação
científica
e
técnico
profissionais; formar recursos humanos para
atuarem no ensino, gerenciamento, pesquisa e
desenvolvimento; e formar profissionais
de alto nível para que possam atuar como
pesquisadores e como docentes em cursos de
graduação e pós-graduação.

Duração mínima de
13 (treze) meses e
máxima de
24 (vinte e quatro)
meses

Duração mínima de
13 (treze) meses e
máxima de
24 (vinte e quatro)
meses.

Kátia Cylene
Guimarães

Adriano Jakelaitis

9241-6295/ katiacefetrv@
hotmal.com

9236-1568/
ajakelaitis@yahoo.com.br

CÂMPUS RIO VERDE
Laboratórios de Pesquisa/Inovação
NOME DOS LABORATÓRIOS
DE PESQUISA/INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS

Laboratório de Agroenergia e
Fruticultura

Avaliação de espécies com potencial para
produção de óleo para biodiesel, com
ênfase nas nativas do Cerrado.

Laboratório de Águas e Efluentes

Realização de análise físicas, químicas e
microbiológica de águas e efluentes,
estudos relacionados a avaliação da
qualidade da água da água da microbacia
do ribeirão abóbora e outros relacionados
ao impacto ambiental na região.

Laboratório de Análise de Solo e
Tecido Foliar

Análise nutricional de pastagem.

Laboratório de Anatomia Animal

Laboratório de Anatomia Vegetal

Laboratório de Bioquímica e
Metabolismo Animal

Dá suporte as aulas de fisiologia da
digestão e nutrição animal com peças
anatômicas de animais de produção.
Trabalha com confecção de lâminas para
observação anatômica e estoquimica de
plantas nativas do cerrado. Dá suporte a
aulas práticas do curso de Graduação e
Pós-Graduação.
Atividades relacionadas à análise do
metabolismo animal e técnicos de
tratamento de resíduos e utilização de
sub-produtos da cadeia produtiva de
biocombustíveis na alimentação animal.

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS
José Milton/ João das Graças

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS
(64) 8438-0699
(64)9293-2001/
jmiltonalves@gmail.com
jgsantana1@bol.com.br

Wellmo dos Santos Alves

(64)9294-3833/(64)81196658/welmosantosalves@hotmail.com

Kátia Aparecida de Pinho Costa

(64) 8125-5335/ katiazoo@hotmail.com

Jéssika Mara Martins Ribeiro

(64)81053827/(64)84243222/
jessikarj@yahoo.com.br

Sebastião Carvalho Vasconcelos Filho

(64)3613-3489/(64)99352827/ sebastiãovasconcelos@hotmail.com

(64) 8137-2208/ cibeleminafra@hotmail.com
Cibele Silva Minafra

Laboratório de Cultura de Tecidos
Vegetais Cerrado

Laboratório de Ecofisiologia e
Produtividade Vegetal
Laboratório de Entomologia
Laboratório de Física do Solo

Laboratório de Fitopatologia

Laboratório de Fitotecnia

Laboratório de Frutas e Hortaliças

Laboratório de Hidráulica e
Irrigação
Laboratório de materiais de

Desenvolver tecnologias de multiplicação
de espécies vegetais nativas do cerrado e
espécies
com
potencial
para
biocombustíveis.
Caracterizar as respostas de plantas às
variações aos fatores do ambiente de
crescimento como água, luz, temperatura,
nutrientes.
Desenvolver tecnologias de manejo de
pragas agrícolas
Análises texturais, Retenção de águas,
compactação de solo.
Isolamento e cultivo de microrganismos
de interesse fitopatológico, tais como
câmaras de fluxo laminar, agitador orbital
e estufa microbiológica.
Atender aulas práticas das disciplinas de
Culturas Anuais nos Cursos Técnicos em
Agropecuária, Tecnologia em Produção
de Grãos, Agronomia e Ciências Agrárias.
Desenvolver aulas práticas na disciplina
de processamento de Frutas e Hortaliças e
pesquisa relacionada com a caracterização
e desenvolvimento de novos produtos a
partir de frutos do cerrado
Desenvolver aulas praticas de hidráulica e
irrigação. Caracterização hidráulica de
sistemas de irrigação. Análise de dados
obtidos com experimento em cana de
açúcar.
Laboratório didático, atende aulas teóricas

Fabiano e João das Graças

(64)8126-2667
(64)9293-2001/
fabianocefetrv@yahoo.com.br
jgsantana1@bol.com.br

Alan Carlos Costa

(64)8123-4989/ alcarcos@gmail.com

Márcio Fernandes Peixoto

(64) 9648-7146/ marcio.peixoto@yahoo.com.br

Eduardo da Costa Severiano

(64) 8131-1102/ severianoec@yahoo.com.br

Ednalva P. de Andrade Silva/Luciana
C. Vitorino

(64)9293-6684
(64)8416-0621/
epaguarim@hotmail.com
lu.vitorino@hotmail.com

Adriano Perin

(64) 8105-5857/ perinrj@yahoo.com.br

Geovana Rocha Plácido
(64) 8124-9504/ geovana@cefetrv.edu.br

Marconi Batista Teixeira

(64) 9959-2184 / 8143-9905/
marconibt@gmail.com

Bruno Botelho Saleh

(64)8115-9707/

construção e ambiência

Laboratório de Mecânica e
Mecanização Agrícola

Laboratório de Microbiologia
Agrícola

Laboratório de Nutrição Animal

Laboratório de Plantas Daninhas

Laboratório de Pós-colheita de
Produtos Vegetais

Laboratório de Produtos de Origem
Animal

Laboratório de Química de Produtos
Naturais

e práticas dos cursos da área de
Engenharia
Atende a todas as atividades mecanizadas
da fazenda da instituição, dá suporte às
aulas práticas dos técnicos e superiores
com tratores, máquinas agrícola e
implementos.
Potencial a nutrição de culturas anuais e
espécies arbóreas nativas do Cerrado com
a inoculação de microrganismos edáficos
benéficos
Análise Bromatológica e Nutricional de
Alimentos a serem usados na Nutrição
Animal
Subsidia as mensurações pertinentes aos
estudos de interferência entre plantas
daninhas e cultivadas e aspectos
relacionados a impactos ambientais
decorrentes das medidas de controle de
plantas daninhas em agrossistemas.
Desenvolver trabalhos relacionados à área
de armazenamento e secagem de produtos
vegetais
Realização de análise físico-químicas do
leite e da carne e o processamento do
leite, carne e derivados, elevando suporte
as atividades de pesquisa voltada para a
tecnologia do leite e carne.
Desenvolver pesquisa na área de fito
química isolamento, purificação e
caracterização de metabólicos essenciais
espécies vegetas.

bruno.eloisa@brturbo.com.br

João Cleber Modernel da Silveira

(64) 8123-5011/ jcmodernel@yahoo.com.br

Edson Luiz Souchie

(64)9939-3792/8116-3225/
esouchie@yahoo.com.br

Kátia Cylene Guimarães

(64)9241-6295/(44)9101-0970/
katiacefetrv@hotmal.com

Adriano Jakelaitis

(64) 9236-1568/ ajakelaitis@yahoo.com.br

Osvaldo Resende

(64) 8131-0186/ osvresende@yahoo.com.br

Marco Antônio Pereira da Silva
(64) 8122-1172/ (64) 9952-8694/
marcotonyrv@yahoo.com.br

Cássia Cristina Fernandes Alves

(64) 8133-8592/ cassiacefetrv@gmail.com

Laboratório de Química Orgânica

Laboratório de Química
Tecnológica

Laboratório de Reprodução Animal

Laboratório de Resíduos

Laboratório de Sementes

Laboratório de Sistemática e
Ecologia Vegetal e Herbário

Laboratório de Qualidade Hídrica e
Uso para Abastecimento

Propiciar aulas práticas de Química
Orgânica e também o desenvolvimento de
pesquisas na área de Química.
Desenvolver pesquisas relacionadas à
prospecção de espécies vegetais nativas
do cerrado com potencial para
biocombustíveis e compostos bioativos.
Avaliação andrológica de bovinos, ovinos,
caprinos, equinos e suínos, avaliação de
sêmen congelado, colheita, refrigeração e
congelação de sêmen eqüino, colheita e
congelação de sêmen ovino, caprino e
bovino.
Realização de estudos sobre controle e
monitoramento da qualidade das águas
agroindustriais, impactos ambientais dos
poluentes aquáticos, gestão dos resíduos
sólidos, estudos de impactos ambientais e
técnicas analíticas de separação, como a
cromatografia líquida de alta eficiência.
Propagação sexuada de espécies vegetais
nativas do cerrado e espécies com
potencial para bio combustíveis
Catalogação
de
espécies
vegetal
(hebário), depósito de exsicatas. Realiza
estudo de identificação espécies vegetal
ecologia de impacto ambiental na vegetal,
nativa, biológica e floral. Oferece suporte
as aulas práticas.
Avaliação de parâmetros de análises de
águas
de
mananciais
superficiais
aplicadas em plantas para irrigação e uso

Rodrigo Braghiroli

(64) 8116-3302/ braghiroli.rv@ifgoiano.edu.br

Carlos Frederico de Souza Castro

(61)8123-8434/8123-0407/
cfrederico.rv@ifgoiano.edu.br

Karen Martins Leão

(64) 9641-5189/ karenleão2@yahoo.com.br

Sandra Zago

(64) 9233-8230/ szfalone@gmail.com

Juliana de Fátima Sales

(64) 8126-2668/ julianacefetrv@yahoo.com.br

Michellia Pereira Soares

8145-5987/ michelliabot@gmail.com

Cláudia Regina Megda

(64) 8125-1197/ cmegguer@yahoo.com.br

para abastecimento público.

Laboratório QuiMERA Team

Pesquisa de química de matérias
energético. Dá suporte as aulas práticas
no curso de Química e Engenharia de
Alimentos e Agronomia.

Rômulo Davi Albuquerque Andrade

(64) 81210785/ davi.romulo@gmail.com

CÂMPUS RIO VERDE
Programas de Apoio à Pesquisa/Inovação
NOME DOS PROGRAMAS DE
APOIO A PESQUISA/INOVAÇÃO
PIBIC
PIBITI
PIVIC

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
PROGRAMAS
Programa de Iniciação Científica que
estimula os estudantes a inserir-se na
produção cientifica.
Desenvolvimento de pesquisas com
tecnologias e informação.
Programa de Iniciação Científica onde o
aluno participa de forma voluntária.

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS PROGRAMAS

Eduardo da Costa Severiano

(64)8131-1102/
severianoec@yahoo.com.br

Eduardo da Costa Severiano
Eduardo da Costa Severiano

(64)8131-1102/
severianoec@yahoo.com.br
(64)8131-1102/
severianoec@yahoo.com.br

CÂMPUS URUTAÍ
Laboratórios de Pesquisa/Inovação
NOME DOS LABORATÓRIOS DE
PESQUISA/INOVAÇÃO

Entomologia Agrícola

Laboratório de Cultura de Tecidos

Laboratório de Fertilidade de Solo e
Nutrição de Plantas

Laboratório de Sementes

DESCRIÇÃO SUSCINTA DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NOS
LABORATÓRIOS
Pesquisa
métodos
tradicionais
e
alternativos no controle de insetos-pragas
nas principais culturas de interesse
agrícolas.
Desenvolvimento de protocolos de
cultura de células e tecidos de plantas
para propagação rápida e associação com
técnicas de transformação genética,
análise histológica e morfológica de
processos morfogênicos, propagação
clonal de espécie de interesse ambiental,
biológico e econômico, polinização e
fertilização in vitro e conservação de
germoplasma in vitro.
Tem
como
objetivo
desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e extensão
na área de fertilidade de solo e nutrição
de plantas por meio de análises de
nutrientes do solo e de tecido foliar,
vinculadas a aulas práticas, projetos de
pesquisa e análise para produtores rurais
da região. Pretende-se, no futuro, analisar
amostras de água, calcário e fertilizantes.
O laboratório visa o desenvolvimento de
pesquisas científicas relacionadas a
espécies agrícolas e florestais. Além de

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
LABORATÓRIOS

Flávio Gonçalves de Jesus

Muza Carmo Vieira

Janine Mesquita Gonçalves

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS LABORATÓRIOS

fgjagronomia@zipmail.com.br, (64)
3465-1975

mcvmuza@yahoo.com.br, (64) 34651974

janine_mesquita@yahoo.com.br, (64)
3465-1900

sueellenqueiroz@yahoo.com.br, (64)
Sue Éllen Ester Queiroz

3465-1900

Herbário

Laboratório de Pesquisas Ambientais

que este laboratório foi planejado para
futura realização de análise de sementes
particulares.
Conservação de plantas, identificação,
estudo de organografia, anatomia,
sistemática e ecologia vegetal.
Visa realização de análises ambientais
indispensáveis aos estudos de tratamento
e reuso de resíduos sólidos e águas
residuárias,
determinando-se
características químicas de solo, planta e
águas.

Marcus Vinícius Vieitas Ramos

marcusramos@urutai.ifgoiano.edu.br,
(64) 3465-1900

José Antônio Rodrigues de Souza

jarstec@yahoo.com.br, (64) 3465-1900

DESCRIÇÃO SUSCINTA DOS
PROGRAMAS

NOME COMPLETO DOS
RESPONSÁVEIS PELOS
PROGRAMAS

CONTATOS DOS RESPONSÁVEIS
PELOS PROGRAMAS

O Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica, com suas diferentes
modalidades, tem por objetivo despertar
a vocação científica de alunos do Ensino
Médio/Técnico e do Ensino Superior, por
meio do fomento de bolsas, tanto com
recursos do CNPq quanto com recursos
do Câmpus.

Milton Sérgio Dornelles

Fone: (64) 3465-1974 e email:
msdornelles@yahoo.com.br

CÂMPUS URUTAÍ
Programas de Apoio à Pesquisa/Inovação
NOME DOS PROGRAMAS DE
APOIO A PESQUISA/INOVAÇÃO

PIBIC, PIBITI, PIBIC-Jr. e PIVIC

