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Aplaude o INSTITUTO FEDERAL DE MATO 
GROSSO, CAMPUS JUINA, pelos 10 anos de 
Implantação do Campus e efetiva contribuição  que 
gerou inúmeros ganhos para a comunidade juinense. 
 
 

 Os vereadores abaixo signatários no uso de suas prerrogativas e na forma dos artigos 127, 
Inciso IV do RICM e com fluxo no artigo 3º da Resolução n.º 2/2018 de 15 de maio de 2018, vem 
de público, REQUERER a concessão de MOÇÃO DE APLAUSO, ao INSTITUTO FEDERAL DE 
MATO GROSSO, CAMPUS JUINA, pelos 10 anos de Implantação do Campus e efetiva contribuição  que 
gerou inúmeros ganhos para a comunidade juinense. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 

Considerando que a implantação do IFMT- INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, 
CAMPUS  Juína, foi um ganho importante para a área educacional, econômica e social de Juína e 
Região. Desde o inicio  atendendo as demandas de alunos das cidades de Castanheira, Brasnorte 
Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza. 

O Campus de Juína, tem capacidade para atender 1200 alunos, hoje conta com  900 
matriculados. 

Pelo dinamismo e relevância  das iniciativas e  ações  deflagradas nestes 10 ( dez ) anos. 
Destaque  pela  eficiência na prática e nos resultados  , que contribuíram de forma relevante para 
sociedade juinense. 

Exemplos dos  motivos que motivaram a confecção deste reconhecimento público e 
homenagens que  aplaudem  o IFMT pelos 10 anos, estão enumerados  abaixo: 

 
Realização de Projetos de extensão 
 
Título do Projeto: Ler/ouvir: a literatura de Cordel e práticas de letramento 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
(    ) Indicação  

(    ) Requerimento 

( X ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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Título do Projeto: Laboratório de Educação Matemática: A formação continuada de 
professores de matemática do município de Juína 

Título do Projeto: Práticas de manejo alternativo para o cultivo de abacaxi agroecológico 
Título do Projeto: Técnicas para implantação da cultura da laranja (Citrus sinensis) 

direcionada à agricultura familiar. 
Título do Projeto: Implantação de pomar semi sustentável de tangerina ponkan (Citrus 

reticulada Blanco): incentivo e suporte técnico aos pequenos produtores de Juína. 
Título do Projeto: Incremento da renda da agricultura familiar através dos programas de 

compra direta do Governo Federal. 
Realizou Varios eventos de intercâmbio educacional, a exemplo do  I encontro de cultura 

surda e LIBRAS do IFMT; 
Realizou A JENPEX - Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (antes Jornada Cientifica) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso é um evento anual de maior 
importância para os vários campi da instituição no estado. A VII JENPEX é promovida pelo IFMT 
Campus Juína e pelas Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão com o objetivo de divulgar os 
trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos por alunos e professores dos cursos técnicos 
integrados ao Ensino Médio, Graduação e bolsistas (PROIC, Fapemat e CNPq) do Campus Juína, 
bem como de professores da Educação Básica, estudantes de outras IES e pesquisadores da região. 
Busca-se com esse evento proporcionar a integração entre todos os níveis de pesquisa ao promover 
a publicação de trabalhos científicos em diferentes áreas do conhecimento. 

Promoveu eventos para integrar a comunidade escolar  e comunidade de Juína : 
o IFMT Campus Juína promoveu o 1° circuito de arte e cultura, o evento teve por objetivo 

fomentar e ampliar as práticas e ações artísticas e culturais para a comunidade interna e externa do 
campus Juína. 

O IFMT campus Juína realizou por meio do projeto de extensão “Reciclagem de óleo 
residual para a produção de sabão: uma proposta pedagógica de ensino da disciplina de Química 
Ambiental” uma campanha para recolher e reciclar óleo de cozinha para a fabricação de sabão. Este 
Projeto do IFMT Juína que transforma óleo de fritura em sabão e beneficia entidades. 

O IFMT campus Juína, através da Enfermagem e do Serviço Social com apoio do NAP - 
Núcleo de Apoio Pedagógico, desenvolveu na última semana de maio uma campanha educativa, 
promovendo a reflexão dos alunos e servidores sobre os acidentes de trânsito. O trabalho 
desenvolvido teve como objetivo colaborar para um trânsito mais seguro e consciente, no intuito de 
diminuir os acidentes. 

Esta MOÇÃO DE APLAUSO, demonstra a confiança que Câmara Municipal de Juína tem 
nos trabalhso desenvolvidos pelo IFMT Campus Juina é reconhecimento ao trabalho prestados 
pelos servidores técnicos e professores do IFMT , instituição que defende e trabalha para  educação 
pública gratuita de qualidade. 

 Diante do exposto, pedimos  apoio dos nobres edis e aprovação desta matéria dada a 
relevância dos dos 10 (dez ) anos da Implantação que trouxe  inúmeros benefícios para sociedade 
juinense e da região. 

Sala das sessões, 07 de fevereiro de 2020 
 
Vereadores Autores 
 
 

 
EDUARDO R. DA SILVA         CARLITO P. DA ROCHA      SANDRO C. DA SILVA 

    Presidente Gestão 2019-2020                      Vice Presidente                        1º Secretário 
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VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA 
2º Secretário 

 
 
 
Vereadores Apoiadores 
 
 
 

 
AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA         AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA 

 
 
 
 

ANTÔNIO MUNHOZ SANCHES       ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 
 
 
 
 

GERALDO ANTÔNIO FERREIRA             IVO PEDRO DA SILVA 
 
 
 
 

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS       WILSON LOCATELLI 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, criado nos termos da Lei no. 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, é uma instituição de 
educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. É uma instituição vinculada ao Ministério da Educação, possui 
natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 
 
HISTÓRICO 
 
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Juína, localizado no município de 
Juína, região Noroeste do Estado de Mato Grosso, iniciou suas atividades no ano de 2010. Na ocasião foram ofertados 
os seguintes cursos: Técnico Integrado ao Nível Médio em Meio Ambiente, Técnico Integrado ao Nível Médio em 
Agropecuária, Técnico em Agrimensura subsequente e Técnico Integrado ao Nível Médio – Proeja. Atualmente o 
campus possui 52 professores, 41 técnico-administrativos e aproximadamente 900 alunos matriculados. O IFMT – 
Campus Juína, além da comunidade juinense, atende os municípios de Castanheira, Juruena, Aripuanã, Cotriguaçu, 
Juara e Colniza, que integram a Região Noroeste do Estado de Mato Grosso. 
 
Atualmente o campus oferta os seguintes cursos: 
 
- Técnico Integrado ao Nível Médio em Meio Ambiente; 
 
- Técnico Integrado ao Nível Médio em Agropecuária; 
 
- Técnico Integrado ao Nível Médio em Comércio; 
 
- Licenciatura em Ciências Biológicas; 
 
- Licenciatura em Matemática; 
 
- Bacharelado em Administração; 
 
- Pós-Graduação lato sensu nível de especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática. 


