
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOL

EDITAL Nº. 012/201

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇ
Avenida Sen. Filinto Muller, 953 –

1  DA ABERTURA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através do Reitor e de acordo com as disposições 

da legislação em vigor, TORNA PÚBLICO 

estão abertas as inscrições para o 

remanescentes dos Cursos Superiores 

282 (duzentas e oitenta e duas) vagas

Costa Marques, s/nº – Bela Vista, Cuiabá/MT; 

Cáceres/MT; c) Campus Campo Novo do Parecis

Parecis/MT;  d) Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, nº. 300, setor Santa Luzia Município de Confresa/MT;  

Campus Juína, Linha J, setor Chácara, zona  rural, Município de Juína/MT

473, esquina com a Rodovia MT-246, Município de Pontes de Lacerda/MT; 

Martins de Souza, 861, Vila-Mineira; h) 

de Santo Antônio do Leverger/MT; i) Campus São Vicente 

Gentilin, Nº. 585, Lot. Belvedere, Bairro Vale do Sol, Município de Campo Verde/MT;

avançado em Jaciara, Rua Jurecê, s/n centro, Mun

Edifício LKS, 1º Andar, Anexo ao Shopping Sorriso, Centro

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, 1.10.1, 10.2

1.1 Da Validade 

O resultado da Seleção previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o

primeiro semestre do ano letivo de 2014

1.2 Dos requisitos para a inscrição 

• Ter concluído o terceiro ano do Ensino Médio;

• ter realizado o processo seletivo do ENEM 201

• apresentar as informações exigidas no item 
1.3 Das habilitações e vagas para o CAMPUS CUIABÁ 

 

1.4  Das habilitações e vagas para o CAMPUS CÁCERES 

1.5  Das habilitações e vagas para o CAMPUS 
 

 
 
 
 

Cursos Superiores 

1. Bacharelado em Engenharia de Alimentos 

2. Tecnologia em Gestão Ambiental 

 

Cursos Superiores

1. Tecnologia em Biocombustíveis 

 

Cursos Superiores

1. Licenciatura em Matemática 
2. Tecnólogo em Agroindústria 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através do Reitor e de acordo com as disposições 

TORNA PÚBLICO por meio deste Edital que no período de 28 de 

estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Classificatório, destinadas ao preenchimento de vagas 

Cursos Superiores da Educação Profissional Tecnológica do IFMT, 

vagas nos seguintes Campi do IFMT: a) Campus Cuiabá 

Bela Vista, Cuiabá/MT; b) Campus Cáceres, Av. dos Ramires, S/N, Distrito Industrial  Município de 

Campus Campo Novo do Parecis, Rodovia MT-235, Km 12, zona rural, Município de

, Av. Vilmar Fernandes, nº. 300, setor Santa Luzia Município de Confresa/MT;  

, Linha J, setor Chácara, zona  rural, Município de Juína/MT; f) Campus Pontes e Lacerda

246, Município de Pontes de Lacerda/MT; g) Campus – Rondonópolis/MT,

 Campus São Vicente, Rodovia BR-364, KM-329, São Vicente da Serra, Município 

) Campus São Vicente – Núcleo avançado em Campo Verde

Gentilin, Nº. 585, Lot. Belvedere, Bairro Vale do Sol, Município de Campo Verde/MT; j) Campus São Vicente 

, Rua Jurecê, s/n centro, Município de Jaciara-MT; k) Campus Sorriso

Edifício LKS, 1º Andar, Anexo ao Shopping Sorriso, Centro, conforme distribuição de cursos, turnos e vagas nos itens

, 1.10.1, 10.2 e 1.11. 

O resultado da Seleção previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o

4. 

Ter concluído o terceiro ano do Ensino Médio; 

realizado o processo seletivo do ENEM 2013; e 

presentar as informações exigidas no item 2.2. 
Das habilitações e vagas para o CAMPUS CUIABÁ - Bela Vista 

Das habilitações e vagas para o CAMPUS CÁCERES  

Das habilitações e vagas para o CAMPUS - CAMPO NOVO DO PARECIS  

 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - - 18 18 10 
semestres Resolução CD IFMT do Nº. 005 de 15/10/2009

13 - - - 13 
6 semestres Resolução do Nº. 05 de 12/03/07 CD CEFET/MT

- - 02 - 02 
Total de vagas        33   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

22 - - - 22 6 semestres 

Total de vagas        22   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - 20 - 20 8 semestres Resolução N.º13 de 11/08/2008 CD IFMT

- - 20 - 20 6 semestres Resolução N.º 34 de 05/12/2008 CD CEFET 

Total de vagas        40   
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, através do Reitor e de acordo com as disposições 

de fevereiro a 16 de março 2014 

Processo Seletivo Classificatório, destinadas ao preenchimento de vagas 

Educação Profissional Tecnológica do IFMT, para os quais estão ofertadas 

Campus Cuiabá – Bela Vista, Rua Juliano 

, Av. dos Ramires, S/N, Distrito Industrial  Município de 

12, zona rural, Município de Campo Novo do 

, Av. Vilmar Fernandes, nº. 300, setor Santa Luzia Município de Confresa/MT;  e) 

Campus Pontes e Lacerda, Rodovia MT-

Rondonópolis/MT, Rua Ananias 

329, São Vicente da Serra, Município 

Núcleo avançado em Campo Verde/MT, Av. Isidoro Luiz 

) Campus São Vicente – Núcleo 

Campus Sorriso, Av. Tancredo neves, 543, 

, conforme distribuição de cursos, turnos e vagas nos itens 1.3, 

O resultado da Seleção previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o 

Autorização de Funcionamento 

Resolução CD IFMT do Nº. 005 de 15/10/2009 

Resolução do Nº. 05 de 12/03/07 CD CEFET/MT 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução nº. 038 de 20/11/2010 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução N.º13 de 11/08/2008 CD IFMT 
Resolução N.º 34 de 05/12/2008 CD CEFET  
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1.6 Das habilitações e vagas para o CAMPUS CONFRESA 

1.7  Das habilitações e vagas para o CAMPUS JUÍNA 
 

 

1.8 Das habilitações e vagas para o CAMPUS PONTES E LACERDA 

 

1.9  Das habilitações e vagas para o CAMPUS 

 
 1.10 Das habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE

 
1.10.1 Das habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE 

Cursos Superiores

1.  Licenciatura em Ciências da Natureza - Habilitação em Química

 

Cursos Superiores

1. Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 
2. Licenciatura Plena em Matemática 
3. Tecnologia em Agronegócio 

 

Cursos Superiores

1. Licenciatura Plena em Física 

2. Tecnologia em Redes de Computadores 

 

Cursos Superiores

1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

Cursos Superiores

1. Bacharelado em Zootecnia 

 

Cursos Superiores

1. Tecnologia em Alimentos 
2. Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
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Das habilitações e vagas para o CAMPUS CONFRESA  

Das habilitações e vagas para o CAMPUS JUÍNA  

Das habilitações e vagas para o CAMPUS PONTES E LACERDA  

Das habilitações e vagas para o CAMPUS RONDONÓPOLIS  

habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE 

Das habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE – Núcleo Avançado de Campo Verde

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

Habilitação em Química - - 14 - 14 8 semestre

Total de vagas        14   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - 04 - 04 8 semestres Resolução CS/IFMT nº. 001 10/05/2011

- - 13 - 13 8 semestres Resolução CS/IFMT nº. 002 10/05/2011

- - 05 - 05 6 semestres Resolução CS/IFMT nº. 067 20/12/2010

Total de vagas        22   

Superiores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de Funcionamento

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - 03 - 03 8 semestres 

- - 01 - 01 6 semestres 

Total de vagas        04   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - 21 - 21 6 semestres 

Total de vagas        21   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - - 08 08 10 semestres 

Total de vagas        08   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - - 29 29 6 semestres 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de - - 18 - 18 6 semestres 

Resolução nº. 05 de 29/05/2007 CD

Total de vagas        47   
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Núcleo Avançado de Campo Verde 

Duração 
Autorização de 
Funcionamento 

semestres Resolução n.º 009/2009 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução CS/IFMT nº. 001 10/05/2011 
Resolução CS/IFMT nº. 002 10/05/2011 
Resolução CS/IFMT nº. 067 20/12/2010 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução N.º 051/2011 
Resolução nº 050/2011 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução Nº 019, de 27/04/2012 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução nº. 17 de 27/04/2012 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução nº. 035/2011 CONSUP 
Resolução nº. 05 de 29/05/2007 CD-CEFET 

Cuiabá  
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1.10.2 Das habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE 

 
 

1.11 Das habilitações e vagas para o CAMPUS SORRISO 

 
 

2 DA INSCRIÇÃO 

2.1 Do Edital 

2.1.1 No presente Edital contêm as informações necessárias para seleção dos candidatos que poderão obtê

endereço eletrônico do IFMT (http://selecao.ifmt.edu.br), no período de 

inscrições encerrar-se-ão impreterivelmente às 

2.1.2 Ao se inscrever o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas neste edital e também

estar de acordo em aceitá-las. Por isso não 

2.2 Dos procedimentos para inscrição

2.2.1 Preencher, eletronicamente e sem cometer erros

http://selecao.ifmt.edu.br, inclusive o questionário socioeconôm

2.2.2 O candidato terá que digitar 03 (três) vezes o número de inscrição do ENEM

2.3 Da responsabilidade da inscrição

2.3.1 O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que

impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do comprovante do requerimento de inscrição.

2.4 Do preenchimento do formulário de inscrição

2.4.1 Todas as informações prestadas são de total responsabilidade do candidato.

2.4.2 A constatação de informação de dados,

2.5 Da documentação 

2.5.1 No ato do preenchimento do formulário de inscriç

de identidade ou documento equivalente, com validade nacional. Bem como o 

prova do ENEM 2013. 

2.5.2 Caso o candidato não seja brasileiro

estrangeira, se este estiver respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de permanência

definitivo. 

2.6 Da confirmação da inscrição 

2.6.1 No dia 24 de março de 2014, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo nome, 

número da inscrição, o curso pretendido, o turno, no endereço eletrônico 

2.6.2 Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às 

 

Cursos Superiores 

1.  Licenciatura em Ciências da Natureza 

 

Cursos Superiores

1. Tecnologia em Gestão Ambiental 
2. Tecnologia em Produção de Grãos 
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Das habilitações e vagas para o CAMPUS SÃO VICENTE – Núcleo Avançado de Jaciara

Das habilitações e vagas para o CAMPUS SORRISO  

No presente Edital contêm as informações necessárias para seleção dos candidatos que poderão obtê

endereço eletrônico do IFMT (http://selecao.ifmt.edu.br), no período de 28 de fevereiro 

ão impreterivelmente às 22h00min do dia 16 de março 2014. 

2.1.2 Ao se inscrever o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas neste edital e também

las. Por isso não poderá alegar desconhecimento posteriormente

2.2 Dos procedimentos para inscrição 

sem cometer erros, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço

http://selecao.ifmt.edu.br, inclusive o questionário socioeconômico. 

digitar 03 (três) vezes o número de inscrição do ENEM 2013

 

2.3.1 O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que

impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do comprovante do requerimento de inscrição.

2.4 Do preenchimento do formulário de inscrição 

Todas as informações prestadas são de total responsabilidade do candidato. 

de dados, incorretos implicará em cancelamento automático da inscrição.

No ato do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF, da cédula

de identidade ou documento equivalente, com validade nacional. Bem como o número de inscrição com o qual fez a

não seja brasileiro, só será confirmada sua inscrição como candidato com nacionalidade

estrangeira, se este estiver respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de permanência

o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo nome, 

número da inscrição, o curso pretendido, o turno, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br

Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste Edital.

 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- 15 - - 15 
7 semestres Resolução nº 08/2010 CONSUP/IFMT

- - 16 - 16 
Total de vagas        31   

periores 

Vagas / Turno  

Total 
de 

vagas  
Duração Autorização de

M
at

u
ti

n
o

 

V
es

p
er

ti
n

o
 

N
o

tu
rn

o
  

In
te

g
ra

l 

- - 12 - 12 6 semestres 

28 - - - 28 6 semestres 

Total de vagas        40   
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Núcleo Avançado de Jaciara 

No presente Edital contêm as informações necessárias para seleção dos candidatos que poderão obtê-las no 

28 de fevereiro a 16 de março 2014. As 

2.1.2 Ao se inscrever o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas neste edital e também 

poderá alegar desconhecimento posteriormente. 

, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço 

2013. 

2.3.1 O IFMT não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do comprovante do requerimento de inscrição. 

implicará em cancelamento automático da inscrição. 

ão, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF, da cédula 

número de inscrição com o qual fez a 

sua inscrição como candidato com nacionalidade 

estrangeira, se este estiver respaldado por acordos de cooperação internacional ou possuir visto de permanência 

o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo nome, 

http://selecao.ifmt.edu.br. 

determinações contidas neste Edital. 

Autorização de Funcionamento 

Resolução nº 08/2010 CONSUP/IFMT 

 

Autorização de Funcionamento 

Resolução N.º 12/2012 
Resolução N.º 13/2012 
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3 DA CLASSIFICAÇÃO 

3.1 Dos Critérios para a Obtenção das Notas

3.1.1 Para que o INEP envie a nota do ENEM 

digitar 03 (três) vezes o número de Inscrição do ENEM 

3.1.2 A não observância do item acima impossibilitará não só o acesso às notas obtidas pelo candidato mas também o

eliminará automaticamente da concorrência.

3.2 Do Cálculo da Nota 

3.2.1 O resultado de classificação será feit

discursiva (redação). 

3.2.2 A Pontuação Final (PF) de cada candidato será calculada pelo somatório da prova objetiva (

redação (PD): PF = PO + PD. 

3.2.3 O candidato será eliminado se obtiver 0 (zero) n

pode obter 0 (zero) em nenhuma das provas de

3.3 Do critério de desempate 

3.3.1 No caso de empate na mesma opção de curso e turno, será classificado o concorrente que obtiver o maior número

de pontos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Permanecendo o empate, o candidato que tiver maior nota

prova discursiva (redação). Finalmente, o que
4  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 A relação dos candidatos selecionados, obedecendo ao limite de vagas de cada curso/turno, será divulgada no dia 

de março de 2014, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.
5  DAS MATRÍCULAS 

5.1 As matrículas serão efetuadas na Secretaria 

qual o candidato se inscreveu. 

5.2 Data das matrículas: 01 e 04 de abril

5.3 Horário das matrículas: das 08h00min

5.4 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade 

que apresente os documentos solicitados no item 5.7 deste Edital

5.5 O candidato que não efetivar sua matrícula na data estabelecida perderá o di

próximo  concorrente, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação

5.6 Se houver vagas não preenchidas, após o término da matrícula da 

através do endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br, contendo nomes dos candidatos classificados que deverão

a sua matrícula na data indicada na relação de 2ª chamada

5.7 DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA

• Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia ou f

• 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes; 

• Certificado de conclusão do Ensino 

• Histórico escolar do Ensino Médio 

• Cédula de identidade oficial, original e cópia ou fotocópia autenticada;

• CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada;

• Titulo de Eleitor para os maiores de 18 anos

• Comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo mas

autenticada; 

• Comprovante atualizado de endereço

5.8 O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se possa

5.9 A falta de um dos documentos aqui 

recurso, nem será facultada a matrícula condicional
6 DO INÍCIO DAS AULAS 

6.1 O início das aulas será estabelecido c
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3.1 Dos Critérios para a Obtenção das Notas 

Para que o INEP envie a nota do ENEM – 2013 e sejam obtidas as notas objetivas e

digitar 03 (três) vezes o número de Inscrição do ENEM - 2013. 

A não observância do item acima impossibilitará não só o acesso às notas obtidas pelo candidato mas também o

eliminará automaticamente da concorrência. 

3.2.1 O resultado de classificação será feito pelo somatório da nota avaliação objetiva com a nota da avaliação

) de cada candidato será calculada pelo somatório da prova objetiva (

O candidato será eliminado se obtiver 0 (zero) nas provas objetivas ou 0 (zero) na nota de redação. 

provas de avaliação. 

empate na mesma opção de curso e turno, será classificado o concorrente que obtiver o maior número

de pontos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Permanecendo o empate, o candidato que tiver maior nota

prova discursiva (redação). Finalmente, o que tiver maior idade. 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A relação dos candidatos selecionados, obedecendo ao limite de vagas de cada curso/turno, será divulgada no dia 

, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br. 

As matrículas serão efetuadas na Secretaria - Geral de Documentação Escolar do respectivo Campus do IFMT, para

abril de 2014. 

00min às 17h00min. 

5.4 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade 

que apresente os documentos solicitados no item 5.7 deste Edital. 

5.5 O candidato que não efetivar sua matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga e será convocado o

se, rigorosamente, a ordem de classificação. 

Se houver vagas não preenchidas, após o término da matrícula da 1ª chamada, o IFMT divulgará uma 

http://selecao.ifmt.edu.br, contendo nomes dos candidatos classificados que deverão

na data indicada na relação de 2ª chamada. 

DOS DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA  

Casamento, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

 

nsino Médio, original e cópia ou fotocópia autenticada;

Médio ou equivalente, original e cópia ou fotocópia autenticada

ficial, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

CPF, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

Titulo de Eleitor para os maiores de 18 anos, original e cópia ou fotocópia autenticada;

Comprovante do serviço militar pra os maiores de 18 anos do sexo masculino,

de endereço, como conta de luz, água ou telefone (cópia 

O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que se possam compará

aqui relacionados, impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, 

nem será facultada a matrícula condicional. 

O início das aulas será estabelecido conforme calendário a ser divulgado na data da matrícula.
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m obtidas as notas objetivas e da Redação, é necessário 

A não observância do item acima impossibilitará não só o acesso às notas obtidas pelo candidato mas também o 

pelo somatório da nota avaliação objetiva com a nota da avaliação 

) de cada candidato será calculada pelo somatório da prova objetiva (PO) e da nota da 

na nota de redação. Portanto não se 

empate na mesma opção de curso e turno, será classificado o concorrente que obtiver o maior número 

de pontos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Permanecendo o empate, o candidato que tiver maior nota na 

A relação dos candidatos selecionados, obedecendo ao limite de vagas de cada curso/turno, será divulgada no dia 31 

Geral de Documentação Escolar do respectivo Campus do IFMT, para 

5.4 A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade de 18 anos, desde 

reito à vaga e será convocado o 

, o IFMT divulgará uma 2ª chamada, 

http://selecao.ifmt.edu.br, contendo nomes dos candidatos classificados que deverão fazer 

 

, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

, original e cópia ou fotocópia autenticada; 

culino, original e cópia ou fotocópia 

, água ou telefone (cópia – frente e verso). 

compará-las com as originais.  

impedirá a efetivação da matrícula, não cabendo, nesse caso, 

divulgado na data da matrícula.  
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7 DO UNIFORME 

7.1 O uniforme é de uso obrigatório para

presenciais. O descumprimento desta norma

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT constituem normas e passam a integrar o

presente Edital. 

8.2 Serão divulgados, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos 

8.3 O candidato deverá matricular-se no curso e turno para os quais fez a inscrição.

8.4 A reposição das aulas quando necessária ocorrerá aos sábados.

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT.

8.6 Todos os horários mencionados neste edital 

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES 
PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES 

1. Curso Superior Bacharelado em Engenharia de Alimentos 

Levando em consideração as competências e habilidades adquiridas durante o Curso de Engenharia de Alimentos, o egresso 

poderá atuar nas áreas de: Produção; Controle de Qualidade em Microbiologia, Bioquímica, Química, Tecnologia de Alimentos, 

Análise de Alimentos e Estatística; Planejamento e Projeto Industrial; Gerenciamento e Administração; Marketing e Vendas; 

Desenvolvimento de Novos Produtos alimentícios, utilizando os conhecimentos em matérias

fornecendo os subsídios necessários para o lançamento de um novo produto e propondo argumentos de vendas e bases para 

cálculos de custos; Equipamentos utilizados na indústria de alimentos; Fiscalização de Alimentos e Bebidas quanto aos padrões

de qualidade e identidade; Armazenagem da matéria

às indústrias de alimentos a fim de propor soluções aos problemas apresentados.
 

2. Curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental

O Tecnólogo em Gestão Ambiental planeja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto, proposição 

de medidas mitigadoras - corretivas e preventivas 

qualidade ambiental. Regulação do uso, controle

análise de impacto ambiental, elaboração de laudos e pareceres são algumas das atribuições desse profissional. Podendo 

elaborar e implantar, ainda, políticas e programas de educaçã

vida e a preservação da natureza. 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIOR

1. Curso Superior em Licenciatura em Matemática 

A Licenciatura em Matemática oferece bases 

realidade social e à vida produtiva. O curso visa formar profissionais para atuarem como educadores competentes no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Tecnológico e Superior.
 

2. Curso Superior Tecnólogo em Agroindústria

O curso de Tecnólogo em Agroindústria visa formar profissionais capazes de planejar, executar e controlar a qualidade das 

etapas do processo de produção agroindustrial; podendo atuar em empresas de beneficiamen

vegetal, na gestão de atividades referentes ao emprego adequado de equipamentos agroindustriais, na pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias alternativas para aproveitamento de produtos e subprodutos agropecuários, sempre

contemplando o aspecto ambiental. 
 

PERFI

1. Curso Superior Tecnólogo em Biocombustíveis 
O Tecnólogo em Biocombustíveis deverá ser um profissional de formação
nas áreas de utilização de biomassa,
de biocombustíveis. O Tecnólogo em Biocombustíveis poderá atuar em Usinas Sucroalcooleiras, Usinas de Biodiesel, 
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para todos os alunos regularmente matriculados no 

descumprimento desta norma, sem a devida autorização, acarretará em medidas 

As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT constituem normas e passam a integrar o

Serão divulgados, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre a presente

se no curso e turno para os quais fez a inscrição. 

A reposição das aulas quando necessária ocorrerá aos sábados. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT. 

mencionados neste edital referem-se ao horário oficial de Mato Grosso.

 
DOS CURSOS SUPERIORES VAGAS REMANESCENTES EDITAL 0

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES - CAMPUS CUIABÁ - BELA VISTA

1. Curso Superior Bacharelado em Engenharia de Alimentos  

Levando em consideração as competências e habilidades adquiridas durante o Curso de Engenharia de Alimentos, o egresso 

poderá atuar nas áreas de: Produção; Controle de Qualidade em Microbiologia, Bioquímica, Química, Tecnologia de Alimentos, 

imentos e Estatística; Planejamento e Projeto Industrial; Gerenciamento e Administração; Marketing e Vendas; 

Desenvolvimento de Novos Produtos alimentícios, utilizando os conhecimentos em matérias-primas, processos e equipamentos, 

ecessários para o lançamento de um novo produto e propondo argumentos de vendas e bases para 

cálculos de custos; Equipamentos utilizados na indústria de alimentos; Fiscalização de Alimentos e Bebidas quanto aos padrões

m da matéria-prima até sua industrialização ou consumo “in natura”; e Consultoria técnica 

às indústrias de alimentos a fim de propor soluções aos problemas apresentados. 

2. Curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental 

laneja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto, proposição 

corretivas e preventivas - recuperação de áreas degradadas, acompanhamento e monitoramento da 

qualidade ambiental. Regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente, avaliação de conformidade legal, 

análise de impacto ambiental, elaboração de laudos e pareceres são algumas das atribuições desse profissional. Podendo 

elaborar e implantar, ainda, políticas e programas de educação ambiental, contribuindo assim para, a melhoria da qualidade de 

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES - CAMPUS CAMPO NOVO DOS PARECIS

1. Curso Superior em Licenciatura em Matemática  

A Licenciatura em Matemática oferece bases culturais que permitem identificar e posicionar criticamente o licenciado frente à 

realidade social e à vida produtiva. O curso visa formar profissionais para atuarem como educadores competentes no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Tecnológico e Superior. 

. Curso Superior Tecnólogo em Agroindústria 

Tecnólogo em Agroindústria visa formar profissionais capazes de planejar, executar e controlar a qualidade das 

etapas do processo de produção agroindustrial; podendo atuar em empresas de beneficiamento de produtos de origem animal e 

gestão de atividades referentes ao emprego adequado de equipamentos agroindustriais, na pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias alternativas para aproveitamento de produtos e subprodutos agropecuários, sempre

PERFIL DO CURSO SUPERIOR - CAMPUS CÁCERES  

1. Curso Superior Tecnólogo em Biocombustíveis  
O Tecnólogo em Biocombustíveis deverá ser um profissional de formação específica, no campo dos biocombustíveis, atuando 

de utilização de biomassa, aproveitamento de resíduos agroindustriais, produção e controle de qualidade 
O Tecnólogo em Biocombustíveis poderá atuar em Usinas Sucroalcooleiras, Usinas de Biodiesel, 
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todos os alunos regularmente matriculados no IFMT nos cursos superiores 

medidas punitivas. 

As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT constituem normas e passam a integrar o 

oficiais sobre a presente Seleção. 

de Mato Grosso. 

EDITAL 012/2014-1 
BELA VISTA 

Levando em consideração as competências e habilidades adquiridas durante o Curso de Engenharia de Alimentos, o egresso 

poderá atuar nas áreas de: Produção; Controle de Qualidade em Microbiologia, Bioquímica, Química, Tecnologia de Alimentos, 

imentos e Estatística; Planejamento e Projeto Industrial; Gerenciamento e Administração; Marketing e Vendas; 

primas, processos e equipamentos, 

ecessários para o lançamento de um novo produto e propondo argumentos de vendas e bases para 

cálculos de custos; Equipamentos utilizados na indústria de alimentos; Fiscalização de Alimentos e Bebidas quanto aos padrões 

prima até sua industrialização ou consumo “in natura”; e Consultoria técnica 

laneja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto, proposição 

recuperação de áreas degradadas, acompanhamento e monitoramento da 

, proteção e conservação do meio ambiente, avaliação de conformidade legal, 

análise de impacto ambiental, elaboração de laudos e pareceres são algumas das atribuições desse profissional. Podendo 

o ambiental, contribuindo assim para, a melhoria da qualidade de 

CAMPUS CAMPO NOVO DOS PARECIS 

culturais que permitem identificar e posicionar criticamente o licenciado frente à 

realidade social e à vida produtiva. O curso visa formar profissionais para atuarem como educadores competentes no Ensino 

Tecnólogo em Agroindústria visa formar profissionais capazes de planejar, executar e controlar a qualidade das 

to de produtos de origem animal e 

gestão de atividades referentes ao emprego adequado de equipamentos agroindustriais, na pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias alternativas para aproveitamento de produtos e subprodutos agropecuários, sempre 

específica, no campo dos biocombustíveis, atuando 
aproveitamento de resíduos agroindustriais, produção e controle de qualidade 

O Tecnólogo em Biocombustíveis poderá atuar em Usinas Sucroalcooleiras, Usinas de Biodiesel, 
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Produção de Biogás e Laboratórios de C
monitoramento, gerenciamento e controle de matérias
biocombustíveis. Será um indivíduo que proporcionará so
devendo ser um profissional capaz de: compreender a dinâmica das cadeias produtivas dos diferentes
as diversas matérias primas com potencial de utilização na
compreendendo os impactos gerados sobre a
relacionado às cadeias produtivas dos diferentes biocombustíveis; pesquisar e desenvo
padronização e controle de qualidade de biocombustíveis; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 
elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito de biocombustíveis; conhecer e atender à leg
produção de biocombustíveis e questões ambientais.

PERFI

1. Curso Superior em Licenciatura em Ciências da Natureza 

O Licenciado em Ciências da Natureza com habilitação em Química é um professor pró

relação ciência tecnologia e sociedade, apto a atuar na docência do Ensino Fundamental e Médio; preparado para o trabalho 

multi, inter e transdisciplinar, valorizando o trabalho em equipe; dotado de espírito crítico e inovador voltado para as questões de 

sustentabilidade socioambiental.  

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES 

1. Curso Superior Tecnólogo em Agronegócio 

O tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza 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 profissional do agronegócio está atento às novas tecnolog

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. 
 

2. Curso Superior Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

O curso de Licenciatura em Ciências Biológi

formação em dois níveis: um específico, que envolve todo o seu conhecimento biológico; outro mais amplo, que envolve seu 

valor enquanto ser humano vivendo numa sociedade complexa 
 

3. Curso Superior Licenciatura Plena em Matemática 

Os profissionais estarão aptos a atuar nos ensinos: Fundamental e Médio. Estarão aptos, também, a construir uma conduta 

contínua de estudos e reflexão de sua prática docente. Além disso, serão

papel social do educador, bem como da capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer lideranças; ter 

capacidade de aprendizado continuada, abertura para aquisição e utilização de novas 

crítica da Matemática tanto no seu estado atual como nas várias fases de sua evolução, visão crítica da Matemática que o 

capacite a avaliar livros, textos, estruturação de cursos e tópicos de ensino, Capacidade

compreender Matemática, Capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; Capacidade 

de utilização dos conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que o cerca; Capacidade de desp

leitura e do estudo independente e de expressar

culturais e sociais de seus alunos e seus conhecimentos prévios.

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES 

1. Curso Superior em Licenciatura Plena em Física

O profissional terá como área de atuação profissional a docência na Educação Básica, em séries iniciais do ensino fundamental

no ensino médio. Além disso, o licenciado em Física terá competência e habilidade para o exercício profissional em outras áre

tais como: atuar em modalidades de ensino como: o ensino à distancia, educação especial, ensino de física para pessoas com 

necessidades especiais, educação indígena, etc, centros e museus de ciências e divulgação cientifica. 
 

2. Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
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Produção de Biogás e Laboratórios de Controle de Qualidade, desenvolvendo atividades de pesquisa, planejamento, direção, 
gerenciamento e controle de matérias-primas, produtos e coprodutos utilizados e
Será um indivíduo que proporcionará soluções de problemas relativos à cadeia

devendo ser um profissional capaz de: compreender a dinâmica das cadeias produtivas dos diferentes
as diversas matérias primas com potencial de utilização na fabricação de biocombustíveis; produzir biocombustíveis 
compreendendo os impactos gerados sobre a economia, meio ambiente e sociedade; prever e minimizar o impacto ambiental 

dos diferentes biocombustíveis; pesquisar e desenvo
qualidade de biocombustíveis; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 

elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito de biocombustíveis; conhecer e atender à leg
questões ambientais. 

 

PERFIL DO CURSO SUPERIOR - CAMPUS CONFRESA 

1. Curso Superior em Licenciatura em Ciências da Natureza – Habilitação em Química  

O Licenciado em Ciências da Natureza com habilitação em Química é um professor pró-ativo, com entendimento amplo da 

relação ciência tecnologia e sociedade, apto a atuar na docência do Ensino Fundamental e Médio; preparado para o trabalho 

nsdisciplinar, valorizando o trabalho em equipe; dotado de espírito crítico e inovador voltado para as questões de 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES - CAMPUS JUÍNA 

1. Curso Superior Tecnólogo em Agronegócio  

O tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza 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 

lise de viabilidade econômica, identificação de alternativas de captação de recursos, beneficiamento, logística e 

comercialização são atividades gerenciadas por este profissional. O profissional do agronegócio está atento às novas tecnolog

l, à qualidade e produtividade do negócio, definindo investimentos, insumos e serviços, visando à otimização da 

2. Curso Superior Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas possibilita a graduação de Licenciados em Ciências Biológicas com sólida 

formação em dois níveis: um específico, que envolve todo o seu conhecimento biológico; outro mais amplo, que envolve seu 

valor enquanto ser humano vivendo numa sociedade complexa e diversa. 

3. Curso Superior Licenciatura Plena em Matemática  

Os profissionais estarão aptos a atuar nos ensinos: Fundamental e Médio. Estarão aptos, também, a construir uma conduta 

contínua de estudos e reflexão de sua prática docente. Além disso, serão preparados para desenvolverem visão abrangente do 

papel social do educador, bem como da capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer lideranças; ter 

capacidade de aprendizado continuada, abertura para aquisição e utilização de novas ideias e tecnologias, visão histórica e 

crítica da Matemática tanto no seu estado atual como nas várias fases de sua evolução, visão crítica da Matemática que o 

capacite a avaliar livros, textos, estruturação de cursos e tópicos de ensino, Capacidade de comunicar

compreender Matemática, Capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; Capacidade 

de utilização dos conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que o cerca; Capacidade de desp

leitura e do estudo independente e de expressar-se com clareza, precisão e objetividade; Capacidade de conhecer as referências 

culturais e sociais de seus alunos e seus conhecimentos prévios. 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES - CAMPUS PONTES E LACERDA

1. Curso Superior em Licenciatura Plena em Física 

O profissional terá como área de atuação profissional a docência na Educação Básica, em séries iniciais do ensino fundamental

no ensino médio. Além disso, o licenciado em Física terá competência e habilidade para o exercício profissional em outras áre

tais como: atuar em modalidades de ensino como: o ensino à distancia, educação especial, ensino de física para pessoas com 

necessidades especiais, educação indígena, etc, centros e museus de ciências e divulgação cientifica. 

gia em Redes de Computadores 
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desenvolvendo atividades de pesquisa, planejamento, direção, 
primas, produtos e coprodutos utilizados e gerados na produção de 

luções de problemas relativos à cadeia produtiva de biocombustíveis, 
devendo ser um profissional capaz de: compreender a dinâmica das cadeias produtivas dos diferentes biocombustíveis; conhecer 

ricação de biocombustíveis; produzir biocombustíveis 
economia, meio ambiente e sociedade; prever e minimizar o impacto ambiental 

dos diferentes biocombustíveis; pesquisar e desenvolver métodos para produção, 
qualidade de biocombustíveis; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 

elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito de biocombustíveis; conhecer e atender à legislação relacionada à 

ativo, com entendimento amplo da 

relação ciência tecnologia e sociedade, apto a atuar na docência do Ensino Fundamental e Médio; preparado para o trabalho 

nsdisciplinar, valorizando o trabalho em equipe; dotado de espírito crítico e inovador voltado para as questões de 

O tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza 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 

lise de viabilidade econômica, identificação de alternativas de captação de recursos, beneficiamento, logística e 

comercialização são atividades gerenciadas por este profissional. O profissional do agronegócio está atento às novas tecnologias 

l, à qualidade e produtividade do negócio, definindo investimentos, insumos e serviços, visando à otimização da 

cas possibilita a graduação de Licenciados em Ciências Biológicas com sólida 

formação em dois níveis: um específico, que envolve todo o seu conhecimento biológico; outro mais amplo, que envolve seu 

Os profissionais estarão aptos a atuar nos ensinos: Fundamental e Médio. Estarão aptos, também, a construir uma conduta 

preparados para desenvolverem visão abrangente do 

papel social do educador, bem como da capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer lideranças; ter 

ideias e tecnologias, visão histórica e 

crítica da Matemática tanto no seu estado atual como nas várias fases de sua evolução, visão crítica da Matemática que o 

municar-se matematicamente e de 

compreender Matemática, Capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; Capacidade 

de utilização dos conhecimentos matemáticos para a compreensão do mundo que o cerca; Capacidade de despertar o hábito da 

se com clareza, precisão e objetividade; Capacidade de conhecer as referências 

E LACERDA 

O profissional terá como área de atuação profissional a docência na Educação Básica, em séries iniciais do ensino fundamental e 

no ensino médio. Além disso, o licenciado em Física terá competência e habilidade para o exercício profissional em outras áreas, 

tais como: atuar em modalidades de ensino como: o ensino à distancia, educação especial, ensino de física para pessoas com 

necessidades especiais, educação indígena, etc, centros e museus de ciências e divulgação cientifica.  



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOL

EDITAL Nº. 012/201

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇ
Avenida Sen. Filinto Muller, 953 –

O tecnólogo em redes de Computadores é o profissional que elabora, implanta, gerencia e mantém projetos lógicos e físicos de 

redes de computadores locais e de longa distância. Conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnóst

problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de redes, avaliação de desempenho, configuração de serviço de 

rede e de sistema de comunicação de dados são áreas de desempenho deste profissional. Conhecimentos de instalações 

elétricas, teste físico e lógico de redes, normas de instalações e utilização de instrumentos de medição e segurança são 

requisitos à atuação deste profissional. 

PERFIL DO CURSO SUPERIOR 

1.  Curso Superior em Analise e Desenvolvimento de 

O tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistema analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém 

sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também com ferramentas computacionais, equipamentos de 

informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de 

metodologias de construção de projetos, preocupação com qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de 

programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.  

 

PERFIL DO CURSO SUPERIOR 

1. Curso Superior em Bacharelado em Zootecnia 

O Curso Superior em Zootecnia tem como objetivo formar técnicos com habilidades e atitudes que lhes permitam a

responsável, ativa, crítica e criativa junto aos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão zootécnicas buscando a soluçã

de problemas em toda cadeia produtiva, capaz ainda,

condições  do mundo  do  trabalho.  O Bacharel em Zootecnia ou 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 capa

de gerenciar, planejar e administrar empreendimentos do agronegócio, como fazendas, granjas, agroindústrias, envolvendo

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

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 de defesa da fauna e 

orientação da criação das espécies de animais silvestres.

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIOR

1. Curso Superior em Tecnologia em Alimentos

O curso de tecnologia em alimentos visa a formação do profissional com competências e habilidades para planejar, implementar,

administrar, gerenciar, promover e aprimorar com técnica e tecnologia a área de alimentos. Será po

assuma uma ação empreendedora em pesquisa e inovação, com consciência do seu papel social, distribuídas nas funções que 

lhe compete, tais como: direcionamento, supervisão, coordenação ou atividade de processamento de alimentos. A 

consultoria também é área de atuação do profissional formado. Praticar a pesquisa, ensaios e desenvolvimento de novos 

produtos, como a realização de análises químicas, físico 

produção e tratamento prévio de produtos e resíduos

pareceres, laudos e atestados estão no âmbito de
 

2. Curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

O Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o profissional habilitado para atuar junto a empresas e entidades 

ligadas ao planejamento, a projetos, à comercialização e à implantação de Softwares, para atender às necessidades de 

organização dos empreendimentos na produção dos diversos sistemas que atendam os segmentos do agronegócio, comercial, 

educacional e de diversões, visando à qualidade e à sustentabilidade econômica, ambiental e social.

PERFIL DO CURSO SUPERIOR 

1. Curso Superior em Licenciatura em Ciências da Natureza

O licenciado em Ciências da Natureza atuará no ensino fundamental na área de ciências da natureza, levando aos alunos uma 
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O tecnólogo em redes de Computadores é o profissional que elabora, implanta, gerencia e mantém projetos lógicos e físicos de 

redes de computadores locais e de longa distância. Conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnóst

problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de redes, avaliação de desempenho, configuração de serviço de 

rede e de sistema de comunicação de dados são áreas de desempenho deste profissional. Conhecimentos de instalações 

icas, teste físico e lógico de redes, normas de instalações e utilização de instrumentos de medição e segurança são 

 

PERFIL DO CURSO SUPERIOR - CAMPUS RONDONÓPOLIS

1.  Curso Superior em Analise e Desenvolvimento de Sistemas 

O tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistema analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém 

sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também com ferramentas computacionais, equipamentos de 

tica e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de 

metodologias de construção de projetos, preocupação com qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de 

is são fundamentais à atuação deste profissional.   

PERFIL DO CURSO SUPERIOR - CAMPUS SÃO VICENTE 

1. Curso Superior em Bacharelado em Zootecnia  

O Curso Superior em Zootecnia tem como objetivo formar técnicos com habilidades e atitudes que lhes permitam a

responsável, ativa, crítica e criativa junto aos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão zootécnicas buscando a soluçã

de problemas em toda cadeia produtiva, capaz ainda, de continuar aprendendo e adaptando- 

condições  do mundo  do  trabalho.  O Bacharel em Zootecnia ou 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 capa

de gerenciar, planejar e administrar empreendimentos do agronegócio, como fazendas, granjas, agroindústrias, envolvendo

desde a produção até a comercialização, dinamizando e tornando eficaz o processo.  Atua em todos os setores da produção 

e a nutrição, melhoramento genético, reprodução, sanidade até administração rural, respeitando o bem

considerando a sustentabilidade econômica e ambiental da propriedade, levando ao consumidor produtos de origem animal com 

urança. Desenvolve atividades que visam à preservação do meio ambiente por meio de defesa da fauna e 

orientação da criação das espécies de animais silvestres. 

SUPERIORES - CAMPUS SÃO VICENTE – NÚCLEO AVANÇADO DE CAMPO VERDE

rior em Tecnologia em Alimentos 

O curso de tecnologia em alimentos visa a formação do profissional com competências e habilidades para planejar, implementar,

administrar, gerenciar, promover e aprimorar com técnica e tecnologia a área de alimentos. Será po

assuma uma ação empreendedora em pesquisa e inovação, com consciência do seu papel social, distribuídas nas funções que 

lhe compete, tais como: direcionamento, supervisão, coordenação ou atividade de processamento de alimentos. A 

consultoria também é área de atuação do profissional formado. Praticar a pesquisa, ensaios e desenvolvimento de novos 

produtos, como a realização de análises químicas, físico qualidade também são contempladas na formação do profissional. A 

dução e tratamento prévio de produtos e resíduos químicos e a vistoria, perícia, avaliação de serviços técnicos, elaboração de 

pareceres, laudos e atestados estão no âmbito de suas atribuições. 

Curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

O Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o profissional habilitado para atuar junto a empresas e entidades 

ligadas ao planejamento, a projetos, à comercialização e à implantação de Softwares, para atender às necessidades de 

organização dos empreendimentos na produção dos diversos sistemas que atendam os segmentos do agronegócio, comercial, 

educacional e de diversões, visando à qualidade e à sustentabilidade econômica, ambiental e social.

 

PERFIL DO CURSO SUPERIOR - CAMPUS SÃO VICENTE – NÚCLEO AVANÇADO DE JACIARA

1. Curso Superior em Licenciatura em Ciências da Natureza 

O licenciado em Ciências da Natureza atuará no ensino fundamental na área de ciências da natureza, levando aos alunos uma 

OGIA DE MATO GROSSO 

4 DE VAGAS REMANESCENTE CURSOS SUPERIORES 2014-1  

GIA DE MATO GROSSO 
http://selecao.ifmt.edu.br/ 

7/8 

 

O tecnólogo em redes de Computadores é o profissional que elabora, implanta, gerencia e mantém projetos lógicos e físicos de 

redes de computadores locais e de longa distância. Conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnóstico e solução de 

problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de redes, avaliação de desempenho, configuração de serviço de 

rede e de sistema de comunicação de dados são áreas de desempenho deste profissional. Conhecimentos de instalações 

icas, teste físico e lógico de redes, normas de instalações e utilização de instrumentos de medição e segurança são 

CAMPUS RONDONÓPOLIS 

O tecnólogo em Analise e Desenvolvimento de Sistema analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém 

sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha, também com ferramentas computacionais, equipamentos de 

tica e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de 

metodologias de construção de projetos, preocupação com qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de 

 

O Curso Superior em Zootecnia tem como objetivo formar técnicos com habilidades e atitudes que lhes permitam atuar de forma 

responsável, ativa, crítica e criativa junto aos meios de produção, pesquisa, ensino e extensão zootécnicas buscando a solução 

 se com flexibilidade às diferentes 

condições  do mundo  do  trabalho.  O Bacharel em Zootecnia ou 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 

e 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 

urança. Desenvolve atividades que visam à preservação do meio ambiente por meio de defesa da fauna e 

NÚCLEO AVANÇADO DE CAMPO VERDE 

O curso de tecnologia em alimentos visa a formação do profissional com competências e habilidades para planejar, implementar, 

administrar, gerenciar, promover e aprimorar com técnica e tecnologia a área de alimentos. Será possível que o profissional 

assuma uma ação empreendedora em pesquisa e inovação, com consciência do seu papel social, distribuídas nas funções que 

lhe compete, tais como: direcionamento, supervisão, coordenação ou atividade de processamento de alimentos. A prestação de 

consultoria também é área de atuação do profissional formado. Praticar a pesquisa, ensaios e desenvolvimento de novos 

qualidade também são contempladas na formação do profissional. A 

químicos e a vistoria, perícia, avaliação de serviços técnicos, elaboração de 

O Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o profissional habilitado para atuar junto a empresas e entidades 

ligadas ao planejamento, a projetos, à comercialização e à implantação de Softwares, para atender às necessidades de 

organização dos empreendimentos na produção dos diversos sistemas que atendam os segmentos do agronegócio, comercial, 

educacional e de diversões, visando à qualidade e à sustentabilidade econômica, ambiental e social. 

NÚCLEO AVANÇADO DE JACIARA 

O licenciado em Ciências da Natureza atuará no ensino fundamental na área de ciências da natureza, levando aos alunos uma 
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abordagem interdisciplinar, o conhecimento sobre a história natural da Terra e do Universo, dentro de uma perspectiva de 

evolução dinâmica e histórica da Natureza ao longo do tempo. Esse conjunto de conhecimentos integrados de todas as Ciências 

da Natureza (Biologia, Física e Química) é essenc

contribuindo para a formação de cidadãos críticos e responsáveis em relação à ocupação do planeta e à utilização de seus 

diversos recursos. 

O curso formará um educador suficientemente capaz p

atua, e apto a se adaptar às rápidas transformações da sociedade, como agente principal na formação dos alunos sob os seus 

cuidados. Além disso, o licenciado em Ciências da Natureza será 

científica, incentivando-os à pesquisa e à reflexão ética perante a sociedade e a natureza. Na perspectiva de aproveitamento das 

potencialidades locais, nos fenômenos naturais, nas relações entre as ati

perspectiva da sustentabilidade. 

O licenciado em Ciências da Natureza estará preparado para orientar os alunos, por meio de atividades teóricas e práticas, a 

adquirirem um conhecimento integrado da natureza, u

segregadas, estarão conectados, dando maior sentido a cada uma delas. Esse caráter integrador será um grande diferencial na 

formação do graduando, que estará apto a contribuir para a melhori

escolas de ensino fundamental. 

 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES 

1. Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos

O Profissional egresso do Curso de Produção de Grãos deverá apresentar habilidades técnicas que possibilite que: a) Estejam 

capacitados para serem absorvidos pelo mercado de trabalho de forma empreendedora e responsável; b) Tenham formação 

humanística e cultura geral à formação técnica, tecnológica e cientifica; c) Atuem de forma ética com preceitos sustentáveis; d) 

Consigam interagir e aprimorar de forma continua seus conhecimentos de forma ampla e socialmente responsável; e) atuem na 

área agrícola forma critica e cidadã, de forma dinâmica e atualmente na área de grãos e sementes; f) Possam socializar o 

conhecimento técnico de forma empreendedora e sustentável, possibilitando a transferência de tecnologia e assistindo 

tecnicamente a demanda agrícola. 

 

2. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental

O curso forma profissionais para atuar na administração, gestão e desenvolvimento de organizações e projetos em consonância 

com as questões ambientais, como o gerenciamento e execução das atividades de diagnós

recuperação de áreas degradadas, monitora e acompanha a qualidade ambiental emitindo laudos e pareceres e contribui para 

programas de educação ambiental que visem a melhoria da qualidade de vida e preservação dos recurs
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ento sobre a história natural da Terra e do Universo, dentro de uma perspectiva de 

evolução dinâmica e histórica da Natureza ao longo do tempo. Esse conjunto de conhecimentos integrados de todas as Ciências 

da Natureza (Biologia, Física e Química) é essencial para promover uma nova relação do ser humano com a natureza, 

contribuindo para a formação de cidadãos críticos e responsáveis em relação à ocupação do planeta e à utilização de seus 

O curso formará um educador suficientemente capaz para compreender a realidade social na qual se insere a escola em que 

atua, e apto a se adaptar às rápidas transformações da sociedade, como agente principal na formação dos alunos sob os seus 

cuidados. Além disso, o licenciado em Ciências da Natureza será preparado para estimular os alunos em sua curiosidade 

os à pesquisa e à reflexão ética perante a sociedade e a natureza. Na perspectiva de aproveitamento das 

potencialidades locais, nos fenômenos naturais, nas relações entre as atividades socioeconômicas e o mundo natural e na 

O licenciado em Ciências da Natureza estará preparado para orientar os alunos, por meio de atividades teóricas e práticas, a 

adquirirem um conhecimento integrado da natureza, uma vez que os conhecimentos das diversas disciplinas, normalmente 

segregadas, estarão conectados, dando maior sentido a cada uma delas. Esse caráter integrador será um grande diferencial na 

formação do graduando, que estará apto a contribuir para a melhoria do aproveitamento escolar e da atuação docente nas 

PERFIS DOS CURSOS SUPERIORES – CAMPUS SORRISO

1. Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos 

O Profissional egresso do Curso de Produção de Grãos deverá apresentar habilidades técnicas que possibilite que: a) Estejam 

capacitados para serem absorvidos pelo mercado de trabalho de forma empreendedora e responsável; b) Tenham formação 

ltura geral à formação técnica, tecnológica e cientifica; c) Atuem de forma ética com preceitos sustentáveis; d) 

Consigam interagir e aprimorar de forma continua seus conhecimentos de forma ampla e socialmente responsável; e) atuem na 

ritica e cidadã, de forma dinâmica e atualmente na área de grãos e sementes; f) Possam socializar o 

conhecimento técnico de forma empreendedora e sustentável, possibilitando a transferência de tecnologia e assistindo 

rso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

O curso forma profissionais para atuar na administração, gestão e desenvolvimento de organizações e projetos em consonância 

com as questões ambientais, como o gerenciamento e execução das atividades de diagnóstico e avaliação de impacto; atua na 

recuperação de áreas degradadas, monitora e acompanha a qualidade ambiental emitindo laudos e pareceres e contribui para 

programas de educação ambiental que visem a melhoria da qualidade de vida e preservação dos recurs

 
 

CRONOGRAMA DO VESTIBULAR – CURSOS SUPERIORES VAGAS REMANESCENTES 
010/2014 

EVENTOS 

Período de inscrição via internet
Confirmação das inscrições 
Divulgação dos resultados 
Período da Matrícula (1ª Chamada)

Cuiabá, 

_______________________________________ 
José Bispo Barbosa 

Reitor do IFMT 
“Nomeado pelo Decreto Presidencial de 08.04.2013”

OGIA DE MATO GROSSO 

4 DE VAGAS REMANESCENTE CURSOS SUPERIORES 2014-1  

GIA DE MATO GROSSO 
http://selecao.ifmt.edu.br/ 

8/8 

 

ento sobre a história natural da Terra e do Universo, dentro de uma perspectiva de 

evolução dinâmica e histórica da Natureza ao longo do tempo. Esse conjunto de conhecimentos integrados de todas as Ciências 

ial para promover uma nova relação do ser humano com a natureza, 

contribuindo para a formação de cidadãos críticos e responsáveis em relação à ocupação do planeta e à utilização de seus 

ara compreender a realidade social na qual se insere a escola em que 

atua, e apto a se adaptar às rápidas transformações da sociedade, como agente principal na formação dos alunos sob os seus 

preparado para estimular os alunos em sua curiosidade 

os à pesquisa e à reflexão ética perante a sociedade e a natureza. Na perspectiva de aproveitamento das 

vidades socioeconômicas e o mundo natural e na 

O licenciado em Ciências da Natureza estará preparado para orientar os alunos, por meio de atividades teóricas e práticas, a 

ma vez que os conhecimentos das diversas disciplinas, normalmente 

segregadas, estarão conectados, dando maior sentido a cada uma delas. Esse caráter integrador será um grande diferencial na 

a do aproveitamento escolar e da atuação docente nas 

CAMPUS SORRISO 

O Profissional egresso do Curso de Produção de Grãos deverá apresentar habilidades técnicas que possibilite que: a) Estejam 

capacitados para serem absorvidos pelo mercado de trabalho de forma empreendedora e responsável; b) Tenham formação 

ltura geral à formação técnica, tecnológica e cientifica; c) Atuem de forma ética com preceitos sustentáveis; d) 

Consigam interagir e aprimorar de forma continua seus conhecimentos de forma ampla e socialmente responsável; e) atuem na 

ritica e cidadã, de forma dinâmica e atualmente na área de grãos e sementes; f) Possam socializar o 

conhecimento técnico de forma empreendedora e sustentável, possibilitando a transferência de tecnologia e assistindo 

O curso forma profissionais para atuar na administração, gestão e desenvolvimento de organizações e projetos em consonância 

tico e avaliação de impacto; atua na 

recuperação de áreas degradadas, monitora e acompanha a qualidade ambiental emitindo laudos e pareceres e contribui para 

programas de educação ambiental que visem a melhoria da qualidade de vida e preservação dos recursos naturais. 
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Período da Matrícula (1ª Chamada) 

 
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2014. 
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