
Cartilha de Boas Vindas aos
Ingressantes do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso Campus Cuiabá - Bela Vista



O Campus Cuiabá - Bela Vista, um dos Campi do IFMT, foi
Inaugurado em 13 de Setembro de 2006 e teve o seu
funcionamento autorizado pela Portaria Ministerial nº.
1.586, de 15 de setembro de 2006. Nesse período
funcionava como uma extensão do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), que
passou a ser denominado campus com a lei de criação dos
institutos, Lei nº 11,892, de 29 de setembro de 2008.
Vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza
jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-
pedagógica e disciplinar. O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 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, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica.

Sobre o Campus Cuiabá - Bela Vista



Entrada do Campus Bela Vista

O Campus Cuiabá - Bela Vista 
está localizado na

Av. Ver. Juliano da Costa Marques, s/nº - Bela
Vista, Cuiabá - MT, 78050-560 



Pátio/Cantina do Campus

Salas de Monitoria, Centro Acadêmico,
Empresa Júnior e Grêmio Estudantil



Entre em contato conosco (caso tenha
dúvidas ou precise de informações)

Direção Geral          
Jairo Aquino

    (65) 3318-5124

Coordenação e supervisão da execução de atividades
de ensino, pesquisa e extensão

DE Departamento de Ensino 
Paulo Pimentel

de@blv.ifmt.edu.br

    (65) 3318-5162 

gabinete@blv.ifmt.edu.br

 

Coordenação de
Pesquisa

 Deiver Teixeira

Coordenação de
Extensão
 Giovanni

mailto:de@blv.ifmt.edu.br
mailto:gabinete@blv.ifmt.edu.br


Assuntos pertinentes ao curso ENGENHARIA DE
ALIMENTOS

Coordenação de curso - DE
Carolina Santos

engenharia.alimentos@blv.ifmt.edu.br
     (65) 3318-5181

Coordenação de curso - DE
Reinaldo Bilio

Assuntos pertinentes ao curso GESTÃO AMBIENTAL

gestao.ambiental@blv.ifmt.edu.br

    (65) 3318-5184

Assuntos pertinentes ao curso TÉCNICO
SUBSEQUENTE EM QUÍMICA E EM ALIMENTOS 

    (65) 3318-5184
Coordenação de curso - DE

Marcos Rabelo

mailto:gabinete@blv.ifmt.edu.br
mailto:gabinete@blv.ifmt.edu.br


Assuntos pertinentes ao curso EMI MEIO AMBIENTE

Coordenação de curso - DE
Maurino     (65) 3318-5184

emma@blv.ifmt.edu.br

Assuntos pertinentes ao curso EMI QUÍMICA

Coordenação de curso - DE
Aline Bernardes

emq@blv.ifmt.edu.br 

    (65) 3318-5183

Assistência estudantil
Acolhimento psicológico

Equipe Multiprofissional
Adriana 
Elaine

Francismeiry
Vanessa

 

nae@blv.ifmt.edu.br

    (65) 9946-6498

mailto:emq@blv.ifmt.edu.br
mailto:emq@blv.ifmt.edu.br
mailto:nae@blv.ifmt.edu.br


O que é ensino remoto?
    O Regime de Exercício Domiciliar (RED) foi instituído
no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) na Instrução
Normativa n.003, de 22 de abril de 2020, a fim de
orientar os procedimentos relacionados à execução do
RED em todos os campi do IFMT, em conformidade com a
Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

   A ação foi realizada como medida para atenuar a
suspensão das atividades presenciais devido à pandemia
de COVID-19, conforme prevenção contra disseminação
do Coronavírus em nossa região. No âmbito do Campus
Cuiabá - Bela Vista, as atividades foram iniciadas no dia
04 de maio de 2020, através da utilização da plataforma
digital Google Class Room e através da entrega de
materiais impressos para acadêmicos inicialmente com
dificuldades de acesso à internet.
 

    Nossos cursos possuem uma estrutura completamente
presencial, mas como é de conhecimento de todos por
conta da Pandemia do COVID -19 estamos com as nossas
atividades acadêmicas na modalidade ensino remoto. 



As atividades pedagógicas neste período estão sendo
realizadas de maneira Síncrona ou Assíncrona:

Atividades síncronas: Aquelas que
possibilitam a interação entre
professor e estudantes em tempo real.
Plataforma utilizada: Google Meet 

 Atividades assíncronas: Aquelas que os
estudantes poderão realizar dentro de
espaço tempo previamente
estabelecido. Plataforma utilizada:
Google ClassRoom 

Vídeo tutorial sobre o Ambiente Virtual de
aprendizagem

Clique aqui

https://youtu.be/voxPau5lm2E


 Esta cartilha foi desenvolvida pela Equipe
Multiprofissional do Campus Cuiabá - Bela Vista, com o
intuito de guiar a comunidade ao acesso às plataformas
online

blv.ifmt.edu.br

Acesso às Plataformas Online

Acessando o Site do Campus
digite no seu navegador web: blv.ifmt.edu.br

ou clique abaixo

No nosso site você encontrará uma série de informações
importantes, inclusive as páginas dos cursos oferecidos
pelo Campus 

https://blv.ifmt.edu.br/


    O Q-ACADÊMICO é uma das plataformas utilizada pelo
nosso Campus, nele você conseguirá consultar seu
boletim, histórico escolar, comprovante de matrícula,
presenças em aulas, conteúdos disponibilizados pelos
professores e outros

academico.ifmt.edu.br

digite no seu navegador web: 
academico.ifmt.edu.br ou clique abaixo

Escolha como deseja fazer o seu
acesso e em seguida preencha
com suas informações de login
e senha

Acessando o Q-ACADÊMICO

Nº de matrícula 123

Primeiro acesso sua senha será:

https://academico.ifmt.edu.br/
https://academico.ifmt.edu.br/


    O Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) é
utilizado para assuntos administrativos e acadêmicos
dentro de nosso Campus, como processos administrativos
e outros

suap.ifmt.edu.br

digite no seu navegador web: 
suap.ifmt.edu.br ou clique abaixo

Clique na opção indicada pela seta, após preencher os dados
e clicar em enviar verifique seu e-mail e siga as instruções 

Acessando o SUAP

Nº de matrícula

CPF

https://suap.ifmt.edu.br/
https://suap.ifmt.edu.br/


Acessando o Google Classroom

1º Passo: Os alunos ingressante usarão um Gmail
criado pela instituição, que é composto por sua

matricula mais a identificação do campus
 matricula@blv.ifmt.edu.br

A senha inicial é a <primeira letra do nome> + a
matrícula



Quando sua conta no Gmail for acessada você verá uma
página como esta: 

Agora você está pronto(a) para utilizar todas as
ferramentas do Google, como o Google  Meet onde
ocorrem os encontros com os professores e a plataforma
do Classroom onde são postados os conteúdos e
exercícios das disciplinas.  



2º Passo: acessando o Classroom
digite no seu navegador web: classroom.google.com ou

clique abaixo 

classroom.google.com

A página abaixo será exibida para você, clique então
em continuar

https://classroom.google.com/


Esse é o painel onde aparecerão as disciplinas que você
está matriculado(a):

Acessando cada sala você verá os materiais postados,
links dos meets a serem realizados, informações sobre o
professor e sobre a disciplina. 



Você encontrará o aplicativo do Gmail, Google
Meet e Google Classroom na loja de aplicativos
do seu smartphone

Procure pelo nome do aplicativo na
loja de aplicativos e instale em seu
smartphone, seja ele Android ou
IOS

Possuindo os aplicativos em seu smartphone
você conseguirá acompanhar em tempo real
as atualizações feitas pelos professores no
Google Classroom



Notas
Curso

TÉCNICOS
INTEGRADOS AO
ENSINO MÉDIO -

EMI

-Média 6,0
-Média aritmética simples
que corresponderá a nota

8,0 (oito), que será
somada 2,0 (dois) pontos

referente a avaliação
atitudinal.

 

Composição da Nota PROVA FINAL (PF)- Será realizada
caso o estudante que tiver Media

(s)  6,0
DEPENDENCIA- Será realizada

caso o estudante que não alcançar
após a PF Média Final 5,0

REPROVAÇÃO- Caso reprove em
03 ou mais componentes

curriculares cursará novamente o
período letivo.

 

Curso
 TÉCNICOS

SUBSEQUENTES
AO ENSINO MÉDIO

(QUÍMICA E
ALIMENTOS)

Composição da Nota
-Média 6,0

-Média aritmética simples
que corresponderá a nota

8,0 (oito), que será
somada 2,0 (dois) pontos

referente a avaliação
atitudinal.

 

PROVA FINAL
Será realizada caso o estudante

que tiver Media (s) 6,0

 REPROVAÇÃO
Caso não obtenha media

final 5 após a PF
reprovado na disciplina.

 
 Curso

 SUPERIORES
(ENGENHARIA DE

ALIMENTOS E
GESTÃO

AMBIENTAL

Composição da Nota

-Média 6,0 
-Mínimo duas avaliações de

aprendizagem

 

PROVA FINAL
Será realizada caso o

estudante que tiver Media (s)
6,0

REPROVAÇÃO
Caso não obtenha media

final 5 após a PF
reprovado na disciplina.

 
 
 
 

Ainda que na Modalidade remota os professores podem atribuir falta de acordo com o
seu planejamento (participação nos meets, entrega de atividades entre outros). 

Saiba mais em: Regulamento didático

https://ifmt.edu.br/media/filer_public/ea/46/ea46ae7b-87bc-402f-b48f-7ea4ef41d130/resolucao_no_081_-_26112020_-_aprovar_o_regulamento_didatico.pdf


Sobre Regime Disciplinar Discente

    A RESOLUÇÃO Nº 115, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016,
traz todas informações sobre procedimentos e aplicação
das sanções disciplinares (advertência, suspensão e
cancelamento de matrícula), através de uma comissão
disciplinar estabelecida através de portaria pelo Campus e
os mesmos após análise de toda situação e oitivas
necessárias, encaminham à direção do campus, a chefia
do departamento de ensino e/ou a coordenação de curso
o processo que aplicará e dará conhecimento, ao
estudante acerca da sanção disciplinar, assegurado o
amplo direito de defesa.

Sobre os Programas de Ensino
SONDAGEM PEDAGÓGICA
    Terá início nas duas primeiras semanas de aulas, sendo
acompanhada pelo docente da disciplina e após os
diagnósticos iniciais e intermediário os estudantes
continuarão recebendo através da Tutoria no AVA.

https://blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/7d/aa/7daa0c47-cf94-4c66-834f-7e82731069a6/regulamento_disciplinar_discente.pdf
https://blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/7d/aa/7daa0c47-cf94-4c66-834f-7e82731069a6/regulamento_disciplinar_discente.pdf


MONITORIA
   A monitoria é um programa que visa contribuir para
que os estudantes possam ter suporte em seu processo
de ensino-aprendizagem. Ela tem como objetivo estimular
no estudante o interesse pela atividade docente;
intensificando a cooperação entre estudantes e seus
pares e com os professores, nas atividades de ensino;
oferecendo aos estudantes de graduação e dos cursos
técnicos a oportunidade de preparar-se para atividades de
ensino e contribuir para as atividades de ensino do IFMT
campus Cuiabá Bela Vista. 

PRAAP - Projeto de Recuperação da Aprendizagem e
Acompanhamento Pedagógico oferecido aos ingressantes
após a Sondagem Pedagógica, na forma de um percurso
de aprendizagem que deve ser cursado para superar
dificuldades e contribuir para a permanência e êxito do
estudante.

 



   Os monitores são estudantes que já cursaram as
disciplinas ofertadas e têm conhecimento e desempenho
para auxiliar os demais estudantes. Os mesmos são
selecionados anualmente a partir de editais específicos
que contam com a orientação do professor da disciplina
que o auxilia no planejamento, execução e avaliação das
atividades.
Acompanhe a divulgação de canais de atendimento e
contato dos monitores. Fique ligado! 

TUTORIA
    Este programa visa a atuação de um professor-tutor a
ser selecionado dentre os licenciandos do campus ou de
outras instituições com a finalidade de cumprir com o
papel de regência supervisionada, através do
acompanhamento de tutoria na realização das atividades
propostas pelo professor regente da formação para o
saneamento das dificuldades a serem trabalhadas em
cada nível de ensino através através do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).



Programa de Assistência Estudantil do IFMT

O QUE É?
   Consiste na concessão de auxílios aos estudantes de
todos os níveis de ensino ofertados pela Instituição,
compreendendo benefícios voltados para aqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, bem como, ações de caráter universal
para o acesso de todos os estudantes, de modo a
propiciar a articulação entre os programas de assistência
estudantil e o desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

QUEM PODE PARTICIPAR?
 São beneficiários do Programa os estudantes
regularmente matriculados nos cursos presenciais em
todos os seus níveis de ensino, prioritariamente aqueles
com renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio e os egressos da rede pública, conforme define o
Decreto 7.234 de 19 de Julho de 2010



Programa de Assistência Estudantil do IFMT
COMO?
   Por meio de edital de seleção elaborado, divulgado e
executado pela Comissão Local permanente de
Assistência Estudantil do Campus.

QUAIS SÃO OS PROGRAMAS?
    Programa Universal: O programa universal é destinado
a todos os estudantes regularmente matriculados no
IFMT. Poderá ser desenvolvido por meio de ações e
projetos conduzidos pela equipe pedagógica e
multiprofissional dos Campi.
   Programa de Incentivo à Permanência: Os programas
de incentivo à permanência serão executados por meio
da concessão de auxílios, via edital de seleção, destinados
prioritariamente aos estudantes com renda bruta familiar
per capita de até um salário mínimo e meio, conforme
normatização do Decreto 7.234/2010
SE TIVER DÚVIDAS, QUEM PROCURAR?
Comissão Local permanente de Assistência Estudantil do
Campus E-mail: nae@blv.ifmt.edu.br

mailto:nae@blv.ifmt.edu.br


Como planejar e organizar seu 
tempo de estudos?

1 – Organize sua rotina: É essencial que você
semanalmente organize as atividades que você precisa
fazer, anote numa agenda os horários, os prazos e
organize o seu dia desde o horário que você acorda até o
final do dia. A disciplina para o cumprimento dessas
atividades será uma questão de hábito. 

2 – Monte um cronograma de estudos: Divida as
atividades, trabalhos e estudos para a prova em dias
diferentes da semana. Isso vai facilitar o seu
aprendizado. Estabeleça momentos para o estudo
individual (antes e depois das aulas). 

 



Como planejar e organizar seu 
tempo de estudos?

3 – Defina o local e prepare o ambiente: -Defina o local e
prepare o ambiente: Sabemos que, nem sempre, o
ambiente domiciliar consegue nos oferecer as melhores
condições para o estudo, principalmente nesse momento
de pandemia. Mas, se possível, escolha um lugar tranquilo,
bem iluminado, arejado e que favoreça a postura corporal.
Evite assistir às aulas e estudar em cima da cama, pois a
tendência de você ter sono e ficar desanimado é grande! 

4 – Experimente métodos diferenciados de estudo: –
Experimente métodos diferenciados de estudo: Por meio
de mapas mentais, resumos ou controle de tempo é
possível encontrar um método eficiente que melhor
combina com seu estilo de aprendizagem e com seus
objetivos. Não tenha medo de experimentar algo
diferente do tradicional.

 



Como planejar e organizar seu 
tempo de estudos?

Metodologias de Estudos online

Mapas mentais: SÍNTESES DE AULAS E DE TEXTOS:
ELABORAÇÃO DE RESUMOS, FICHAMENTOS, ESQUEMAS,
MAPAS MENTAIS. 

Explicação: Autoexplicação: Explique para você mesmo o
que estudou. Se puder, fale em voz alta e explique com
suas palavras o conteúdo aprendido. Explicando para
outras pessoas: Explique para os amigos, colegas de
turma e familiares aquilo que você aprendeu.

Releitura: Ler mais de uma vez o conteúdo. 
Gravar áudios: Experimente ler o conteúdo em voz alta e
gravar o áudio.

Auto Interrogação: Elaborar e responder perguntas
relativas ao conteúdo.
Procure outras técnicas para sempre diversificar. 



Como planejar e organizar seu 
tempo de estudos?

5 – Evite perder prazos: Não deixe acumular. Fazendo
todos os dias um pouquinho que seja das atividades, você
evita que as atividades passem a se tornar invencíveis.
“Deixar para depois” é uma maneira de alívio
momentâneo, mas acarreta muitos prejuízos. 

6 – Conecte-se com seus amigos: Não deixe de interagir
com os colegas de sala, ainda que de maneira virtual. É
essencial que os alunos possam se ajudar, tirar dúvidas
uns com os outros proporcionando uma excelente
metodologia de aprendizagem. 

7 – Tenha equilíbrio e crie mecanismo de motivação: a
vida não pode se resumir apenas a vida acadêmica. Você
precisa de momentos de lazer e recreação. Isso fará com
que você se motive cada vez mais. 

 



A SGDE é responsável pelo controle, verificação,
manutenção, registro e arquivamento da documentação
acadêmica do estudante, desde seu ingresso até a
conclusão do curso e/ou expedição do diploma.

Para imprimir comprovante de matrícula com
autenticação eletrônica do sistema acadêmico, 
                                      CLICK AQUI 

Para outras informações e solicitações entre em contato
conosco através do e-mail ou WhatsApp do setor: 
                sgde@blv.ifmt.edu.br   65 - 33185108

 

Secretaria-Geral de Documentação Escolar ou
Coordenação de Registro Escolar

https://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/24/3a24de35-11ac-4521-ae2b-fa3851a18f1b/guia_rapido_-_impressao_de_declaracoes_e_atestados.pdf
https://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/3a/24/3a24de35-11ac-4521-ae2b-fa3851a18f1b/guia_rapido_-_impressao_de_declaracoes_e_atestados.pdf


Regulamento didático

Regimento disciplinar

Legislação RED

Demais documentos

*Clique no documento que deseja acessar

Documentos importantes

https://ifmt.edu.br/media/filer_public/ea/46/ea46ae7b-87bc-402f-b48f-7ea4ef41d130/resolucao_no_081_-_26112020_-_aprovar_o_regulamento_didatico.pdf
https://blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/7d/aa/7daa0c47-cf94-4c66-834f-7e82731069a6/regulamento_disciplinar_discente.pdf
https://blv.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/regime-de-exercicio-domiciliar-legislacao/
https://blv.ifmt.edu.br/inicio/


Organização

Comissão de acolhimento aos ingressantes
PORTARIA 8/2021 - BLV-GAB/BLV-
DG/CBLV/RTR/IFMT, de 16 de março de 2021

Equipe multiprofissional do IFMT Campus Bela Vista 

Psicóloga - Adriana Martins de Oliveira

Assistente social - Francismeiry Cristina de Queiroz

Pedagoga - Vanessa Costa Gonçalves Silva

Intérprete de libras - Elaine Cristina de Lima Pinto
(Nane)

Monitor de informática - Ronaldy Rocha

 

mailto:adriana.martins@blv.ifmt.edu.br
mailto:francismeiry.queiroz@blv.ifmt.edu.br
mailto:vanessa.silva@blv.ifmt.edu.br
mailto:elaine.pinto@blv.ifmt.edu.br

