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Em janeiro de 2020 toma posse o novo diretor-geral
do IF Goiano – Campus Rio Verde, professor Fabiano
Guimarães Silva, para o quadriênio 2020-2023.
Empossado, o diretor-geral apresentou a nova equipe
diretiva:
Diretoria de Administração e Planejamento: Lucilene
Bueno Borges de Almeida
Diretoria de Extensão: Haihani Silva Passos
Diretoria de Ensino: Fábio Henrique Dyszy
Diretoria
de
Pesquisa,
Inovação: Adriano Jakelaitis

Pós-graduação

e

Gerência de Integração Acadêmica e Institucional:
Josiane Lopes Medeiros
Gerência de Ambiente e Agropecuária (GAAP): Edson
Luiz Souchie

COMEÇA ANO LETIVO DE 2020
O primeiro dia letivo de 2020 foi
marcado pela recepção aos calouros.

Os professores também tiveram
encontros com equipe diretiva.

Os novos alunos receberam orientações de
coordenadores de cursos, representantes de Centros
Acadêmicos e das Atléticas.

As reuniões foram para alinhamento das ações
administrativas e pedagógicas para o ano letivo
de 2020.

FORMATURAS

As formaturas de concluintes de cursos técnicos e de graduação ocorreram antes do distanciamento social exigido
pela situação de pandemia do novo coronavírus.

COVID-19
Em meados do mês de março toda a rotina da Instituição foi
alterada devido à pandemia da Covid-19. O calendário acadêmico
foi suspenso e as atividades administrativas passaram a ser
realizadas de forma remota.

Os serviços essenciais continuaram sendo
executados de forma presencial, como o
tratamento dos animais na fazenda e atividades de
laboratórios.

PAPEL SOCIAL
Consciente do seu papel social, a Instituição passou a realizar ações que pudessem contribuir com o contexto do momento, uma
delas foi a produção de ácool em gel.

O álcool produzido foi distribuído para policiais, agentes de trânsito, bombeiros, enfermeiros e funcionários de creches e asilos.

Servidores também se mobilizaram na
produção de sabão ecológico e máscaras

As máscaras foram produzidas por professores do
curso de Ciência da Computação.

A produção de sabão envolveu servidores
administrativos ligados às Diretorias de
Ensino e Extensão.
Sabão líquido e em barra

O volume produzido foi entregue em asilos e creches.

O material foi distribuído para a Secretaria de Saúde do Município.

SAÚDE DE ALUNOS E SERVIDORES

A Instituição também se preocupou com a saúde de
servidores e colaboradores terceirizados viabilizando
vacinas contra H1N1 e sarampo para todos. Foram vacinados,
tanto aqueles que estavam em trabalho remoto, quanto
àqueles que estavam executando serviços essenciais no
campus.
Além disso, o Núcleo de Atenção à Saúde, em parceria com
um laboratório do município, viabilizou o teste de carga viral
da Covid-19. Servidores, alunos e seus familiares tiveram a
oportunidade de fazê-lo nas dependências da Instituição
seguindo rigoroso protocolo de segurança.

Os psicólogos do IF Goiano travaram uma grande batalha
para ajudar alunos e servidores que necessitaram de
ajuda. Muitos tiveram acompanhamento online,
conforme agendamento prévio.
Em paralelo a essas ações ocorreram diversas lives com
profissionais da saúde que deram orientações e dicas de
alimentação e cuidados com a mente e o corpo.

ENSINO
A interrupção das aulas presenciais exigiu de alunos, professores,
servidores das Secretarias e Biblioteca, pedagogos, coordenadores
de cursos, equipe da Coordenação de Assistência Estudantil,
dirigentes da área de Ensino, dentre outros, uma rápida
reordenação das atividades.
Todas as adaptações foram feitas no sentido de dar continuidade
às atividades acadêmicas, desta vez, na modalidade a distância, de
forma a impactar o mínimo possível o ano letivo.
Após a suspensão do calendário acadêmico, os professores
tiveram a oportunidade de conhecer a plataforma moodle e
familiarizar-se com outras plataformas para as aulas em EaD.
Aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e com
dificuldades de acesso às plataformas online foram concedidas
300 bolsas de Auxílio Permanência. Alunos também foram
contemplados com Auxílio Conectividade (um chip para celular
com acesso a um pacote de dados [20 Gb] para conexão com a
internet). Os beneficiários do Programa Bolsa Alimentação foram
autorizados a fazer a retirada de marmitex no Refeitório do
Campus.

Aula sendo ministrada a distância

SEMANA VOCACIONAL

Com isso foi possível concluir o 1º semestre letivo de 2020 e até
ampliar as vagas para o curso de Agronomia, com ingresso da
nova turma no segundo semestre letivo de 2020.

Docentes de cursos de graduação e de pós-graduação conversaram com

alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Olynto Pereira de Castro, por
meio de uma plataforma virtual, sobre escolha de profissões.

PROJETO WIFI
Diversas ações de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação foram
realizadas a distância por meio do projeto WiFi, desenvolvido pela
Diretoria de Extensão para ser um canal de comunicação entre a
Instituição e a comunidade.

Outra palestra de destaque, promovida pela Direx, foi com
Everaldo Valenga Alves, coordenador geral de Educação para o
Trânsito do Denatran. O palestrante falou sobre o papel dos
engenheiros civis na Educação para o Trânsito.

Educação, Ciência, Cultura, Saúde, Trabalho, Tecnologia e Inovação
fizeram parte do rol de temas abordados em lives transmitidas pelo
canal da Direx no YouTube.
A primeira transmissão foi a edição de nº 01 da Maratona de Inovação
da Direx (Midex), que abordou o tema Covid-19. Nesta edição, a Midex
objetivou oferecer suporte à proposição de ideias, técnicas, processos e
produtos inovadores relacionados ao enfrentamento dos desafios do
Coronavírus. A abertura do evento contou com a participação da doutora
em epidemiologia da UFG, Érika Aparecida da Silveira, que falou sobre
os impactos e desdobramentos da Covid-19 no Brasil.
Bolsa de Produtividade DT/CNPq – ocorreram encontros online com
grandes nomes da pesquisa nacional e internacional sobre submissão de
projetos.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Também a distância aconteceu a defesa de dissertação da
primeira egressa do curso de Engenharia Civil.

A incerteza do fim do período pandêmico exigiu ajustes na rotina
de alunos, professores e técnicos administrativos. Os Programas de
Pós- Graduação, por exemplo, se adaptaram para as defesas de
teses e dissertações a distância.

Inaugurou o novo formato Diene Gonçalves Souza, do doutorado em
Ciências Agrárias.

Nágela Dantas concluiu seus estudos no Mestrado em
Engenharia Aplicada e Sustentabilidade.
Especialização em Formação de Professores e Práticas Educativas

O Programa de Pós-Graduação em Agroquímica comemorou seus 7

anos de implantação com titulação de 68 mestres. A defesa de Ronaldo
César Nascimento completou um ciclo de sucesso do PPGAq.

Gleydson Alves Silva e Jovair Batista de Jesus foram os primeiros alunos a
apresentarem os resultados de suas pesquisas.

Mestrado Profissional em Administração

NOVOS CURSOS
Lato Sensu em Segurança Pública

Dirigentes e professores do Campus Rio Verde reuniram-se com
representantes do IFMG - Campus Formiga, que oferece o Mestrado
Profissional em Administração - área de concentração em finanças, para
tratar da implantação do curso na Instituição.

Reunião entre dirigentes do Campus Rio Verde, representantes da
UniRV e autoridades de segurança pública do município dá início
aos movimentos para implantação de curso de especialização em
segurança pública, com vistas a um mestrado na área.

RECEPÇÃO DE NOVOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ======➔
(66 novos mestrados e 7 doutorandos)

CURSOS FIC

BOLSISTAS FIC

Mais de 6 mil vagas para dezenas de cursos de
Formação
Inicial
e
Continuada
foram
disponibilizadas pelo IF Goiano.

Dezenas de professores e pessoal da área administrativa, tanto
interno quanto externos à instituição, foram selecionados para
desempenhar atividades relacionadas aos cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC).

Aula online do Curso de Piscicultor

O Campus Rio Verde ofereceu vagas para Agricultor
Agroflorestal, Fruticultor, Programador de Web,
Piscicultor, Produtor de Cerveja,
Assistente
Administrativo e Produtor de Olerícolas.

PROJETOS APROVADOS
Projeto Lab IF Maker
Primeira Incubadora de Empresas do IF
Goiano foi implantada no Campus Rio Verde. O projeto surgiu da ideia de
aproximar a instituição do setor produtivo, visando o desenvolvimento e a
consolidação de empresas da região. É um espaço para preparar as
empresas para a competitividade, com base na difusão do
empreendedorismo, a partir da criação de condições para que a
comunidade, de uma maneira geral, e os estudantes, de forma específica,
desenvolvam soluções inovadoras, resultando em empresas bem sucedidas.
Para o desenvolvimento das atividades será utilizada uma estrutura física
onde as empresas incubadas terão acesso a uma infraestrutura básica para
o desenvolvimento de seus projetos. O projeto conta com investimentos da
Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg), que investirá,
inicialmente, cerca de 120 mil reais.
Edital da Água – Mosaic Fertilizantes

Os trabalhos de implantação da Estação Lab IF Maker da
Instituição terão início assim que a verba de 132 mil
reais, destinada a sua instalação, seja disponibilizada
pelo Ministério da Educação.

Projeto apresentado por um
grupo de pesquisadores do campus foi aprovado no Edital da Água. A
proposta é voltada para ações em prol do saneamento rural e recursos
hídricos do município de Rio Verde.

PESQUISADORES

INAUGURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E CEAGRE

Aprovação de projetos em Editais DT e PQ do
CNPq/MCTI.

.

Além da aprovação de novos projetos, docentes do Campus Rio Verde
tiveram bolsas renovadas. Atualmente, a Instituição tem 17 bolsistas
entre DT e PQ do CNPq/MCTI.
Bolsas deste tipo são altamente concorridas no meio acadêmico e são
concedidas apenas a pesquisadores de comprovada competência, que,
dentre outros quesitos, são avaliados pela produção científica em
periódicos de excelência, experiência na execução de projetos de
pesquisa e na formação de recursos humanos (iniciação científica,
mestres e doutores).
Além de reconhecimento ao trabalho dos pesquisadores a concessão das
bolsas repercute de forma positiva, tanto na Iniciação Científica, quanto
na Pós-Graduação da Instituição, impulsionando o aumento no número
de bolsas para estudantes, aquisição de equipamentos e custeio para
pesquisas.

O Complexo faz parte do IF Goiano e conta com atuação de
pesquisadores do Campus Rio Verde, entre alunos e professores. A
inauguração reuniu autoridades municipais, estaduais e federais que
tiveram a oportunidade de conhecer tecnologias desenvolvidas por
pesquisadores do IF Goiano e seus parceiros que irão facilitar a vida do
produtor rural.

Mecanismos que permitem o acesso rápido a dados precisos da lavoura,
o que facilita o manejo e diminui os custos de produção. Soluções que
levam a um aumento de produtividade sem necessidade de ampliação da
área cultivada.

PREMIAÇÃO
A pesquisadora Fernanda Farnese, do IF Goiano - Campus Rio
Verde, foi premiada na edição de 2020 do Programa Para
Mulheres na Ciência, promovido pela Organização das Nações
Unidas

para

a

Educação,

a

Ciência

e

a

Cultura

(UNESCO), Academia Brasileira de Ciências (ABC) e L'oreal
Brasil. Professora Fernanda foi premiada na categoria Ciências
da Vida por desenvolver um método para preservar plantações
de soja em períodos inesperados de seca.

Mulheres na Ciência - O programa, que está completando 15
anos no Brasil e 22 anos internacionalmente, tem como
motivação a transformação do ambiente científico, favorecendo
a equidade de gêneros no cenário brasileiro e global. Todo ano,
na edição local, são escolhidas sete jovens pesquisadoras de
diversas áreas de atuação que são contempladas com uma
bolsa-auxílio para investimentos em sua pesquisa. A premiação
desta edição foi no valor de 50 mil reais.

17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
O evento foi promovido por todas as Diretorias Sistêmicas do
campus e envolveu diversas atividades.
 2ª Maratona de Inovação da Diretoria de Extensão (Midex);
 Painel com o tema "Ciência, Tecnologia e Inovação: rompendo
fronteiras", com o professor Fabiano Guimarães (diretor-geral
do Campus Rio Verde); a professora Fernanda Farnese (do
Campus Rio Verde) e o pesquisador Filipe Bertagna (da
Universidade Estadual de Maringá).
 Painel com o tema “Inteligência Artificial: desafios e
potencialidades”, com professor Antônio Manuel Cabral Vieira
Lobo, da Universidade do Porto/ Portugal e professor Marco
Henrique Terra, da USP de São Carlos.
 Painel com o tema “Professor 5.0 e Inteligência Artificial –
ferramentas para transformação e reinvenção do professor em
sala de aula”, com o professor Reinaldo de Souza Jr, da Faculdade
Delta.
 IF PopScience 2020 (Mostra de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Inovação).

 É Coisa de Mulher - painel sobre a mulher na ciência, com a

A 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida
pelo Campus Rio Verde, aconteceu na última semana do mês de
outubro.

doutora em Física da UFRGS e membro da Academia Mundial de
Ciência, Márcia Barbosa; a instrutora de tiros da Polícia Civil,
Flávia Siqueira de Castro; a empresária do ramo do
agronegócio, Gracy Kelly Giraldi; e a professora Heyde Francielle
do Carmo França, da área de Ciência da Computação.

 Empresas Juniores - Representantes das Empresas Juniores do
Campus organizaram o painel com o tema "Caminhos para
empreender no meio acadêmico". O momento contou com a
participação da presidente da Goiás Júnior, Carol Peixoto.

17ª SNCT – EDIÇÃO NACIONAL

Pesquisas desenvolvidas no IF Goiano foram apresentadas na
edição nacional da 17ª SNCT que aconteceu no Pavilhão de
Exposições do Parque da Cidade, em Brasília.
Alunos, professores e dirigentes do IF Goiano - Campus
Rio Verde estiveram presentes e apresentaram
equipamentos e resultados de pesquisas inovadoras
desenvolvidas nos laboratórios da Instituição.
Os visitantes da exposição tiveram a oportunidade de
conhecer diversas tecnologias baseadas na inteligência
artificial e na internet das coisas para o agronegócio,
sensores para monitoramento de clima, respostas de
plantas a fatores de estresses do ambiente, sistema
automatizado de produção de peixes e hortaliças,
produção de compostos naturais em plantas in vitro,
dentre outros.

MEIO AMBIENTE

O GT de Arborização realizou, entre novembro e dezembro, o
plantio de mais de 1.630 mudas de espécies arbóreas do Cerrado
em várias áreas do campus, como, no bosque e em espaços
reservados para descanso e lazer.
No entorno do Auditório Jatobá e nas proximidades de prédios
pedagógicos foram plantadas mudas de ipês de porte pequeno e
de florescimento rápido. Nas outras localidades foram plantadas
mudas de diversas espécies arbóreas típicas do Cerrado. Para
estes locais as mudas escolhidas foram de árvores de porte maior.

Os trabalhos fazem parte das ações do Jardim Botânico.

9º CONGRESSO DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO DO CAMPUS RIO VERDE E 10ª
SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IF GOIANO PPG E
SEMAPÓS
Os eventos, que aconteceram no mês de novembro,
se consolidaram como sendo referência no cenário
de atualização acadêmica, administrativa e técnica
para gestores e docentes que atuam na pesquisa e
pós-graduação.
O compartilhamento das experiências tem auxiliado
os participantes ao correto diagnóstico de
problemas nos cursos de pós-graduação e o
adequado planejamento de ações para melhoria do
desempenho e ao aumento da produtividade dos
pesquisadores.
A edição reuniu grandes nomes da pesquisa no
Brasil, como, o diretor de avaliação da Capes, Flávio
Anastácio de Oliveira Camargo, a professora Maria
Zaira Turchi (MCTCI), Valtencir Zucolotto (IFSC/USP)
e Francisco Murilo Zerbini da Universidade Federal
de Viçosa.

BOLSISTAS
Diversas bolsas foram disponibilizadas, dentre elas,
Bolsas de Iniciação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico e de Iniciação Científica - Ações
Afirmativas.

Também foram concedidas bolsas do Programa Residência
Pedagógica e
Iniciação à Docência e Supervisores de
Iniciação à Docência.
MONITORIA DE LABORATÓRIOS

Foram selecionados 27 monitores
de laboratórios =====➔

EVENTOS DIVERSOS
Mesmo com a pandemia a Instituição não deixou de realizar diversos
eventos acadêmicos, alguns deles, já tradicionais, como a Semana de
Engenharia de Alimentos e a Semana de Engenharia Ambiental.

A XI Semana de Engenharia de Alimentos teve como tema central "A
Biotecnologia na Indústria de Alimentos”.

A III Semana de Engenharia Ambiental abordou diversos temas, dentre
eles, as "Mudanças Climáticas" e o "Novo Marco Regulatório do
Saneamento Básico".

Os Programas de Pós-Graduação também se
dedicaram à realização de vários eventos.

Seminários Temáticos:

Ensino-aprendizagem em

ambientes virtuais

Festival de Arte, Educação e Ciência 2020
Alunos da Rede Pública do município e região
participaram do Festival promovido pelo Núcleo de
Ciência, Arte e Cultura (NAIF).

Os Seminários Temáticos, promovidos pelo Centro de Educação Rosa
de Saberes do Campus Rio Verde em parceria com outros campi do IF
Goiano, concentraram seus temas no contexto da Covid-19. Foram ao
todo 5 encontros.

CIRCUITO BEIJA-FLOR

Desenho de Brenda Maira Silva, do Colégio Estadual
Frederico Jayme – 1º colocado no Festival

=== O CIRCUITO BEIJA-FLOR
"Beija-Flor na Pandemia: interações culturais e
socioambientais" foi o tema da mostra de
trabalhos de alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas
do município. Evetno foi organizado pelo NAIF e
NEABI.

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
As principais ações desenvolvidas pela Diretoria de Administração e
Planejamento tiveram como base os programas de governo préestabelecidos, bem como o desenvolvimento das atividades pautadas na
continuidade das ações necessárias à manutenção e melhorias do
Campus Rio Verde.
Dentre as diversas atividades desenvolvidas, merecem destaque as
ações para a recuperação dos laboratórios danificados com vendavais; a
continuidade de obras que já estavam em andamento; a instalação de
geradores e a melhoria de laboratórios com a aquisição de novos
equipamentos.
O Complexo Esportivo, demanda apresentada pelos estudantes, está
previsto para começar a ser construído em fevereiro. Para o próximo
mês também há previsão de melhoria de espaços de convivência.
As reformas dos laboratórios do Bloco Multidisciplinar II estão em fase
final faltando concluir as instalações elétricas.

No mês de março devem estar prontos os
laboratórios das Unidades de Produção.

A obra do Bloco de Biologia foi concluída.

As obras do Bloco de Engenharia de Alimentos
encontram-se em andamento.

GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA
Para resolver o problema de quedas de energia elétrica no campus
estão sendo instalados geradores. A conclusão da instalação dos
aparelhos está prevista para o mês de março.

Mesmo diante das dificuldades orçamentárias, foram
adquiridos equipamentos para a melhoria de alguns
laboratórios, ambientes administrativos e espaços para
convivência.

Emendas parlamentares do Deputado Federal José Mário
Schreiner possibilitaram a aquisição de diversos
implementos agrícolas. Os equipamentos vão fortalecer a
estrutura de pesquisa aplicada e o ensino no Campus Rio
Verde.

Emendas parlamentares do deputado federal Major
Vitor Hugo vão possibilitar a aquisição de
equipamentos necessários para a instalação da
primeira etapa do Sistema de segurança eletrônica,
que é composto por câmeras de Circuito Fechado de
Televisão (CFTV).

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde
Compromisso com a Educação Pública de qualidade

