Guia do
Estudante
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano
Campus Rio Verde

Bem-vindo(a) ao
IF Goiano
Este guia é uma ferramenta que vai te ajudar a
se ambientar nessa sua nova casa, o IF Goiano,
Campus Rio Verde (IF Goiano - RV).
Aqui, vamos te apresentar o nosso Campus,
alguns setores e pessoas com as quais você vai
conviver e que poderão te ajudar quando você
precisar de alguma coisa. Também te daremos
várias dicas legais para que você tenha sucesso nas
suas atividades acadêmicas e estudos.
Sabemos que é quase tudo muito novo e são
muuuuitas informações para assimilar nesse
momento de chegada ao IF Goiano - RV.
Então, aqui vamos fazer apenas algumas
apresentações breves, mas sempre com algum link
para você clicar e encontrar mais informações, se
quiser.

Vem com a gente!

O Campus
Você já conhece
pessoalmente o Campus
Rio Verde do IF Goiano??

Não?! Então dá só uma
olhada nesses vídeos!

O site
Sempre tem muita coisa
acontecendo por lá. E tudo
o que acontece ou vai
acontecer, aparece no site.
Por isso, é muito
importante sempre dar
uma olhada lá. Eventos,
editais de bolsas, notícias
importantes, orientações...
Você encontra tudo na
página do IF Rio Verde!

E ainda tem as redes sociais!!

O time de profissionais do IF Goiano Campus Rio Verde é SUPER! E os gestores
não poderiam ser diferentes.

A Gestão

FABIANO GUIMARÃES SILVA
Diretor Geral
fabiano.silva@ifgoiano.edu.br

ADRIANO JAKELAITIS
Diretor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação
adriano.jakelaitis@ifgoiano.edu.br

FÁBIO HENRIQUE DYSZY
Diretor de Ensino
fabio.dyszy@ifgoiano.edu.br

HAIHANI SILVA PASSOS
Diretora de Extensão
haihani.passos@ifgoiano.edu.br

YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS
Diretora de Administração e Planejamento
yara.martins@ifgoiano.edu.br

JOSIANE LOPES MEDEIROS
Gerente de Integração e Assessoria Pedagógica
josiane.medeiros@ifgoiano.edu.br

EDSON LUIZ SOUCHIE
Gerente de Ambiente e Agropecuária
edson.souchie@ifgoiano.edu.br

Depois dá uma olhadinha lá no final que
a gente fala mais sobre cada uma dessas
diretorias, ok?!

Coordenadores
de curso

No seu dia a dia, você vai estar sempre
em contato com os professores e com o
coordenador do seu curso. Então, para
você já ir conhecendo melhor esse
pessoal, aqui vai a listinha de
coordenadores dos nossos cursos
técnicos , superiores e pós-graduação!

Cursos Técnicos

Frankcione Borges de Almeida
Administração
coord.tecadm.rv@ifgoiano.edu.br

Rúbia Cristina Arantes Marques
Contabilidade
rubia.marques@ifgoiano.edu.br

Elis Aparecido Bento
Agropecuária
elis.bento@ifgoiano.edu.br

Michell Macedo Alves
Edificações
michell.macedo@ifgoiano.edu.br

Wilciene Nunes do Vale
Técnico Integrado ao Ensino Médio – PROEJA
wilciene.vale@ifgoiano.edu.br

Priscila Alonso dos Santos
Alimentos
priscila.santos@ifgoiano.edu.br

Jânio Cordeiro Moreira
Biotecnologia
tecnico.biotec.rv@ifgoiano.edu.br

Rafael Carvalho de Mendonça
Informática
rafael.mendonça@ifgoiano.edu.br

Luismar de Paula Souza
Química
luismar.souza@ifgoiano.edu.br

Luiza Ferreira Rezende de Medeiros
Segurança do Trabalho
luiza.medeiros@ifgoiano.edu.br

Cursos de Graduação

Carlos Antonio Cardoso Sobrinho
Administração
carlos.sobrinho@ifgoiano.edu.br

Fernando Henrique Antoniolli Farache
Ciências Biológicas (bacharelado)
fernando.fareche@ifgoiano.edu.br

Fernando Higino de Lima e Silva
Agronomia
fernando.higino@ifgoiano.edu.br

Sebastião Carvalho Vasconcelos Filho
Ciências Biológicas (licenciatura)
sebastiao.vasconcelos@ifgoiano.edu.br

Marlus Dias Silva
Ciência da Computação
marlus.silva@ifgoiano.edu.br

Bruno de Oliveira Costa Couto
Engenharia Ambiental
bruno.couto@ifgoiano.edu.br

Philippe Barbosa Silva
Engenharia Civil
philippe.silva@ifgoiano.edu.br

Melissa Cássia Favaro Boldrin Freire
Engenharia de Alimentos
melissa.boldrin@ifgoiano.edu.br

Wesley Renato Viali
Engenharia Química
wesley.viali@ifgoiano.edu.br

Celso Martins Belisario
Química (licenciatura)
celso.belisario@ifgoiano.edu.br

Lucas Peres Angelini
Saneamento Ambiental
lucas.angelini@ifgoiano.edu.br

Tiago Pereira Guimarães
Zootecnia
tiago.guimaraes@ifgoiano.edu.br

Pós-Graduação

Calixto Junior de Souza
Especialização em Formação de
Professores e Práticas Educativas
calixto.souza@ifgoiano.edu.br

Tiago do Prado Paim
Especialização em Sistemas Integrados
de Produção Agropecuária
tiago.paim@ifgoiano.edu.br

Suzana Maria Loures de Oliveira Marcionilio
Mestrado em Agroquímica
PPGAq
suzana.loures@ifgoiano.edu.br

Maria Andreia Correa Mendonca
Mestrado em Biodiversidade e Conservação
PPGBio
maria.andreia@ifgoiano.edu.br

Aurelio Rubio Neto
Mestrado em Bioenergia e Grãos
PPGBG
aurelio.rubio@ifgoiano.edu.br

Edio Damasio da Silva Junior
Mestrado em Engenharia Aplicada
e Sustentabilidade - PPGEAS
edio.damasio@ifgoiano.edu.br

Marco Antônio Pereira da Silva
Mestrado em Tecnologia de Alimentos
PPGTA
marco.silva@ifgoiano.edu.br

Ana Paula Cardoso Gomide
Mestrado em Zootecnia
PPGZ
ana.gomide@ifgoiano.edu.br

Marconi Batista Teixeira
Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias
PPGCA-Agro
marconi.teixeira@ifgoiano.edu.br

Você sabia que no Campus Rio
Verde do IF Goiano você pode
contar com diversos Núcleos e
setores que podem te ajudar com
várias coisas?
Dá só uma olhada!

assistenciaestudantil.rv@ifgoiano.edu.br
Manual da Assistência Estudantil

A Assistência Estudantil do Campus
Rio Verde oferta auxílios e bolsas
com intuito de garantir a
permanência do estudante na
Instituição, como o Auxílio
Conectividade (em momento de
pandemia), Auxílio Permanência
(pecuniário) e Bolsa Alimentação
(caráter não pecuniário). Ela
também é responsável pelo Núcleo
de Atenção à Saúde (NAS).

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE) tem como algumas das suas
principais atividades a implementação das políticas de
acesso, permanência e conclusão com êxito dos alunos
PAEE (pessoas com deficiências – intelectual,
auditiva/surdez, visual, física e múltipla; transtornos
globais do desenvolvimento; e altas
habilidades/superdotação), bem como disponibiliza apoio
especializado a tais alunos e, também, aos professores.
napne.rv@ifgoiano.edu.br
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A Assessoria Pedagógica do Campus Rio
Verde, além de orientação pedagógica para
estudos, aulas e apresentações de trabalho,
também orienta sobre rotinas e métodos de
estudo, planejamento de aprendizagem,
comunicação assertiva e faz mediação de
conflitos no âmbito da aprendizagem.
vilma.maria@ifgoiano.edu.br

As Secretarias de Registros Escolares,
além de atender solicitações relacionados
a vários documentos dos cursos técnicos e
de graduação, também estão realizando,
de forma online, diversos procedimentos
relacionados ao setor
secretariatecnico.rv@ifgoiano.edu.br
coregraduacao.rv@ifgoiano.edu.br

O Campus Rio Verde conta com uma
Biblioteca bem equipada com um acervo
bastante grande e acessos a outras
bibliotecas virtuais, prestando um serviço
de qualidade na sua formação.

Sistemas

Como estudante do IF
Goiano - RV, você terá
acesso a vários sistemas
que têm finalidades
diferentes. Confere aí!

O SUAP é o Sistema Unificado de
Administração Pública. Esse sistema
é importante para você, mesmo que
você use muito pouco ou quase
nunca...

Clica nas figuras pra
acessar ou ter mais
informações!

O Q-Acadêmico é o sistema onde são postadas as
notas, frequências e documentos como histórico
escolar são encontrados, por exemplo.
É muitíssimo importante atualizar todos os
seus dados no Q-Acadêmico.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle é o sistema
onde acontecem as aulas remotas, onde os professores postam os
materiais e por onde vocês vão se comunicar na maioria das vezes

Você também vai se comunicar muito pelo e-mail
institucional. Toda a comunicação oficial do IF
Goiano acontece por aqui. Você vai usar bastante,
não só o e-mail, mas também todas as outras
ferramentas que a plataforma oferece.

Tá, mas como eu vou
acessar isso tudo?!
Não se preocupa. Aqui tem um
videozinho explicando tudo!!!
Antes de tudo, você tem que acessar o
SUAP. Nesse sistema você vai criar a
senha que você vai usar para acessar
todos os outros sistemas.
E se você esquecer a senha ou
precisar mudar ela por algum
motivo, também é no SUAP que
você vai fazer isso!

Noss
a
muita , mas é
coisa
!!

Calma! Você pode
acessar todos esses
sistemas pelo celular.
É só baixar o app
IF Goiano Mobile

Dicas
!

Agora que você já
conheceu o basicão
do IF Goiano - RV,
chegou a hora das
dicas!

Aqui a gente vai
te dar uns toques
que vão te ajudar
bastante no seu
dia a dia.
Depois a gente volta e fala
mais sobre o IF e sobre o
Campus Rio Verde, ok?!
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A gente já falou do site, mas é que ele é bem
importante! Não só você consegue acessar os
sistemas por lá, mas TUDO o que é
importante vai estar lá.

O site

Se você quiser participar de algum
processo seletivo de bolsa, por
exemplo, vai estar lá. Inscrições para
eventos e editais? Vai estar lá. Links,
notícias sobre as aulas, calendários e
sobre os últimos acontecimentos? Vai
estar tudo no site!

ifgoiano.edu.br/rioverde

O Moodle

A gente também já falou do Moodle. As aulas
remotas, os materiais e a comunicação com os
professores acontecem lá.

E como usar esse tal de
Moodle?! Então..., lá na
página do Moodle mesmo
tem um passo a passo
bem explicadinho de
como usar.
TUTOTRIAL DE
ACESSO AO MOODLE
PELO CELULAR!

Conheça o seu curso!
Pode parecer estranho a gente falar
isso, mas é muito importante você
conhecer melhor o seu curso.
Saber quais matérias você vai
estudar, os documentos que
constituem o curso, o regulamento,
etc.

O seu curso

Claro que você não precisa ler todos
esses documentos agora. Mas dá uma
olhadinha, vê o que tem por lá. No
futuro, quando você precisar de alguma
informação ou tiver uma dúvida, você
vai saber onde encontrar as respostas.
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Nesses documentos, você terá
todas as informações importantes
sobre o seu curso e a sua vida
acadêmica.

Alguns documentos importantes:
Projeto Pedagógico do Curso;
Calendário acadêmico;
Regulamento dos cursos Técnicos;
Regulamento dos cursos de Graduação;
Regulamento dos Programas de Pós-Graduação.

Projetos
Pedagógicos:
Regulamentos:

Cursos
Técnicos
Cursos
Técnicos

Cursos de
Graduação
Cursos de
Graduação

Pós lato Pós stricto
sensu
sensu
Pós lato Pós stricto
sensu
sensu

Como estudante do IF
Goiano a sua autonomia,
além de privilégio, é um
dever.

Autonomia

Não espere que tudo venha até
você. Você já tem maturidade
suficiente para ir atrás do que
você precisa, seja no estudo, na
busca de informações ou até
mesmo de ajuda, se for preciso.
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Aproveite todas as oportunidades que o IF
Goiano oferece! Como instituição, estamos aqui
para lhe ajudar nesse processo de
desenvolvimento humano e profissional!

Estudos

Você já parou para pensar
em como você aprende?
Isso é extremamente
necessário!

Seguem algumas dicas para aprender e dominar técnicas de
planejamento, organização e gestão do tempo e de estudos.

Ambiente
Procure organizar um local de estudos com
claridade e ventilação adequados. Não deixar as
influências externas te atrapalharem, será um
enorme desafio, exigindo mais ainda seu esforço
e dedicação.

Material
Depois que já tiver organizado um espaço para os
estudos e os seus horários, organize também o seu
material. Livros, apostilas, lápis, canetas,
cadernos, e todos os outros materiais que você
normalmente utiliza, devem estar disponíveis
próximos a você.

Saúde
Alimente-se e durma bem, pois o sono ajuda a fixar os conteúdos
estudados na memória. Pratique atividades físicas e tenha momentos de
descontração e descanso para desacelerar o estresse. Estudar é muito
importante, mas o descanso também é. No seu planejamento, reserve
um horário para o seu entretenimento e o seu descanso. Mantenha uma
rotina de sono adequada.

A gente se comunica o tempo todo e de
diversas formas, mas no espaço
acadêmico, mesmo que virtual,
precisamos nos atentar a alguns pontos.

Comu
nicaç
ão

AULA ONLINE
E-MAIL
Use o campo do
"Assunto". Depois, no
corpo do texto, escreva
detalhadamente o que
você precisa comunicar.
Por fim, identifique-se
assinando o e-mail.

APP DE
MENSAGENS
Se você e seus colegas
têm um grupo no
WhatsApp, no Telegram
ou em algum outro
aplicativo de
mensagens, a dica de
ouro aqui é: respeito.

Ligue a câmera e desligue o
microfone. Procure estar
em um ambiente sem
movimentação atrás de
você. Se quiser falar, use a
ferramenta de levantar a
mão ou escreva sua dúvida
no chat.

MOODLE

Nas suas mensagens nos
fóruns e comunicações com
o professor, identifique-se
revise o texto e mantenha
uma linguagem mais
formal, sem gírias ou
abreviações

Ficou com alguma dúvida ou
quer saber mais sobre essas
dicas? Então leia o Guia
completo de orientações do
IF Goiano - Campus Rio Verde

Dicas e
orientações
CLIQUE AQUI

Além disso, há outros manuais
de dicas que sugerimos que
você dê uma olhada.

Conhecendo ainda mais
o Campus Rio Verde do
IF Goiano

Depois dessas dicas tão
valiosas, vamos conhecer
um pouco mais do
Campus e dos servidores?
Além dos seus professores
e coordenador do curso,
tem mais gente que vai
poder te ajudar quando
você precisar.
Confere aí!

Diretoria Geral - DG
A Direção Geral é o órgão executivo que administra, coordena e
superintende todas as atividades do Campus. Será exercida pelo
Diretor Geral e assessorada pela Reitoria, órgãos colegiado e de
apoio do Campus.

Fabiano Guimarães Silva
Diretor Geral
fabiano.silva@ifgoiano.edu.br
Luciene Gonçalves de Moraes
Secretária de Gabinete
luciene.moraes@ifgoiano.edu.br
Layara Alexandre Bessa
Chefe de Gabinete
layara.bessa@ifgoiano.edu.br
Adaildes Bispo Dourado
Assessora de Comunicação
ada.bispo@ifgoiano.edu.br
Edson Luiz Souchie
Gerente de Ambiente e Agropecuária
edson.souchie@ifgoiano.edu.br
Josiane Lopes Medeiros
Gerente de Integração e Assessoria Pedagógica
josiane.medeiros@ifgoiano.edu.br

Diretoria de Administração e
Planejamento - DAP
A DAP é encarregada de prover e executar as atividades relacionadas
ao planejamento, coordenação, supervisão e execução orçamentária e
financeira da Instituição, cabendo-lhe também a responsabilidade
gerencial do patrimônio, gestão de pessoas e todas atividades de
infraestrutura que dão base ao funcionamento do Campus Rio Verde.

Yara Christina Pereira Martins
Diretora de Administração e Planejamento
yara.martins@ifgoiano.edu.br

Alex da Silva Moureira
Gerente de Administração e Planejamento
alex.moureira@ifgoiano.edu.br

Viviane Purcena de Souza
Gerente de Gestão de Pessoas
viviane.souza@ifgoiano.edu.br

Eli Medeiros Sousa
Gerente de Tecnologia da Informação
eli.medeiros@ifgoiano.edu.br

Diretoria de Ensino - Diren
A Diren atende às questões institucionais referentes
ao ensino técnico e de graduação, estabelecendo
diretrizes para cursos, coordenando ações, de modo
hábil e eficaz, juntamente com a gerência de ensino e
instâncias superiores.

Fábio Henrique Dyszy
Diretor de Ensino
fabio.dyszy@ifgoiano.edu.br

Renato Cruvinel de Oliveira
Gerente de Ensino Profissional
Técnico em Nível Médio
renato.oliveira@ifgoiano.edu.br

Lia Raquel de Souza Santos Borges
Gerente de Ensino de Graduação
lia.santos@ifgoiano.edu.br

Diretoria de Extensão - Direx
A Direx é responsável por planejar, orientar, supervisionar e administrar
metas e ações voltadas para o desenvolvimento de competências técnicas
profissionais vinculadas ao mundo do trabalho e à comunidade externa.

Haihani Silva Passos
Diretora de Extensão
haihani.passos@ifgoiano.edu.br

João Areis Ferreira Barbosa Junior
Gerente de Extensão
joao.areis@ifgoiano.edu.br
Acácia Gonçalves Ferreira Leal
Coordenadora da Assistência Estudantil
acacia.ferreira@ifgoiano.edu.br
Ana Carolina Ribeiro Aguiar
Coordenadora de Projetos e Cursos de Extensão
ana.carolina@ifgoiano.edu.br

Aline Ditomaso
Coordenadora da Unidade de Cultura,
Esporte e Lazer
aline.ditomaso@ifgoiano.edu.br

Diretoria de Pós Graduação, Pesquisa e
Inovação - DPGPI
A DPGPI é responsável por organizar e gerir os cursos de pósgraduação, os laboratórios de pesquisa e os programas de iniciação
científica e monitoria de laboratório, articulando-se com as outras
diretorias e instâncias superiores para a oferta de cursos de
referência e para o desenvolvimento de pesquisas de excelência.
dppg.rv@ifgoiano.edu.br

Adriano Jakelaitis
Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
adriano.jakelaitis@ifgoiano.edu.br

Frederico Antonio Loureiro Soares
Gerente de Pesquisa e Inovação
frederico.soares@ifgoiano.edu.br

Osvaldo Resende
Coordenador de Pós-Graduação
osvaldo.resende@ifgoiano.edu.br

Assessoria Pedagógica
A Assessoria Pedagógica do Campus Rio Verde, atua em cinco frentes de
trabalho de modo a acompanhar e orientar as atividades acadêmicas e de
gestão, dividindo-se em: assessoria pedagógica docente; assessoria
pedagógica e desenvolvimento discente; assessoria curricular didáticopedagógica; assessoria pedagógica à pós-graduação, pesquisa e inovação;
e integração e inovação didático-pedagógica.

Josiane Lopes Medeiros
Gerente de Integração e Assessoria Pedagógica
Pedagoga
josiane.medeiros@ifgoiano.edu.br
Vilma Maria da Silva
Pedagoga
vilma.maria@ifgoiano.edu.br

Jeanne Mesquia de Paula Leão
Pedagoga
jeanne.leao@ifgoiano.edu.br

Eduardo José Pacheco
Pedagogo
Secretário da DPGPI
eduardo.pacheco@ifgoiano.edu.br

Elaboração
Gerência de Integração e Assessoria Pedagógica
Eduardo José Pacheco
Jeanne Mesquita de Paula Leão
Josiane Lopes Medeiros
Vilma Maria da Silva
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