
CAMPUS CONFRESA DÁ 
BOAS VINDAS AOS INGRES-
SOS DOS PRIMEIROS ANOS 

O ano letivo 2017 começou nesta segun-
da feira, 20/02, para as turmas de primeiro 
ano dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensi-
no Médio em Agropecuária e Agroindústria. 

1ª GINCANA DE MÚSICA
 E MOSTRA ARTÍSTICA
DO IFMT – CAMPUS 
CONFRESA, 2017

O evento faz parte do cronograma de atividades 
do projeto “Arte, cultura, esporte e lazer, como 
práticas educativas, para promoção da cidadania”.

Edição especial

LANÇAMENTO DO LIVRO 
INVESTIGAÇÕES SOCIO-

LINGUÍSTICAS PROFESSOR 
AGUINALDO 

Confira esta matéria na p. 4

O jornal do nosso CampusAno1, Edição V - Março de 2016 
Confresa - Mato Grosso

Queremos fazer a 
menção honrosa 
à turma do 2º ano 
Agroindústria B 
pelo destaque como 
a melhor turma do 
Campus, em 2016.2, 
enchendo de orgulho 
todo o corpo docente 
do IFMT. Parabéns 
e que este magnífico 

exemplo contagie as de-
mais turmas!
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O IFMT campus Confresa é 
parceiro da secretaria munici-
pal de educação do município 
de Santa Terezinha contribuin-
do em dois projetos de apren-
dizagem desenvolvidos em 
escolas da zona rural daquele 
munício, Escola São João, na 
comunidade Antônio Rosa e 
Escola Lago Grande, na comu-
nidade homônima. Ambos os 
projetos levam em conta a lei 
de diretrizes e bases da edu-
cação em seu artigo 28 onde 
diz que a oferta de Educação 
Básica para a população ru-
ral deve promover adaptações 
necessárias à sua adequação 
às peculiaridades da vida ru-
ral e de cada região, especial-
mente conteúdos curriculares 
e metodologias apropriadas às 
reais necessidades e interes-
ses dos alunos da zona rural.
Os servidores Valdemar Neto 
e Ney Marinho estiveram na 
comunidade Lago Grande, 
distrito distante 100 quilôme-
tros do município de Santa 
Terezinha, na primeira quin-
zena de dezembro, para darem 
sua contribuição no projeto de 
recuperação ambiental que a 

comunidade desenvolve de-
nominado Escola do Rio: a Edu-
cação Básica Transformando 
a Comunidade e a Natureza. 
O servidor Valdemar Neto 
ministrou a palestra Coleta, 
Armazenamento e Quebra 
de Dormência onde ensinou 
como fazer mudas de semen-
tes diversas. A palestra usou 
linguagem acessível tanto aos 
alunos da única escola do po-
voado quanto para os agri-
cultores daquela localidade. 
Por sua vez Ney Marinho, que 
presta Assistência Técnica no 
projeto: A Escola como Pro-
dutora de Conhecimentos por 
Meio do Projeto de Aprendi-
zagens: agricultura familiar 
integrando saberes, também 
participou, junto com alu-
nos e comunidade do plan-
tio de mudas com cunho de 
reflorestamento pedagógico.  
Antes o professor Eng. Flo-
restal Artenio Pompeo de 
Campos ministrou palestra 
sobre erosão no Rio Araguaia 
e a professora de linguagem 
Célia Ferreira tratou do con-
teúdo curricular Leitura e 
Produção de Texto a partir 

Noticias

SERVIDORES DO CAMPUS CONFRESA 
CONTRIBUEM COM PROJETOS 

EM ESCOLAS DO CAMPO
dos dois projetos, onde desen-
volveu e propôs planejamentos 
por sequências didáticas com a 
temática: Da leitura à escrita: a 
escola, o leitor e a comunidade.
 Os projetos são coordenados pela 
técnica em educação, Neusivânia 
Souza Luz, que foi aprovada para 
a Especialização em Educação 
do Campo que o IFMT iniciará 
agora em 2017. Segundo ela, as 
escolas têm conseguido avan-
çar na aprendizagem desde que 
passaram a levar o dia a dia do 
aluno para dentro da sala de aula 
“os próprios pais participam, já 
chegaram a solicitar a realização 
de palestras e visitas técnicas”.
Valdemar Neto vislumbrou algo 
totalmente revolucionário no 
método de ensino da Escola que 
visitou: “aulas de matemática 
ou de química são ministradas 
na prática, os alunos têm real 
dimensão do que seja uma ta-
bela periódica e como usá-la”.   
Junto com o IFMT os projetos 
estão pleiteando um viveiro de 
mudas melhor do que a produ-
ção improvisada que tem hoje.

Telma Aguiar 
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1ª GINCANA DE MÚSICA 
E MOSTRA ARTÍSTICA DO 

IFMT – CAMPUS CONFRESA, 2017
O evento faz parte do crono-
grama de atividades do proje-
to “Arte, cultura, esporte e la-
zer, como práticas educativas, 
para promoção da cidadania”, 
edital 015/2016, coordenado 
pela pedagoga Patrícia Pereira, 
tendo o apoio dos professores 
colaboradores Carla, Laila, 
Gustavo e Geórgia e dos alu-
nos bolsistas Mateus Araújo 
e Gabriela Dias. Nos dias do 
evento também houve o apoio 
dos alunos Lucas Machado 
e Luiz Ferreira, que, genero-
samente, auxiliariam com a 
parte técnica do som. Ainda 
participaram ativamente da 
execução da referida atividade 

a nutricionista Ana Wagner 
e sua equipe no preparo do 
lanche. A gincana musical 
ocorreu para integrar os 
alunos do Ensino Médio em 
uma competição saudável. 
O envolvimento de todos os 
alunos foi notório, os quais 
se organizaram em times, 
criaram gritos de guerra e a 
paródia musical com excelên-
cia e união. Devido ao grande 
número de alunos que temos 
em nosso Campus, optou-
-se por 3 dias de atividades, 
concentrando os primeiros 
anos do ensino no primeiro 
dia (15/02/2017); os segundos 
anos, na quinta feira, dia 16, 

e, por último, os três terceiros 
anos na sexta-feira. A partici-
pação de todos os alunos dos 
cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio em Agropecuá-
ria, Agroindústria e Alimentos 
foi contagiante. A música é um 
meio de arte que proporciona 
união e agrada todas as idades. 
As atividades incluíram: “Qual 
é música”, “Mímica”, “Música 
ao contrário”, “Trilha sonora”, 
“Complete a música” e a cria-
ção de paródias, envolvendo os 
alunos, que fizeram o melhor 
para completar cada desafio. Pa-
rabenizamos cada equipe pelo 
empenho e integração!

Patricia Pereira 
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O professor Aguinaldo Pe-
reira, lotado no campus do 
IFMT Confresa, mestre em 
Linguística pela Unemat 
(2013), atualmente desenvol-
ve pesquisa de doutorado em 
linguística pela Universida-
de de Brasília, publicou seu 
primeiro livro pela Editora 
Liro. O livro é uma publica-
ção conjunta com mais duas 
colegas de doutorado, Adria-
ne Mendes de Souza e Alin-
ne Santana Ferreira, dividido 
em três partes, visa reunir 
pesquisas sociolinguísticas 
qualitativas embasadas em 
pensamento teórico e crítico 
sobre questões de grande in-
teresse não só para os estu-
diosos das letras, como tam-

bém para todos aqueles que 
procuram conhecer melhor o 
funcionamento da linguagem. 
Para a professora do PPGL da 
UnB, Cibele Brandão, no livro 
Investigações Sociolinguísti-
cas – Representações, Atitu-
des Linguísticas e Identidades, 
“Aguinaldo Pereira trata de 
atitudes linguísticas relaciona-
das ao uso de empréstimos de 
termos e jargões do inglês no 
mundo dos negócios e da eco-
nomia, com entrada no portu-
guês brasileiro. O tema suscita 
reflexões relacionadas à inge-
rência do processo de globa-
lização nas línguas, trazendo 
como consequência a supre-
macia de determinada língua, 
por funcionar como língua 

franca prevalente, sobre as 
demais”. A professora, orien-
tadora da pesquisa de douto-
rado dos três autores, conclui 
dizendo que o livro, enfoca 
diferentes ângulos de ques-
tões educacionais de pesquisa 
sociolinguística,  e “contribui-
rá para a reflexão dos profis-
sionais da área da educação e 
do público leitor em geral no 
sentido de entender melhor as 
práticas sociais inerentes ao 
ensino na direção da melhoria 
da atuação desses profissio-
nais”. Está marcado para o dia 
17 de dezembro o lançamento 
do livro, o que acontecerá no 
Instituto Federal de Brasília.

Prof. Aguinaldo Pereira

LANÇAMENTO DO LIVRO 
INVESTIGAÇÕES SOCIOLINGUÍSTICAS 

PROFESSOR AGUINALDO 

Notícias



5 Notícias

Nos dias 07/11/2016 à 
11/11/2016, no Hangar 
Centro de Convenções da 
Amazônia, em Belém/PA, 
ocorreu o 56º Congres-
so Brasileiro de Química 
(CBQ). Esse evento já con-
solidado na área é promovi-
do pela Associação Brasileira 
de Química (ABQ). A temá-
tica desta edição foi “Quí-
mica: Tecnologia, desafios e 
perspectivas na Amazônia”.
Ao todo, sete trabalhos mar-
caram a presença do Campus 
Confresa. As apresentações 
em pôsteres foram realiza-
das pelos graduandos de Li-
cenciatura Diego Mesquista 
de Souza e Clóves Januário 

de Miranda; pelas pós-gradu-
andas em Ensino de Ciências 
Meliana Silva de Almeida e Po-
liane da Silva Sousa; e pelo pro-
fessor Marcelo Franco Leão. 
Além da apresentação em 
pôster, os trabalhos “A horta 
escolar utilizada como ferra-
menta no ensino de química” 
e “Contribuições de cientistas 
e inventores negros para as 
Ciências naturais: uma alter-
nativa para abordar relações 
raciais em aulas de química”, 
foram escolhidos entre os 5 
trabalhos mais significativos 
dos seus Grupos de Trabalhos 
(GT) para serem apresentados 
também na forma de Comuni-
cação Oral. Essa socialização 

ficou a cargo da pós-gradu-
anda Meliana e do professor 
Marcelo respectivamente.
Além das produções cientí-
ficas, o evento contou com 
palestras conduzidas por 
educadores de renome nacio-
nais e internacionais, além de 
mesas redondas, minicursos, 
jornada de iniciação cientí-
fica, maratona de química e 
feproquim, constituindo as-
sim um rico momento for-
mativo, com trocas de expe-
riências e de conhecimentos 
na área da Química. O pró-
ximo Congresso Brasileiro de 
Química (57º CBQ), será re-
alizado em outubro de 2017, 
na cidade de Gramado/RS.  

O IFMT CAMPUS CONFRESA MARCA 
PRESENÇA NO 56º CONGRESSO 

BRASILEIRO DE QUÍMICA
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Durante o período de greve 
também foi possível estreitar 
as relações do IFMT Campus 
Confresa com outras Insti-
tuições de Ensino Superior 
(IES) e com outros Campus 
do próprio Instituto Federal 
de Educação, Ciências e Tec-
nologia de Mato Grosso. Um 
exemplo disso é a atuação 
do professor Marcelo Fran-
co Leão em bancas examina-
doras de defesas públicas de 
Trabalhos de Conclusão de 
Curso da Faculdade Indígena 
Intercultural da Universida-
de do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT) e na Semana da 
Consciência Negra do IFMT 
Campus Cuiabá – Bela Vista.
 Além de avaliar outros 
trabalhos na UNEMAT, o 
professor orientou e presidiu a 
banca do indígena Xawapa’io 
Tapirapé, cujo estudo foi “A 
importância da pesca com 
timbó para o povo Apyãwa 
(Tapirapé)”. A pesquisa foi de-
senvolvida em nossa região, 

mais especificamente na área 
indígena Urubu Branco, nos 
anos de 2015 e 2016. Sua defesa 
ocorreu no dia 17 de novem-
bro de 2016, em Barra do Bu-
gres-MT. Além do orientador, 
participaram da banca a Prof.ª 
Dr.ª Mônica Cibele da Cruz e 
o Prof. Dr. Neodir Paulo Tra-
vessini, ambos da UNEMAT.
 A participação na Se-
mana da Consciência Negra 
do IFMT Campus Cuiabá – 
Bela Vista, ocorreu no dia 18 
de novembro de 2016. Na oca-
sião o professor proferiu a pa-
lestra “Diversidade na escola: 
evidenciando a contribuição 
dos negros para sociedade e 
para a ciência” para todos os 
estudantes dos Cursos Técni-
cos em Meio Ambiente e em 
Química Integrados ao Ensi-
no Médio dessa instituição. 
O evento foi organizado pela 
coordenadora do Projeto “For-
mação com informação – sem 
doutrinação”, Prof.ª Dr.ª Lisan-
dra de Abreu Nery (IFMT). A 

fala do professor foi repetida 
para diferentes turmas que fo-
ram organizadas em blocos por 
questões logísticas de capaci-
dade do auditório do Campus.
 O professor Marcelo 
iniciou em 2017, seu perío-
do de licença para qualifica-
ção profissional para concluir 
seu Curso de Doutorado em 
Educação em Ciências da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), 
cujas aulas ocorrem em Por-
to Alegre-RS. Nesse período, 
que compreende dois anos, o 
professor continuará a par-
ceria com o IFMT Campus 
Cuiabá – Bela Vista, por meio 
do Curso de Licenciatura em 
Química ofertado na Moda-
lidade Educação a Distância 
(EaD), que é o objeto de sua 
pesquisa de doutoramento.
Sabemos que onde atu-
ar estarás levando o 
nome de nossa instituição

PARCERIA DO IFMT CAMPUS CONFRESA 
COM OUTRAS IES
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Texto produzido após a leitu-
ra da obra Iracema (1865), de 
José de Alencar.
Se o Romantismo fosse hoje

 
Na imensidão do mundo 
Em pleno século XXI
A natureza, a fauna, a flora
Já não tão belos estão
Pouco a pouco, de lado
Pelo chamado homem
Foram sendo deixados 

Mas, na imensidão do mun-
do, 
Existe Lindalva
Tão linda e alva 
Como o algodão produzido 
Nas grandes indústrias do 
Mato Grosso
Porém, com a saúde tão frá-
gil... 
Igual às pessoas que sofrem 
Pela poluição que essa indús-
tria causa

Ah! Mas dentro de Lindalva 
Percorre uma alegria enorme
Tal qual o Rio Araguaia 
Que alegra os olhares de 
quem o visita no verão
E que deixa triste aquelas ví-
timas
De alagamento no inverno.
Mas o olhar de Lindalva, gri-
ta 
Esperança!!! 
Pois sabe que na imensidão 
do mundo

Ainda existem belezas, inca-
pazes de se imaginar
Que alegram a vida e a faz so-
nhar
São recantos felizes da natu-
reza
Onde qualquer ser humano 
sempre sonhou visitar.

Na imensidão do mundo
Os gritos de Lindalva ecoam
Como as belas cachoeiras 
inundadas de sujeiras
Choram e clamam por socor-
ro: “Não nos deixem morrer!”

Por Thalia C. Carvalho Matos 
2º ano B Agroindústria 
Orientador: Prof. Rogério 
Martins

Poema 
A imensão do Mundo

Crônica
Aqui mora a 
esperança

Texto produzido após a leitura da 
obra Iracema (1865), de José de 
Alencar.
Se o Romantismo fosse hoje

Quem é esta que anda por entre 
as árvores, despertando o canto 
dos poucos pássaros que ainda 
restam? Que anda entre os ro-
chedos das cachoeiras que mais 
parecem chorar por ver tamanha 
destruição ali provocada? Quem 
é esta que, de alma de pura e ino-
cente, rega o jardim com suas 
lágrimas e suplica por socorro? 
Que canta, mesmo sem o coral 
dos rouxinóis?
Esperança é o nome dela. Que 
vive a alegrar o mundo por aí, fa-
zendo acreditar que ainda é pos-
sível sorrir.
Ela, que via passar na sua jane-
la borboletas de todas as cores à 
procura de flores. Que sentia seu 
doce e suave perfume. Hoje vê a 
terra morrer nessa guerra provo-
cada pela ganância do homem. 
Mas é ela que ainda mantém 
acesa, no coração daqueles que 
acreditam, a chama de um novo 
amanhecer!

Por Natália Alves Vilanova
2º ano B Agroindústria 
Orientador: Prof. Rogério Martins
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O ano letivo 2017 começou 
nesta segunda feira, 20/02, 
para as turmas de primeiro 
ano dos cursos técnicos inte-
grados ao ensino médio em 
Agropecuária e Agroindústria. 
A expectativa de toda co-
munidade acadêmica em 
recepcionar os novos alu-
nos é grande, bem como 
a ansiedade dos calouros. 
Durante a manhã desta se-
gunda feira o campus fez uma 
recepção para os novos alunos 
na biblioteca do campus onde 
alguns professores e técnicos 
administrativos falaram de 
suas rotinas de trabalhos e pro-
jetos com o objetivo de acolher 
e familiarizar os estudantes. 
Estavam presentes além dos 
ingressos uma quantida-
de significativa de pais e fa-
miliares, depois da palestra 

de abertura os egressos pu-
deram conhecer algumas es-
truturas do campus, como 
o restaurante, por exemplo. 
Hugo Rafael Alcântara é de Vila 
Rica, ele inicia o técnico em 
Agroindústria. Ficou bastante 
interessado no alojamento, mas 
por enquanto concorreu ao edi-
tal de Moradia Estudantil. Ele 
dividirá a partir de agora um 
Kit Net com o colega Matheus. 
“Gostei muito de tudo que vi até 
agora, os professores parecem 
muito competentes e a estrutura 
muito boa,  tudo muito diferen-
te da escola pública de lá, vim 
buscar conhecimento e quero 
começar logo, mas não gostei 
de saber que não vamos ter lan-
che a tarde”, frisou o estudante. 
Mateus Baltazar Lopes é outro 
aluno de Vila Rica, ele não ficou 
sabendo do edital para concor-

rer às bolsas de moradia estu-
dantil e agora ficará de olho 
nas vagas do alojamento inter-
no do campus. Ele conta que 
escolheu o curso de Agroin-
dústria porque espera sair do 
Ensino Médio já com chance 
de ingressar no mercado de 
trabalho, “eu  estudava numa 
escola na fazenda que não era 
tão boa e espero encontrar no 
campus Confresa oportunida-
des  que me  abram o horizonte”. 
O campus Confresa se en-
che de orgulho em passar a 
fazer parte da vida de tan-
tos jovens. Esperamos mes-
mo contribuir de forma sig-
nificativa em suas vidas e na 
sua formação para o traba-
lho. SEJAM BEM VINDOS!

CAMPUS CONFRESA DÁ BOAS VINDAS 
AOS INGRESSOS DOS PRIMEIROS ANOS 



CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS 
PRÁTICAS LABORATORIAIS 

É CONCLUÍDO COM SUCESSO
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No período de 24 de setem-
bro a 10 de dezembro de 
2016, foi ofertado o Cur-
so de Capacitação em Boas 
Práticas Laboratoriais para 
monitores e técnicos de la-
boratório, graduandos dos 
cursos de licenciatura ofer-
tados no Campus e profes-
sores de Química da região. 
O curso foi realizado em 4 
módulos com duração de 
8 horas presenciais, sendo 
os encontros em sábados 
alternados, com 4 horas te-
óricas e 4 horas práticas. 
Cada módulo computou 
também 2 horas à distância 
por meio da realização de 
atividades complementares. 
A carga horária total foi de 
40 horas. Ao todo foram 
18 os cursistas concluintes 
que já foram certificados. 
Os módulos abordaram nas 
seguintes temáticas: Módu-
lo I– Normas de conduta e 
segurança em laboratório de 
Química e componentes de 
um laboratório; Módulo II- 
Reconhecimento e utiliza-
ção de vidrarias, materiais e 
reagentes; Módulo III – Pre-
paro de soluções; e Módulo 
IV - operações fundamen-
tais de laboratório químico.
Essa capacitação almejou 
instrumentalizar graduan-

dos de Licenciatura em Ciên-
cias Naturais e professores da 
área de Ciências (Química, 
em especial), de forma gratui-
ta, a fim de torná-los prepa-
rados para utilizar os labora-
tórios de Ciências das escolas 
nos processos de ensino e de 
aprendizagem que mediam 
ou mediarão.  Assim sendo, o 
impacto no desenvolvimen-
to das aulas foi significativo, 
pois deu a Química seu cará-
ter dinâmico e experimental.
Por vezes, o laboratório de en-
sino finda por ter seu uso ne-
gligenciado devido à ausência 
de oportunidades de treino 
prático ou mesmo domínio/se-
gurança do ambiente pelo qual 
se deseja utilizar. Apenas lem-
brando, que o laboratório de 
ensino de química é uma ferra-
menta decisória quando se pre-
tende distanciar o estudante de 

química de uma simples teo-
ria à visualização prática dos 
fenômenos físico-químicos.
Esse curso foi ministrado e 
coordenado pelo professor 
Marcelo Franco Leão, que 
contou com a colaboração 
das professoras Ana Cláu-
dia Tasinaffo Alves e Aline 
de Arruda Benevides, do 
técnico de laboratório Thia-
go Oliveira Barros, além dos 
bolsistas Thaiza Laila do Nas-
cimento Rosa e Victor Perei-
ra e da monitora de labora-
tório Raiza Sthefani Costa. 
Parabéns aos cursistas e a 
equipe executora por mais 
uma atividade concluída!

Notícias
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Em entrevista exclusiva ao Jor-
nal +Vozes, edição de agosto de 
2016, o Professor Jean-Claude 
Rodrigues da Fonseca, docen-
te do IFMT Campus Confresa, 
falou de seus livros e anunciou 
a publicação de sua mais nova 
obra para 2017. O referido 
projeto se concretizou e o livro 
“Entre o mar revolto e a calma-
ria: reflexões cristãs sobre dile-
mas humanos” será lançado no 
dia 08 de abril do corrente ano, 
às 20:00 horas, no Espaço de 
Eventos Boi na Brasa, em Con-
fresa/MT. A expectativa de 
público é de quatrocentas pes-
soas, entre servidores, alunos, 
comunidade externa e impren-
sa. Esse importante evento foi 
ampliado, transformando-se 
em um projeto de extensão 
voluntário de caráter cultural 
do referido Campus. E para 
abrilhantar a festa, na ocasião, 

haverá apresentações artísticas 
da comunidade interna e ex-
terna, palestra do autor sobre 
a obra supracitada, seção de 
autógrafos e coquetel. A partir 
dessa configuração, o projeto 
objetiva promover a face pú-
blica do Campus, sobretudo, 
socializando a produção aca-
dêmica de seu corpo docente, 
além de valorizar os talentos e 

PROFESSOR DO IFMT - CAMPUS
 CONFRESA PUBLICA NOVO LIVRO

aspectos culturais locais. A 
arrecadação da venda do li-
vro será doada aos projetos 
sociais da IBN – Confresa, 
um nobre exemplo digno de 
ser seguido por todos. O Jor-
nal +Vozes felicita, portanto, 
o professor Jean-Claude por 
esse gesto e deseja sucesso na 
divulgação de sua nova pro-
dução.

Notícias
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Robótica no IFMT: um con-
vite certo, na hora certa
Wallas Silva Moreira, 16 anos, 
nascido em Confresa-MT e, 
atualmente, habitante de Por-
to Alegre do Norte, é o nosso 
menino prodígio. Quem aos 
poucos tem conquistado espa-
ço e reconhecimento dentro 
do Instituto Federal. Logo em 
seu primeiro ano de ingres-
so (2016) no IFMT – Cam-
pus Confresa, se envolveu em 
uma riquíssima aventura aca-
dêmica, a Equipe Científica de 
Robótica do Instituto Federal. 
Mais Vozes: Qual a prin-
cipal finalidade da Equi-
pe Científica de Robóti-
ca do Instituto Federal?
Wallas: De forma geral, essa 
equipe tem como objetivo 
reunir um grupo de discentes 
com facilidade e talento pra 
robótica a fim de representar 
o IF em eventos e olimpíadas. 
Mais Vozes: Como você teve 
contato com essa Equipe?
Wallas: Em um dia de aula 
vaga, encontrei o professor 
de física, Ismael, em um dos 
corredores, então, ao me ver, 
coincidentemente ele me con-
vidou pra participar de uma 
prova que funcionaria como 
seletiva pra participar da 
Equipe Científica de Robótica 
do IF. Sinceramente, eu não 
tinha noção de como funcio-
nava essa Equipe, ou, até mes-

mo, de quais seriam os assun-
tos da prova. Mas eu aceitei 
o convite e fiz a prova que 
aconteceu instantes depois. 
Então, dias após o ocorrido, 
recebi o resultado da seleti-
va, na qual fui o 1° colocado. 
Mais Vozes: Você sempre 
teve afinidade com robótica?
Wallas: Sim, desde criança 
tenho interesse e muita curio-
sidade em relação a tudo que 
está ligado a robótica. Lem-
bro-me, que durante minha 
infância, eu desmontava brin-
quedos e aparelhos eletrôni-
cos pra tentar compreender 
suas funções, era um dos 
meus passatempos prediletos.
Mais Vozes: Pretende se-
guir carreira nesta área?
Wallas: Não, por incrível 
que pareça, eu vejo a robóti-
ca mais como um hobbie do 
que como um ofício. Preten-
do me formar em medicina. 
Mais Vozes: Se sen-
te amparado/incentiva-
do pelo IFMT a partici-
par de eventos como este?
Wallas: Sim. Os professores 
e representantes do Instituto 
sempre me incentivaram mui-
to, me orientando e alertando 
sobre editais e oportunidades, 
nos quais eu posso participar 
juntamente com a Equipe. 
Mais Vozes: Em sua opinião, 
o que poderia ser feito para 
motivar ainda mais a partici-

pação de alunos nestes eventos.
Wallas: Os servidores do 
IFMT deveriam incentivar 
mais os alunos através da di-
vulgação destes eventos pra 
que as oportunidades fossem 
melhor aproveitadas por nós, 
discentes. Nem todos tem a 
sorte que eu tive, de estar no 
corredor certo e na hora cer-
ta, no dia de uma importante 
seletiva, muitas vezes, diver-
sos talentos acabam ficando 
desperdiçados por conta da 
negligência na divulgação.

DESTAQUE EM ROBÓTICA NO 
IFMT - CAMPUS CONFRESA



Todo mundo leva,
Todo mundo tem,
Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem. 
O nome

Todos me pisam,
Mas eu não piso em ninguém;
Todos perguntam por mim,
E eu não pergunto por ninguém.
O caminho

Somos muitos irmãozinhos, em 
uma só casa vivemos, se nos coçam 
a cabeça, num instante morremos. 
Os fósforos

Fui na feira e comprei uma bela, 
cheguei em casa e comecei a cho-
rar com ela.
A cebola

Uma casinha com duas janelinhas
Se olhas para ela, ficas zarolha.
O nariz

Ouro não é, prata não é, abre a cor-
tina e verás o que é. 
a banana

O que é que é que nunca volta, em-
bora nunca tenha ido? 
o Passado

O que é que se pões na mesa, parte, 
reparte mas não se come?
baralho

O que é, o que é?
Que não se come,
Mas é bom para se comer?
Talher

12 Diversão

1º - Guardiões da Galáxia 2
2° - Rei Arthur – A Lenda da Espada
3° - Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar
4° - Mulher-Maravilha
5º - Guerra Mundial Z 2
6° - Homem-Aranha: De Volta Ao Lar
7º - Annabelle 2
8° - Thor – Ragnarok
9° - Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi
10° - Power Rangers
Fonte: Adoro Cinema
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