
IFMT Campus Juína



    Início:

• Equipe;

• Identificação da demanda;

• Divulgação;

• Pré-inscrição;

• Matrículas;



• Escolha do curso e pactuação;

• Empenho dos recursos;

• Início das aulas;



• 27 de maio:

• Credenciamento

• Novas inscrições para lista de espera

• Apresentação do Programa: Gestores, Curso, Disciplinas, Professores

• Palestra de abertura: 

Política de assistência Social em Juína

Ana Paula Ferreira Miranda

Assistente Social, Especialista em Gestão Pública da Assistência Social

Coordenadora de Proteção Social Básica e Gestora do Programa Bolsa 
Família – CRAS Juína



• 05 de Junho

• Aula inaugural no Campus do IFMT

• Coleta de dados para cadastramento no 
Programa

• Apresentação de todos os Professores





• Reconhecimento do local de estudo: visita 
orientada pelo técnico Adilso Fortunati



Palestra: Autoestima

• Edenilson



• 12 de junho:

• Primeiro dia efetivo de aula.

• Após a segunda aula, na sexta-feira dia 14 de 
junho, foi feito um levantamento do número 
de alunas presentes.

• Retomamos contato com as mulheres inscritas 
que não compareceram para confirmar sua 
inscrição ou sua desistência e, nesse caso, abrir 
nova vaga.



• Na quinta semana de aula registramos 72 
alunas que estão frequentando o Curso de 
Produção, Manipulação e Conservação de 
Frutas e Carnes.

• Custo:

• Alimentação

• Transporte (bolsa de R$30,00)



Dificuldades

• Greve;

• Falta de servidores (Assistente Social, professor de Agroindústria);

• Sobrecarga dos gestores;

• Escolha do curso;

• Demora para início das aulas;

• Falta de escritório de acesso;

• Transporte;

• Salas de aula;



Dificuldades

• Pouco tempo para as etapas do programa, 
principalmente a pactuação e empenho dos recursos.

• Comparação com o Pronatec  VoluntariadoXBolsas

• Carta de Reinvindicações de Brasília;

• Falta de motivação;

• E principalmente: a falta de Gestor Institucional.





Próximos Cursos

• Comunidades de Juína: Familiares de 
presidiários, Módulo 6;

• Comunidades vizinhas: Porto dos Gaúchos, 
Juruena, Castanheira;

• Parcerias.



 Equipe:

• Gestor Local: Miguel Julio Zadoreski Junior

• Substituto Legal: Elisangela Almeida

• Assistente Social: Regiane Barbosa da Silva
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