
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS SÃO VICENTE
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

EDITAL Nº 17/2017 – PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA ENTRE
 CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO

O  Diretor-Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia  de  Mato  Grosso  Campus  São  Vicente,  torna  público  o
Processo  Seletivo  de  Transferência  Interna  para  o  período  letivo
2017/2 entre cursos superiores de graduação que conferem o grau de
bacharel, o presente processo seletivo será regulamentado por esse
Edital e seus Anexos.

1. DA ABERTURA

1.1 O  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus São
Vicente, através de seu Diretor-Geral e, de acordo com os artigos 239 a 245 da  Organização
Didática do IFMT que dispõem sobre a Transferência Interna,  TORNA PÚBLICO o processo
seletivo  para transferência  interna  de  turno e  curso para o período letivo  2017/2  entre
cursos superiores de graduação que conferem o grau de bacharel, modalidade presencial
ofertados pelo campus São Vicente mediante as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1 As vagas oferecidas neste edital são destinadas a estudantes regulares (matriculados ou
com  trancamento  válido  no  período  letivo  de  2016/2  ou  2017/1)  dos  cursos  superiores  de
graduação que conferem o grau de bacharel, modalidade presencial, cursados neste campus.

3. DA FINALIDADE

3.1 Possibilitar a transferência interna entre os cursos de bacharelado do IFMT campus São
Vicente  a  fim  de  garantir  o  prosseguimento  nos  estudos  de  acadêmicos  regulares  desta
Instituição.

4. DAS VAGAS

4.1  As  vagas  destinadas  para  transferência  interna  serão  preenchidas  por  candidatos
aprovados e classificados no Processo Seletivo regulamentado por este edital e seus anexos.

4.2 São ofertadas vagas reservadas para candidatos com renda familiar  per capita bruta
menor ou igual a 1,5 salário mínimo, vagas de ampla concorrência e formação de cadastro de
reserva;

4.3 A relação de vagas por curso, turno, semestre e pré-requisitos consta na tabela abaixo:
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Local Curso Turno Pré-requisitos Semestre Vagas
reservadas

Vagas ampla
concorrência

Total de
vagas

Campus 
São Vicente 
– CRCV

Agronomia Integral Ter concluído 
os semestres 
anteriores com 
aproveitamento
mínimo de 60%
em cada 
semestre.

2º -- -- Cadastro 
de reserva

4º 02 02 04

6º 02 02 04

8º 01 01 02

Agronomia Noturno Ter concluído 
os semestres 
anteriores com 
aproveitamento
mínimo de 60%
em cada 
semestre.

2º -- -- Cadastro 
de reserva

4º 02 02 04

6º -- 01 01

8º 02 02 04

4.4 Os candidatos oriundos de curso afim concorrerão exclusivamente às vagas para o 4º
semestre, independentemente do turno ofertante de vaga;

4.5 Os inscritos para o 2º semestre, se classificados, constarão em lista de Cadastro de
Reserva;

4.6 No ato de inscrição, o candidato deverá registrar em formulário se concorre às vagas
reservadas ou de ampla concorrência.

5. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá:
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFMT campus São Vicente
que confere o grau de bacharel;
b) ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 60%
(sessenta) por cento da carga horária do primeiro período do curso;
c) não ter sido matriculado no curso de origem por edital de transferência interna;
d) não ter integralizado 80% (oitenta por cento) do total  de carga horária do curso de
origem;
d) não estar cursando/matriculado no último ano do curso de origem.

5.2 Para se inscrever no processo seletivo, vagas reservadas, o candidato deverá:
a) Atender a todos os pré-requisitos descritos no item 5.1;
b) Ter Renda familiar per capita bruta menor ou igual a 1,5 salário mínimo.

5.3 Serão aceitas inscrições:
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a) entre turnos de um mesmo curso;
b) para prosseguimento de estudos em cursos afins;

5.4 As inscrições devem ser requeridas para o mesmo curso ou curso de áreas afins;

5.5  A  documentação  necessária  constante  no  item  7  deverá  ser  entregue  no  ato  de
solicitação de inscrição;

5.6 O candidato oriundo de curso afim, deverá inscriver-se exclusivamente para as vagas
ofertadas para o 4º semestre;

5.7 O candidato poderá se inscrever somente para uma vaga constante neste edital.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1  A  inscrição  para  o  processo  seletivo  de  transferência  interna  será  realizada
presencialmente pelo interessado ou procurador legalmente constituído,  nas Coordenações de
Registro  Escolar  do  campus São  Vicente  e  do  Centro  de  Referência  de  Campo  Verde,
exclusivamente no período de 08 a 10 de agosto de 2017.

6.2 As inscrições devem ser efetuadas por meio de entrega de toda a documentação (item
7) na Coordenação de Registro Escolar do Centro de Referência de Campo Verde nos seguintes
horários: 08h10 às 11h; 13h25 às 17h; 19h às 21h; e na Coordenação de Registro Escolar da
Sede do campus das 08h10 às 11h; 13h25 às 17h.

6.3  As  solicitações  de  inscrição  que  apresentarem  documentação  incompleta  ou
preenchimento a lápis serão indeferidas;

6.4 Não serão aceitas complementação de documentos;

6.5 As inscrições para o presente processo seletivo, de que trata este edital, serão gratuitas,
não sendo cobradas taxas de qualquer natureza;

6.6 O candidato deve certificar-se de que preenche todos os pré-requisitos previstos para
concorrer à vaga de Transferência Interna pretendida,  bem como apresentar a documentação
exigida.

7. DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 Para se inscrever, o candidato deverá entregar a seguinte documentação: 
a)  Formulário  de  inscrição  (Anexo  I),  preenchido  e  assinado  pelo  Requerente  ou  seu

procurador;
b) Formulário de dados curriculares (Anexo II) preenchido e assinado pelo Requerente ou

seu procurador;
c)  Histórico  escolar  do  curso  de  graduação  de  origem,  atualizado,  em  via  original,  ou

impressa por meio eletrônico com certificação digital para validação do documento.
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7.2 Inscrição para concorrer às vagas reservadas:
a) Entregar toda a documentação descrita no item 7.1 e;
b) Cópia do RG e CPF de todas as pessoas que compõem a família;
c) Cópia da última conta de água ou energia (no máximo dos últimos três meses);
d) Declaração de Imposto de Renda - caso o candidato tenha renda própria, ou viva sob o

custeio de familiares (pai, mãe, cônjuges, irmãos e/ou avós) deverá apresentar a sua Declaração
de  Imposto  de  Renda  ou  de  todos  os  familiares  que  contribuem com a renda  da  família.  A
Declaração do Imposto de Renda deverá ser  referente ao ano-calendário  2016,  declarada no
exercício 2017; 

e) Outros comprovantes de renda - No caso das pessoas que não declaram Imposto de
Renda o  candidato  deverá  apresentar  cópia  de  um dos documentos  abaixo (de  todas as
pessoas que trabalham e contribuem com a renda da família);

- Contracheque ou holerite atualizado (no máximo dos últimos três meses);
-  Carteira de Trabalho com as páginas de identificação,  a página do último registro e a

página seguinte ao último registro;
-  Comprovante  de  Rendimentos  dos  Benefícios  recebidos  pelo  INSS  (no  máximo  dos

últimos três meses) para os aposentados, pensionistas, auxílio-doença, benefício de prestação
continuada e quaisquer outros benefícios previdenciários;

-  Comprovante  de  rendimentos  ou  extratos  bancários  do  último  mês  recebido  para  os
beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família, PET, ProJovem, bem como, a cópia do
cartão do beneficiário;

- Os  trabalhadores rurais que vivem da renda própria da terra e não contribuem com o
INSS, deverão apresentar uma declaração de próprio punho com o valor mensal da renda obtida
em sua terra, anexando a escritura ou o título definitivo de posse da terra e a cópia da Carteira de
Trabalho;

- Os  trabalhadores autônomos que não contribuem com o INSS e não possuem outro
meio de comprovação de renda deverão apresentar cópia da carteira de trabalho (com as páginas
de identificação, a página do último registro e a página seguinte ao último registro) e declaração
de  próprio  punho  detalhando  atividade  que  desenvolve  e  a  média  do  valor  que  recebe
mensalmente; 

-  Maiores  de idade que não possuem renda (exemplo  do lar)  –  fazer  declaração  de
próprio  punho  detalhando  que  não  possui  renda  e  deverão  apresentar  cópia  da  carteira  de
trabalho (com as páginas de identificação, a página do último registro e a página seguinte ao
último registro).

8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

8.1  Serão  analisadas  somente  as  inscrições  com  documentação  completa,  não  sendo
permitido o anexo de documentos após a solicitação de inscrição;

8.2 As solicitações de inscrição que não atenderem integralmente às exigências contidas
neste edital serão indeferidas;

8.3 Os candidatos que solicitarem inscrição às vagas reservadas e não entregarem toda a
documentação terão sua inscrição indeferida.
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9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

9.1  O  processo  de  seleção  será  conduzido  por  Comissão  Examinadora  constituída  por
professores dos cursos ofertantes de vagas;

9.2 Serão pontuados os seguintes itens para classificação, observada a ordem de prioridade
e o tipo de vaga pretendida;

1º  -  mesmo  curso;  maior  carga  horária  integralizada  em  semestres  anteriores  à  vaga
pretendida; maior coeficiente de rendimento; 

2º - cursos afins; maior carga horária integralizada; maior coeficiente de rendimento;

3º - Em caso de empate prevalecerá à maior idade cronológica do candidato. 

9.3  Na  ausência  de  candidatos  classificados  para  as  vagas  reservadas,  estas  serão
ocupadas por candidatos de ampla concorrência;

9.4  Os  candidatos  às  vagas  reservadas  poderão  ocupar  vagas  de  ampla  concorrência,
desde que não existam candidatos classificados nesta categoria;

9.5  Os  candidatos  serão  considerados  APROVADOS  (limitados  ao  número  de  vagas),
CLASSIFICADOS (excedentes ao número de vagas) e DESCLASSIFICADOS (não cumprimento
aos critérios do edital).

10. DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

10.1 A lista final de inscrições será publicada no dia 16 de agosto de 2017 e o Resultado
Final  do  Processo  Seletivo  no  dia  23  de  agosto  de  2017  no  endereço  eletrônico
www.svc.ifmt.edu.br, bem como nos murais institucionais do IFMT campus São Vicente – Sede e
no Centro de Referência de Campo Verde.

11. DA MATRÍCULA 

11.1 Os candidatos aprovados deverão fazer seu registro escolar (matrícula), nos dias 24 e
25 de agosto de 2017 nas Coordenações de Registro Escolar (Secretaria), no seguinte local:
curso de Agronomia: Centro de Referência de Campo Verde, localizado na Avenida Isidoro Luiz
Gentilin, Nº 585, Bairro Belvedere, cidade de Campo Verde – MT, no horário das 8h30 às 11h30 e
das 13h30 às 16h30;

11.2  Os  candidatos  que  não  efetivarem  a  respectiva  matrícula  no  período  estipulado
perderão o direito à vaga;

11.3  A  matrícula  deverá  ser  efetuada  pelo  próprio  candidato  ou  por  representante
legalmente constituído;
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11.4 No ato da matrícula, o candidato ou seu representante deverá apresentar os seguintes
documentos: 

a) Fotocópia Carteira de Identidade - RG ou outro documento oficial de identificação com
foto;

b) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Fotocópia do Título de Eleitor, se maior de 18 anos, juntamente com Certidão de Quitação

Eleitoral emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral; 
d) Fotocópia de documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para maiores

de 18 anos do sexo masculino; 
e) 02 (três) fotos 3x4 recentes; 
f)  As  fotocópias  deverão  vir  acompanhadas  de  seus  respectivos  originais  ou  estarem

autenticadas; 
g) O candidato aprovado ou seu representante, que não apresentar toda a documentação

exigida, não terá direito a efetivar a matrícula. 

11.5 Cumpridas as etapas do processo seletivo,  o candidato aprovado deverá efetivar a
matrícula  (entrega  da  documentação  e  homologação  da  matrícula),  devendo  requerer
imediatamente o aproveitamento de estudos ao Colegiado de Curso, mediante formalização de
processo protocolado no campus, apresentando os seguintes documentos atualizados:

a) Histórico Escolar do curso de origem devidamente atualizado e autenticado; 
b) Programa das disciplinas cursadas com carga horária e respectivas ementas do curso de
origem.

12. DO CRONOGRAMA (ATIVIDADE/ PERÍODO/ LOCAL)

Data Atividade
04 de agosto de 2017. Divulgação de edital no site  www.svc.ifmt.edu.br e nos murais da Sede e

Centro de Referência de Campo Verde.

07 de agosto de 2017. Período destinado à interposição de recursos contra o edital.

08 a 10 de agosto de 2017. Período  de  Inscrições.  Entrega  de  Formulários  (anexos  I  e  II)  e
documentação necessária, nas Coordenações de Registro Escolar da Sede
e Centro de Referência de Campo Verde.

14 de agosto de 2017. Divulgação de Lista Preliminar de inscrições.

15 de agosto de 2017. Recurso contra a Lista Preliminar de inscrições.

16 de agosto de 2017. Divulgação de Lista Final de inscrições.

21 de agosto de 2017. Divulgação  de  Resultado  Preliminar  no  site  www.svc.ifmt.edu.br e  nos
murais do campus.

22 de agosto de 2017. Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar.
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23 de agosto de 2017. Divulgação de Resultado Final no site www.svc.ifmt.edu.br e nos murais do
campus.

24 e 25 de agosto de 2017. Período de matrícula dos candidatos aprovados.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A existência de vaga não vincula o seu preenchimento;

13.2 Os alunos aprovados neste edital obrigam-se a frequentar as aulas, integralmente, a
partir do dia 28 de agosto de 2017;

13.3 Os casos omissos, caso existam, serão analisados pela Comissão Examinadora do
presente Processo Seletivo de Transferência Interna;
 

13.4  Declarações  falsas  ou  omissão  da  verdade  implicarão  na  desclassificação  do
candidato, além das implicações de ordem legal;

13.5 A qualquer tempo este Edital poderá ser retificado, revogado ou anulado, no todo ou
em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique em direito à indenização de
qualquer natureza;

13.6 O fornecimento das informações no ato do preenchimento dos formulários, a entrega
dos documentos solicitados e o atendimento aos prazos, são de exclusiva responsabilidade do
candidato e constituem condições obrigatórias para a participação no processo seletivo;

13.7 Os eventos de segunda chamada terão cronograma específico e serão divulgados
iguais a primeira chamada, no site institucional e nos murais da Sede e Centro de Referência de
Campo Verde, obrigando-se os convocados aos mesmos procedimentos;

13.8  É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  o  acompanhamento  de  todas  as
publicações referentes a este Edital e seus anexos no site www.svc.ifmt.edu.br.

Vila de São Vicente-MT, 04 de agosto de 2017.

Prof. Dr. Livio dos Santos Wogel
Diretor-Geral
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO

EDITAL N° 17/2017 TRANSFERÊNCIA INTERNA

DADOS DO ESTUDANTE

Nome:

Endereço:

Nº Bairro: Cidade:

CEP: Complemento:

Nome do curso de origem:

Nome do curso pretendido: (      ) Agronomia Integral                  (      ) Agronomia Noturno

Vagas reservadas: (     ) Não            (     ) Sim

Semestre de vaga: (     ) 4º         (      ) 6º        (      ) 8º

Cadastro de reserva: (      ) 2º semestre

Declaro que li o Edital e seus anexos que regem o Processo Seletivo de Transferência Interna e que estou
ciente das condições estabelecidas. Declaro também que as informações prestadas nos formulários são
verdadeiras e assumo inteira responsabilidade pelas mesmas.

Local e data:

_________________________

Assinatura do candidato

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO - EDITAL N° 17/2017 TRANSFERÊNCIA INTERNA

Nome do estudante:_____________________________________________________,  realizou

entrega de documentação na data de: ___________________ .

_________________________

Servidor
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE DADOS CURRICULARES 

EDITAL N° 17/2017 TRANSFERÊNCIA INTERNA

Discente: 

Nº. de telefone:

Nº. de Matrícula:

Curso onde está matriculado:

Curso pretendido: (     ) Agronomia integral           (     ) Agronomia noturno

Vagas reservadas: (     ) Não                (     ) Sim

Semestre de vaga: (     ) 4º sem.           (     ) 6º sem.          (      ) 8º sem.

Cadastro de reserva (     ) 2º semestre

COMPONENTE CURRICULAR CONDIÇÃO

Deontologia (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Biologia Celular (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Física Geral (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Informática (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Inglês Instrumental (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Cálculo I (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Português Instrumental (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Química Geral e Inorgânica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Química Orgânica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Cálculo II e Álgebra de Matrizes (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Anatomia e Sistemática Vegetal (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Desenho Técnico (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Ecologia (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Estatística básica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Química Analítica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Zoologia (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Topografia I (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Agrometeorologia (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Estatística Experimental (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Mecanização Agrícola (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Microbiologia Geral (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar
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Gêneses, Morfologia e Classificação de solos (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Gêneses,  Morfologia,  Física  e  Classificação  de
solos

(   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Metodologia Científica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Bioquímica (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitopatologia Geral (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Topografia II (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Entomologia Agrícola (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fisiologia Vegetal (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Física do Solo (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Legislação Agrária e Ambiental (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Genética na Agropecuária (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Construções Rurais (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitopatologia Aplicada (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Hidráulica Geral (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Controle Químico de Plantas Invasoras (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Manejo Integrado de Pragas (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Melhoramento Genético de Plantas (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fertilidade do Solo (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Anatomia e Fisiologia Animal (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Irrigação e Drenagem (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Nutrição Mineral de Plantas (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Tecnologia de Aplicação de Defensivos (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Zootecnia I (Aves e Suínos) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Zootecnia II (Bovino e Ovino) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Trabalho de Conclusão de Curso I (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Manejo e Conservação do Solo e da Água (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitotecnia I (Algodão e Soja) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Olericultura (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Silvicultura (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Sensoriamento Remoto (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Economia e Administração Rural (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Sociologia e Extensão Rural (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Trabalho de Conclusão de Curso II (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fruticultura (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitotecnia II (Arroz, Milho e Feijão) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitotecnia III (Girassol, Trigo e Mandioca) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Geoprocessamento (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Trabalho de Conclusão de Curso III (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar
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Produção e Tecnologia de Sementes (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Associativismo e Cooperativismo (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Gestão e Planejamento Ambiental (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Floricultura e Paisagismo (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Tecnologia de Processamento de
Alimentos

(   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Defesa Vegetal (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Fitotecnia IV (Café e Cana-de-açúcar) (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Consultoria e Assessoria Agropecuária (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Secagem e Armazenagem de Grãos (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Forragicultura e Pastagens (   ) Aprovado (   ) Cursando (   ) A cursar

Local e data:

____________________________
Assinatura do candidato

Endereço Postal: Rua Pau-brasil no 183, Caixa Postal nº 3108 Agência Coxipó da Ponte - Bairro Jardim das Palmeiras
CEP: 78080-970 Cuiabá/MT Fone: (65) 3341-2133 E-mail: gabinete@svc.ifmt.edu.br

11

mailto:gabinete@svc.ifmt.edu.br

