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1. EIXO 5 - INFRAESTRUTURA

5.1. Instalações administrativas.

O campus possui os seguintes setores administrativos ou espaços abaixo:

Coordenação de Registros Escolares - CORES: 27,2 m²;

Coordenação de Administração e Manutenção - CAM: 27,2 m²;

Guarita/Portaria: 11,88 m²;

Setor de TI: 16,2 m²;

Direção: 27,2 m²;

Copa/cozinha (espaço para servidores): 27,4m²;

Espaço Nutri (espaço para estudantes): 16,4 m²;

Lanchonete: 11,0 m²;

Sala de reunião: 17,4 m²;

Gerência de Ensino: 19,3 m²

Coordenação do NAPNE: 17,4 m²;



Quadra Poliesportiva e vestiários: 554,27 m².

OBS.: Item 11.1 do PDI-2020/2024, tabelas 49 e 50.

5.2.Salas de aula

O campus possui 10 (dez) salas de aula, com 56,0 m² cada sala.

5.3. Auditório(s)

Não possui mais.

5.4. Salas de professores. Considerar as salas de professores e/ou de tutores.

O campus possui 04 (quatro) salas de professores, com total de 56,0 m².

5.5.Espaços para atendimento aos discentes.

O campus utiliza a Sala de Reunião e/ou Gerência de Ensino, para atendimento
reservado com os discentes.

5.6. Espaços de convivência e de alimentação.

O campus possui os seguintes espaços abaixo:

01 (um) refeitório (Copa/Cozinha), para servidores;

01 (um) Espaço Nutri, para estudantes, com mesas de refeitório para 32 pessoas.

5.7.Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física.

Área para atividades agropecuárias: 2000,0 m²;

Laboratório Agrícola Multiuso 1: 56,0 m²;

Laboratório Agrícola Multiuso 2: 90,0 m²;

Laboratório de Química: 23,0 m²;

Laboratório de Software: 75,7 m²;

Laboratório de Hardware: 75,7 m²;

Laboratório de Análise de Solos: 161,82 m²;

Laboratório de Nematologia: 15,37 m²;

Laboratório Maker: 46,67 m²;

OBS.: Item 11.3.4. do PDI-2020/2024, quadro 64.

5.8.Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA

Sala com 17,4 m², equipada com 01 (uma) mesa de reuniões para oito participantes,
01 (um) armário físico para arquivo, 01 (uma) impressora multifuncional e 01 (um)
televisor HDMI.



5.9.Bibliotecas: infraestrutura.

O detalhamento deste item informado no processo n. 23235.018676/2022-15, pelo
documento Sei n. 1744583.

5.10. Bibliotecas: plano de atualização do acervo.

Conforme solicitação da PROEN no ano corrente, foi encaminhado o documento Sei
n. 1716868 (novo pedido de atualização).

OBS.: Item 11.2.12 e 11.2.13 do PDI-2020/2024. 

5.11. Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente.

Setor de TI, para apoio aos setores do campus e para gerenciamento da rede local.

5.12. instalações sanitárias

06 (seis) banheiros ao total (03 masculino e 03 feminino), com 22,5 m² cada banheiro.

5.13. Infraestrutura tecnológica(Exclusivo para IES que preveem em seu PDI a adoção de
metodologia baseada em recursos da Internet.)

não previsto

5.14. Infraestrutura de execução e suporte (Exclusivo para IES que preveem em seu PDI a
adoção de metodologia baseada em recursos da Internet.)

não previsto

5.15. Plano de expansão e atualização de equipamentos.

Expandir o acervo de livros, relacionadas às disciplinas da grade curricular dos cursos
existentes;

Substituir os computadores da Biblioteca por tecnologia mais avançada;

Expandir galpão de produção para armazenar insumos utilizados em aulas práticas,
em pesquisa e em extensão (sementes, adubos, herbicidas, entre outros).

5.16. Recursos de tecnologias de informação e comunicação.

Campus com acesso à Internet por wi-fi, para o corpo técnico-administrativo, docente
e aos alunos;

Computadores tipo Desktop, com acesso à Internet cabeada, nos ambientes de
trabalho administrativo e pedagógico;

Computadores tipo Desktop na Biblioteca, com acesso à Internet cabeada;

Todas as salas de aula em execução equipadas com Datashow e espaço para projeção,
e com quadro branco, para uso de pincéis;

Duas Caixas de som de 800W, disponível para uso;

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle disponível para uso na
aprendizagem em todas as disciplinas e para todas as turmas;



Uso de rede social para criação de grupos de alunos por turmas, para envio de avisos
em menos tempo possível;

Uso de e-mails oficiais para comunicação entre funcionários e para avisos aos alunos;

Computadores tipo Desktop no Laboratório de Software e no Laboratório de
Hardware, com acesso à Internet cabeada, conforme discriminados abaixo:

LABORATÓRIO DE SOFTWARE: 40 Computadores; Sistemas Operacionais
Windows 10 e Linux; Pacote Office; AutoCad.

LABORATÓRIO DE HARDWARE: 20 Computadores; Sistema Operacional
Linux; 4 Bancadas; 10 multímetros; 10 kits de ferramentas; 10 ferros de solda;
10 kits Arduíno; ferramentas para redes de confecção e manutenção de redes de
computadores.

5.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. (Exclusivo para IES que visa a ofertar ou
oferta cursos com disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância,
conforme Portaria n°1.134 de 10/10/2016.)

Apenas como local para armazenamento e visualização de conteúdo, de forma
restrita, o campus utiliza o AVA Moodle em todas as disciplinas dos cursos existentes
presenciais (Curso Técnico em Agricultura e Curso Superior em Engenharia
Agronômica), mas não é previsto para os referidos cursos.

É previsto para cursos a distância, pela UAB (Universidade Aberta do Brasil) e pelo
CREAD (Centro de Referência em Educação a Distância), onde o campus é polo de
alguns cursos da UFT e do IFTO.

 
 

Lagoa da Confusão, 02 de setembro de 2022.
 

Edmar Vinícius de Carvalho
Gerente de Ensino

 

Documento assinado eletronicamente por Edmar Vinicius de Carvalho, Gerente,
em 03/09/2022, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1744031 e o código CRC B0FE53D8.
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