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Nosso
propósito
Este manual é resultado do trabalho da equipe do Campus Gurupi do
IFTO, que tem o intuito de promover uma recepção aos calouros. A
confecção deste manual visa facilitar ao máximo a vida dos calouros
nesse início de vida acadêmica.

Esperamos que tenhamos conseguido ajudar vocês. Em caso de dúvidas,
entre em contato com o (a) Coordenador (a) do seu curso. Todos nós
estamos aqui para ajudá-los. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que
tenham uma ótima experiência no IFTO nos anos que estão por vir.

Legenda
Para facilitar a sua busca por algo específico, nas páginas em que há
informações relevantes como links ou contatos, há sinalizações com os
ícones:

Link

E-mail

Telefone

Localização

Manual de Sobrevivência do Calouro | 2021



do ifto!

INSTITUTO
FEDERAL

Tocantins

Campus
Gurupi

03

Bem-v
indos

ao

Bem-v
indos

ao

campus gurupicampus gurupi
do ifto!



INSTITUTO
FEDERAL

Tocantins

Campus
Gurupi

p.11 Links & informações
úteis

p.12 Auxílio estudantil
Assessoria estudantil

p.13 Apoio psicopedagógico
Programa alimentação

p.14 Biblioteca
Carteira estudantil

Sumário

Manual de Sobrevivência do Calouro | 2021

p.06 Mapa do campus &
acessos

p.08 Acesso à internet

p.09
Acesso ao Google
Sala de Aula
Calendário acadêmico

p.10 Funcionamento das
disciplinas

p.15 Cotas

p.16 Missão, visão
e valores

p.17 Interaja!

p.18 Expediente
Fale conosco



INSTITUTO
FEDERAL

Tocantins

Campus
Gurupi

05

IFTO | Campus Gurupi



INSTITUTO
FEDERAL

Tocantins

Campus
Gurupi

Mapa
do campus

Copa

Setores administrativos

Academia

Recepção

Auditório |              Miniauditório

Sanitários

Laboratórios

Estr. R. Sto Antônio

BR 242
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a

TO 347

Campus Gurupi do IFTO
Alameda Madrid, 545
Jardim Sevilha, Gurupi - TO
77410-470

Biblioteca

Acesso

Bicicletário

Estacionamento

Ginásio Poliesp.

Robótica

Salas de aula

Legenda
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Acessos

Transporte público
Gurupi é um município que tem 87.545 habitantes,
segundo estimativa do IBGE para 2020. Os serviços de
transporte público ficaram suspensos após a pandemia.
Por enquanto não há ônibus público circulando na cidade.
Confira as antigas rotas feitas pela concessionária em:
http://www.gurupi.to.gov.br/resources/arquivos-
publicados/Trans_Goias_Rotas.pdf.

Rua Burgos

Ru
a 

Ed
re

Alameda Madrid

Ru
a

Sa
ra

go
ça
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Acesso à
internet
A rede Wi-Fi fornece conectividade sem fio de alta largura de banda e
alta disponibilidade para acesso à internet. Servidores, estudantes e
funcionários terceirizados estão aptos para o seu uso. A autenticação é
realizada com a Conta IFTO. Portanto, o usuário precisa estar
cadastrado neste serviço.

Suporte
Em caso de problemas técnicos ou dúvidas na utilização, contate a
unidade local de TI.

Faça login uma única vez por dispositivo;
O acesso permanece válido até que a senha seja alterada;
Para acessar, é obrigatório se autenticar com sua Conta IFTO;
Conexão com mobilidade em mais de 10.000 hotspots em todo o
mundo;
Alta velocidade;
Todos os serviços de rede disponíveis;
Rede WPA2 Enterprise criptografada e 

Eduroam
O Eduroam é o serviço sem fio criptografado no IFTO que permite aos
estudantes, servidores, funcionários terceirizados e visitantes de outras
instituições participantes do projeto Eduroam se conectarem com
segurança à internet. Com o Eduroam, você obtém acesso seguro à
Internet, não apenas pela rede sem fio do IFTO, mas também quando
visita outras universidades, centros de pesquisa e bibliotecas
participantes do projeto Eduroam. 

         segurança 802.1X.

Instruções de Conexão e rede sem fio estão disponíveis no link:
http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/diretoria-sistemica/tecnologia-da-
informacao/catalogo-de-servicos-de-ti/servicos/wifi
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acadêmico

Acesso ao
Google 
Sala de Aula
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O Calendário Acadêmico de 2021 já está disponível em nosso site.
Confira: http://portal.ifto.edu.br/gurupi/centrais-de-
conteudos/documentos/calendarios-
academicos/2021

Durante a pandemia, nossas aulas estão acontecendo de forma virtual.
Portanto, para ter acesso a plataforma Google Sala de Aula é necessário
que você faça login com o seu e-mail do IFTO e a senha da sua conta do
siga-edu. Se houver código de acesso, solicite ao professor da disciplina.
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No Portal do Aluno, você terá acesso a várias informações importantes
como declaração de matrícula, disciplinas matriculadas (bem como
plano de ensino e planejamento de aula delas), boletim (notas e faltas),
matriz curricular do seu curso e histórico escolar (da faculdade). Seu
login é o número do CPF e sua senha é o número de inscrição. Nas
disciplinas, vocês serão avaliados pelos métodos de avaliação
determinados pelo professor (o método mais comum são provas).

Ao fim das avaliações programadas, você deve atingir mínimo de nota
6,0 e no mínimo de presença de 75%. Caso você tenha atingido 75% de
presença e nota inferior a 6,0, você faz uma prova de recuperação. Caso
você fique com, no mínimo, 6,0 de nota na média final, após a
recuperação, você é aprovado na disciplina. Se você  não  atingir  mínimo

Funcionamento das
disciplinas

de nota 6,0 ou mínimo de 75% de presença, precisará fazer todo o
componente curricular (matéria) de novo.

Para acessar o portal, entre no link
https://sigaaluno.ifto.edu.br/sigaepct-aluno-web/login.jsf.
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Procedimentos e requerimentos
http://portal.ifto.edu.br/paraiso/centrais-de-
conteudos/documentos/requerimento-do-aluno

Contatos importantes
http://www.ifto.edu.br/gurupi/acesso-a-informacao-
gurupi/institucional/quem-e-quem

Lista de Ramais
http://www.ifto.edu.br/gurupi/acesso-a-informacao-
gurupi/institucional/lista-de-ramais

Direitos e deveres dos estudantes
http://www.ifto.edu.br/lagoa/centrais-de-
conteudos/documentos/regimento-discentes.pdf

Cursos disponíveis
http://www.ifto.edu.br/gurupi/campus-gurupi/cursos

Links &
informações
úteis
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Auxílio
estudantil

Assessoria
Estudantil
No IFTO há a Coordenação de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, que, em
caráter interdisciplinar, tem foco no suporte aos estudantes quanto aos
aspectos psicológicos, pedagógicos e sociais por meio de seus
profissionais de diferentes áreas. É do mesmo modo responsável pelos
programas institucionais relacionados à assistência estudantil. A COAPE
está estruturada em seis braços no IFTO:

Serviço de Assistência ao Estudante
Serviço de Enfermaria
Serviço de Orientação Educacional
Serviço de Psicologia
Serviço Social
Serviço Técnico em Assuntos Educacionais

O programa de auxílio estudantil do qual vocês podem usufruir atende
prioritariamente os que comprovam renda familiar mensal per capita de
até um salário mínimo e meio nacional, vigente à época do processo de
seleção.

Os estudantes que se enquadrarem nessas condições podem ter acesso
aos seguintes benefícios: auxílio alimentação, auxílio moradia e auxílio
básico, de acordo com o edital anual específico. O edital 2021 pode ser
encontrado no link: www.ifto.edu.br/gurupi.
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Programa de
alimentação

Apoio psico-
pedagógico

Desde outubro de 2019, o Campus Gurupi realiza as atividades do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que prevê a
distribuição de alimentos (frutas e industrializados) a estudantes
matriculados nos cursos de nível médio.

E-mail: coape.gurupi@ifto.edu.br

O Serviço de Psicologia oferece acompanhamento psicológico (não
terapia) a alunos com problemas relacionados ao IFTO. Para ter acesso,
você deve requerer o apoio pelo e-mail abaixo:

13

Este ano, no período da
pandemia, foram entregues os
kits de alimentação, seguindo
as normas de segurança, aos
estudantes e/ou seus
familiares.
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Carteira
estudantil

O campus tem uma biblioteca, em que há uma vasto acervo para
consulta e empréstimo. Além disso, na biblioteca vocês tem espaço de
estudo e acesso a computadores. 

Vocês serão instruídos a encontrar os livros que desejam e como pegá-
los emprestados durante a visita à biblioteca realizada durante a
recepção. Caso você tenha perdido a visita, entre em contato com seu
centro acadêmico ou pergunte aos funcionários da biblioteca. 

Enquanto perdurar a pandemia, o atendimento ao público para
empréstimos e devoluções está suspenso. Esse período não contará
para cobrança de multa.

Consulte nosso acervo através do link: https://biblioteca.ifto.edu.br/.

A carteira estudantil é o documento que comprova a situação de
estudante e assim o mesmo terá os benefícios da Lei da Meia Entrada
(Lei 12.933/2013). Saiba onde solicitar a emissão das três carteiras:

Biblioteca

ID Estudantil (Governo Federal): 
 http://idestudantil.mec.gov.br/
Carteirinha Estudantil (UNE): 
 https://une.org.br/lp/carteira-de-estudante-oficial
Carteirinha Estudantil (Ubes): http://ubes.org.br/meia-
entrada/
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As cotas (raciais e sociais) são uma realidade e um direito no IFTO. A
finalidade é reservar e oferecer, no mínimo, 50% das vagas de cada
curso técnico e de graduação a estudantes de escolas públicas, de baixa
renda, negros, pardos e indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD). 

As ações afirmativas são o conjunto de medidas especiais que visam
permitir, através de políticas sociais e leis específicas, a inclusão de
grupos desfavorecidos, discriminados e vitimados pela exclusão social
ocorridos no passado ou no presente, com o objetivo de reparar
desigualdades ao longo do tempo. 

Confira o infográfico do IFTO.

Entenda
Caso você não tenha se
enquadrado em uma das
Reservas de Vagas ao lado,
verifique se as Ações
Afirmativas abaixo se
encaixam no seu perfil.

A1: estudou no Instituto de
Menores do Estado do
Tocantins (antigo Instituto São
José) até 2012. Necessário
comprovar vínculo.

A2: é afrodescendente e
residente em quilombo.

A3: É assentado pela reforma
agrária.

A4: é indígena.

A5: possui 
deficiência.

Cotas
15
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Missão
Proporcionar desenvolvimento educacional,
científico e tecnológico no Estado do
Tocantins por meio da formação pessoal e
qualificação profissional.

Visão
Ser referência no ensino, pesquisa e
extensão, com ênfase na inovação
tecnológica de produtos e serviços,
proporcionando o desenvolvimento
regional sustentável.

Valores
O Campus Gurupi do Instituto Federal do
Tocantins em conjunto com a família e a
sociedade promoverá ações de cidadania,
valores democráticos, éticos e
comprometimento nas relações sociais,
culturais e ambientais; inovação e difusão
da produção do conhecimento científico e
tecnológico; ser referência em ciência e
tecnologia; e respeito às diversidades de
ideias, pessoas e ações.

Missão,
visão e
valores
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GURUPIDOIFTO!
Nós estamos no portal, no YouTube, no Facebook e no Instagram.
Conecte-se:
          https://www.instagram.com/ifto.gurupi

          https://www.facebook.com/IFTOCampusGurupi

          http://www.ifto.edu.br/gurupi

          https://www.youtube.com/IFTOCampusGurupi

Interaja!
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Este manual é produto do trabalho da Comissão
de Recepção aos Calouros de 2021 do Campus
Gurupi do IFTO:

Caroline  Pittelkou Schimidt
Ageu Pereira de Almeida
Clerson Dalvani Reis
Daniella Inácio Barros
Fernando França Naves
Guilherme Oliveira Quintino
Haynara Alves Cerqueira
Karita Christina S. Kanaiama Alves
Jose Wellington Abreu Pereira
Jheffersom Donner da Silva
Luícia Ferreira Silva Monte
Maurício Pereira da Silva
Mauro Luiz Erpen
Monica Lopes Nevoa Guimaraes 
Paulo Sergio Rocha Lima
Ricardo Alencar Libório
Sabino Pereira da Silva Neto
Sergio Jose da Costa
Sergio Rosa V. Pasqualinoto
Weberson Ferreira Dias
Gabriel Schreder Barbosa
João Vitor Aires Teixeira
Kayque Souza Lino
Isabella C. Rosa Podgurski
Marcos Henrique Alves Chaves

Gerente de Ensino
Milene Queta

Gerente de Administração
Edmundo Oliveira

Diretor do Campus Gurupi do IFTO
Marcelo Alves Terra

Reitor do IFTO
Antonio da Luz Júnior

O acervo de imagens que consta no manual foi
cedido pelo Setor de Comunicação e Eventos do
Campus ou foram recolhidas das redes sociais
ligadas ao IFTO.

Fale conosco
Alameda Madrid, 545 - Jardim Sevilha
Gurupi - TO | 77.410-470
Telefone: (63) 3311-5400
E-mail: gurupi@ifto.edu.br
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