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Janeiro Branco

Campanha dedicada a colocar os 
temas da Saúde Mental em 
evidência em nome da prevenção 
ao adoecimento emocional.

Ações: Texto relacionado à 
Campanha Janeiro Branco no site, 
e-mail institucional e facebook 
institucional.



Campanha Janeiro Branco

O mês de janeiro, o primeiro do ano, nos 
inspira e nos motiva a pensar sobre as 
nossas vidas e termos coragem para começar 
ou recomeçar o que for necessário para uma 
vida mais feliz. A campanha Janeiro Branco 
teve início há 4 anos, a partir de um projeto 
de um grupo de psicólogos de 
Uberlândia/MG, que tinha como objetivo 
chamar a atenção das pessoas para questões 
relacionadas à saúde mental e à verdadeira 
felicidade dos seres humanos. 

A proposta da Campanha é transdisciplinar, 
cujo objetivo é conscientizar as pessoas a 
refletir sobre saúde mental, condições 
emocionais, qualidade de vida e qualidade de 
relacionamentos na vida.O Projeto faz do 
primeiro mês do ano um marco temporal 
estratégico para que todas as pessoas 
reflitam, debatam e planejem ações em prol 
da saúde mental e da felicidade em suas 
vidas.            Leia mais: 
http://janeirobranco.com.br/ 
http://www.janeirobranco.org/

E-mail institucional encaminhado em 06/01/2017.

Janeiro Branco

http://janeirobranco.com.br/
http://www.janeirobranco.org/


Dia da Não Violência - 30 de janeiro
O dia 30 de Janeiro foi proclamado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como o dia da não violência 
em homenagem a Mohandas K. Gandhi, líder pacifista, 
cujo assassinato ocorreu nessa data, em 1948.Gandhi 
é mundialmente conhecido pela sua militância em favor 
da paz e foi um dos grandes precursores do conceito 
de Não Violência. A não violência se caracteriza por 
uma atitude frente à vida através de uma Cultura de 
Paz que implica o respeito, a solidariedade, a mediação 
de conflitos, o respeito pelos direitos humanos e a 
educação para as emoções que formam pessoas mais 
preparadas para enfrentar pacificamente as 
adversidades cotidianas.“A não violência nunca deve 
ser usada como um escudo para a covardia. É uma 
arma para os bravos” (Mahatma Gandhi). Junte-se a 
nós nesta Campanha de Paz no trabalho e nas 
escolas. Diga não à Violência.

E-mail institucional encaminhado em 30/01/2017.
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Dia Internacional de Prevenção às Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER)

1 • LER é uma doença?

Não, LER não corresponde a uma doença ou enfermidade. LER é a sigla para 

“Lesões por Esforços Repetitivos” e representa um grupo de afecções do sistema 

musculoesquelético. São diversas afecções que apresentam manifestações clínicas 

distintas e que variam em intensidade.

2 • Porque a sigla DORT?

Representa a sigla para “Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho” e 

foi introduzida para substituir a sigla LER, particularmente por duas razões: primeiro 

porque a maioria dos trabalhadores com sintomas no sistema musculoesquelético 

não apresenta evidência de lesão em qualquer estrutura; a outra razão é que além do 

esforço repetitivo (sobrecarga dinâmica), outros tipos de sobrecargas no trabalho 

podem ser nocivas para o trabalhador como: sobrecarga estática (uso de contração 

muscular por períodos prolongados para manutenção de postura); excesso de força 

empregada para execução de tarefas; uso de instrumentos que transmitam vibração 

excessiva; trabalhos executados com posturas inadequadas.

 

E-mail institucional encaminhado em 
01/03/2017



Atualmente, sabe-se que, além dos fatores mecânicos, também estão 

envolvidos fatores sociais, familiares, econômicos, bem como graus de 

insatisfação no trabalho, depressão, ansiedade, problemas pessoais ou 

outros, tornando altamente questionável o diagnóstico de LER ou DORT 

em muitos trabalhadores.

3 • Quais são os distúrbios mais comuns?

Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as 

tendinites (particularmente do ombro, cotovelo e punho), as lombalgias 

(dores na região lombar) e as mialgias (dores musculares) em diversos 

locais do corpo.

 4 • Como prevenir os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho?

Criando-se um bom ambiente de trabalho e respeitando-se os limites de 

cada indivíduo.  A duração das jornadas de trabalho deve ser respeitada, 

assim como a presença de intervalos periódicos. Todos os instrumentos, 

ferramentas, acessórios, mobiliários e postos de trabalho devem ser 

convenientes, como também as posições, distâncias e angulações 

envolvidas. Tudo isso somado a um adequado estilo de vida, com boa 

qualidade do sono, condicionamento físico e manutenção da saúde geral 

proporcionará a qualquer trabalhador condições de executar suas tarefas 

laborativas com os mínimos riscos de desenvolver um distúrbio 

osteomuscular.  

Na dúvida, procure o seu médico!

 Fonte: Lesão por Esforço Repetitivo / Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (LER/DORT). Comissão de Reumatologia 

Ocupacional, 2011.

Dia Internacional de Prevenção às Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER)
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Dia Internacional da Mulher



Dia Internacional da Mulher

Inspirado no nome da deusa mitológica do Amor e da 
Beleza, o Bazar Vênus será o evento do Dia 
Internacional da Mulher realizado na Reitoria do 
IFMT.Mais do que um bazar, será um encontro de 
mulheres, integrando servidoras, colaboradoras e 
comunidade externa.O bazar Vênus consistirá na troca 
de itens novos ou usados entre as participantes, 
oportunidade interessante também para as mulheres 
criativas e empreendedoras divulgarem seus talentos, 
trazendo bens ou serviços para serem trocados no 
evento. A troca será intermediada por um Caixa 
Solidário que fará a precificação dos itens recebidos 
com base na moeda social também denominada 
“Vênus”.

E-mail institucional encaminhado em 01/03/2017



Dia Internacional da Mulher



E-mail institucional encaminhado em 08/03/2017

Dia Internacional da Mulher



Dia Internacional da Mulher



Dia Internacional da Mulher



Doações Bazar Vênus 
Centro Espírita Benedito da Cura 
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Dia Nacional da Voz

Ação realizada em parceria com o TCE - MT, que disponibilizou sua 
fonoaudióloga, Daniela Novis, para realizar orientações aos servidores sobre os 
cuidados com a voz e atitudes para manter a saúde vocal. 

Primeiramente, no dia 18 de abril, a profissional veio à Reitoria e visitou todos os 
departamentos, fazendo orientações gerais sobre os cuidados com a Voz e 
fazendo alusão ao Dia Nacional da Voz.

No dia 10 de maio, a profissional retornou à Reitoria para fazer um trabalho mais 
próximo ao servidor, orientando na execução dos exercícios vocais que podem 
ser realizados diariamente.



Dia Nacional da Voz

Desta parceria, surgiu uma proposta de projeto para trabalhar a Saúde Vocal dos 
professores do IFMT.

Notícia no Site do IFMT:

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/dsgp-realizou-aula-pratica-de-exercicios-voc
ais-para-servidores-da-reitoria/



Dia Nacional da Voz



Caminhada da Qualidade de Vida

Evento realizado no Parque Mãe Bonifácia no dia 06 de maio de 2017, contando 
com a presença de 79 servidores e alunos de diversos Campus do IFMT, com o 
objetivo de estimular a prática de atividades físicas.

Notícia no Site do IFMT:

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/3-caminhada-reuniu-servidores-da-reitoria-e-
dos-campi-cuiaba-bela-vista-sao-vicente-e-varzea-grande/ 



Caminhada da Qualidade de Vida



Caminhada da Qualidade de Vida





Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho

O dia 28 de abril foi instituído pela Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, em 2003, como 

Dia Mundial em Memória às Vítimas de 

Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho 

e como o dia oficial da Segurança e da Saúde 

nos Locais de Trabalho.

No Brasil, o Dia Nacional em Memória das 

Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a 

ser celebrado em 28 de abril a cada ano, foi 

estabelecido pela Lei Nº 11.121, de 25 de maio de 

2005.

De acordo com a OIT, anualmente, cerca de 270 

milhões de trabalhadores são vítimas de 

acidentes de trabalho em todo o mundo.
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Solidariedade: Campanha Haitianas grávidas 
Campanha solidária lançada no dia 24/05/2017 
visando arrecadar insumos para ajudar 
haitianas grávidas que vivem em Cuiabá em 
situação precária.

As doações foram entregues dia 09/06/2017 
para o presidente da Associação dos Haitianos 
em Cuiabá, Clercius Monestine e a irmã Marli 
Fatima da Silva, da Instituição Filantrópica de 
Recuperação, Proteção e Amparo à Mulher 
Dependente Química do Estado de Mato 
Grosso (IRPAMDEQ).



Solidariedade: Campanha Haitianas grávidas 



Texto relacionado à 
data no e-mail 
institucional e facebook 
institucional no dia 
26/05/2017. 

26 de maio: Dia Nacional de Combate ao 
Glaucoma



31/05 Dia Mundial sem Tabaco

Texto relacionado à data no e-mail institucional 
e facebook institucional no dia 31/05/2017.



Junho



Dia Mundial do Doador de Sangue

Em parceria com o MT - Hemocentro, foi promovida no dia 07 de junho, na 
Reitoria do IFMT, uma palestra sobre a necessidade e a importância da doação 
de sangue.

Nos dias 08, 13 e 21 de junho os servidores que se disponibilizaram a doar 
sangue foram conduzidos à unidade coletora do Hemocentro.

Notícia no Site do IFMT:

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/dsgp-realiza-palestra-sobre-doacao-de-sang
ue-e-captacao-de-doadores/



Dia Mundial do Doador de Sangue





Doação de Sangue - Hemocentro Cuiabá
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Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites 
Virais

Palestra realizada no dia 21 de julho, no Campus Cuiabá e com transmissão 
online, ao vivo, via youtube para toda a comunidade acadêmica do IFMT sobre 
as Hepatites virais. Evento promovido em parceria com a GEAP, que 
disponibilizou o médico Dr. Alexsander Pippus, o qual trouxe informações 
importantes acerca destas doenças.  

Notícia no Site do IFMT:

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/campus-cuiaba-tera-palestra-sobre-hepatite
s-virais-nessa-sexta-21/

link da transmissão no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Tfx_VM5Yaeo

http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/campus-cuiaba-tera-palestra-sobre-hepatites-virais-nessa-sexta-21/
http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/campus-cuiaba-tera-palestra-sobre-hepatites-virais-nessa-sexta-21/
https://www.youtube.com/watch?v=Tfx_VM5Yaeo


Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites 
Virais



Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites 
Virais
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Campanha: Verificação de Glicemia Capilar
Campanha realizada nos meses de agosto e 
setembro, envolvendo a Reitoria e os Campus 
Octayde e Bela Vista, com o objetivo de 
rastrear servidores, colaboradores e alunos 
com alterações nos níveis de glicemia capilar, 
a fim de orientar e promover a 
conscientização sobre a necessidade de 
hábitos de vida saudáveis. Na ocasião, cerca 
de 200 pessoas se submeteram ao teste; 
dentre elas, pelo menos duas, uma servidora 
e uma aluna foram identificadas com uma 
glicemia capilar consideravelmente alterada e 
com histórico familiar e pessoal de alterações 
na mesma, sendo, então, orientadas a 
procurarem profissionais especializados para 
acompanhamento. 



Campanha: Verificação de Glicemia Capilar



Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Em alusão à data (08/08), foi 
encaminhado email aos 
servidores contendo um 
vídeo informativo da 
Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e 
Metabologia.

https://youtu.be/MjJj7PzivpM

https://youtu.be/MjJj7PzivpM


Dia Nacional de Combate ao Fumo

Em alusão à data (29/08), foi 
encaminhado email aos servidores 
contendo informações sobre os 
benefícios de se abandonar o hábito 
de fumar.



Setembro
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Setembro Amarelo: Mês de prevenção ao 
suicídio





Setembro Amarelo: Mês de prevenção ao 
suicídio



Publicado em: Reitoria / 9 de Outubro de 2017 às 11:39

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) em parceria com a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DSGP) informa que se encontra 

disponível a gravação da videoconferência realizada no dia 27 de setembro, acerca da prevenção ao suicídio, ministrada pela 

voluntária do Centro de Valorização da Vida (CVV), Isaura Titon.

Esta ação fez parte da Campanha Setembro Amarelo, “a vida sempre merece uma chance”, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso e também teve como objetivo contribuir para a construção de uma Política de Educação 

em Saúde para o Instituto.

Participaram da webconferência vários campi entre eles: Bela Vista, Cuiabá Octayde Jorge, Campo Novo dos Parecis, Guarantã 

do Norte, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, e Tangará da Serra. A conferência reuniu a 

comunidade acadêmica dos campi e interessados na temática da reitoria para dirimir dúvidas e promover a discussão deste 

tema tão atual e considerado um tabu na sociedade que é o suicídio.

PROEN/DSPG disponibilizam videoconferência sobre 

prevenção ao suicídio



A palestrante enfatizou a importância de uma escuta empática ou amorosa, sem julgamentos, e 

de fazer reflexões a respeito da construção de relações mais profundas entre as pessoas.“A 

prevenção do suicídio é aquele cuidado amoroso para todos que a gente convive, para aquele que se 

isola aquele que está desconectado, para a família, passar a olhar como seres humanos. É preciso 

amor, coração, criar relações fortes, de confiança”, ressaltou Isaura Titon.

O CVV funciona 24 horas por telefone e procura ajudar o outro fazendo uma escuta respeitosa, 

amorosa, que ajuda no processo de autoconhecimento. É importante salientar que em casos de 

tentativa de suicídio é necessário intervenção/acompanhamento de um profissional psicólogo e/ou 

psiquiatra.

Acesse o link para gravação da videoconferência: https://youtu.be/21vmh_Ia2Zc

 A PROEN e a DSGP informa que o início da gravação está faltando devido um problema técnico 

na ferramenta. 

https://youtu.be/21vmh_Ia2Zc




Dia Mundial do Coração

Em alusão à data (29/09), foi 
encaminhado email aos servidores 
contendo informações sobre os 
benefícios de se cuidar da saúde do 
coração através de hábitos de vida 
saudáveis. Na ocasião, a enfermeira da 
Reitoria, Karla Almeida, passou em todos 
os setores fazendo orientações e 
verificando a pressão arterial dos 
servidores e colaboradores. Como um 
resultado importante, foi identificado um 
colaborador jovem com um quadro de 
hipertensão, que, atualmente, está sendo 
devidamente tratada.





Outubro
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Outubro Rosa
A Campanha Outubro Rosa, iniciada 
em 03 de outubro no IFMT, visou 
conscientizar a todos sobre a 
problemática do câncer de mama e 
a necessidade de prevenção e 
detecção precoce do mesmo. 
Foram encaminhados emails de 
orientação aos servidores, bem 
como promovidas palestras sobre  
o tema. Todos os servidores e 
colaboradores da Reitoria 
receberam uma camiseta referente 
ao Outubro Rosa e Novembro Azul.







Concomitantemente, foi lançada, no dia 
11 de outubro, a Campanha Solidariedade 
com Charme, cujo objetivo era arrecadar 
lenços para doar à mulheres em 
tratamento contra o câncer de mama do 
HC e do ITC.



Divulgação da Campanha Solidariedade com Charme
Local de recebimento dos 
lenços doados



Todos os Campus foram convidados a 
participar da campanha de doação de lenços, 
porém, nem todos aderiram por diversas 
questões, dentre elas, a escassez de locais que 
vendem lenços em cidades de menor porte e a 
dificuldade em designar um servidor para 
conciliar suas atividades de trabalho com a 
promoção da campanha durante o mês. 

Porém, vencendo muitas dificuldades, os 
Campus Guarantã do Norte, Cáceres e Pontes e 
Lacerda participaram da campanha, 
conseguindo uma quantidade considerável de 
lenços doados.



Palestra MTmamma





Encerramento 
da Campanha 
Outubro Rosa 
e 
Solidariedade 
com Charme.



Chá com Bolo da 
Solidariedade com 
Charme



Entrega dos lenços ao Hospital de Câncer de MT Entrega dos lenços ao ITC



Confraternização do Dia do Servidor

No Dia do Servidor Público, comemorado no 
sábado (28/10), os servidores do IFMT e suas 
famílias participaram de uma confraternização 
na sede da Associação de Servidores (Asif) e 
foram homenageados na pessoa do professor 
de Educação Física, Natanael Henrique de 
Moraes, falecido recentemente, após 43 anos 
de trabalho em prol da educação pública pelo 
IFMT. Para a realização deste evento foram 
envolvidos servidores de vários setores da 
reitoria e do campus Cuiabá e contou com a 
participação de servidores de todos os campi. 





Novembro

NSSQVT



Novembro Azul
A Campanha Novembro Azul, 
iniciada em 01 de novembro no 
IFMT, visou conscientizar a 
todos sobre a problemática do 
câncer de próstata e a 
necessidade de prevenção e 
detecção precoce do mesmo. 
Foram encaminhados emails 
de orientação aos servidores, 
bem como promovidas 
palestras sobre  o tema. Todos 
os servidores e colaboradores 
da Reitoria receberam uma 
camiseta referente ao Outubro 
Rosa e Novembro Azul.





Conversa sobre 
Câncer de próstata 
no dia 22/11/2017.



Palestra sobre câncer de Próstata
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Ação Natalina: Doações à casa da Mãe Joana



        Doações para a Casa da Mãe Joana



Publicado em: Reitoria / 22 de Dezembro de 

2017 às 10:55

A equipe do Núcleo de Saúde, Segurança e 

Qualidade de Vida do Trabalho da Reitoria 

entregou nesta quarta-feira (20/12), as doações 

recebidas pelos servidores do IFMT na Ação 

Natalina para a Casa da Mãe Joana que oferece 

apoio e abrigo aos portadores do vírus HIV. 

O presidente da Casa da Mãe Joana, Paulo 

Rogerio Rodrigues, recebeu a equipe do Núcleo 

de Saúde e relatou que a casa passa por várias 

dificuldades financeiras. Rodrigues relatou que 

a Casa no momento não possui nenhum 

convênio com os órgãos públicos, o que 

ocasiona o não recebimento de recursos para 

manutenção do local. A casa sobrevive de 

doações.



Outra dificuldade relatada pelo presidente é que a Casa sofreu um incêndio este ano e os órgãos de 

controle estão solicitando varias adequação nas instalações, já que o fogo ocasionou vários danos, como 

três enfermarias tiveram que ser fechadas e apenas uma foi reformada. O presidente comentou que as 

pessoas que desejarem fazer doações, a Casa da Mãe Joana precisa de material de construção para 

reforma.

A psicóloga do IFMT, Bianca Tavares Rangel Moreira, disse que ações como essa na Casa da Mãe 

Joana são muito gratificantes para todos os servidores do IFMT, que doam parte do tempo para fazer o 

bem a outras pessoas que precisam de ajuda. “Os moradores da instituição são portadores do vírus HIV e 

necessitam de apoio de todos já que, muitas vezes, não encontram na família a estrutura emocional, afetiva 

e recursos de que precisam para superar os desafios desta patologia”, finalizou Bianca.

A Casa da Mãe Joana funciona há 30 anos, no endereço av, Hélio Ponce de Arruda, nº 10, próximo do 

Abrigo dos Idosos, bairro Bosque da Saúde.


