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PAUTA 
 

24/04/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
O presidente deste colégio de dirigentes, José Bispo Barbosa, deu início à reunião desejando boas-vindas 

a todos os presentes. 

A ata da última reunião, realizada em 24 de março, foi aprovada. 
 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA 
 
 
O presidente deste colégio de dirigentes, José Bispo Barbosa, apresentou os seguintes informes: 

- O orçamento da união foi sancionado pela presidente, com alguns vetos. Porém, foi emitido decreto  

contingenciando tanto orçamento quanto financeiro em 1/18 avos, tanto para financeiro quanto para 

orçamento. A expectativa é de que o detalhamento dos cortes do orçamento seja apresentado pela equipe 

presidencial dentro de trinta dias. Dessa forma, reitoria e campi estão realizando priorizações no que 

concerne a pagamentos de fornecedores. Nesse contexto, o planejamento deve ser reforçado. 

- Por ter conquistado o segundo lugar no Projeto Desafio da Sustentabilidade, realizado pelo Ministério da 

Educação (MEC), para promover ideias de redução de gastos de energia elétrica e água, o IFMT recebeu 

a premiação de um milhão de reais, valor que será destinado para a execução dos projetos. O grande 

destaque foi o Campus São Vicente, responsável pela maioria da pontuação alcançada pelo instituto.  

- Foi assinada portaria ministerial determinando que todas as entidades vinculadas ao MEC façam 

racionamento dos gastos (luz, água, telefone). Haverá penalidade para aqueles que não cumprirem o que 

dispõe a esplanada sustentável. O governo também solicitou que todos os órgãos vinculados ao MEC 

reduzam gastos com serviços de terceirização. 
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- O Fórum Mundial acontecerá entre 26 e 29 de maio. Não há recursos suficientes para participação mais 

efetiva no evento. Assim, cabe à gestão de cada campus a reserva de recursos para esse fim. 

- Em 30 dias o Ifmt deverá passar por recredenciamento do PDI. Proen, Prodin e Campus Cuiabá 

trabalharão em conjunto para execução das ações necessárias, de modo que o instituto alcance uma boa 

pontuação. 

 
 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 
 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Degmar dos Anjos, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, apresentou os informes abaixo: 

- O processo para contratação de fiscais de obra já está na Proad. 

- Acontecerá no dia 28 de maio, na reitoria, o I Encontro de Serviço de Informação ao Cidadão do IFMT. O 

intuito é o aprimoramento do atendimento, além da integração. É fundamental a presença de um 

representante de cada campus, que será o responsável pela prestação das informações em cada unidade. 

- Está em fase de conclusão a síntese do PDI, que é um livreto com informações gerais e metas 

constantes nos planos. O material será distribuído às unidades. Será encaminhado aos campi, via 

memorando, o quadro de oferta de vagas para que sejam feitas, caso necessário, as correções.Todos os 

campi deverão enviar imagens da sede e os campi avançados deverão, ainda, encaminhar planilhas 

solicitadas pela Prodin. 

 

O presidente expressou que não há como os campi avançados formalizarem desvinculação dos campi que 

os implementaram. 

 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

Antonio Carlos Vilanova, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, expôs estas informações: 

- Representantes da Propes participaram do 19º Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa. No evento foi 

apresentada a Lei do Bem, que concede incentivos fiscais às empresas que investem em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Para que haja investimento nos projetos, é 

necessário que haja fundação ou incubadora. A Propes e a Proex têm buscado diversas ações para 

viabilizar a concretização desses investimentos, como a realização de estudo para saber qual o melhor 

modelo para o instituto. 

- As inscrições para o Minter em Educação com a UFG estão abertas até o dia 8 de maio. A palestra de 

abertura, realizada no auditório da reitoria, em 15 de abril, contou com aproximadamente 70 participantes. 

O evento foi transmitido ao vivo pela internet, assim como a oficina de elaboração de projeto para o 
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seletivo, realizada nos dias 20 e 22 de abril. É necessária a declaração da administração superior dos 

campi informando que servidor está apto a participar do processo de seleção. O modelo da declaração e 

mais informações estão disponíveis na página da Propes, no site institucional. 

- O Minter em Informática foi aprovado, com 30 vagas. Resta a definição do local onde serão instalados os 

equipamentos necessários. A UFF pretende iniciar as aulas já no 2º semestre. A Propes solicitou que os 

mestrados sejam amplamente divulgados nos campi. 

- Nos dias 16 e 17 de abril houve reunião com os diretores de pesquisa dos campi, com representação de 

todas as unidades. Foram discutidos, entre outros pontos, a primordialidade de fomento à pesquisa e 

proposta de regulamentação para atuação de grupos de pesquisa. Constatou-se muitas inadimplências 

nos projetos de pesquisa. As pendências referentes ao nada consta necessitam de regularização. 

- João Vicente, Diretor Geral Pró-Tempore do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, expressou que é 

fundamental que haja incentivo e valorização da produção da pesquisa, essencialmente no que concerne 

ao apoio financeiro aos pesquisadores. Ele recordou que o regulamento que dispõe sobre esse fim será 

apreciado na próxima reunião do Consup, e solicitou que este seja defendido de forma enfática pelo 

relator, tendo em vista a importância da aprovação. 

 
PRÓ-REITORIA DE  EXTENSÃO 

Elson Santana, Diretor de Extensão, exprimiu as informações abaixo: 

- Apresentou a equipe da Proex, que conta agora com Elenice dos Reis, Gestora Institucional do Programa 

Mulheres Mil, também como Gerente da Incubadora Ativa. O planejamento das ações da incubadora já foi 

iniciado; o objetivo é potencializar a incubação de empresas no âmbito do IFMT.  

- A expectativa pela aprovação do projeto do IFMT no edital 'Mais Cultura nas Universidades' MEC/MinC.é 

muito grande. A divulgação prévia do resultado deverá acontecer no início do mês de maio. 

- O prazo para envio dos projetos do Edital Proext foi prorrogado até o início da próxima semana 

(segunda-feira), em função de baixo número de projetos e inconsistências no sistema. 

- É desejo da Proex a publicação anual de revista de extensão, entretanto o diretor relatou que há muitas 

dificuldades para obtenção de informações dos campi. Ele solicitou que sejam enviados resumos e 

material fotográfico de projetos de extensão desenvolvidos nos campi para publicação na revista. Elson 

reforçou ainda que é necessário que haja maior proximidade entre diretor geral e coordenador de 

extensão do campus. 

- As pactuações do Pronatec continuam suspensas. 

- É necessário que os gestores dos campi fomentem o preenchimento do questionário de egressos. Elson 

Santana expressou que ainda tem sido muito difícil obter respostas (o último formulário foi preenchido em  

novembro). Os presentes na reunião concordaram que é fundamental buscar formas para fortalecer o 

vínculo com os egressos.  
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APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE 

GESTÃO ACADÊMICA 
 

Fabiano Pontes, Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação, discorreu, inicialmente, sobre os 

recentes transtornos com fornecimento de links. Ele esclareceu que os problemas são originários do 

rompimento da fibra ótica, que necessitará de troca. Todos os trâmites indispensáveis ao processo já 

foram iniciados. 

O diretor comunicou sobre o cenário da implantação de gestão acadêmica. Ele relatou preocupação com a 

inserção de dados pelos campi referentes ao primeiro encontro. 

Em seguida, Fabiano expôs a situação de cada campus no processo de implantação. De forma geral, ele 

alertou os gestores para  responsabilidade no atendimento ao calendário de execução das ações, visto 

que os procedimentos não devem ultrapassar o período letivo. Solicitou ainda maior envolvimento dos 

campi, na medida em que percebeu-se desencontro de informações. Ele expressou também que é 

necessário detalhamento de informações e o registro destas em atas. 

Haverá alteração de datas do cronograma nos campi Alta Floresta, Primavera do Leste e Rondonópolis, 

em função de quantidade insuficiente de informações inseridas. 

João Vicente expressou que é importante que seja discutido juntamente com representantes da empresa 

Qualidata possibilidades de desenvolvimento de um sistema ainda mais amplo. 
 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
Gláucia de Barros, Pró-Reitora de Administração, informou que foi recebida a presença do representante  

da empresa vencedora da licitação de laudos ambientais. Está sendo elaborado o calendário de visita em 

cada campus.  

A pró-reitora reforçou que é necessário planejamento e contingenciamento de gastos, pois alguns campi 

estão realizando pedidos de difícil atendimento, tendo em vista o complicado momento orçamentário e 

financeiro. 

Foi resgatado recurso financeiro, de quase trezentos mil reais, repassado há quinze dias a três campi. 

O presidente deste conselho disse a expectativa de consideráveis cortes no segundo semestre, por isso a 

imprescindibilidade de planejamento.  
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Ele disse ainda que não há proibição para que sejam solicitados pelos gestores dos campi recursos 

juntamente aos parlamentares, desde que sejam pedidas emendas individuais. José Bispo enfatizou ainda 

a importância da inserção de novos alunos para reforçar o orçamento. 

Em seguida, Gláucia de Barros comunicou que a CGU auditou um Termo de Acordo de Metas – TAM, 

devido ao não cumprimento de determinadas metas pelo instituto, como relação professor/número de 

alunos, índice e eficiência e eficácia da instituição, entre outras. O presidente disse que grande parte dos 

problemas constatados são anteriores à criação do instituto federal. Entre outros pontos, ele expôs 

preocupação com sindicâncias e PADs inconclusos. 

Dessa forma, a pró-reitora destacou que é fundamental que sejam cumpridos os prazos e as solicitações 

encaminhadas ais campi sejam respondidas de forma satisfatória.  

 

 
PROCESSO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, informou que alguns campi não atualizaram o calendário 

referência conforme observações da Proen, pautadas em determinações da portaria ministerial que trata 

de pontos facultativos. Alguns campi não ajustaram também o calendário de férias dos docentes de acordo 

com as deliberações tomadas em reunião anterior deste colégio de dirigentes. 

Acerca dos cursos do Profuncionário encerrados no final do mês de fevereiro, o pró-reitor solicitou que os 

diretores, juntamente à secretária escolar dos campi, busquem a assinatura e entrega do histórico escolar 

de forma mais rápida possível. 

Foi solicitada nomeação de comissão para realizar revisão e reajustes do Regulamento de Atividades 

Docentes. Será enviado, na próxima semana, documento aos campi para que seja promovida discussão 

desse regulamento. 

É necessário que sejam inseridos nos sistema os dados dos alunos para que o treinamento de 

implantação de solução de gestão acadêmica seja feito de forma apropriada. 

Foi averiguado que muitos documentos recebidos fora do prazo apresentam assinaturas com datas 

válidas. 

Ghilson Ramalho expressou que é fundamental que a Proen seja informada sobre alterações realizadas 

nos PPCs. 

Foram finalizados os procedimentos para preenchimento de vagas do edital 034, destinado à participação 

de alunos nos grupos Pet. Foi encaminhado ao Mec termo de adesão ao programa bolsa permanência e 

também a portaria que designa o pró-reitor como homologador das bolsas. A Proen está aguardando a 

autorização do ministério para lançar o edital de bolsa permanência destinada preferencialmente para 

quilombolas e indígenas de cursos superiores. 
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Representantes da equipe da Proen dialogaram acerca de gestão pedagógica, essencialmente sobre 

quando problemas pedagógicos geram transtornos à gestão pedagógica. Foi elaborada atividade na qual 

os gestores dos campi expuseram, a partir da percepção de cada campus, pontos os quais consideram 

como sendo problemas de gestão pedagógica. Entre os tópicos destacados estavam: o academicismo do 

instituto, capacitação de pedagogos, mudança de percepção da educação profissional e tecnológica 

dentro do instituto, avanço no trabalho com PPCs etc. Os gestores concordaram que é necessário que 

haja um momento para discutir de forma mais enfática sobre questões pedagógicas. Foi orientado pela 

equipe da Proen que os pontos sejam levados e debatidos nos campi. 
 

JOGOS DO IFMT 

 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, disse que no momento é necessário discutir questões orçamentárias, 

na medida em que todos os pontos que estavam ao alcance da pró-reitoria de extensão para a realização 

dos jogos do IFMT, como arbitragem, equipamentos, já foram encaminhados. 

O presidente deste colegiado, José Bispo Barbosa, enfatizou que o instituto apresenta um deficit financeiro 

de aproximadamente quatro milhões do último mês, mais as despesas deste mês, e que devem ser 

consideradas ainda as incertezas do MEC quanto à liberação de recursos no segundo semestre. 

Em seguida, os gestores expuseram a situação atual de cada campus com a estimativa de gastos. Foram 

retratadas muitas preocupações, entre elas, com passagens e hospedagem. 

José Luiz, Diretor Geral do Campus São Vicente, propôs que sejam repensadas as datas de realização do 

evento, programado para o período de 18 a 22 de maio, no município de Pontes e Lacerda. 

Alex Sandro, Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda, expressou que o adiamento dos jogos causaria 

muitos transtornos ao instituto e à comunidade local, posto que foi gerada uma grande expectativa. 

Levi Pires posicionou-se favoravelmente à realização dos jogos, mesmo que para tal, seja reduzido o 

número de membros das delegações; ele acrescentou que, em seu modo de ver, a deliberação pelo 

adiamento do evento esportivo deve ser tomada em último caso, ou seja, quando questões orçamentárias 

impossibilitarem a realização do período previsto. 

Dimorvan Brescancim disse que mesmo com a redução no número de participantes o Campus Primavera 

do Leste, do qual é Diretor Geral, teria dificuldades para organizar sua participação nos jogos. 

O presidente disse que o risco de realização do evento seria muito grande, tendo em vista o deficit 

financeiro do instituto e a necessidade de pagamento de fornecedores para prestação dos serviços diários. 

Antonio Carlos Vilanova reiterou a fala do presidente e disse que neste momento não há condições para 

realização dos JIFMT. 

Dessa forma, devido à escassez de recursos financeiros e orçamentários, sendo esta ocasionada pelo fato 

de o orçamento deste ano ainda não ter sido liberado, e considerando os posicionamentos dos presentes 
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na reunião, tomou-se a decisão pelo adiamento dos Jogos do IFMT 2015. Nota oficial será publicada no 

site institucional. 

Alex Sandro expressou que entende a decisão e disse que a situação será apresentada à comunidade 

institucional.  
 

 
CRIAÇÃO DA EDITORA E DO PERIÓDICO CIENTÍFICO DO IFMT 

 
Carlos Câmara, Diretor Geral do Campus Sorriso, recordou que tem se discutido nas últimas reuniões 

deste colégio de dirigentes a necessidade de o instituto possuir plataforma de publicações comum a todos 

os campi. Foi, então, elaborado projeto de criação de editora, que será encaminhado ao Consup pela 

equipe de desenvolvedora. 

O diretor discorreu, em seguida, sobre os pontos que deverão estar contidos no projeto, como existência 

de diagnóstico de produções científicas do instituto, meios de captação de recursos internos e externos, 

objetivos da editora, difusão científica, organização administrativa da editora, entre outros. 

Carlos Câmara dialogou também sobre políticas editoriais, como o registro da editora, que deverá ser feito, 

obrigatoriamente, em dois órgãos: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT e na 

Biblioteca Nacional. O diretor disse que as impressões gráficas podem ser licitadas pela reitoria. 

Ele enfatizou que o conselho editorial deve ser multi-institucional, de preferência com profissionais com 

renome internacional. 

Na sequência o diretor falou acerca dos procedimentos de criação de periódico, enfatizando que as ações 

são simples, entre elas, a existência de boas publicações, conselho editorial e ad hoc competentes, 

regularidade de publicação etc. Questionado sobre a multidisciplinaridade do periódico, Carlos expressou 

que é muito mais interessante para a instituição a publicação de número com diversas áreas, e que não há 

limite no número de periódicos. O diretor enfatizou que a criação desse periódico não inviabiliza os 

periódicos que os campi já desenvolvem. 

 

EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2015/2016 

 

Antonio Carlos Vilanova, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, discorreu sobre o edital de Iniciação 

Científica 2015/2016, que será lançado no início do próximo mês. Ele ressaltou que foram realizadas 

discussões e mudanças, e a proposta inicial é contemplar um total de 122 projetos, sendo 70 projetos 

financiados pela Propes e 52 financiados pelos campi (4 projetos por campus). Vilanova explicou que a 

pretensão é definir a quantidade de projetos por campus antes do lançamento do edital.  

Degmar dos Anjos, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, disse que é preciso averiguar as 
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proposições do edital para atender ao disposto no PDI, que explicita que deve haver ampliação em 10% 

de oferta de bolsas. Conforme apontado por ele, houve aumento no valor de financiamento das bolsas, 

porém a oferta de bolsas diminuiu. 

O presidente esclareceu que o valor de financiamento dos projetos foi aumentado para contemplar 

solicitação dos pesquisadores para adquirir material permanente. 

Em seguida, Antonio Carlos Vilanova expôs o cronograma do edital. Ele acrescentou que foi enviado 

memorando aos campi para que cada um defina a quantidade de projetos e bolsas a serem contemplados. 

 

  
ESTACIONAMENTO 

 
 

Porcentagem de afastamento dos servidores para capacitação 

Os presentes debateram sobre o Rasac, essencialmente sobre a porcentagem limite nos campi para 

afastamento de servidores para capacitação.  

Degmar dos Anjos e Carlos Câmara expressaram que o Rasac foi discutido nas bases e as reflexões 

devem ser respeitadas. 

O presidente disse que é possível o aumento de 10% para 13% do limite de servidores que poderão 

afastar-se para capacitação. Essa alteração será encaminhada ao Consup, através do relator (Degmar dos 

Anjos), para apreciação. 

Suzana Silva falou que sente a ausência da participação do Codir na discussão de documentos dessa 

natureza. 
  

Calendários dos Campi 

Os campi que não ajustaram os calendários de referência conforme orientações da Proen devem proceder 

ás adequações. O presidente expressou que os diretores gerais não têm autonomia para determinar 

pontos facultativos.  

Acerca do calendário de férias dos docentes, ele chamou a atenção para a necessidade de cumprimento 

das deliberações tomadas neste colégio de dirigentes. 
 

ALINHAMENTO COM O REITOR E OS DIRETORES GERAIS  
 

CPPD e NPPD 

A CPPD encaminhou documento informando que seus membros, bem como os membros da NPPD, não 

estão sendo consultados com relação as suas atribuições, apreciação e parecer quanto à alteração de 

regime de trabalho, avaliação de desenvolvimento para progressão funcional, solicitação de afastamento 
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de docente para capacitação etc. O presidente recordou que a atuação dessas comissões é legal, sendo 

de natureza assessorativa, devendo, portanto, ser consultadas. 
Restaurante Estudantil 

José Bispo Barbosa informou que foram apreendidos pela vigilância sanitária aproximadamente cem 

quilos de alimentos estragados no Campus Juína, o que causou muitos transtornos à gestão da unidade. 

Dessa forma, ele atentou os diretores gerais de campus que possui restaurante quanto à necessidade de 

verificação do prazo de validade dos produtos, bem como a primordialidade da boa manutenção destes. 

 
Metas Institucionais 

José Bispo Barbosa discorreu sobre a obrigatoriedade de oferta de vagas para Proeja, conforme 

apresenta a lei de criação de institutos e termo de acordo de metas. 

Willian de Paula informou que haverá Reunião do Fórum de EJA em Sinop (23/05), Barra do Garças 

(22/05) e Primavera do Leste (25/05) e Cuiabá (30/05) para discutir a projeção do Estado, demanda etc. 

acerca dessa modalidade de ensino. 

 
Formação Profissionalizante 

José Bispo Barbosa expressou que não cabe a aplicação de currículos diferenciados entre as 

modalidades, integrado e subsequente, de um mesmo curso, na medida em que a titulação juntamente ao 

CREA é a mesma, como acontece com o curso técnico em Agropecuária do Campus Cáceres.  

João Vicente acrescentou que deve ser averiguada pela Proen a possibilidade de padronização de carga 

horária de um mesmo curso em diferentes campi, visando, entre outras coisas, adequação satisfatória do 

aluno quando houver mobilidade entre campi. 

 

Avaliação do Instituto 

José Bispo Barbosa disse que foi possível perceber durante as formaturas a enorme satisfação da 

comunidade  com a formação dos alunos do ensino médio integrado. 

 
Formação de Professores 

José Bispo Barbosa falou que haverá curso específico para formação de docentes. Os professores 

deverão participar do curso para que alcancem estabilidade. Ele reforçou a necessidade, apontada pelos 

gestores durante a reunião, de trabalho pedagógico não apenas com pedagogos técnicos em assuntos 

educacionais. 

 
Matrizes dos Cursos Técnicos 

José Bispo Barbosa expôs que é preciso que seja averiguada com muita minúcia a possibilidade de 
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unificação de matrizes curriculares dos cursos técnicos, proposição feita por alguns gestores em reuniões 

anteriores deste colégio de dirigentes. 

 
Diretoria Executiva 

A equipe da diretoria executiva entrará constantemente em contato com os gestores para discutir as 

demandas mais urgentes dos campi em relação às pró-reitorias, o que contribuirá, inclusive, para 

organização dos pontos de pautas das reuniões. 
 

Comissão Permanente de Avaliação 

Suzana Silva expressou que não tem percebido eficiência e avanços no trabalho da CPA. Ela ressaltou a 

importância do trabalho eficiente das CPAs, tendo em vista que, entre outras coisas, isso impacta 

consideravelmente no processo de reconhecimento dos cursos pelo Mec. Willian de Paula disse que está 

sendo desenvolvido trabalho de reestruturação da CPA. Os responsáveis pelo trabalho, entre eles 

Erineudo de Lima, presidente da comissão, serão convidados para discorrer sobre a reestruturação da 

CPA em reunião deste colégio de dirigentes. O presidente deste Codir acrescentou que deve ser cobrada 

a reativação das subcomissões locais. 
 

Pronatec 

Questionado sobre a situação financeira e orçamentária do Pronatec, José Bispo Barbosa solicitou que os 

gestores encaminhem a ele, por e-mail, o valor a ser liquidado. 
 
 
O presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 18:00. 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

JOSÉ BISPO BARBOSA 
Presidente 

 

ANTONIO CARLOS VILANOVA 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 

DEGMAR FRANCISCO DOS ANJOS 
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

ELSON SANTANA DE ALMEIDA 
Pró-Reitor Substituto de Extensão 

 

GHILSON RAMALHO CORRÊA 
Pró-Reitor de Ensino 

 

GLAUCIA MARA DE BARROS 
Pró-Reitora de Administração 

 

ADRIANO BREUNIG 
Diretor Geral Substituto do Campus Cuiabá 

 

ALEX SANDRO SIQUEIRA DA SILVA 
Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda 

 

CARLOS ANDRÉ CÂMARA  



Ata da Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFMT – Data: 24/04/2015                                                             
12 

Diretor Geral do Campus Sorriso 
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM 

Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 
 

GILCÉLIO LUIZ PERES 
Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra 

 

GILMA SILVA CHITARRA 
Diretora Geral do Campus Avançado Sinop 

 

IVO DA SILVA 
Diretor Geral do Campus Avançado de Diamantino 

 

JOÃO VICENTE NETO 
Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde 

 

JOSDYR VILHAGRA 
Diretor Geral do Campus Barra do Garças 

 

JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA 
Diretor Geral do Campus São Vicente 

 

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS 
Diretor Geral do Campus Alta Floresta 

 

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA 
Diretora Geral do Campus Confresa 

 

MILSON EVALDO SERAFIM 
Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres 

 

NOEMI DOS REIS CORREA 
Diretora Geral Substituta do Campus Juína 

 

OSMAR ANTÔNIO MAGNABOSCO 
Diretor Geral do Campus Rondonópolis 

 

PAULO DE JESUS ABREU DOS SANTOS 
Diretor Geral Substituto do Campus Campo Novo do Parecis 

 

SANDRA MARIA DE LIMA 
Diretora Geral do Campus Várzea Grande 

 

SUZANA APARECIDA DA SILVA 
Diretora Geral do Campus Cuiabá-Bela Vista 

 

 
ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 

 
 

NOMES 
 

ASSINATURAS 
EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA 

Redator da Ata 
 

NÁDIA LOUISE D. S. FREITAS 
Secretária do CODIR/IFMT 

 

WILLIAN SILVA DE PAULA 
Mediador 
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