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Olá, meu nome é Gabryel Henryque de Carvalho Bielisque sou graduando do 3º 

Semestre do curso de gestão pública pelo Campus Várzea grande do - IFMT, 

venho me candidatar a uma vaga no CONSUP com a intenção de contribuir para 

a comunidade em geral do IFMT mas acima de tudo trazer mais representação 

para o Campus várzea grande e para os discentes do curso de gestão pública. 

O Conselho Superior (Consup) é o órgão máximo do Instituto Federal, possui 

caráter consultivo e deliberativo, onde Reitor é o presidente, e à representantes 

de diversas áreas, como discentes, docentes,técnicos-administrativos , 

egressos, Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes. Possuindo assim 

um papel muito importante para o funcionamento normativo e democrático para 

o nosso querido instituto federal. Só para informar melhor o texto a baixo contem 

algumas das competências do CONSUP: " Aprovar as diretrizes para atuação 

do IFMT e zelar pela execução de sua política educacional; Aprovar as normas 

e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha do 

Reitor do IFMT e dos Diretores Gerais dos Campi; Aprovar os planos de 

desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta orçamentária 

anual; Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, 

regulamentos internos e normas disciplinares; Aprovar normas relativas à 

acreditação e à certificação de competências profissionais, nos termos da 

legislação vigente; Apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de 

gestão anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e regularidade 

dos registros; Autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico; Autorizar 

a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto, bem 

como o registro de diplomas; Aprovar a estrutura administrativa e o regimento 

geral do Instituto; Deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação. 

ADAPTADO. Disponível em http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/consup/ - Acesso 

em: 29 fev. 2020 


