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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC-SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

COLÉGIO DE DIRIGENTES 

  
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMT 
 

Data: 
02/07/2015 – Das 08h00min às 18h00min 

Local: 
Reitoria - Auditório 

 
 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE 

 
José Bispo Barbosa 
 

 
Reitor do IFMT  

 
 

PRÓ-REITORES 
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 
  

DIRETORES GERAIS DE CAMPUS 
Adriano Breunig Diretor Geral Substituto do Campus Cuiabá 
Alex Sandro Siqueira da Silva Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda 
Alexandre Fagundes Cesário Diretor Geral Substituto do Campus Avançado Lucas do R. Verde 
Carlos André Câmara Diretor Geral do Campus Sorriso 
Carlos Rafael Dias Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres 
Dimorvan Alencar Brescancim Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 
Fabiane de Mesquita Batista Diretora Geral Substituta do Campus Rondonópolis 
Fábio Luis Bezerra  Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis 
Geraldo Aparecido Polegatti Diretor Geral do Campus Juína 
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 Diamantino 
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 
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Rafael Lira Diretor Geral do Campus Confresa 
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 

Ewerton Viegas Romeo Miranda Redator da Ata 
Nádia Louise D. S. Freitas Secretária do CODIR/IFMT 

Willian Silva de Paula Mediador 
 

 
 

PAUTA 
 

02/07/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
 

 
INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

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

- A comissão dos jogos nacionais se reuniu, e, após debate, decidiu-se pela realização dos jogos a partir dos 

dias 11 de novembro. Dessa forma, os jogos locais e regionais devem ser realizados, financiados pela 

instituição somente. Os jogos regionais devem ser planejados para acontecer até a segunda quinzena de 

outubro, no máximo; os jogos locais devem ocorrer entre agosto e a segunda quinzena de setembro. 

- A Proad está fazendo levantamento do que foi repassado para os campi; posteriormente serão realizados 

acordos de remanejamento entre as unidades. A Setec está preocupada com a efetivação dos gastos e 

custeios das instituições. O presidente alertou que não se pode deixar empenhos para exercícios seguintes. 

- Todos os campi devem manter o Simec rigorosamente atualizado para liberação de limites a toda a rede. 

- O investimento de assistência estudantil será cortado em aproximadamente 50%. 

- A peça orçamentária de 2016 será elaborada nos próximos dias, em Brasília. O presidente solicitou que o 

orçamento seja elaborado de acordo com as necessidades dos campi. 

- Os recursos orçamentários recebidos devem ser empenhados. 

- Os imóveis devem ser regularizados no SPIUnet. 
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INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 
 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Gláucia de Barros, Pró-Reitora de Administração, apresentou os informes abaixo: 

- Foi repassado no dia de hoje o custeio para pagamento de terceirizados, energia, telefonia e internet, 

considerando a liquidação das notas de cada campus. Ao instituto foi destinado o valor de quatro milhões e 

duzentos mil reais; entretanto, atualmente, a dívida é de oito milhões e quinhentos reais. Assim, foi repassado 

inicialmente custeio para manutenção dos campi. Posteriormente, será feito outra avaliação para averiguar a 

situação. 

- Durante o Forplan, de 06 e 08 de julho, os gestores poderão ser contatados caso haja novidades, 

inconsistências etc, devendo estes, portanto, estarem atentos às solicitações. 

- Há a necessidade de se eliminar os RAPs das contas. 

- As empresas que não cumprirem os contratos devem ser punidas. 

- A equipe da Proad foi questionada sobre o edital de monitoria do Campus Bela Vista. Há uma manifestação 

da auditoria, que será apresentada no Forplad, para que os campi que se encontram em mesma situação 

sigam as orientações. Suzana Silva, Diretora Geral do Campus Bela Vista, informou que o edital foi suspenso 

para revisão e readequação, na medida em que já há minuta atualizada, que deverá ser seguida. 
 
PRÓ-REITORIA DE  EXTENSÃO 

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

- Foi divulgado o resultado do edital nº 55/2015. O diretor agradeceu todos pela participação e, por meio de 

gráficos, destacou a evolução no número de projetos. Em contrapartida, Elson enfatizou que há preocupação 

com a destinação de recursos para financiamento dos projetos, que deve acompanhar a evolução da 

submissão de trabalhos, para evitar, entre outras coisas, o desestímulo dos elaboradores. Ele solicitou 

também o apoio dos campi aos projetos de extensão. 

- O diretor salientou que já estão sendo refletidas adequações para os próximos editais, como financiamento 

de projetos já em execução. 

- Elson Santana explicou que é fundamental que seja estabelecido diálogo entre DAP e coordenadores de 

extensão. 

- O diretor falou ainda que os projetos de extensão nos campi devem ser catalogados. 
 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

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

- A equipe da Prodin está concentrada no processo de recredenciamento, que é um momento diretamente 

relacionado com o desenvolvimento da instituição. 
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- A síntese do PDI já foi encaminhada aos campi para que os membros da gestão tenham de forma nítida as 

metas institucionais. Haverá um período neste semestre para encaminhamento de readequações das metas 

do PDI. As alterações deverão ser direcionadas, com justificativas, ao conselho superior. Degmar dos Anjos 

mencionou que as reflexões do PDI devem ser feitas constantemente pelos campi. 
 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

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

- A auditoria tem auxiliado a Propes no controle das ações. 

- Será divulgado nos próximos dias o resultado do edital nº 46, de projetos e bolsas de iniciação científica; 

foram submetidos 234 projetos, com 134 aprovações. 

- Dois editais serão lançados em breve; um referente à bolsa de capacitação, com 8 bolsas para mestrado e 

5 bolsas para doutorado, financiadas pela reitoria. O outro edital diz respeito à valorização da produtividade 

de pesquisa, com 10 bolsas financiadas pela reitoria. Será encaminhado memorando aos campi para que 

estes informem se estão interessados em financiar com recurso próprio outras bolsas deste edital. 

-  Os APCNs finalizados serão encaminhados à Capes ainda este ano, entre eles o de engenharia elétrica e 

de computação. 

 

 

 
I FÓRUM DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Dalete Cristina mencionou as presenças confirmadas no I Fórum de Relações Internacionais, que será 

realizado no dia 29 de julho, no auditório da FIEMT. A programação do evento está definida, e ele será 

transmitido on-line através do youtube.  

Outro ponto discorrido pela servidora, que contempla uma ação da diretoria de relações internacionais, é 

sobre o instituto se tornar centro aplicador Toefl e Toic para exames internacionais. Ela apresentou, em 

seguida, os campi e locais que serão atendidos com a aplicação dos testes. Foi sugerida e acatada pelos 

diretores a troca de polo de Lucas do Rio Verde para Sinop. O presidente reforçou que para maior 

fortalecimento da instituição é necessário que todos os campi sejam polos. 

O termo de compromisso já foi encaminhado para análise do MEC.   
 

 
CURSOS IN COMPANY 

 
Cláudia Norkaitis, Chefe de Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, apresentou a proposta de 
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cronograma para a execução de cursos conveniados com a Esaf. Os cursos, em sua maioria com duas 

turmas, devem ser executados até o mês de outubro, e acontecerão em Cuiabá. Entre os cursos, estão: 

fiscalização de contratos, fiscalização de obras públicas e formação de pregoeiros.  

O presidente frisou que no momento essas são as capacitações mais prementes na instituição. 

Cláudia Norkaitis informou que a ideia é organizar o plano de capacitação do ano seguinte, juntamente aos 

campi, até setembro, para que este seja apresentado até dezembro. 

 

 
PROEN 

INFORMES / POSTURA DOCENTE (FÓRUNS) / RESOLUÇÃO 001-14 
 

Marilane Alves, Diretora de Graduação, comunicou que na última sexta-feira foi realizada pela assembleia 

legislativa uma audiência pública para tratar de ciclos de formação humana. Conforme a diretora,  percebeu-

se no encontro que o estado não tem a pretensão de retornar ao regime seriado. Ela salientou que cabe ao 

IFMT nesse contexto orientar as diretorias de ensino para que estas se apropriem da discussão, na medida 

em que os alunos que integram a instituição são formados pelos ciclos. 

A diretora de graduação disse em seguida que o IFMT participou também de discussões sobre os APLs 

(Arranjos Produtivos Locais) no estado, cujo intuito é debater o desenvolvimento regional. Será criada uma 

comissão executiva local para realizar um levantamento de todas as atividades referentes aos APLs no 

estado. Foi marcada nova reunião para o início de julho. 

O IFMT esteve presente ainda no Fórum Permanente de Formação Docente. Foram instalados os trabalhos 

da atual gestão. Marilane enfatizou que os gestores da instituição devem estar atentos às discussões, visto 

que há uma série de demandas que passam pelo fórum, que debate não apenas ensino a distância, mas 

formação docente em geral. Discutiu-se, entre outros pontos, a elaboração de documento contra o corte de 

bolsas do Pibid pelo Mec. O presidente informou que conforme o ministério da educação, não haverá cortes 

nesse programa. 

A diretora de graduação disse que os cursos de formação docente necessitam de submissão ao fórum, isto 

quer dizer que o planejamento dos campi que forem ofertar cursos de licenciatura, e de pós-graduação na 

área docente, deve ser feito com programação organizada, de modo com que haja maior tempo para que 

seja encaminhado ao fórum. Questionada sobre a natureza do fórum, Marilane falou que ele tem caráter 

consultivo e deliberativo. O presidente acrescentou que a Capes autoriza os cursos somente após submissão 

destes ao fórum. Ele também enfatizou que é necessário que a rede federal discuta a formação de 

professores com o estado e com o município. Os informes da reunião serão enviados aos diretores. 

Realizou-se reunião com os dirigentes de ensino, na qual foram levantados os problemas, bem como 

discutido o emponderamento da equipe pedagógica e o planejamento das ações. Conforme a diretora, a 
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reunião foi muito proveitosa, com muitas contribuições. 

 

Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, disse que a normativa de assistência estudantil foi reformulada, com 

intuito de melhorar a distribuição de recursos, atendendo, assim, um número maior de alunos. A normativa 

com as atualizações será encaminhada aos dirigentes de ensino dos campi para discussão, com participação 

de toda a equipe multidisciplinar. 

O pró-reitor informou que é necessário que os campi que não encaminharam a solicitação de número de 

vagas para o processo seletivo 2016 a enviem urgentemente para publicação de edital. 

Acerca do sistema de gestão acadêmica, ele falou que serão repassadas algumas instruções aos campi. O 

canal de comunicação que deverá ser utilizado pelos campi é o GLPI (abertura de chamados). 

Há oito meses está sendo trabalhado o mapeamento de processos do sistema de gestão acadêmica, que 

permitirá a elaboração do manual de orientação aos servidores responsáveis pelo uso do sistema. Estão 

sendo inseridas no sistema, inclusive, operacionalidades referentes à diretoria sistêmica de relações 

internacionais. Ghilson solicitou a presença dos dirigentes de ensino no fechamento do mapeamento, nos 

próximos dias 30 e 31. 

A identificação dos cursos, turnos, turmas no sistema já foi estabelecida e os campi não podem criar suas 

próprias identificações, ou seja, diferentemente do padrão. 

 

Em seguida, as Pedagogas Nair Mendes e Luciana Klamt discorreram sobre a Resolução nº 001/2014, que 

atualiza o catálogo de cursos, promovendo modificações em determinados pontos, como eixos, 

nomenclaturas, carga horária etc. As turmas que iniciarão em 2016 devem estar adequadas à normativa. O 

presidente expressou que as alterações impactam, entre outras coisas, no orçamento da instituição.  

Nair enfatizou que a grande preocupação é com a operacionalidade dos cursos, como Meio Ambiente e 

Controle Ambiental, cuja carga horária foi aumentada consideravelmente. 

A equipe dos campi deve realizar a análise de periodicidade dos cursos e proceder os ajustes conforme 

explicitado na resolução antes do início do processo seletivo. Determinou-se que as definições de carga 

horária e periodicidade dos cursos devem ser feitas e encaminhadas à Proen até o dia 10 de julho e as 

alterações nos projetos pedagógicos devem ser realizadas até o período de 30 de agosto. 

Posteriormente, considerando a grande demanda de projetos remetidos ao conselho superior, refletiu-se e foi 

definido que não será necessário que os Cursos FIC sejam submetidos ao Consup para apreciação, devendo 

o trâmite ser realizado somente entre Proen e Campi, sem resolução de funcionamento. Acerca dos cursos 

de Pós-Graduação, decidiu-se que a análise será realizada conjuntamente entre Proen e Propes, sendo o 

projeto submetido em seguida ao conselho superior. 
 

No que se refere ao próximo processo seletivo, José Luiz, Diretor Geral do Campus São Vicente, propôs que 
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a prova seja realizada no período vespertino, como forma de facilitar o deslocamento dos candidatos e dos 

fiscais. O presidente disse que a proposta é pertinente e que cabe aos diretores e equipe dos campi a 

decisão. Dimorvan Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, solicitou que sejam refletidas 

melhorias na interface da página de seleção, de modo a facilitar o acesso e manuseio do candidato durante o 

processo.  

 

 
PRONATEC 

 

Willian de Paula, Diretor de Planejamento Executivo, recordou que a equipe dos campi encaminharam a 

planilha explicitando os valores necessários para encerrar os cursos em andamento. O presidente informou 

que o MEC solicitou a redução do valor, de cinco milhões para dois milhões e meio, em função dos cortes. 

Ele frisou ainda que a dificuldade da instituição em relação ao programa é o orçamentário. 

Bruno Coutinho, Coordenador do Pronatec no IFMT, apresentou a planilha descentralizada (autorizada pelo 

Mec) com os valores correspondentes de cada campus. O documento será encaminhado aos campi para 

ajustes e averiguação das possibilidades de remanejamento. Assim, o presidente deste colégio de dirigentes 

reforçou a importância de reencaminhar os dados com os valores realmente necessários para finalizar os 

cursos para que seja feito o remanejamento adequado. 

José Bispo enfatizou que não devem ser feitas outras pactuações enquanto houver inconsistências do MEC. 
 
 

JIFMT 
 

O presidente salientou que os jogos locais e regionais serão realizados. 

Alex Sandro, Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda, sede do evento local, disse que o campus 

necessitará de uma temporalidade razoável para se organizar, considerando, ainda, determinados fatores, 

como os indicativos de greve.  

Elson Santana, Diretor de Extensão, disse que conforme o regulamento, a relação das equipes vitoriosas 

devem ser repassadas à organização dos jogos nacionais com quarenta dias de antecedência. Dessa 

maneira, a etapa regional deve ser realizada de modo que haja esse intervalo de tempo para o evento 

nacional. 

Em seguida, foi discutido e definiu-se o período de realização dos jogos locais e regionais, considerando, 

entre os diversos fatores, os indicativos de greve e o intervalo de férias nos campi; conforme deliberado, os 

jogos estaduais devem ocorrer entre os dias 31 de agosto e 04 de setembro, e os jogos regionais devem 

acontecer entre os dias 28 de setembro e 03 de outubro. O presidente acrescentou que a comissão de 

organização dos jogos regionais deverá ser formada pela reitoria e pelos campi Bela Vista, Cuiabá, São 
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Vicente e Várzea Grande. 

A Proex ficará responsável por oficializar as datas dos jogos. 

 

 
PROEJA 

 
Willian de Paula, como membro da comissão do Proeja, informou o que se tem discutido acerca dessa 

modalidade com os dirigentes de ensino. Conforme ele, o intuito inicial da reunião é promover a 

sensibilização sobre as demandas do Proeja. Ele disse que o IFMT participou do Fórum Estadual de EJA, 

realizado em Juína. Willian agradeceu o envolvimento da equipe do Campus Juína no evento. O diretor 

informou que na próxima reunião serão apresentados os resultados das discussões do fórum, com 

possibilidades de apresentação de dados estatísticos referentes ao Proeja. Previamente, o diretor disse que 

em Juína há quatro mil analfabetos, e ainda seis mil analfabetos funcionais. 

Dimorvan Brescancim propôs a realização de curso de formação continuada com as equipes dos campi para 

facilitar a concepção de EJA no âmbito da instituição. Alex Sandro recomendou que os dirigentes e chefes de 

departamento dos campi participem das discussões do fórum estadual. 

 

 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM REITOR E DIRETORES GERAIS 
 

Nesta reunião foram levantados pontos que os diretores gerais consideram fundamentais para avanço da 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.  

Os gestores expressaram, inicialmente, que sentem a ausência da equipe da Prodin nos campi; disseram 

ainda que é necessário acompanhamento das obras e feedbacks das visitas. Apontou-se também que há 

dificuldades por parte da pró-reitoria em assumir responsabilidades, e que é primordial que haja auxílio na 

solução dos problemas.  

Debateu-se, posteriormente, sobre a importância de licitação para fiscalização e elaboração de projetos e os 

benefícios da conclusão desse processo para o desenvolvimento da instituição. 

Além disso, os diretores frisaram que é fundamental que se dialogue sobre o alinhamento e vinculação entre 

o setor de engenharia e outros setores da pró-reitoria de desenvolvimento institucional.  

Foi levantada a necessidade de contato mais intenso entre a Prodin e os campi novos, e suporte a essas 

novas unidades. 
 

 
Antes de encerrar a reunião, às 18:00, o presidente agradeceu a todos os colaboradores no processo de 
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recredenciamento do PDI, no Campus Cuiabá, enfatizando, essencialmente, o envolvimento do Diretor Geral 

do Campus Cuiabá,  Nelson Ito, e o Diretor de Sede desse campus, Adriano Breunig. 
 

 
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 
Diretor 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 

 

ALEXANDRE FAGUNDES  CESÁRIO 
Diretor Geral Substituto do Campus Avançado Lucas do 

Rio Verde 

 

CARLOS ANDRÉ CÂMARA 
Diretor Geral do Campus Sorriso 

 

CARLOS RAFAEL DIAS 
Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres 

 

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM 
Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 

 

FABIANE DE MESQUITA BATISTA 
Diretora Geral Substituta do Campus Rondonópolis 

 

FÁBIO LUIS BEZERRA 
Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis 

 

GERALDO APARECIDO POLEGATTI 
Diretor Geral do Campus Juína 

 

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 Diamantino 

 

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 

 

RAFAEL DE ARAÚJO LIRA 
Diretor Geral do Campus Confresa 

 

SANDRA MARIA DE LIMA  
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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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