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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:
30/08/2016 – Das 08h às 18h

Local:
Sala de reunião do Gabinete da Direção do campus Cuiabá

PRESENÇAS
PRESIDENTE

José Bispo Barbosa Reitor do IFMT

PRÓ-REITORES
Fátima Elizabet dos Reis Matias Pró-Reitora Substituta de Desenvolvimento Institucional
Levi Pires de Andrade Pró-Reitor de Extensão
Cacilda Guarim Pró-Reitora Substituta de Ensino
Vandervânio O. Pachecos Santos Pró-Reitor Substituto de Administração
Xisto Rodrigues de Souza Pró-Reitor Substituto de Pesquisa e Inovação

 

DIRETORES GERAIS DE CAMPUS
Alex Sandro Siqueira da Silva Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda
Carlos André O. Câmara Diretor Geral do Campus Sorriso
Dimorvan Alencar Brescancim Diretor Geral do Campus Primavera do Leste
Fábio Luis Bezerra Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis
Fabiane de Mesquita Batista Diretora Geral Substituta do Campus Rondonópolis
Fernanda Assis de O. Nascimento Diretor Geral Substituta do Campus Avançado Sinop
Geraldo Aparececido Polegatti Diretor Geral do Campus Juína
Gilcélio Luiz Peres Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra
João Germano Rosinke Diretor Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte
Josdyr Vilhagra Diretor Geral do Campus Barra do Garças
José Luiz de Siqueira Diretor Geral do Campus São Vicente
Julio César dos Santos Diretor Geral do Campus Alta Floresta
Maria Auxiliadora de Almeida Diretora Geral do Campus Avançado de Diamantino
Milson Evaldo Serafim Diretor Geral do Campus Olegário Baldo – Cáceres
Nelson Yoshio Ito Suzuki Diretor Geral do Campus Cuiabá
Rafael de Araujo Lira Diretor Geral do Campus Confresa
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Sandra Maria de Lima Diretora Geral do Campus Várzea Grande
Suzana Aparecida da Silva Diretora Geral do Campus Cuiabá - Bela Vista
Valéria de Souza Haragushiku Diretora Geral Substituta do Campus Avançado Lucas do Rio 

Verde

ASSESSORIA DO CODIR/IFMT
Nádia Louise D. S. Freitas Secretária
Willian Silva de Paula Mediador da Reunião

PAUTA

30-08-2016

ABERTURAS – BOAS VINDAS

O Presidente deste Colégio de Dirigentes, José Bispo Barbosa, expôs os seguintes informes:

-  Informou acerca da PLC 257 que foi  assinado pela presidente Dilma e Ministros e vale para estados e

municípios.

-  Ressaltou  acerca da PEC 241 que  está  ligada a  LDO que prevê  uma mudança constitucional  para  os

próximos anos, qual Congela salários e orçamentos das instituições para os próximos 20 anos. Pediu para que

todos leiam a PEC 241.

- Em seguida expôs sobre o Orçamento 2016 que será liberado 90% do custeio e 75% de investimento, além

de que em 2017 será o mesmo de 2016 corrigido pelo IPCA.

-  O governo está realizando uma ampla  reforma da previdência  social  que vai  afetar  a  todos,  servidores

públicos e empresas privadas.

- O edital para vaga genérica de professores será assinado nesta data. O MEC deu prazo até o dia trinta e um

de agosto de 2016 para lançamento do edital do concurso, já contendo as vacâncias. Disse ainda que a PEC

241 proíbe realização de concurso público para 2017 e 2018.

- Pediu aos Diretores Gerais de Campus para que não autorizem redistribuição de servidores, uma vez que o

MEC não vai autorizar reposição de redistribuição, apenas de vacância.

- Falou sobre o racionamento de orçamento para 2017 e citou exemplo do Campus Cuiabá onde houve uma

redução de cinco milhões no seu orçamento. 

- Citou a portaria 67 do MPOG e ofício Circular 11 da Secretaria Executiva do MEC, no qual pede para que não
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seja emitido nenhum empenho das naturezas de despesas contidas nessa portaria. 

-  Explicou que o governo limitou os gastos com diárias,  passagens,  locações,  vigilância,  limpeza e outras

naturezas de despesas, conforme portaria 67 do MPOG.  Relatou também que está proibido o empenho com

diárias e passagens e essas despesas. 

-  Disse  que  enviou  memorando  circular  a  todos  os  Campi  solicitando  que  os  empenhos  efetivados  que

ultrapassem a data de trinta e um de agosto de 2016 sejam anulados imediatamente.

-  Encerrou  informando  que  uma  das  ações  para  contenção  de  gastos  é  a  realização  de  reuniões  por

videoconferência, o que pode ocorrer até mesmo com as reuniões do CODIR.

 

ASSENTOS FUNCIONAIS DIGITAIS; PROCESSOS DE REDISTRIBUIÇÃO

A pauta teve início com o arquivista da reitoria do IFMT, Juliano, apresentando o Assento Funcional Digital –

AFD e o Sistema Eletrônico de Informações – SEI que serão os sistemas de arquivo digitalizado de todos os

Institutos Federais de Mato Grosso.

Juliano mostrou como as pastas funcionais que acomodam os documentos dos servidores aumentam seu

volume com o passar dos anos, além de que alguns desses documentos possuem certo prazo para serem

descartados, sendo que alguns nunca poderão ser descartados, o que dificulta o seu arquivamento. Visto que o

MPOG fez uma declaração exigindo que até dezembro de 2016 não ser trabalhe mais com papel, o arquivista

apresentou  normativas  e  portarias  que  expressam  com  clareza  que  desde  julho  de  2016  fica  vedado  o

arquivamento de documentos em papel, o que mostra o atraso do cumprimento da norma, já que estamos no

final de agosto. No entanto, foram contratados estagiários que estão trabalhando na digitalização.

Em seguida mostrou algumas funções que o computador precisa ter para o funcionamento do AFD, bem como

o cronograma da capacitação que será realizada com os servidores,  incluindo o conteúdo programático e

atividades  que  estão  previsto  para  acontecer  em  setembro.  Para  isso,  Juliano  pediu  aos  presentes  que

verificassem  o  perfil  dos  servidores  que  mais  se  adaptam  a  este  trabalho  para  que  os  mesmos  sejam

capacitados.

Posteriormente ressaltou que a partir da capacitação, só serão recebidos os documentos que estiverem em

forma digital e, que a TI já está trabalhando para que tudo esteja funcionando até dezembro.

A pauta teve seu término com o Presidente José Bispo fazendo o pedido para que sejam capacitados pelo

menos dois servidores, além de expor o quão importante é este trabalho, uma vez que eliminará gastos.

INFORMES DOS PRÓ-REITORES
O Diretor de Pós-graduação, professor Xisto, justificou a ausência do Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, Prof.

Wander Barros, que está participando do evento Células Empreendedoras.  São três dias de oficinas com
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treinamento para elaboração completa de projetos com planos de negócio.

Informou sobre os editais dos Mestrados do IFMT – Alimento e Ensino com cronograma em paralelo e sobre o

edital 034/2016 – são 40 projetos de inovação que se encontra em andamento.  Solicitou aos Diretores Gerais

empenho para aumentar a participação de cada Campus.

Solicitou aos Diretores Gerias para Informar à PROPES sobre a substituição de coordenadores de pesquisa,

para evitar desvios de comunicações e outros transtornos.

Editais FAPEMAT – Grupo de pesquisas encontra-se em andamento.

Edital Universal da FAPEMAT encontra-se aberto com duas linhas diferenciadas pelos valores do apoio. A partir

deste ano o Edital não financia mais projetos para mestres, somente para doutores.  

Certificados do Workif apresentação de projetos e Artigos estarão prontos a partir desta quarta-feira (31/08). 

O Edital para concessão de afastamento de servidores para capacitação encontra-se na fase de recurso até o

dia 05/09. O Resultado final geral será publicado até o dia 04/10/2016.  

Cacilda Guarim, justificou a ausência da Pró-Reitora de Ensino, Marilane Costa, que está em viagem. Logo

informou sobre o Exame de Seleção 2017/1 cursos técnicos integrados ao ensino médio  (Edital 69/2016), que

tem um Total de duas mil e oitocentas e dez vagas. O período de inscrição será de vinte e dois de agosto a

quatro de outubro de 2016. O período de isenção foi de vinte e dois a vinte e seis de agosto de 2016. As datas

das Provas serão dia vinte de novembro de 2016 em um domingo,  com início as 14h00min e término às

17h30min. Chamou a atenção para a necessidade de divulgação do processo seletivo. Os dirigentes poderão

acompanhar a situação das inscrições nos informativos emitidos pela DPI. O professor Bispo fez a leitura dos

índices apresentados no último relatório da DPI.

Em seguida relatou sobre o vestibular edital 68/2016 Química-Ead, disse que as inscrições estão encerradas e

que a prova será realizada dia onze de setembro de 2016. 

Posteriormente relatou sobre a visita ao Campus São Vicente, que aconteceu no período de vinte e dois a vinte

e três de agosto de 2016, no qual foram realizadas atividades docentes com a temática: panorama geral da

instituição, o trabalho dos docentes; com coordenadores de curso com a temática: as funções do Coordenador

de curso; equipe multiprofissional (pedagogo, TAEs, enfermeira, napne, interprete, psicólogo e outros) com a

temática: reflexão sobre as atribuições da equipe nos campus e registro escolar. Aconteceram também visitas

aos laboratórios do Campus. Agradeceu aos professores Lívio que é Chefe do departamento de ensino e André

que é responsável pela Área de Produção do campus. Disse que será enviado o relatório ao campus.

Posteriormente informou sobre  a  visita  da professora  Marilane,  Nair  e Reni  aos  campi  Barra do Garça e

Primavera do Leste,  que estão acontecendo desde vinte e dois  de agosto e se encerrará no dia dois  de

setembro de 2016.

Sem demora expôs sobre o encaminhamento de processos para a Pró-reitoria que devem ser tramitados via

sistema, contendo no documento a finalidade,  quais tipos de problemas poderão enfrentar como perda de
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prazos, como também perda de peças.

Logo depois afirmou que o sobre o educacenso o último prazo para fechamento é amanhã, quarta-feira, dia

trinta e um de agosto de 2016, sendo que a situação até ontem, vinte e nove de agosto de 2016 era: (06)

campus com Lançamento Zero, (05) campus com menos de 100% de lançamento.

Avisou sobre as vagas do vestibular do ensino superior, bem como entregou ao professor José Bispo o relatório

de captação de vagas do Campus, no qual o mesmo esclareceu que irá conversar individualmente com cada

Campus para ajustar as decisões sobre a abertura das vagas do vestibular 2017/1, considerando o cenário

brasileiro.

Fez um questionamento ao professor Dimorvan sobre o sistema de gestão acadêmica, observando que sente a

necessidade de uma reunião entre os dirigentes de ensino e os responsáveis pelo Qualidata, visando discutir a

inserção de recursos que propiciem instrumentos para a equipe pedagógica possa realizar o acompanhamento

dos  estudantes.  Foi  esclarecido  que  o  sistema  já  propicia  algumas  alternativas,  tais  como  o  mapa  de

estatísticos  e  de  rendimento  acadêmico,  caso  o  sistema  esteja  alimentado  corretamente.  Entretanto

informaremos  a  Pró-Reitora  de  Ensino,  professora  Marilane  sobre  a  solicitação  do  professor,  para  que  a

mesma possa tomar providências. A professora Suzana também se manifestou solidariamente ao pedido do

professor Dimorvan.

ECONOMIA VERDE – SETAS

Valdiney  Arruda,  Secretário  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Assistência  Social  –  SETAS,  iniciou

ressaltando acerca dos desafios ambientais que limitam o desenvolvimento, bem como expôs uma projeção

das perdas de produtividade até 2050, por esse motivo que se trabalha com a migração para uma economia

verde, o que abriria caminhos para criação de novos empregos, além da diminuição de um terço da emissão de

carbono até 2030, sem perda do crescimento da economia brasileira.

Informou que essa é uma iniciativa da PAGE – Partnership of Action Green Economy com o objetivo de apoiar

os países interessados em transitar para economias mais inclusivas, utilizando os recursos naturais de maneira

mais eficientes com baixas emissões de carbono, criando novos empregos e áreas de atuação, promovendo

tecnologias limpas e reduzindo a pobreza e os riscos ao meio ambiente. Apresentou também os benefícios que

a implantação da economia verde pode trazer, bem como os países incentivadores e apoiadores.

Em seguida mostrou o quadro de oferta de empregos formais em atividades econômicas verdes oferecidas no

Brasil, como também exemplos de atividades e processos geradores de empregos verdes como na agricultura,

na construção, no turismo e na silvicultura que já contam com a falta de mão de obra capacitada para seu

desenvolvimento. Para resolver essa situação mostrou que desde 2012 existe um Projeto denominado FOIL

(Formação,  Orientação  e  Inserção  Laboral)  –  CINTERFOR-OIT,  que  tem  objetivo  de  oferecer  cursos  de

formação para empregos verdes na América Centra e Caribe para algumas ocupações, como instaladores e

mantedores de equipamento de energia solar, instaladores e mantedores de sistema de energia eólica entre
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outros.

Sem  demora  exibiu  o  número  da  população  no  Mato  Grosso,  tal  como  os  números  de  trabalhadores,

desempregados, desocupados e trabalhadores em situação de pobreza. Posteriormente mostrou os tipos de

produção de eletricidade por fonte de geração em Mato Grosso. Encerrou apontando as alternativas para Mato

Grosso por setor de atividade, assim como o objetivo que almeja alcançar em cada setor.

ORÇAMENTO 2017

O Vandervânio O. Pacheco Santos iniciou sua pauta comunicando que após a última reunião do CODIR, fez

visitas aos campi e agradeceu aos diretores pela receptividade. 

Informou que já estão empenhadas, as ajudas de custo para trazer alunos com a finalidade de participarem dos

jogos. 

Em relação às videoconferências que foi comentado anteriormente, disse que já estão utilizando esse meio

para realizar as reuniões.

Ressaltou que os contratos não são de janeiro até dezembro, sobre isso, pediu para que os presentes não

empenhe contrato conforme a vigência do contrato e sim conforme o orçamento que se tem, caso o orçamento

seja até 2016, o empenho deve ser feito até 2016.

Ao ser perguntado sobre limite de orçamento para chegar aos cem por cento, José Bispo informou que irá

tentar conseguir a liberação de limite junto ao ministro, porém informou que isso é uma expectativa e não uma

promessa. 

Vandervânio disse que o orçamento 2016 já foi repassado aos Campi, e falta vir ainda o valor de assistência

estudantil.  Acerca disso, o Presidente informou que serão liberados cem por cento.

Sobre a proposta orçamentária 2017, o Pró-Reitor Substituto de Administração, informou que foi muito ruim. No

entanto,  o  Presidente  José  Bispo  ressaltou  que  o  IFMT está  bem,  pois  em  2009  era  a  vigésima  quinta

instituição em tamanho orçamentário, hoje o IFMT é o sexto maior orçamento, ou seja, se tem aluno, tem

orçamento. O Presidente deu exemplos de outros Institutos, como o de Goiás, Santa Catarina e Espirito Santo

que são maiores e tem o mesmo orçamento que o IFMT, isso devido à falta de aluno, é aconselhado então a

não diminuir o número de alunos.

Dimorvan Alencar Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, informou que o orçamento 2017

para seu Campus cairá e não terá condições de ser mantido já que as despesas fixas ultrapassam um milhão

de reais. O Diretor pediu para que fosse explicado sobre a distribuição orçamentária. Acerca do assunto o

Presidente José Bispo explicou que existe uma comissão orçamentária de Pró-Reitores dos Institutos Federais,

e que o sistema preenche automaticamente de acordo com o peso dos cursos de cada Campus, para expor

melhor  deu  exemplos  com  o  orçamento  dos  campi  dos  Diretores  presentes.  Avisou  ainda  que  já  estão

trabalhando com orçamento de 2018, tendo em vista que todo aluno que entra a partir de julho de 2016 já está

contando com orçamento de 2018. É necessário então ser feito uma análise do que aconteceu no segundo
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semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016 no Campus Primavera do Leste.

Vandervânio  informou  que  na  próxima  reunião  do  CODIR  explicará  melhor  a  questão  da  distribuição

orçamentária, deixando claro que não é capaz de explicar detalhadamente, visto que é muito complicado por se

tratar de muitos cálculos. 

Continuou expondo que terminou de fazer o manual do orçamento que já vinha prometendo há um tempo e,

que nesse manual  possui  todas as  explicações de como se chega ao orçamento,  além de conter  outras

informações. O manual está em análise e será repassado aos presentes nas próximas semanas, para que na

próxima reunião do CODIR todos já estejam com ele. Logo em seguida foi feita uma breve explicação de como

fazer os cálculos para chegar ao orçamento e, que essa mesma explicação está claramente no manual.

Suzana Aparecida da Silva, Diretora Geral do Campus Bela Vista, informou que fez uma planilha para entender

como se chega ao número de aluno equivalente, sugerindo o repasse da mesma para todos os presentes com

a finalidade de que todos possam chegar ao número equivalente de aluno que seu Campus possui. 

Ficou resolvido que na próxima reunião do CODIR será apresentado o manual de orçamento de 2017. No

entanto, foi exposto que o estudo do manual não irá alterar orçamento, visto que o mesmo vem direto do MEC.

Para acabar com as discussões acerca de orçamento, José Bispo expôs os números de orçamento de cada

Campus de Mato Grosso. 

Vandervânio O. Pacheco Santos encerrou pedindo para que todos analisassem a planilha que o mesmo enviou

a cada um dos presentes, com o objetivo de verificar os cálculos que definem os valores.

                                                                                                                                      
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM PESCA E AQUICULTURA

O Presidente aproveitou a pauta para informar sobre a Segunda Edição da Feira Nacional de Peixes Nativos de

Água Doce, que é um Seminário com as Tendências e Tecnologias na Piscicultura, que acontecerá nos dias

oito a dez de setembro no Centro de Eventos Pantanal, contendo uma vaga para um representante do Instituto,

no qual José Bispo indica Josdyr Vilhagra, devido o trabalho que o mesmo vem exercendo. 

Josdyr Vilhagra, Diretor Geral do Campus Barra do Garças, introduziu informando que no Brasil no ano de 2006

existiam somente três cursos técnicos na área de pesca e agricultura, depois do acordo, passaram a ser oitenta

e cinco. O total de alunos passou a ser oito mil e o número de professores introduzidos através de concursos,

passou a ser mais de quinhentos e oitenta. Em seguida foram apresentadas as parcerias que o programa

possui, bem como o objetivo, as metas e explicou o que são os LUPAS, assim como todo seu funcionamento,

além de citar o sucesso do Campus Cáceres em relação ao programa, como também os resultados. Sem

demora,  apresentou  todos  os  centros  de  navegação  que  estão  distribuídos  por  todo  Brasil,  tal  como  as

atividades realizadas e os cursos voltados para a pesca. Informou que a ideia é possuir LUPAS implantadas em

todo país. Disse que o mais importante são os resultados da implantação dos LUPAS, como a política de

inclusão social dos ribeirinhos, sustentabilidade, entre outros. Mostrou dados atuais da EMBRAPA que mostram

a importância da formação nessa área, assim como as pesquisas realizadas na área. Mostrou também como o
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mercado de peixe é bem maior que dos demais animais de corte, como bovinos, aves e outros. 

Josdyr encerrou apresentando os Estados que possuem maior espelho d’água para criação de peixes, como

também os maiores produtores de peixes no Brasil e as principais espécies criadas.
ENCERRAMENTO

O presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 18:00.

NOMES ASSINATURAS
JOSÉ BISPO BARBOSA

Presidente
FÁTIMA ELIZABET DOS REIS MATIAS 

Pró-Reitora Substituta de Desenvolvimento Institucional
LEVI PIRES DE ANDRADE

Pró-Reitor de Extensão
CACILDA GUARIM 

Pró-Reitora Substituta de Ensino
VANDERVÂNIO O. PACHECOS SANTOS

Pró-Reitor Substituto de Administração
XISTO RODRIGUES DE SOUZA 

Pró-Reitor Substituto de Pesquisa e Inovação
ALEX SANDRO SIQUEIRA DA SILVA

Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda
CARLOS ANDRÉ CÂMARA

Diretor Geral do Campus Sorriso
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
FERNANDA ASSIS DE O. NASCIMENTO

 Diretora Geral Substituta do Campus Avançado Sinop
GERALDO APARECIDO POLEGATTI

Diretor Geral Campus Juína
GILCÉLIO LUIZ PERES

Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra
JOÃO GERMANO ROSINKE

Diretor Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte
JOSDYR VILHAGRA

Diretor Geral do Campus Barra do Garças
JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

Diretor Geral do Campus São Vicente
JULIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor Geral do Campus Alta Floresta
MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

Diretora Geral do Campus Avançado de Diamantino
MILSON EVALDO SERAFIM

Diretor Geral do Campus Cáceres
NELSON YOSHIO ITO SUZUKI
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Diretor Geral do Campus Cuiabá
RAFAEL DE ARAUJO LIRA 

Diretor Geral Substituto do Campus Confresa
SANDRA MARIA DE LIMA

Diretora Geral do Campus Várzea Grande
SUZANA APARECIDA DA SILVA

Diretora Geral do Campus Cuiabá - Bela Vista
VALÉRIA DE SOUZA HARAGUSHIKU

Diretora Geral Substituta do Campus Avançado Lucas
do Rio Verde

ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT

NOMES ASSINATURAS
NÁDIA LOUISE D. S. FREITAS

Secretária
WILLIAN SILVA DE PAULA

Mediador
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