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PAUTA

22-02-2017

ABERTURA – BOAS VINDAS
 José Bispo, Presidente do CODIR, iniciou desejando as boas vindas a todos os Diretores-gerais, e

aos  Diretores-gerais  eleitos  que  assumirão  este  ano,  bem  como  aos  Pró-Reitores  e  aos

convidados. 

INFORMES DA GESTÃO
José Bispo, Presidente do CODIR, informou que houve solicitação de participação de membros das

diretorias, porém existem fóruns de diretores e de administração e esta reunião é do Colégio de

Dirigentes.

Disse que o IFMT está vivendo um momento de transição e, pediu para que haja harmonia. No
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entanto, não é necessário muito pressa, visto que o processo para nomeação do Professor Willian

de Paula não começou a ser analisado em Brasília, o que determina que a posse aconteça de

junho ou julho, portanto os atuais Diretores-gerais continuarão em suas funções até este período.

Existem  normativas  que  regulam  a  remoção  de  docentes  e  técnicos  e,  ano  passado  alguns

membros desse  Colegiado reivindicaram a  mudança da  legislação,  na  qual  foi  justificada pela

mudança que aconteceu em 2013 e que não houve o apoio dos Diretores-gerais ao Reitor, então

não será promovido essa mudança novamente sem o apoio dos Diretores-gerais. Solicitou que haja

uma harmonia entre Reitoria e Campus em relação a remoção.

Já a respeito de redistribuição de servidores, falou que é um ponto muito crítico dentro do Instituto

Federal,  visto  que  em  alguns  Institutos  não  acontece  o  concurso  público  e  sim  editais  de

redistribuição, no qual os Diretores-gerais assinam a liberação dos servidores e mandam para o

Reitor assinar. No entanto, José Bispo, disse que em casos que existe concurso vigentes e há

classificados ele assinará, caso contrário, não assinará, uma vez que teoricamente está proibido a

realização de concursos públicos em 2017 e 2018. Outro ponto relacionado a redistribuição são os

casos que são aceitos os primeiros candidatos classificados, no qual são redistribuídos, ficando

então somente os graduados que quererão sair  para o mestrado e doutorado,  assim perde-se

qualidade no corpo docente. Acontece também, de o servidor chegar no dia da posse já pedindo

redistribuição para outro lugar, isso não é possível. 

O Reitor informou que o TCU limita o aproveitamento de concurso. Por exemplo, não acontece a

redistribuição do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, pois o aproveitamento de concurso precisa

ser entre estados limítrofes. Sobre o assunto, o Diretor-Geral do Campus Campo Novo do Parecis,

Fábio  Luis  Bezerra,  exemplificou  o  caso  do  Mato  Grosso  do  Sul,  no  qual  possui  uma

regulamentação que impede a redistribuição de servidor antes do estágio probatório. José Bispo

alertou que o IFMT também possui esse regulamento, mas que o servidor procura o Campus e o

diretor apoia o pedido. O Reitor disse também que é a favor do servidor que for afastado para

doutorado e mestrado quando voltar passar o mesmo tempo no Campus, todavia isso deve estar

em documento e aprovado pelo CONSUP, caso contrário não será respeitado. A esse respeito, o

Diretor-Geral do Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, João Vicente Neto sugeriu a criação de

um grupo de trabalho para verificar todas as questões legais e propor ainda no primeiro semestre

uma mudança no regulamento junto com a Procuradoria Federal com o objetivo de dar legalidade.

Alguns Diretores-gerais contribuíram com exemplos que acontecem em seus Campi, bem como

informaram que são a favor da sugestão do Diretor-Geral João Vicente. O Presidente do Colegiado

encerrou dizendo que será formado o grupo de trabalho com a finalidade de montar um documento

a ser apresentado no CONSUP.

Em seguida, José Bispo, pediu para que os Diretores-gerais negociem com os professores que já

Ata da Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFMT – Data: 22/02/2017 e 23/02/2017

3



estão perto da aposentadoria aguardarem a chegada dos novos professores que passaram em

concurso, como também aos servidores que querem afastamento para pós-graduação, entre com o

pedido com bastante antecedência, com o objetivo de o Reitor assinar a Portaria para contratação

de professor substituto. Em relação a esse assunto, surgiram dúvidas acerca do afastamento de

servidor para pós-graduação que foi explicado pelo Presidente do Colegiado, como também pelo

Diretor de Pós-graduação, Xisto Rodrigues de Souza.

A Pró-Reitora de Ensino, Marilane Alves Costa, levantou problemas relacionados com a liberação

de professores da mesma área, assim como a liberação do servidor que ainda não finalizou a

entrega da documentação do pedagógico, o que traz prejuízos imensos para a Instituição. Quanto a

isso, José Bispo disse que deverá ser discutido no próximo RASAC, com a finalidade de se ter um

limitador na liberação de servidores da mesma área, visto que o curso será penalizado quando o

MEC for fazer avaliação.

Posteriormente, o Presidente José Bispo disse que todos sabem que o orçamento 2017 não é bom,

e mesmo o IFMT sendo o sexto melhor orçamento da rede, pediu para que os Diretores-gerais não

esperem nada que não esteja na LOA, visto que a Reitoria perdeu cinquenta por cento do seu

orçamento e não poderá acudir em situações emergenciais. 

Com relação a diárias e passagens, alguns Campi colocaram um valor muito baixo e terão que

sobreviver  com  esse  valor.  Alguns  Diretores-gerais  pediram  para  que  seja  feito  um  melhor

planejamento acerca das atividades que os servidores são convocados para fazer junto a Reitoria

com o efeito de diminuir custos com diárias e passagens. Sobre isso, o Reitor informou que a nova

equipe deverá trabalhar no sentido de diminuir ao mínimo as convocações e trabalhar através de

videoconferência. 

Com relação ao orçamento, o Governo lançou um programa chamado Medio Tec, no qual trará

mais alunos para o Instituto, podendo salvar alguns Campi que possuem o orçamento pequeno.

Logo, alguns dos Diretores-gerais expuseram formas e sugestões de como melhorar o orçamento

dos Campi. 

Foi proposto para que alguns cursos técnicos em concomitância, e de áreas em comuns, sejam

feitos em um projeto único,  já avaliado pela equipe da PROEN com a finalidade de ganho de

tempo. Surgiram dúvidas acerca da formulação de PPCs, nas quais foram esclarecidas pelo Reitor.

José Bispo disse para trabalhar as questões que foram expostas a respeito de cursos EAD e cursos

presenciais manter uma certa concorrência. 

Em relação a visita aos Campi pela equipe da PROEN, o Presidente do Colegiado informou que

acontece de o Campus dizer que não está preparado para recepcioná-los,  sendo que isto não

deveria acontecer e sim estar preparado todos os momentos para receber as equipes. 

Posteriormente houve a solicitação de um regulamento com o propósito de que não se reformule
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PPC todo ano, visto que cada professor que entra, devido a uma grande rotatividade existente nos

Campi, querer que seja feita uma nova reformulação. O Reitor esclareceu que os profissionais que

devem articular esse trabalho são os pedagogos e técnicos em assuntos educacionais e não deixar

somente em mãos de docentes.  No entanto,  tiveram diretores  que disseram que não queriam

pedagogo no seu Campus.  

 

CAPACITAÇÃO PROAD – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Pró-Reitor de Administração, Tulio Vasconcelos Figueiredo, iniciou agradecendo a presença de

todos e desejou boas vindas aos novos Diretores-gerais.

Informou que estão elaborando o relatório de gestão, sendo que esse ano resolveu separar em

duas grandes áreas: administração e educação. A presidente da comissão é a servidora Helena

que já  está  coletando os  dados e  logo encaminhará para  a  auditoria  interna para  as  devidas

análises. Tulio disse que o relatório pode ser elaborado por outra pró-reitoria ou por outra equipe,

mas que o Reitor confia na PROAD para esse trabalho.

Acerca  da  capacitação  de  servidores,  está  sendo  dialogado  com  a  ESAF,  e  também  com  a

Universidade Federal que externou o desejo de uma parceria com o IFMT, inclusive com o custeio

de parte dos cursos.

Em seguida Tulio expôs que o objetivo da capacitação é tratar de contabilidade, orçamento, gestão

e administração pública, que são termos por vezes congêneres. Explicou o significado dos termos

citados, bem como pediu para que os presentes leiam a Lei 4.320 que possui mais detalhes acerca

dos termos de administração e orçamento público.

Tulio esclareceu alguns pontos relacionados a Lei Orçamentária, como ser custeado pela União.

Comunicou que a matriz orçamentária pode ser encontrada em três locais e, optou pelo site da

Câmara, na qual foi apresentado a todos os presentes e detalhado em explicações acerca de cada

valor e para qual finalidade ele é disponibilizado, com o propósito de maior entendimento de cada

um. Foi explicado também acerca do orçamento que é recebido por aluno equivalente. O Reitor

José Bispo clarificou ainda mais o assunto.

O Pró-Reitor, expressou o desejo de se trabalhar tudo o que foi falado realizando práticas, para

maior treinamento dos Diretores-gerais. 

O Presidente do Colegiado noticiou que pode ser realizado a transferência de valores entre Campi,

desde  que  estejam de  acordo.  Disse  ainda,  que  os  Diretores-gerais  possuem autonomia  para

gastar com investimento ou com custeio, porém deve haver consciência de acordo com o valor que

foi colocado. O Presidente pediu também para que os Diretores-gerais que estão deixando o cargo,
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mostrar para o que vai assumir o valor de orçamento que o Campus possui, além de deixar claro

para não contar com orçamento da Reitoria. 

Foi solicitado uma reunião específica para esclarecimento de assuntos acerca de trabalhos para

aumentar o número de alunos e, o orçamento continuar baixo. Sobre isso, Tulio disse que o valor

recebido por número de aluno é variável. 

Lívio dos Santos Wogel, Diretor-Geral Eleito do Campus São Vicente, levantou a dúvida acerca de

aumentar ou não o número de alunos. José Bispo disse que essa é uma decisão que todos os

dezenove Diretores-gerais deverão tomar, visto que como Lívio expressou, uma vez que não se

trabalha para aumentar o número de alunos é morte, então José Bispo disse que não diminuiria o

número de alunos, todavia cada Diretor-Geral deverá replanejar as suas atividades. 

                                                                                                                                      

DIVERGÊNCIAS ENTRE SISTEC E SISTEMA ACADÊMICO

Marcos  Farias  iniciou  dizendo  que  a  pauta  é  sobre  atualização  de  sistemas  de  gestão  e

gerenciamento  acadêmico  da  instituição  que  são  vistos  pelo  Ministério  da  Educação  e  que

influencia diretamente no orçamento do Campus.

Lembrou que  no dia  cinco  de  Janeiro  foi  enviado  um memorando  circular  a  todos os  Campi,

informando sobre uma divergência muito grande de dados que tem no sistema acadêmico e no

SISTEC isso só em relação aos alunos que estão em cursos no SISTEC, totalizando 1214 alunos

que  estão  no  SISTEC  mas  não  estão  no  sistema  acadêmico.  Outro  ponto  é  sobre  os  CPFs

cadastrados não serem dos alunos e, sim dos pais o que é gravíssimo para os cursos técnicos,

visto que o diploma do aluno é validado pelo SISTEC. Acerca da falta do CPF pelo aluno, José

Bispo  informou  que  a  Receita  Federal  notificou  que  todo  dependente  acima  de  doze  anos  é

obrigatório possuir CPF, então deverá ser pedido a todos os alunos para regularizar essa situação.

Marcos pediu então para que seja feito o cadastro no sistema após o aluno entregar o CPF ou até

mesmo deixar em branco.

Existem nove indicadores de permanência e êxito da instituição, que estão demonstrando números

preocupantes.  Todos  os  Campi  recebem  a  concorrência  de  vaga  dos  seus  cursos  e,  esta

informação deve estar  cadastrada também no SISTEC, já que é uma informação para um dos

indicadores do TCU, então todos os ciclos de matrículas,  quantidade de vagas,  quantidade de

inscritos devem estar cadastros no SISTEC.

Esse trabalho de comparação entre os dados do sistema acadêmico e SISTEC, o Campus também

pode estar realizando, não precisa esperar a Pró-Reitoria mandar algum relatório. 

Marcos disse que a Pró-Reitoria de Ensino está aberta para qualquer dúvida. Nas visitas realizadas
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nos Campi a PROEN faz diversas orientações sobre preenchimento do sistema. 

O SISTEC trabalha com prazos de validação, logo as informações devem ser repassadas para o

sistema no período determinado, caso haja a necessidade de passe de informações fora do prazo é

necessário solicitar junto ao MEC abertura do sistema para matrícula extemporânea ou ajuste de

matrícula, pois se é lançado fora do prazo o sistema acaba lançado as informações, seja de evasão

ou conclusão, fora do período correto.

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO SUSTENTÁVEL

O ex aluno do Campus Cuiabá, Silvano Castilho Junior, da empresa Abrangente Engenharia, fez o

projeto do Campus Barra do Garças de acordo com as normas do Ministério do Planejamento de

como devem ser os prédios públicos e apresentou como é certificado o projeto. Mostrou imagens

de como ficará o Campus Barra do Garças. Explicou os detalhes da construção que devem estar

dentro  dos  parâmetros.  Disse  que  o  consumo de água  foi  planejado  para  que  se  tenha  uma

redução de oitenta por cento menos do que um projeto comum.

José Bispo explicou que a obra de Barra do Garças é diferente de outros Campi devido a ser

construído em cima de um prédio que iniciou e paralisou.

Silvano disse que esse projeto certificado recebeu a nota 5,9, sendo que a nota máxima é 6. Em

pesquisa, verificou-se que esse é o primeiro projeto de prédio do IFMT do Brasil certificado.

Em seguida, Luciane Durante, professora da UFMT que realizou a consultoria para etiquetagem,

apresentou  alguns  parâmetros  da  certificação.  Falou  do  processo  de  certificação  desde  seu

contexto  histórico  ressaltando  os  marcos  principais,  bem  como  todas  as  especificações  e

funcionamentos  do projeto  do Campus Barra  do Garças que recebeu etiqueta  na categoria  A.

Luciane encerrou parabenizando o Professor Josdyr pela iniciativa com o projeto sustentável.

José Bispo disse que é bem possível que os convidará para irem ao MEC com o intuito de vender

esse  projeto  para  liberação  do  recurso  para  construção  da  obra.  Informou  ainda,  que  foi

empenhado  quatro  usinas  fotovoltaicas  de  setenta  e  cinco  kva  para  os  Campi  Confresa,

Diamantino, Tangará da Serra e Guarantã do Norte em função das questões orçamentárias. Disse

para os Diretores-gerais não ficarem preocupados, pois está trabalhando com a Energisa com o

propósito de atingir todos os Campi.

INFORMES PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

O Pró-Reitor de Extensão, Levi Pires de Andrade, disse que a instituição deve ter um plano de

logística sustentável. Informou que a Comissão de Sustentabilidade está trabalhando na criação de
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um regulamento para a criação das ações de sustentabilidade. Levi pediu atenção de todos para o

memorando que foi enviado aos Campi, já que obteve retorno de apenas dois Campi.

A minuta de regulamento do Plano de Logística Sustentável do IFMT está em consulta pública, logo

todos  poderão  fazer  as  devidas  sugestões.  Este  Plano  será  encaminhado  em  março  para

apreciação do CONSUP, então é necessário que seja respondido o memorando que foi enviado.

Informou que todos os Campi precisam fazer a coleta seletiva, inclusive a Reitoria. Sobre isso, terá

uma reunião, no qual cada Campus apresentará a quantidade de resíduo gerado. Acontecerá a

capacitação da equipe da Reitoria pelos alunos do curso de logística do Campus Várzea Grande. 

Posteriormente, informou que a Pró-Reitoria de Extensão teve um corte no orçamento de cinquenta

por cento. Falou que os valores vão para editais, jogos e mostra de arte e cultura e, que terão

alguns eventos, no qual a Pró-Reitoria de Extensão não possui recursos para diárias e passagens.

Comunicou que acontecerá nos dias 21,  22 e 23 o Fórum de Gestores de Extensão,  no qual

metade da carga horaria será para capacitação e que será no auditório da Reitoria.

Nos dias 30 e 31 de março acontecerá a primeira Mostra de Arte e Cultura.

O Presidente do Colegiado, José Bispo, pediu para que o Fórum de Gestores de Extensão seja

feito parte a distância para evitar diárias e passagens, visto que foi solicitado pelos Diretores-gerais

a diminuição das convocações. 

Dimorvan Brescancim solicitou que a Reitoria encaminhe para os Diretores as programações que

acontecerão durante o ano. Acerca do solicitado, José Bispo disse que precisa reunir as equipes da

Reitoria  para  fazer  um planejamento  de  todos  os  eventos  que  exige  a  presença  de  todos  os

Diretores-gerais, bem como realizar a racionalização desses eventos. 

Em relação aos dois eventos de março, o professor Levi pediu para que seja mantido a data. José

Bispo propôs para que seja realizado um em março e outro programado para outra data. 

Foi mantido a data do Fórum de Gestores de Extensão e, a Mostra de Arte e Cultura ficou a ser

discutido uma data para o mês de abril.

Levi  disse ainda que será constituída uma comissão para fazer  a revisão do Regulamento  de

Extensão, com o objetivo de fazer adequações que são necessárias.

Pediu aos Diretores-gerais para que as Jornadas Científicas passem a ser de Ensino, Pesquisa e

Extensão para ficar em consonância com o evento nacional que acontecerá em setembro.

APRESENTAÇÃO DOS NOVOS DIRETORES-GERAIS ELEITOS
 

Aconteceu  a  apresentação/identificação de todos os  presentes  em razão  dos  novos  Diretores-

gerais eleitos.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA AUDIN

O Auditor Chefe da AUDIN, Edson Jeronimo Nobre, falou que o cronograma será encaminhado

para todos os presentes e deixou aberto às dúvidas que surgissem.

Foi apresentado o cronograma que já está previsto no PAINT 2017. Ressaltou os pontos que serão

trabalhados nos Campi,  bem como detalhou as previsões de visitas para cada Campus que foi

separado em rotas, além de falar dos trabalhos que serão realizados paralelamente pela DSGP.

Disse que informações mais detalhadas sobre as atividades da AUDIN podem ser consultadas no

PAINT.

Explicou  que  ano  passado  foi  emitido  dois  relatórios  de  auditoria,  um  foi  para  a  área  de

conformidades e o outro foi para controles internos, porém nesse ano de 2017 não será feito esse

segundo relatório.

Edson disse que não tem previsão para visitas aos Campi Avançados.

Realizou algumas observações acerca do Plano Permanente de Previdências, como a partir  de

abril de 2017 os gestores terem o dever de manifestar também sobre as recomendações futuras

anteriores a 2016, ou seja, será feito a verificação das providências tomadas depois de um ano que

foi feito a recomendação. Alertou que nas recomendações emitidas em 2017 não será classificado

o que é futuro e o que não é, sendo que o próprio gestor deverá informar o prazo de implementação

da recomendação. Pediu para que os gestores não deixem o campo de manifestação em branco,

colocando a manifestação anterior ou informar que não houve novas providências. Disse ainda que

serão realizadas web conferências com o responsável que alimentará o PPP para sanar dúvidas.

Atentou para recomendações que já possuem mais de seis meses e não foi  tomada nenhuma

providência.

Já  sobre  o  Relatório  Gerencial  de  Monitoramento  foi  avisado  que  deve  ser  feito  um

acompanhamento pelo CONSUP, por esse motivo é apresentado em cada reunião ordinária do

Conselho Superior um Relatório Gerencial.

Em seguida levantou-se questões acerca da comprovação de ponto, tendo em vista que é feito por

meio de assinaturas em papel. Sobre isso, José Bispo informou que há um ano vem sendo cobrado

do Ministério Público a troca para o ponto eletrônico e, que na Reitoria já está bem avançado e logo

espalhará para todo o Instituto.

Logo,  discutiu-se a  respeito  de preenchimentos  e  prazos  de  entrega do PTD pelo  profissional

docente, visto que tem acontecido negligências com esse relatório, já que é um documento que

comprova  o  cumprimento  da  carga  horária  dos  professores.  Ainda  sobre  o  PTD,  alguns  dos

presentes sugeriram meios para melhorar a sua forma de utilização. 

O  Presidente  do  Colegiado,  José  Bispo  aproveitou  para  falar  que  recebeu  os  relatórios  dos
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Diretores-gerais e se assustou, uma vez que possuem professores com apenas três ou quatro

aulas, sendo que o mínimo é oito aulas.

Edson avisou que em 2016 foi realizado o Controle Interno em cada Campus e, no final do ano foi

enviado  ao  Reitor  um  relatório  gerencial  com  as  informações  coletadas.  Algumas  dessas

informações coletadas foram apresentadas aos presentes. Disse ainda que no ano de 2017 esse

monitoramento  será  realizado  através  do  PPP,  sendo  necessário  então  os  Diretores-gerais

colocarem prazos para implementar a recomendação. 

Em 2017 existe também a ação de auditoria de governança a riscos e controles no IFMT que foi um

apontamento pedido pela CGU. Edson apresentou alguns pontos que deverão ser verificados. O

Reitor pediu para que a Auditoria trabalhe com o controle interno dos Campi para aprimorar os

trabalhos.

CALENDÁRIOS ACADÊMICOS DOS CAMPI 2017 E CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO 2016

Antes de iniciar a pauta da PROEN, o Reitor José Bispo informou que o Supremo Tribunal tomou a

decisão de que greve suspende o contrato de trabalho, assim não haverá remuneração dos dias

parados,  ao  não  ser  que  os  servidores  façam  uma  negociação  com  o  dirigente  máximo  da

Instituição, realizando então a reposição dos dias não trabalhados. Com isso deverá ser negociado

com os Campi Cáceres e Confresa para repor esses dias não trabalhados.

Nair Mendes de Oliveira iniciou a pauta dizendo que a questão de feriados e dias letivos estão bem

esclarecidos no calendário. 

Pediu  para que toda vez  que os  presentes enviarem algum documento realizar  a abertura  do

processo no Sistema Suap.  Explicou que por motivo de sustentabilidade,  os calendários foram

recebidos por e-mail. 

Nair disse que alguns Campi ainda não enviaram o calendário e pediu para que isso seja feito de

imediato. 

Posteriormente distribuiu  uma cartilha  do Ministério  Público  que enfatiza  questões de violência

doméstica realizando palestras nos Campi. 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES

A Pró-Reitora de Ensino, Marilane Alves Costa, informou que foi criado um grupo de whatsapp com

alguns dirigentes de ensino com a finalidade de agilizar a comunicação entre PROEN e os Campi.

Marilane pediu que seja informado a PROEN qualquer mudança que ocorrer nos Campi devido ao

processo de transição que está acontecendo.
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No  dia  vinte  e  sete  de  janeiro  foi  enviado  informações  sobre  os  livros  didáticos,  no  qual  a

responsável na Reitoria é a pedagoga Andreia e, essas informações devem ser repassadas para o

responsável pelos livros didáticos nos Campi.

Encaminhou-se um documento aos Campi que informa que o Plano Nacional de Educação em

2017 será auditado e, ainda que o IFMT não tenha condições de cumprir na íntegra este Plano

Nacional de Educação, ele está vigente e com pontos que diz a respeito diretamente ao IFMT,

sendo importante que as ações de ensino sejam pautadas no Plano Nacional de Educação. 

Haverá o Seminário de Permanência e Exito da região centro-oeste, voltado para Pró-Reitores de

Ensino, no estado de Goiás.

Avisou que participou de uma reunião com o FDE, no qual discutiu diversos temas, como a questão

de reservas de vagas para pessoas com deficiências entre outros assuntos. 

Seguidamente, Marilane e Willian expuseram as experiências que tiveram nas reuniões de Pró-

Reitores e Reitores acerca da reformulação do ensino médio. Sobre isso, a professora Marlene

informou  que  acontecerá  no  dia  dez  de  abril  uma  conversa  com  Dante  Moura  acerca  da

reformulação, no qual todos estão convidados.

Luciana  Lima  informou  que  está  sendo  trabalhado  documentos  relacionados  a  assistência

estudantil  para  serem  discutidos  no  Fórum  de  Assistência  Estudantil.  Falou  também  sobre  o

Programa  Nacional  de  Alimentação  escolar,  no  qual  o  IFMT  recebe  o  recurso  e  demonstra

dificuldades  em  executar  esse  orçamento  e,  que  deverá  ser  trabalhado  pelos  Campi  e  não

devolvido, sendo assim, está acontecendo uma parceria com a UFMT, com o departamento de

nutrição, que orienta em diversos pontos em como trabalhar com esse recurso.

Luciana Klamt notificou que os cursos de licenciatura é obrigatório ofertar a disciplina de Libras e os

demais cursos devem ser ofertados de maneira optativo. A esse respeito disse que precisou montar

um quadro mostrando em qual semestre a disciplina de Libras é ofertada e informar que estão

cumprindo  duas  exigências:  a  afixação  em  local  público  no  Campus  da  matriz  curricular

comprovando a oferta de Libras e que está sendo divulgado nos sites. Luciana solicitou que os

PPCs estejam disponibilizados no site, bem como reforçou a solicitação feita anteriormente acerca

dos PPCs que irão ser avaliados e estão mal formulados ou são antigos.

A Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Gláucia Mara de Barros, informou que as visitas

realizadas pelo TCU continuará na Reitoria e em outros Campi. 

Expressou que a PRODIN está aberta para receber os Diretores-gerais investidos no cargo, como

também os eleitos para que sejam feitos os trabalhos necessários nos Campi.

Na próxima semana o Regimento Geral será colocado para o conhecimento dos presentes para

sugestões, visto que já foi discutido por todos os Pró-Reitores.
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INFORMES DOS DIRETORES GERAIS
O professor Willian Silva de Paula, Reitor eleito do IFMT, discorreu sobre o processo de transição

que está acontecendo na Reitoria e nos Campi, informando que na próxima reunião do CODIR a

dinâmica será diferente para que o tempo seja melhor aproveitado. Pediu para que os Diretores-

gerais  encaminhem no seu e-mail,  para conhecimento do Reitor,  apontamentos  e questões do

Campus, no qual cada Pró-Reitor também terá conhecimento.

O Diretor-Geral do Campus Primavera do Leste, Dimorvan Alencar Brescancim, pediu para que

todos leiam a Proposta de Regulamento de Atividade Docente para caso de ter uma observação

relevante a respeito. Foi pedido a Dimorvan para não dizer que os Diretores-gerais aprovaram o

documento.

PAUTA

  23-02-2017

INFORMES DA PROPES

Antes  de iniciar  a  pauta,  organizou-se um Grupo de Trabalho com a finalidade de reavaliar  a

Resolução  do  CONSUP/IFMT  nº  054,  de  10/10/2012,  que  aprovou  o  Regulamento  da

Movimentação de Pessoal no âmbito do IFMT, ficando composto pelos seguintes membros:

- JOÃO VICENTE NETO - Presidente

- DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA 

- DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM 

- GILMA SILVA CHITARRA 

- JOÃO APARECIDO ORTIZ FRANÇA 

- RAFAEL DE ARAUJO LIRA 

- STEFANO TEIXEIRA SILVA 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, Wander Miguel de Barros, falou sobre a ação da PROPES

dentro do IFMT, bem como sua organização e estrutura em questões de divisões. Apresentou as

parcerias que subsidiam as pequisas, como também os valores que serão disponibilizados para o

ano de 2017 conforme os editais aprovados. 

Wander mostrou algumas propostas com o intuito de melhorar a gestão da PROPES. Propôs a

criação  do  Primeiro  Seminário  Estadual  de  Iniciação  Cientifica  para  atender  as  instituições  de

fomento, porém é necessário a ajuda dos Campi com os custos.

Encerrou pedindo para os Diretores-gerais informarem os servidores dos Campi de um modo geral

Ata da Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFMT – Data: 22/02/2017 e 23/02/2017

12



como é dificultoso trabalhar com pós-graduação e principalmente para ser aprovado. José Bispo

disse também que a CAPES já informou que só está aceitando mestrado profissional.

TREINAMENTO LIDERANÇA HSM

Sônia  Regina  Guimarães  Fonseca,  Diretora  Sistêmica  de  Relações  Internacionais,  dividiu  o

treinamento  em duas etapas:  apresentação  do  material  entregue referente  a  sua diretoria  e  o

treinamento em si,  que teve por função apresentar modos de reinvenção e renovação para se

realizar o trabalho de gestão. 

Sônia  informou  também  acerca  de  um  evento  sobre  liderança  e  gestão  que  acontecerá  em

novembro deste ano, no qual o IFMT terá uma sala disponível para realizar um alinhamento. 

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

NOMES ASSINATURAS
JOSÉ BISPO BARBOSA

Presidente
GLAUCIA MARA DE BARROS

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
LEVI PIRES DE ANDRADRE

Pró-Reitor de Extensão
MARILANE ALVES COSTA

Pró-Reitora de Ensino
TULIO VASCONCELOS FIGUEIREDO

Pró-Reitor de Administração
WANDER MIGUEL DE BARROS

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
ADRIANO BREUNIG

Diretor-Geral Substituto do Campus Cuiabá
CLAUDIR VON DENTZ

Diretor-Geral Substituto do Campus Sorriso
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM

Diretor-Geral do Campus Primavera do Leste
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 Sinop

JOÃO GERMANO ROSINKE
Diretor-Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte
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JOÃO VICENTE NETO
Diretor-Geral do Campus Avançado de Lucas do

Rio Verde
JOSDYR VILHAGRA

Diretor-Geral do Campus Barra do Garças
JULIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor-Geral do Campus Alta Floresta
LAURA CAROLINE AOYAMA BARBOSA
Diretora-Geral do Campus Rondonópolis

MILSON EVALDO SERAFIM
Diretor-Geral do Campus Cáceres

RAFAEL DE ARAUJO LIRA
Diretor-Geral do Campus Confresa

SANDRA MARIA DE LIMA
Diretora Geral do Campus Várzea Grande

SHEYLA VARELA LUCENA
Diretora-Geral Substituta do Campus Avançado

Diamantino
STÉFANO TEIXEIRA SILVA

Diretor-Geral Substituto do Campus Pontes e
Lacerda

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

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor-Geral Eleito do Campus Sorriso

CRISTOVAM ALBANO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Geral Eleito do Campus Cuiabá

DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA
Diretor-Geral Eleito do Campus Bela Vista

GILIARD BRITO DE FREITAS
Diretor-Geral Eleito do Campus Confresa

JOÃO APARECIDO ORTIZ FRANÇA
Diretor-Geral Eleito do Campus Juína

LEANDRO MIRANDA
Diretor-Geral Eleito do Campus Barra do Garça

LÍVIO DOS SANTOS WOGEL
Diretor-Geral Eleito do Campus São Vicente

SALMO CÉSAR DA SILVA
Diretor-Geral Eleito do Campus Cáceres

STÉFANO TEIXEIRA SILVA
Diretor-Geral Eleito do Campus Pontes e Lacerda

ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT

NOMES ASSINATURAS
NÁDIA LOUISE D. S. FREITAS

Secretária
WILLIAN SILVA DE PAULA

Mediador
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