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PAUTA 
 

31/05/2016 
 

 

ABERTURA - ATA – INFORMES DO PRESIDENTE DO CODIR 

 

José Bispo Barbosa, Presidente do Colégio de Dirigentes do IFMT, deu início à reunião desejando boas-

vindas a todos os presentes.  

 

A ata da última reunião deste colegiado, realizada em 26 de abril de 2016, foi aprovada. 

 

Em seguida, o presidente expôs os seguintes informes: 

- O novo ministro da educação ainda não retornou às solicitações de contato do Conif. 

- Houve reunião por meio de videoconferência com os reitores de instituições federais para tratar dos 

encaminhamentos da educação ante à nova gestão ministerial. Outra reunião está agendada para a 

próxima semana. 

- Foram liberados ao IFMT 78% de custeio e, apenas, 38% de investimento, devido à baixa arrecadação 

do governo. Não há informações sobre a aplicação de recursos do MEC. Foi colocado, 

equivocadamente, limite de R$ 5 milhões no orçamento do instituto. 

- O Simec – Módulo Obras deve ser rigorosamente atualizado. 

- O sistema acadêmico e o sistec devem ser alinhados, tendo em vista que no dia 20/06 será feita a 

última extração de informações.  

- No dia 09/05 foram inaugurados, em cerimônia em Brasília, o Campus Sorriso e o Campus Avançado 

Lucas do Rio Verde. No dia 12/05 foi inaugurado o Campus Primavera do Leste. Todos os campi do 

IFMT estão autorizados a funcionar. 

- Há imprevistos em relação ao cenário da educação no país, entretanto, o planejamento deve ser 

seguido. 

- Marilane Alves Costa, atual Diretora de Graduação, será Pró-Reitoria de Ensino. 

 

- Sandra Maria, Diretora Geral do Campus Várzea Grande, pediu desculpa aos presentes por não ter 

remetido convite para participação na I Jornada Científica de Pesquisa e Extensão “Expedições 

Seculares”, do Campus Várzea Grande, realizada em 24 e 25 de maio. 
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- Acerca da utilização e monitoramento do sistema acadêmico, Suzana Silva, Diretora Geral do Campus 

Bela Vista, relatou dificuldades para receber respostas da DGTI por meio do sistema GLPI. 

 

- O presidente informou que, se necessário, haverá capacitações para utilização do sistema acadêmico.  

 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

Marilane Costa agradeceu especialmente ao reitor pela confiança em seu trabalho, e expressou que a 

sua pretensão, como pró-reitora de ensino, é de continuar desenvolvendo uma boa relação entre Proen 

e Campi, de modo a contribuir cada vez mais com o progresso da instituição. Na sequência, expôs as 

informações a seguir: 

- O IFMT foi representado no Fórum de Dirigentes de Ensino, em Brasília, realizado nos dias 11 e 12 

deste mês. Os principais assuntos discutidos foram: institucionalização da educação a distância, 

encaminhamentos do estágio supervisionado e implicações do Pibid. 

- O I Seminário das Licenciaturas do IFMT foi realizado de 23 a 25 de maio, pelo Núcleo Avançado de 

Jaciara (Najac), do IFMT Campus São Vicente, em parceria com o programa Prodocência/Capes e com 

a Pró-Reitoria de Ensino do IFMT. Entre outros fatores, o evento contribuiu para que haja maior 

percepção sobre a distinção das licenciaturas entre instituto e universidade. Outro relevante ponto de 

discussão do evento foi a continuidade do Pibid. A diretora pediu desculpa aos presentes pela não 

formalização do convite. 

- O início do Educacenso estava previsto para o dia 25, porém, devido à designação do Inep, não houve 

liberação.   

  

 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

Fátima Elizabete, representando Glaucia Barros, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, 

discorreu acerca dos seguintes informes: 

- As dificuldades com o monitoramento das metas do PDI estão sendo sanadas. Certamente, até o final 

de junho os indicadores serão repassados aos campi. 

- A Prodin está recebendo os PPCs para análise. 

- Foi lançada no site institucional Pesquisa de Satisfação para os Usuários dos Serviços da Reitoria, 

com o objetivo de identificar os níveis de satisfação na prestação dos serviços oferecidos. 

- Será produzido, juntamente à Proad, um vídeo orientativo para alimentação de informações no Simec 

– Módulo Obras. 

- Está sendo contratada empresa para colaborar com a elaboração de projetos. Um dos projetos se 

refere à atualização de planilhas e realização de pequenas adequações de uma quadra de esporte do 

FNDE, que servirá aos campi que necessitarem. 

- Apresentou os projetos que estão sendo executados pela equipe de engenharia, entre eles, a reforma 

de refeitório, no Campus Barra do Garças e adequações na infraestrutura do Campus Avançado Lucas 

do Rio Verde. 

 

- Josdyr Vilhagra, Diretor Geral do Campus Barra do Garças, recomendou que projetos de obras padrão 

sejam publicizados a todos os campi.  

 

- O presidente chamou atenção para a necessidade de cumprimento dos prazos de elaboração de 
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projetos pedagógicos do curso. 

 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) 

Wander Miguel, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, apresentou estas informações: 

- Foi divulgado o resultado preliminar dos projetos aprovados no Edital 033/2016. Foram aprovados 144 

projetos. 

- Após análise das sugestões dos campi pela comissão responsável, o Rasac está sendo reorganizado. 

- O lançamento oficial do Projeto Células Empreendedoras, da Secitec, acontecerá no dia 16/06, em 

Cuiabá. Todos os gestores estão convidados. 

- Haverá treinamento de 40 horas para execução do Projeto Educação Empreendedora, do Sebrae. 

- O professor Alencar Garcia é novo Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT; o grande 

desafio do núcleo no momento é a criação de normativas do núcleo. 

- Estão sendo iniciados os trabalhos da Comissão de Ética em Pesquisa. 

- A oferta de cursos de Minter e Dinter neste momento trata-se de um processo prolongado, na medida 

em que são muitos os requisitos indicados pela Capes a serem cumpridos. 

 

O presidente disse que o IFMT não apresenta diante do atual cenário condições para ofertar minter e 

dinter, visto que, entre outros fatores, não há recursos de diárias e passagens. Ele informou que o 

Mestrado em Portugal será custeado integralmente com recurso de capacitação do IFMT. 

Suzana Silva expressou que é importante que seja realizado o acompanhamento dos alunos nos 

programas de afastamento para capacitação.  

 

 

ORÇAMENTO DAS UNIDADES DO IFMT – EXERCÍCIO 2017 

 

Vandervânio Osni,  Diretor de Planejamento e Orçamento, recordou inicialmente como é composta a 

base orçamentária de 2017. Nesse sentido, ele destacou a importância de alinhar sistec e sistema 

acadêmico para extração correta dos dados.  

O diretor comunicou que será encaminhada planilha com os valores orçamentários de cada campus, 

indicando que o documento não deve ser alterado, devendo apenas ser incluído valores, inclusive os 

valores da natureza imprensa nacional. A estimativa de arrecadação de 2017 também deve ser lançada 

no documento (já com o valor de 1% do pis/pasep). Vandervânio Osni informou ainda que a planilha de 

mensuração foi enviada, bem como a estimativa de receita própria de 2017, necessitando ainda de 

preenchimento de todos os campi.  

Posteriormente, o diretor expôs os seguintes informes: 

- Ressaltou a importância de atualização dos dados no Simec – Módulo Obras. 

- Os gestores devem ficar atentos aos arquivos compartilhados na pasta compartilhada entre diretores 

gerais e Proad.  

- O processo de licitação de terceirizados encontra-se na procuradoria, em fase de análise. O processo 

referente à elaboração de projetos de engenharia será licitado este ano. 

- A planilha de restos a pagar deve ser rigorosamente analisada. 

- Os equipamentos necessários para realização de reunião por videoconferência estão sendo 

adquiridos. 

- Foi assinado termo com a Esaf para a realização de cursos in company. Está prevista a execução de 
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13 cursos. 

 

Acerca do repasse financeiro, José Luiz, Diretor Geral do Campus São Vicente, recomendou que seja 

refletida a possibilidade de realização de rateio do valor restante do financeiro entre as unidades. 

O presidente deste colégio de dirigentes falou que esse procedimento é diferente do critério atualmente 

utilizado por Brasília, que adota a proporcionalidade entre as unidades, e que essa ação prejudicará 

alguns campi; mas ele abriu espaço para que a situação seja debatida pelo colegiado. 

Julio César dos Santos, Diretor Geral do Campus Alta floresta, posicionou-se contrariamente a 

proposição, que será melhor discutida na próxima reunião. 

 

José Bispo expressou que uma das prioridades no ano é a reserva de recursos para participação dos 

alunos nos jogos. 

Ele frisou que não deve ser realizado remanejamento da fonte 100 para 112, e que, conforme decreto 

presidencial, deve ser feito racionamento de energia e telefonia. 

 

JIFs – ETAPA CENTRO-OESTE E ETAPA LOCAL 

AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, parabenizou inicialmente toda a equipe do Campus Avançado 

Tangará da Serra pelo empenho na organização dos Jogos, etapa local. 

Em seguida, ficou definido o período de 12 e 16 de setembro para a realização dos jogos da etapa 

centro-oeste, conforme solicitação dos pró-reitores de extensão dos outros institutos. Deliberou-se 

também pela não designação da figura de um campus sede, sendo o evento realizado em Cuiabá, com 

a organização do Campus Cuiabá, Campus Várzea Grande, Campus São Vicente e Campus Bela Vista.  

Levi Pires solicitou o apoio de todos os gestores no que se refere à cessão de profissionais de 

enfermagem, cerimonial, comunicação e logística. 

 

Gilcélio Peres, Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra, comunicou que ontem foi 

realizado congresso técnico, e o vídeo da reunião já foi publicizado com os diretores gerais. 

O diretor disse que em função da dificuldade de acerto de aditivo na licitação de arbitragem, foram feitas 

pequenas mudanças no regulamento, como a redução do tempo das partidas. Outra modificação diz 

respeito às premiações, que agora acontecerão no mesmo local, visando maior público e 

confraternização, bem como economicidade de material. 

O diretor geral comunicou também que haverá alojamento e alimentação aos motoristas, desde que 

reservados com a devida antecedência. 

As informações gerais do evento estarão contidas no aplicativo.   

 

Posteriormente, Levi Pires, juntamente ao Diretor de Extensão, Elson Santana, apresentou as seguintes 

informações: 

- Foi encaminhada minuta de edital de fluxo contínuo aos campi, na qual cada unidade poderá elaborar 

e lançar edital próprio. O edital visa à formalização das ações de extensão. 

- Sobre o edital tradicional de extensão, a pró-reitoria aguarda resposta da procuradoria sobre questão 

referente à concessão de bolsa a técnicos administrativos. O edital contemplará linha temática de 

estudo de línguas, em conjunto com a DSRI. 
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- As Pró-Reitorias de Extensão e Ensino estão promovendo consulta pública sobre o Regulamento dos 

Cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC do IFMT. O formulário pode ser acessado através do 

site institucional. 

- Será defendida no Fórum de Extensão a criação de projeto voltado aos institutos federais. 

 

Levi e Elson reforçaram a necessidade de se registrar os projetos de extensão. 

 

IV WORKIK - 2016 

 

Sônia Regina, Diretora Sistêmica de Relações Internacionais, discorreu sobre o panorama da 

organização do IV WorkIF, que acontecerá entre os dias 9 e 11 de agosto, no Centro de Eventos 

Pantanal, em Cuiabá. 

Inicialmente ela informou que duas portarias foram emitidas, uma referente à instauração de comissão 

geral e outra de comissão central. 

Na sequência expôs vídeo de apresentação do evento, e ainda toda a estrutura do ambiente, como 

móbile e entrada, pavilhão, stands e adesivagem padrão. Ela listou também as sugestões de 

palestrantes. 

A diretora informou que a estimativa é de que 10 embaixadas participem do evento. Haverá ainda 

reunião com multinacional para discutir parceria; patrocínios também estão sendo buscados.  

Foram expostos ainda o folder do evento, cartaz e materiais que serão distribuídos aos participantes. 

Sônia Regina informou que estão sendo realizadas parcerias para divulgação do evento, no intuito de 

contar com a participação do público externo. Nesse sentido, os membros da comissão propuseram a 

criação de vídeo institucional e solicitaram à equipe dos campi o envio de imagens/filmagens da 

unidade.  

Acerca da apresentação dos trabalhos na feira tecnológica, Wander Miguel informou que como não 

houve o evento no ano anterior, a verba que havia sido devolvida será retomada para subsidiar os 

projetos. Outros pontos estão sendo discutidos e serão definidos nos próximos dias. 

 

FÓRUM 'POLÍTICA SOBRE DROGAS' – DIÁLOGO E AÇÕES / PLANO ESTADUAL DE 

ASSESSORAMENTO SOBRE DROGAS – AÇÕES 2016 

 

A pedagoga Luciana Klamt apresentou inicialmente os números obtidos através da pesquisa qualitativa 

realizada pela comissão responsável pela sistematização do plano estratégico de ações de 

permanência e êxito dos estudantes. Ao total, foram 6.205 respostas, com participação de todos os 

campi, o que o grupo considera uma boa amostragem. Ela informou que o plano será finalizado e 

encaminhado para apreciação do Consup. Caso aprovado, será remetido, com instruções, à comissão 

dos campi, para que cada unidade construa um plano próprio. 

Em seguida, Luciana Klamt discorreu sobre o Fórum de Política sobre Drogas, o qual o IFMT foi 

convidado, e que ocorreu de 11 a 13 de maio, sendo realizado pela Superintendência de Drogas da 

Secretária de Justiça de MT. 

A pedagoga salientou que o fórum teve como foco a prevenção, sendo discutidos ao longo do evento os 

principais problemas e desafios da ação da prevenir, como a desarticulação de políticas, exclusão social 

e ações voluntaristas pontuais e de baixa eficácia. 

Luciana destacou que foi lançado no fórum o Plano Estadual de Assessoramento em Políticas sobre 
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Drogas – Ações 2016, que fixa em um primeiro momento diretrizes para o enfrentamento às drogas em 

17 municípios do Estado, incluindo Cuiabá e a região metropolitana. O documento propõe a aplicação 

de políticas públicas de combate, com foco no ser humano, e não na droga.  

A pedagoga apresentou os principais programas de prevenção que estão sendo desenvolvidos em todo 

o país, e salientou que um dos pontos mais assinalados no evento foi o de que a prevenção também é 

trabalho da instituição de ensino.  

Nelson Suzuki, Diretor Geral do Campus Cuiabá, relatou que o campus tem enfrentado muitos 

transtornos com isso, e buscado alternativas para combater o problema, como parceria com a polícia 

civil.  

Carlos Câmara, Diretor Geral do Campus Sorriso, disse que foi estabelecida parceria com a polícia 

militar, alcançando resultados satisfatórios no combate à comercialização e uso dos entorpecentes. 

João Vicente, Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, propôs que a instituição reflita a 

criação de um programa próprio, e indicou a participação efetiva de Jair Cestari, ex-professor do IFMT, 

comprometido com o tema há muitos anos. 

Ante o exposto, Luciana Klamt disse que o ponto continuará sendo discutido, e as novidades sobre o 

tema serão apresentadas nas próximas reuniões. 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTES, SOB A ÓTICA DA PORTARIA DA 

SETEC/MEC Nº 17, DE 11/05/2016 

 

Levi Pires, Membro da Comissão de Reformulação e Ajuste do Regulamento das Atividades Docentes 

no IFMT - RAD, informou que após as discussões realizadas e proposições de alterações 

encaminhadas, foi emitida a Portaria SETEC/MEC Nº 17, de 11/05/2016, que estabelece as diretrizes 

gerais acerca de atividades docentes.  

Dessa forma, ele informou que o regulamento será reestruturado de modo a atender às diretrizes da 

portaria, e posteriormente a proposta será encaminhada à equipe dos campi para que sejam realizadas 

as discussões pertinentes em conformidade com a portaria. 

Levi Pires apresentou a comissão, enfatizando que houve modificações em sua composição, e expôs o 

cronograma dos trabalhos.  

Submetido à votação, o calendário das atividades da comissão foi aprovado, com os seguintes 

procedimentos: 

03/06 – reunião da comissão para alterações  

07 a 21/06 – análise dos campi 

22/06 – prazo limite para devolução da proposta à comissão 

24 a 29/06 – reuniões da comissão para sistematização 

30/06 – envio do RAD ao Consup 

Na sequência, Levi Pires discorreu brevemente os principais pontos trazidos pela portaria, conceituação 

de atividades docentes,  tempo de hora/aula, relação do número de alunos por professor, entre outros. 

Ele frisou a importância de os campi se atentarem às diretrizes da portaria no momento de análise e 

contribuição. 

 

 

DIRETORIA SISTÊMICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
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Sônia Regina, Diretora Sistêmica de Relações Internacionais, informou inicialmente que foi realizada 

pesquisa de avaliação de desempenho da DSRI, em que aproximadamente 400 respostas foram 

obtidas. Na sexta-feira haverá reunião com toda a equipe da diretoria para discutir os resultados.  

A diretora recordou que a DSRI completou neste mês 1 ano de existência, indicando o empenho da 

equipe dos campi para avançar na área de relações internacionais. A diretora expôs em seguida o 

panorama da DSRI apontando as principais atividades concretizadas ao longo desse período, como 

constantes reuniões com servidores, embaixadas, representantes dos centros de idiomas, a realização 

do I Fórum de Relações Internacionais, em 2015, o acompanhamento de alunos em intercâmbio, curso 

de língua portuguesa para estrangeiros, entre outras. 

Sônia comunicou que serão aplicadas 1.400 provas de Toeic para alunos do 1º a 3º ano. Nesse sentido, 

ela destacou que os treinamentos realizados até o momento foram extremamente proveitosos. Ela 

informou ainda que o IFMT está credenciado para que seus estudantes e servidores possam se 

inscrever no My English Online – MEO, o curso de inglês online e gratuito do Programa Inglês sem 

Fronteiras. 

Conforme a diretora, outra grande notícia é a chamada específica para pré-seleção de estudantes do 

IFMT, visando participação na chamada pública do Programa de Bolsas de Estudo Canadá/Brasil, 

lançada no dia 24/05, e que abre oportunidade de 16 meses de intercâmbio em instituições canadenses, 

no período de setembro de 2016 a dezembro de 2017. Ao total, serão ofertadas 10 bolsas exclusivas 

para estudantes de cursos superiores de tecnologia da Rede Federal. 

Ela reiterou ainda que será lançado edital em parceria com a Proex para o desenvolvimento de projeto 

de internacionalização, com oferta de bolsa custeada por essa pró-reitoria, por um período de 6 meses, 

com possibilidade de prorrogação por igual período. 

Sônia Regina disse que todas as informações atualizadas acerca da DSRI podem ser encontradas na 

página da diretoria, no site institucional, ou ainda nas redes sociais. 

  

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO - SEI 

 

Francivaldo Brito, Arquivista do IFMT, discorreu sobre o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, 

desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que se trata de um sistema de gestão de 

processos e documentos eletrônicos. Ele destacou que o sistema tem como característica essencial a 

libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e o 

compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real.  

Em seguida, o arquivista apontou algumas das principais vantagens de utilização do sistema, como 

gratuidade e sustentabilidade, economicidade de recursos materiais e de pessoal, liberdade em relação 

ao papel, trâmite instantâneo, acesso simultâneo por diversos usuários (internos ou externos), 

processamento aberto em múltiplos órgãos.  

Apresentando o sistema, Francivaldo destacou sua interface intuitiva e amigável e as inovadoras 

práticas de trabalho. 

João Vicente, Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, sublinhou a importância da 

utilização dessa plataforma, que trará muitos ganhos para a instituição. 

O presidente relembrou que há portaria determinando a utilização do sistema, de modo a evitar a 

utilização de papel, com estabelecimento de prazo a ser cumprido. 

Francivaldo Brito informou que a equipe de tecnologia da informação já foi contatada para tratar do 

assunto, e que haverá oficinas para a utilização do sistema, com expectativa de que a plataforma seja 

implantada no início do próximo ano. 
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ALINHAMENTO COM O REITOR E DIRETORES GERAIS DOS CAMPI  

 

CGU – Os servidores de áreas estratégicas do IFMT participarão nos dias 01 a 02 de junho, no auditório 

da reitoria, do curso de Gestão de Riscos na Administração Pública, ministrado por instrutores da 

Controladoria Geral da União (CGU), o analista de Finanças e Controle, Kleberson Souza e o analista 

de sistemas e servidor do IFMT cedido para a CGU, Fabiano Pontes Pereira Silva. A ideia é que o 

mesmo trabalho seja realizado posteriormente junto aos campi. 

 

CONIF – A diretoria do Conif conseguiu, no início desta tarde, estabelecer contato com o novo secretário 

da educação, que se comprometeu a manter diálogo com o conselho. O secretário será nomeado na 

próxima semana, havendo portanto muitos imprevistos quanto aos encaminhamentos da educação no 

país. 

 

Dimorvan Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, informou sua saída da comissão 

responsável pela elaboração do Regulamento Eleitoral para escolha do Reitor e Diretor Geral de 

Campus, designada pelo Consup, por meio da Resolução nº 048/2016. 

 

João Vicente, Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, agradeceu à equipe da Proad e 

à Diretora Geral do Campus Avançado Diamantino, Maria Auxiliadora, pela visita ao campus e 

contribuição. Ressaltando a importância do trabalho em rede, ele disse que é fundamental que esse 

trabalho seja feito por todas as pró-reitorias.  

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

 

PAUTA 
 

01/06/2016 

Realização do Curso Gestão de Riscos, ministrado pela Controladoria Geral da União em MT – 

CGU/MT, no Auditório da Reitoria do IFMT, das 08 às 12 horas. 

 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

JOSÉ BISPO BARBOSA 
Presidente 

 

FÁTIMA ELIZABETE MATIAS 
Pró-Reitora Substituta de Desenvolvimento Inst. 

 

LEVI PIRES DE ANDRADE 
Pró-Reitor de Extensão 
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MARILANE ALVES COSTA 
Pró-Reitora Substituta de Ensino 

 

VANDERVÂNIO OSNI DOS SANTOS 
Pró-Reitor Substituto de Administração 

 

WANDER MIGUEL DE BARROS 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 

ALEX SANDRO SIQUEIRA DA SILVA 

Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira 
Oeste 

 

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 

 

GILCÉLIO LUIZ PERES 
Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra 

 

GILMA SILVA CHITARRA 
Diretora Geral do Campus Avançado Sinop 

 

JOÃO GERMANO ROSINKE 
Diretor Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte 

 

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 

 

JULIO CÉSAR DOS SANTOS 
Diretor Geral do Campus Alta Floresta 

 

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA 
Diretora Geral do Campus Avançado Diamantino 

 

MILSON EVALDO SERAFIM 
Diretor Geral do Campus Cáceres – Professor 

Olegário Baldo 

 

NELSON ITO SUZUKI 
Diretor Geral do Campus Cuiabá 

 

NOEMI DOS REIS CORREA 
Diretora Geral Substituta do Campus Juína 

 

OSMAR ANTÔNIO MAGNABOSCO 
Diretor Geral do Campus Rondonópolis 

 

RAFAEL DE ARAÚJO LIRA 
Diretor Geral do Campus Confresa 

 

SANDRA MARIA DE LIMA 
Diretora Geral do Campus Várzea Grande 

 

SUZANA APARECIDA DA SILVA 
Diretora Geral do Campus Bela Vista 

 

 
ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 

 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 
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Redator da Ata 

 

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

 

 


