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SECRETARIA DO CODIR/IFMT 

Nádia Louise Freitas  Assessora da Reitoria 
 

PAUTA 
 

24/03/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 
 

O mediador, Willian de Paula, deu início à reunião desejando boas-vindas a todos os presentes, 

especialmente a João Vicente e Gilma Chitarra, representantes dos Campi Avançados de Lucas do Rio 

Verde e Sinop, respectivamente. 

A ata da última reunião, realizada em 24 e 25 de fevereiro, foi aprovada. 
 

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

A expectativa orçamentária para o ano de 2015 não é boa, na medida em que haverá significativos 

cortes. Nesse contexto, entre reestruturação e expansão, será dada especial atenção à expansão, com o 

intuito de iniciar o funcionamento dos campi avançados de Diamantino, Lucas do Rio Verde e Sinop, que 

necessitam de alunos para composição do orçamento. 

O Forplan, realizado em Cuiabá, de 11 a 13 de março, atendeu às expectativas dos participantes, sendo 

considerado um evento extremamente proveitoso, com o início do planejamento orçamentário de 2016. A 

próxima reunião acontecerá no mês de julho. 

Em relação ao Pronatec, há dificuldades em sua execução, visto que o governo está repassando 60% do 

financeiro, o que caracteriza, consequentemente, considerável deficit. O presidente ressaltou que é 

também fundamental para o bom funcionamento do programa que os gestores cumpram as 

responsabilidades, principalmente no que concerne à prestação de informações nos prazos 

determinados. 

O Ministério Público Federal cobrou da reitoria normativas para penalização de servidores da área 

administrativa do instituto com relação a retorno de repostas à auditoria interna.  

A perspectiva de paralisação nos campi tem causado transtornos no que diz respeito à programação de 

implantação do sistema acadêmico. 
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O presidente disse que não é possível a liberação de nova FCC na mesma modalidade de curso. 

A autorização para servidor dirigir não deve se tornar uma prática da instituição, necessitando, então, de 

limitação.  

 
APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO/APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
Willian de Paula, Diretor Executivo do IFMT, discorreu brevemente sobre os pontos de pauta desta 

reunião, enfatizando a importância da inserção de cada um deles para reflexão neste encontro. 

O mediador explicitou posteriormente o trabalho da Diretoria Executiva, desenvolvido na reitoria do IFMT, 

diretamente com o reitor, com olhar voltado para os campi. Willian informou que na semana passada 

esteve presente em reunião do Conif, realizada no dia 18 de março, no Instituto Federal Fluminense, em 

Campos dos Goytacazes-RJ, e que sua participação, como representante do IFMT, foi extremamente 

importante, na medida em que, entre outras coisas, foi propiciado o conhecimento do que está sendo 

discutido nas Instituições da Rede Federal em contexto nacional. Outras demandas de trabalho da 

diretoria executiva referem-se ao aceleramento de processos, das respostas, dos comandos de sistema 

etc. 

Em seguida, Willian de Paula e o servidor Ewerton Viegas trataram sobre a implementação da Ouvidoria 

no IFMT, através do sistema denominado e-OUV, desenvolvido pela CGU, e aderido pelo instituto. 

Na sequência, foram apresentadas, de forma sucinta, informações gerais e a plataforma do sistema e-

OUV. Conforme Willian e Ewerton, com base em feedbacks dos órgãos que já o aderiram, a implantação 

do e-OUV tem proporcionado de forma acelerada e efetiva o contato entre comunidade externa 

(comunidade em geral, usuários dos serviços) e órgão. No momento, o sistema está sendo 

experimentado para adaptação de sua plataforma. 
 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, apresentou os informes abaixo: 

Foi submetido o projeto do edital Mais Cultura nas Universidades MEC/MinC. O trabalho foi bem 

elaborado e há boa expectativa em relação ao resultado final, que será divulgado em maio. 

Sobre os JIFMT 2015, expressou que é fundamental reforçar a interação entre educação física, DAP e 

Diretor Geral. A preocupação maior é quanto à readequação do valor de assistência estudantil, conforme 

as necessidades de hospedagem e alimentação. 

Serão recebidas até a próxima reunião do Codir as inscrições para sediar os jogos estaduais do próximo 

ano. A escolha do campus sede será decidida em reunião deste colégio de diretores. 

A Proex está aguardando o envio de resumos expandidos e material fotográfico dos projetos de 
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extensão.  

As ações do Pronatec, conforme o sistema do programa, encontram-se em status de suspensão. Há, 

certamente, no momento o aguardo de definições orçamentárias. 

O pró-reitor enfatizou que é necessário o preenchimento do questionário sobre alunos egressos, 

disponibilizado no site do instituto. Ele disse que a ausência de levantamento acarretou em cobrança dos 

órgãos de controle. 

A regulamentação de concessão e pagamento de bolsas, em tramitação no Consup, está sendo 

readequada e será reencaminhada a esse conselho para apreciação. 

 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Gláucia de Barros, Pró-Reitora de Administração, expôs as informações a seguir: 

É preciso dar baixa no SCDP 2014. 

Estão sendo criado indicadores. As pró-reitorias estão reunidas, e será feita consulta aos campi. 

É necessário atualizar o Spiunet. A pró-reitora solicitou que a equipe dos campi procure o setor de 

engenharia. O instituto está sendo cobrado pela CGU quanto a essa situação. 

A licitação dos laudos ambientais está em andamento. 

É preciso identificar os carros oficiais. 

Foram discutidos Bolsa Formação e Pronatec durante reunião do Forplan, e notou-se que há problemas 

de gestão interna. Decidiu-se pela formulação de questionário, que será encaminhado aos pró-reitores, 

com intuito de padronizar ações. Haverá reunião em âmbito nacional para discutir a nova administração 

do Pronatec, na medida em que os problemas com a execução do programa são recorrentes em 

instituições de todo o país. 

 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Erineudo de Lima Canuto, Diretor de Políticas, Projetos e Articulação, apresentou os informes abaixo: 

O curso de qualificação de fiscais de contrato, realizado de 18 a 20 de março, contou com a participação 

de 27 servidores dos campi do IFMT. Além de palestrantes externos, estavam presentes também o 

auditor-chefe do IFMT, Edson Nobre; a Procuradora Federal no IFMT, Ana Maria Vasconcelos; a 

professora Sônia Guimarães (Prodin); e os pró-reitores de administração e de desenvolvimento 

institucional, Gláucia Mara de Barros e Degmar dos Anjos. Outra turma poderá ser constituída, após 

estudo da demanda que for apresentada. 

Ainda esta semana será feito contato com os gestores para dialogar sobre a organização do processo 

eleitoral da CPPD e a reconstituição das CPAs. 

 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
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Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, expôs estas informações: 

O pró-reitor esclareceu que a Portaria nº 15, de 3 de fevereiro de 2015, do Ministério do Planejamento, 

determina que o ponto facultativo referente ao dia do servidor público será concedido em 30 de outubro, 

portanto o calendário de referência será atualizado. Dessa forma, os campi devem readequar os seus 

calendários, conforme publicação da Proen. 

Os alunos do programa Profuncionário já estão matriculados no sistema de gestão acadêmica. Solicitou 

que seja feita a conferência documental das pastas desses alunos para que não sejam emitidos 

certificados irregulares. 

Alguns campi não estão cumprindo em seus calendários a previsão de 200 dias letivos. Esses 

calendários necessitam, então, de correção. 

Ghilson Ramalho expressou que é necessário atentar às respostas que serão encaminhadas à CGU a 

respeito das notas de auditoria. Deve haver detalhamento das informações. 

Está sendo iniciado o 2º ciclo de implantação da solução de gestão acadêmica. Foi averiguado confronto 

da capacitação para a implantação do sistema com a realização de eventos nos campi, como a semana 

pedagógica. Os gestores devem ficar atentos para que não ocorra essa situação. 

É preciso definir no sistema os responsáveis nos campi pela atualização de dados no Sistec. 

 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

Xisto Rodrigues, Diretor de Pós-Graduação, exprimiu as informações abaixo: 

Foi aprovado Minter em Educação com a Universidade Federal de Goiás, com a oferta de 20 vagas. Foi 

aprovado, pela Capes, Minter em Informática, com a Universidade Federal Fluminense, com 30 vagas 

disponíveis. O processo de seleção de ambos ocorrerá este semestre. 

A Universidade Federal da Bahia disponibilizará 15 vagas para Mestrado Profissional em Administração 

para o início do ano de 2016. 

Será montado programa próprio do IFMT de mestrado profissional. O grupo responsável pela elaboração 

desse programa é o mesmo que está trabalhando convênio com a Unic para realização de mestrado em 

Educação no ano que vem.  

Conforme novo regulamento do Rasac, cabe à política de gestão de cada campus a priorização das 

áreas de atuação para capacitações. 

O regulamento de incentivo a atividades de pós-graduação será apreciado na próxima reunião do 

conselho superior. O regulamento de concessão de bolsas de pesquisa está sendo reorganizado. 

O presidente disse que indeferimentos de interessados ao afastamento para capacitação não serão 

apreciados no conselho superior. 

Em seguida, o servidor Diego Escobar apresentou a metodologia de controle e registro de servidores 

afastados para capacitação. Ele expôs planilha com o nome dos servidores que estão atualmente 
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afastados e de servidores que retornaram. Ademir Conte, Diretor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, 

disse que essa ação representa uma grande melhoria institucional, na medida em que propicia, entre 

outras coisas, maior transparência. Serão enviados constantemente e-mails aos campi para que estes 

contribuam com a atualização dos nomes. Mais informações encontram-se disponíveis na página da 

Propes, no site institucional. 

Ademir Conte apresentou alguns informes:  

Inicialmente, disse que foi finalizado documento com a classificação dos projetos do Edital nº 006, da IV 

Feira IFMT de Inovação Tecnológica. Foram submetidos 93 projetos, recorde de participação. O 

documento será publicado esta semana.  

Discutiu-se na Pró-Reitoria a necessidade de ao menos uma reunião presencial por ano com os 

dirigentes de pesquisa. A próxima reunião presencial acontecerá nos dias 16 e 17 abril.  

Outro ponto importante observado pela Propes diz respeito á necessidade de presença de um 

responsável no campus para tratar de questões referentes à pós-graduação.  

A maioria dos campi encaminharam sugestões sobre a composição dos comitês de ética. A próxima ação 

é enviar aos diretores gerais o regulamento com a respectiva portaria de nomeação dos membros da 

comissão. 

Está sendo trabalhada a regulamentação de grupos de pesquisa. 

 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

Fabrício Geraldo, membro da comissão responsável pela elaboração do relatório de gestão 2014, disse 

que o relatório está concluído, e recordou que será apreciado na próxima semana, em reunião do 

Consup.  

Em seguida, ele elencou alguns pontos no documento que devem ser objetos de atuação dos diretores e 

reitoria este ano. Um dos pontos diz respeito à baixa execução da ação 20RG (expansão). Outro tópico é 

referente à significativa redução do número de matrículas. Fabrício destacou também que houve 

pendências em relação à atualização de bens imóveis, e ainda chamou atenção para a necessidade de 

os campi terem um plano de logística sustentável. 

Gláucia de Barros agradeceu o empenho de todos os gestores no envio das informações de consumo de 

água e energia no prazo solicitado. 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Gláucia de Barros ressaltou as dificuldades financeiras e orçamentárias previstas para o ano de 2015 e 

discorreu sobre o repasse de recursos de um campus para outro, que será feito em caso de 
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necessidade. 

A pró-reitora de administração mostrou preocupação quanto à execução, que não foi realizada conforme 

o esperado, o que impacta, inclusive, no orçamento do ministério da educação. Ela pediu que os 

responsáveis nos campi procedam as liquidações até o dia 23. Os restos a pagar devem ser eliminados, 

para que não haja bloqueio de repasse. Gláucia recomendou aos gestores a leitura minuciosa dos 

decretos nº 8.407 e nº 4.812. A ideia é executar o orçamento, trabalhar todo o recurso disponibilizado, 

bem como as licitações, até junho. 

Estão sendo adquiridos os cartões para compra de passagens nacionais. As orientações para que sejam 

tomadas as providências já foram enviadas aos gestores. Haverá necessidade de licitação com empresa 

para passagens terrestres e internacionais. 

A esplanada sustentável avaliará o quantitativo e o qualitativo dos gastos. Deverão ser implementadas 

políticas de diminuição de consumo de energia e água na instituição. Já estão sendo desenvolvidos 

projetos que visam ao consumo. 

Gláucia expressou que é necessário atualizar o Simec. 

Júlio César, Diretor Geral do Campus Alta Floresta, expôs preocupação com diárias e passagens para os 

campi novos, e sugeriu que estes sejam equipados com aparelhos de videoconferência para que não 

haja deslocamentos desnecessários, promovendo, dessa forma, economia. Gláucia de Barros disse que 

uma das propostas na nova licitação de telefonia foi para que sejam contemplados no contrato os 

serviços de videoconferência. O presidente complementou dizendo que há a perspectiva de 

contingenciamento no orçamento para diárias e passagens. 

Josdyr Vilhagra e Carlos Câmara expressaram que o sistema VoIP pode ser uma boa estratégia em 

telefonia, pois propicia qualidade com maior economia. A pró-reitora explicou que está sendo estudada a 

possibilidade de implantação desse sistema de forma gradativa, e que para isso, há a necessidade, 

inicialmente, de diminuir os gastos. 

Dimorvan Brescancim questionou se há previsão para o recebimento do financeiro do Pronatec deste 

ano. Gláucia de Barros informou que o financeiro não foi recebido, porque, conforme o secretário do 

mec, a arrecadação está sendo muito baixa. Dessa forma, será necessário fazer uma avaliação para 

saber de quanto em quanto tempo haverá o repasse.  

O presidente disse que os gestores deverão priorizar o pagamento de fontes de despesas, conforme a 

necessidade de cada campus. 

 

 
IV WORKIF 

 
Willian de Paula, Sônia Regina e Dálete Cristiane discorreram sobre a organização do IV Workshop de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFMT, que acontecerá de 04 a 06 de novembro. 
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Inicialmente, Sônia apresentou os membros da comissão de organização, e disse que o processo de 

organização já foi iniciado, encontrando-se em fase adiantada. Ela apresentou os avanços na 

organização do evento deste ano em relação aos anos anteriores, entre eles a comercialização de 

stands. 

Em seguida, foi apresentado o planejamento estratégico, com a missão, valores e metas prioritárias. 

Sônia Regina expressou que alguns pontos já foram definidos, como a opção pela não realização de 

eventos dentro do workshop, diferentemente de como ocorreu no ano passado, em função do desgaste 

proporcionado. 

Willian de Paula disse que é fundamental que os diretores divulguem as informações do evento nos 

campi.  
 

 
REMOÇÃO INTERNA/CONCURSO PÚBLICO/FUNÇÕES GRATIFICADAS NOS CAMPI NOVOS 

 

Fábio Luis, Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis, relatou que a grande quantidade de 

servidores contemplados em processos de remoção interna e a falta de concursos têm causado impactos 

negativos na execução dos trabalhos no campus. Suzana Silva, Diretora Geral do Campus Bela Vista, 

disse que o campus tem recebido, por meio de decisão judicial, profissionais com perfil não solicitado 

para a área, e questionou a tramitação de provimento. Carlos Câmara, Diretor Geral do Campus Sorriso, 

também discorreu que o campus tem recebido profissionais não habilitados para lecionar em 

determinadas disciplinas, o que causará desgaste, entre outras coisas, em avaliações institucionais. 

O presidente esclareceu que não se exige documentos do candidato antes da posse, podendo qualquer 

candidato se inscrever para qualquer concurso. Disse que a determinação legal deve ser cumprida. 

Sobre funções, recordou que cada campus tem 1 CD-2, 2 CD-4, 4 FG-1 e 8 FG-2. Os campi em início de 

funcionamento e avançados apresentam distribuição distinta. Ele enfatizou que não tem funções para 

todos os campi.  

Em relação à remoção, José Bispo disse que isso representa uma situação complexa e contínua, na 

medida em que não é de controle do diretor a opção de o servidor participar de processo de remoção. 

Ele recordou que está claro nos editais que o servidor só sairá do campus quando for nomeado outro 

servidor, e atentou para o risco de se abrir exceções nesse caso. 

Em seguida, questionado sobre códigos de vagas do MEC, o presidente falou que há falta de códigos de 

vagas, e que só se pode realizar concurso público e nomeação em concurso vigente com códigos de 

vagas liberados. O instituto está com aproximadamente 200 códigos de vagas para técnicos 

administrativos, porém estes não são de interesse da instituição, o que inviabilizou até este momento a 

realização de concurso público. 
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Carlos Rafael, Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres, expressou que é fundamental que seja feita 

análise minuciosa do perfil das vagas a serem ofertadas, pois uma vaga mal selecionada gera um grande 

problema na gestão do campus. 

Os diretores dialogaram e refletiram sobre os impactos negativos causados ao instituto quando há 

professores sem titulação de mestrado e doutorado ministrando aulas em cursos superiores, 

essencialmente no que concerne à avaliação do curso. O presidente disse que essa situação não será 

resolvida em curto prazo, mas ressaltou que o IFMT avançou muito nos últimos anos no que diz respeito 

à quantidade de docentes mestres e doutores, e ressaltou que se deve continuar trabalhando e 

investindo para promover de forma ainda mais satisfatória pós-graduação aos professores. 

José Bispo Barbosa falou que será dialogada com a comissão elaboradora do concurso a possibilidade 

de formulação de prova direcionada para selecionar de maneira mais efetiva o profissional conforme 

perfil desejado. 
 

 
ESTACIONAMENTO 

 
JIFMT 2015 – O presidente disse que o orçamento será liberado. Ele atentou para a importância de 

definir de forma criteriosa os participantes dos jogos e para a possibilidade de estabelecer limitadores, de 

forma a propiciar equilíbrio no número de membros das delegações, conforme as condições de cada 

campus. 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão e Alex Sandro, Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda, 

informaram que foi levantada durante o congresso técnico, realizado nos dias 19 e 20 de março, a 

possibilidade de participação de equipes municipais nos jogos, como forma de, entre outras coisas, 

propiciar maior conexão entre comunidade e instituto. Alex disse que o modo dessa participação foi 

discutido no congresso, mas a reflexão não foi esgotada, e, portanto, a proposta foi trazida para debate 

neste colégio de dirigentes. 

Carlos Câmara, Gilcélio Peres, Júlio César, Carlos Rafael e José Luiz expressaram que é importante a 

integração entre instituto e comunidade local, mas que a participação oficial das equipes do município 

nas modalidades, compondo as chaves, descaracterizaria a natureza do evento. O presidente reforçou 

esse posicionamento, e disse que deve ser refletida em próxima reunião do congresso técnico outras 

possibilidades de participação.  

As proposições feitas nesta reunião serão repassadas aos professores e comissões locais que 

participaram do congresso para novas reflexões. 

 
Circular / Proen – Ghilson Ramalho recordou que foi enviado pela Proen circular solicitando informações 
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dos campi à CGU sobre regulamentação de distribuição de atividades docentes, como forma de 

proporcionar transparência.  

O pró-reitor de ensino explicou que foi requerido detalhamento de quatro itens: parâmetros utilizados 

para embasar distribuição de carga horária docente; sistemática e fluxograma estabelecidos para seleção 

de professores; sistemática e fluxograma de acompanhamento, controle e cumprimento da carga horária 

docente; e sistemática do IFMT para acompanhamento, controle e cumprimento da carga horária das 

atividades de apoio e manutenção ao ensino pelos docentes. Em seguida, ele citou os campi que 

enviaram as respostas, ressaltando que apenas 6 enviaram as informações. O prazo para 

encaminhamento foi prorrogado até a próxima semana. 
 

Paralisação / Jornada de 30 horas – José Bispo Barbosa disse que houve paralisação na reitoria, e nos 

campi Cuiabá, Bela Vista e Campo Novo do Parecis. É um movimento realizado pelo sindicato, em 

âmbito nacional. Ele disse que deixou claro aos servidores que o trabalho será pautado pela legalidade, 

e que a jornada com carga horária semanal de 30 horas implica em grandes mudanças em todos os 

campi e reitoria.  

Uma comissão com 3 representantes da reitoria e 6 do sindicato está trabalhando em um documento de 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos do IFMT. O documento será 

assinado, e não há necessidade de apreciação no conselho superior. Ele acrescentou que haverá ,em 

seguida, avaliação dos ambientes laborais para averiguar os setores em que poderá haver flexibilização. 
 

Ponto eletrônico – A situação de implantação do ponto eletrônico está melhor encaminhada, tendo em 

vista que Procuradoria Geral da República está remetendo a todos os institutos os detalhes do processo 

de implementação.  

A Advocacia-Geral da União elaborou um parecer isentando os professores da utilização de ponto 

eletrônico. Para registro de assiduidade e pontualidade docente, a CGU realizará o acompanhamento do 

PTD. José Bispo enfatizou, então, a importância de supervisionar a entrega do documento pelos 

professores. 
 

Autorização para servidor dirigir – O presidente disse que a autorização para servidor dirigir deve ser 

concedida excepcionalmente, não transformando a situação numa prática. No mês de abril será 

elaborado documento que trata de autorização para servidor dirigir, com orientação para os campi, de 

acordo com análise caso a caso, da quantidade de pessoas que poderão ser autorizadas a transportar os 

veículos. 
 

Os pontos de discussão que não foram esgotados nesta reunião serão encaminhados para os diretores 
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para que estes possam dar contribuições, que serão retomadas como tópico de pauta na próxima 

reunião. 
  

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

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

JOSÉ BISPO BARBOSA 
Presidente 

 

ERINEUDO LIMA CANUTO 
Pró-Reitor Substituto de Desenvolvimento Institucional 

 

GHILSON RAMALHO CORRÊA 
Pró-Reitor de Ensino 

 

GLAUCIA MARA DE BARROS 
Pró-Reitora de Administração 

 

LEVI PIRES DE ANDRADE 
Pró-Reitor de Extensão 

 

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 

 

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 

 

FABIO 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 de Sinop 

 

IVO DA SILVA 
Diretor Geral do Campus Avançado de Diamantino 

 

JOÃO VICENTE NETO 
Diretor Geral do Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 

 

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 

 

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA 
Diretora Geral do Campus Confresa 
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NELSON YOSHIO ITO SUZUKI  
Diretor Geral do Campus Cuiabá 

 

RENAN POLIZEI 
Diretor Geral Substituto do Campus Várzea Grande 

 

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

 

NÁDIA LOUISE DIAS DE SOUSA FREITAS 
Assessora da Reitoria – Secretária do CODIR/IFMT 
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