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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: 
17/06/2015 – Das 08h00min às 18h00min 

Local: 
Reitoria - Auditório 

 
 

PRESENÇAS 
PRESIDENTE 

José Bispo Barbosa Reitor do IFMT  
 
 

PRÓ-REITORES 
Elson Santana de Almeida Pró-Reitor Substituto de Extensão 
Erineudo de Lima Canuto Pró-Reitor Substituto de Desenvolvimento Institucional 
Ghilson Ramalho Correa Pró-Reitor de Ensino 
Glaucia Mara de Barros Pró-Reitora de Administração 
Xisto Rodrigues de Souza Pró-Reitor Substituto de Pesquisa e Inovação 

  
DIRETORES GERAIS DE CAMPUS 

Adriano Breunig Diretor Geral Substituto do Campus Cuiabá 
Alexandre Fagundes Cesário Diretor Geral Substituto do Campus Avançado Lucas do R. Verde 
Carlos André Câmara Diretor Geral do Campus Sorriso 
Carlos Rafael Dias Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres 
Dimorvan Alencar Brescancim Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 
Fabiane de Mesquita Batista Diretora Geral Substituta do Campus Rondonópolis 
Fábio Luis Bezerra  Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis 
Geraldo Aparecido Polegatti Diretor Geral do Campus Juína  
Gilcélio Luiz Peres Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra 
Gilma Silva Chitarra Diretora Geral do Campus Avançado Sinop 
Ivo da Silva Diretor Geral do Campus Avançado Diamantino 
Josdyr Vilhagra Diretor Geral do Campus Barra do Garças 
José Luiz de Siqueira Diretor Geral do Campus São Vicente 
Júlio César dos Santos  Diretor Geral do Campus Alta Floresta 
Maria Auxiliadora Almeida Diretora Geral do Campus Confresa 
Sandra Maria de Lima Diretora Geral do Campus Várzea Grande 
Suzana Aparecida da Silva Diretora Geral do Campus Cuiabá-Bela Vista 
Vanderluce Machado Diretora Geral Substituta do Campus Pontes e Lacerda 
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ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 

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

Willian Silva de Paula Mediador 
 

PAUTA 
 

17/06/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

A ata da última reunião, realizada em 21 de maio, foi aprovada. 
 

INFORMES DA PRESIDÊNCIA 
 
O presidente deste colégio de dirigentes, José Bispo Barbosa, deu os seguintes informes: 
 
- As contas do IFMT referentes ao exercício de 2013 foram aprovadas com ressalvas. Entre as restrições 

estão a regularização da carga horária de trabalho de servidores da reitoria e a relação número de alunos / 

professor, que, de acordo com termo de acordo de metas do MEC, deve ser de 20 alunos por professor; 

alguns campi do IFMT ainda não atingiram esse percentual. Os questionamentos do TCU devem ser 

respondidos dentro dos prazos determinados. 

- Devem ser fortalecidos ainda outros pontos no instituto, como a intensificação no combate à evasão, maior 

colaboração no levantamento para elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade. 

- O orçamento da União foi sancionado pela presidência da república, o qual se definiu um 

contingenciamento de 10% de todo o custeio (5 milhões de reais) e 46% dos recursos de investimento (23 

milhões de reais) da instituição. É possível que o orçamento de 2013 seja retroagido, ou seja, não haverá 

reajustes no orçamento. O financeiro é também um ponto crítico. 

- Há a necessidade de monitoramento de empenhos para que não haja perda de recursos. 

- Uma portaria ministerial solicita que todas as instituições renegociem contratos de terceirização, e que faça 

racionamento de gastos. 

- Durante o período de 30 de junho a 3 de julho, o IFMT passará por recredenciamento do PDI 2014-2018 

(Plano de Desenvolvimento Institucional); o Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva receberá a equipe de 

avaliadores. 

- Estão sendo instaurados processos administrativos disciplinares referentes a pendências anteriores a 2009 
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(obras). A CGU aguarda respostas. 

- Os procuradores dos institutos de educação estão pedindo exoneração por força de realinhamento salarial. 

- Os acordos que serão feitos durante reunião do Coplan, que será realizada nesta sexta-feira, deverão ser 

cumpridos. 

- Todos os campi receberão professores necessários no próximo concurso para o desenvolvimento das 

atividades, que será realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás. O IFMT está se 

organizando para realizar, de forma independente, concurso no final do ano. 

- Questões acerca de PTDs, dependência e outros serão discutidos no encontro com os diretores  e chefes 

de departamento de ensino, a ser realizado nesta semana. 

- O presidente e os diretores gerais parabenizaram os diretores gerais recém-eleitos nos campi de Barra do 

Garças (Josdyr Vilhagra), Juína (Geraldo Polegatti) e Confresa (Rafael Lira). 

- Será deflagrado na próxima semana processo eleitoral para a escolha de Diretor Geral do Campus 

Cáceres.  
INFORMES DOS PRÓ-REITORES 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, apresentou os seguintes informes: 

- A equipe organizadora do Seminário de Licenciatura está aguardando o posicionamento da Capes para 

sinalizar a data do evento. 

- O servidor Daniel Dunck, um dos responsáveis pela implantação e gestão do sistema acadêmico, foi 

removido para o Campus Rondonópolis. Os classificados no concurso já estão sendo chamados para ocupar 

a vaga. 

- O pró-reitor apresentou a programação do encontro com os diretores de ensino. 

- Os campi que promoverão abertura de vagas em 2016 devem ficar atentos aos prazos de encaminhamento 

dos PPCs à Proen para análise. 

- A Proen já retomou as visitas aos campi para discutir e avaliar as condições e adequações necessárias para 

regularização das situações no sistema acadêmico. Há preocupação quanto aos campi cujo sistema 

necessita de migração. 

- Haverá representação do IFMT no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. 

- Será lançado na próxima semana edital de bolsa permanência para atender alunos quilombolas, indígenas 

e aqueles que permaneçam na instituição por mais de seis horas da graduação. 
 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Erineudo Canuto, Diretor de Políticas, Projetos e Articulação, expôs os informes que se seguem: 

- A síntese do PDI 2014-2018 foi finalizada. A cartilha foi entregue aos diretores gerais durante a reunião. 

- Solicitou-se a realização de curso para os membros da CPA, visando melhoria no desenvolvimento das 
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ações da comissão. O processo de contratação está bem avançado, e o início do curso está, inicialmente, 

previsto para o mês de julho. 

- Devem ser discutidas as atribuições da CPA e CPPD, essencialmente no que concerne à avaliação 

docente. 

- Será expedida portaria, de âmbito institucional, acerca de questões disciplinares, para posterior 

regulamentação regimental dos campi. 

- Os regimentos internos dos campi estão sob análise para parecer final. 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Elson Santana, Diretor de Extensão, apresentou os informes abaixo: 

- O I Fórum Presencial de Coordenadores de Extensão, realizado em 26 e 27 de maio, foi considerado 

extremamente proveitoso. Discutiu-se no evento PDI, editais de extensão, NAPNE etc. Durante o evento 

foram constatados e debatidos alguns dos gargalos da extensão no âmbito do Ifmt, como a grande 

rotatividade dos diretores de extensão, a necessidade de estruturação do setor e de integração entre 

extensão e o setor de estágio, entre outros. Enfatizou-se ainda que é fundamental o acompanhamento dos 

PPCs pelo coordenador de extensão. 

- A reitoria tem feito um grande investimento no edital de extensão 2015. 

Acerca do Pronatec, Dimorvan Brescancim relatou que o Campus Primavera do Leste está enfrentado 

problemas de ordem legal e operacional, na medida em que o campus está desde o início do ano executando 

o programa sem cobertura de empenho e pagamento. Em função do grande risco de evasão, o diretor tomou 

a decisão de não paralisar o programa, mas aguarda de forma emergencial um encaminhamento. 

José Bispo Barbosa disse que há inconsistências e indecisões por parte de MEC em relação não apenas ao 

Pronatec, mas também a outros programas. Ele recomendou que não seja iniciado curso sem orçamento, 

sendo essa ação respaldada em lei; enfatizou ainda que há documentos que comprovam as solicitações 

orçamentárias não atendidas pelo MEC/FNDE.  

Carlos Câmara, Diretor Geral do Campus Sorriso, frisou que o repasse dos recursos aos campi deve ser feita 

de forma justa, considerando efetivamente os dados inseridos nas planilhas encaminhadas. 

O presidente deste Codir disse que foram feitos vários cortes nos valores indicados nas planilhas. Em 

seguida, ele recebeu informação de que foi aprovada, em nível de Setec, a liberação dos recursos 

orçamentários. 

 
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Sônia Guimarães, Diretora de Relações Internacionais, informou que as reuniões da comissão do WorkIF têm 

acontecido semanalmente, inclusive, no Centro de Eventos Pantanal. O professor Marcelo Velasco, do 
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Campus Bela Vista, fará parte da comissão. Os palestrantes indicados pelas pró-reitorias estão sendo 

contatados. Os diretores gerais já devem solicitar especificidades dos stands, caso seja necessário. O layout 

será encaminhado nas próximas semanas, bem como a programação de chamadas de trabalhos. 

A diretora comunicou que o I Fórum de Relações Internacionais será realizado na Federação das Indústrias.  

O objetivo do evento é, essencialmente, debater sobre o papel da diretoria no âmbito do IFMT. O fórum, que 

será transmitido simultaneamente,  contará com a presença de embaixadas e de assessores de relações 

internacionais considerados expoentes no país. Sônia Regina frisou a importância da participação de, ao 

menos, um representante de cada campus no evento.  
 
 

NIT – NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 
Valquíria Ribeiro, Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica, discorreu inicialmente sobre a 

importância do NIT no âmbito do IFMT, expondo a finalidade, o organograma, a missão, a visão, os valores e 

as metas prioritárias do núcleo. 

A coordenadora recordou que o NIT foi reestabelecido em 2014, realizando nesse mesmo ano importantes 

ações, como minicurso canvas; participação no Universo IF; curso de redação de patentes; WorkIF, entre 

outros. 

Valquíria expôs, em seguida, as ações do NIT planejadas para o ano de 2015, entre elas, a atuação direta no 

Fortec, reedição do censo, e novo curso de redações de patentes (agosto). Ela enfatizou a importância de 

participação dos campi para o sucesso do núcleo de inovação tecnológica. 

Cristina Quintella, Presidente do Fortec, ressaltou que é fundamental que sejam providenciados indicadores 

de inovação para, entre coisas, aumentar o recebimento de recursos para pesquisa e inovação. 

 
RASAC 

 
Xisto Rodrigues, Diretor de Pós-Graduação, disse que o número de vagas foi reajustado, e encaminhado aos 

campi, considerando o retorno dos profissionais afastados até o período de abril. A tabela com o número de 

vagas de cada campus foi apresentada. 

 

Na sequência, Xisto frisou que a valorização aos profissionais que desenvolvem pesquisas é uma luta da 

Propes, e para isso foi criado o regulamento de produtividade de pesquisa e extensão. Outro regulamento 

finalizado é o de concessão de bolsas para capacitação. Os regulamentos já foram aprovados e os editais 

serão lançados. 

O diretor informou que a reitoria já tem definido o investimento a ser destinado nos dois regulamentos, e 

apresentou, em seguida, tabela com os recursos que serão disponibilizados.  
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Em relação ao regulamento de produtividade, serão 10 bolsas financiadas pela reitoria, sendo o valor da 

bolsa de 600 reais, mais taxa de bancada de 3 mil reais, e auxílio para publicação dos trabalhos de 3 mil 

reais. Caso o campus queira financiar um bolsista pesquisador com recurso próprio, o investimento será de 

pouco mais de 13 mil reais no período de 1 ano.  

Acerca do regulamento de bolsas para capacitação, o valor total que o campus destinará para cada bolsa, 

durante todo o programa, será de 27 mil reais reais para mestrado (18 meses) e 79 mil reais para doutorado 

(36 meses). 

Carlos Rafael, Diretor Substituto do Campus Cáceres, solicitou que o necessário para contrapartida dos 

campi já seja apresentado quando da elaboração do orçamento. O presidente recordou que foi aprovado, e 

consta no PDI, o valor de 3% do recurso a ser destinado para pesquisa e extensão. 

Julio Cesar, Diretor Geral do Campus Alta Floresta, disse que é necessário que os critérios de acesso às 

bolsas estejam claros no edital. 

As planilhas e outras informações serão encaminhadas aos diretores para que estes indiquem a quantidade 

de bolsistas que o campus deseja contemplar com os investimentos, bem como se tem intenção de iniciar o 

destinar o recurso este ano ou no próximo. 

 

 
PORTARIA Nº 1291 

PROAD / PROCURADORIA 
 

Gláucia Barros, Pró-Reitora de Administração, discorreu sobre as normativas que a Proad vem 

desenvolvendo, com orientação da Auditoria Interna e da Procuradoria Jurídica, desde o ano passado. Ela 

elucidou que o intuito é ter uma forma de cobrança das responsabilidades pelas ações tanto aos campi 

quanto à própria pró-reitoria. Gláucia explicou que a portaria finalizada recentemente, de nº 1291, delega 

competências aos Diretores Gerais, instituindo, inclusive, como responsabilidade destes, a realização de 

compras compartilhadas. (todas as normativas estão disponíveis da página da Proad, no site institucional) 

A pró-reitora disse posteriormente que alguns campi ainda não seguem o edital padrão da AGU. Dessa 

forma, Ana Vasconcelos, Procuradora-Chefe da PF-IFMT e Michelle Eiko, Assessora da Procuradoria,  

enfatizaram a importância da utilização dos modelos de editais e contratos da AGU, sendo tal uso condição 

obrigatória. Elas acrescentaram que os processos de registro de preço devem passar por análise jurídica, 

devendo, em seguida, o ordenador de despesa tomar ciência do parecer e apresentar justificativas e/ou 

informações complementares sobre as recomendações. 

Ana e Michelle falaram também sobre a representação da procuradoria no âmbito do IFMT e expuseram as 

competências desta, como responder mandados de segurança e analisar processos administrativos, e da 

procuradoria federal no estado de MT. Elas mostraram, na sequência, planilhas que apontam o aumento de 
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37% das ações jurídicas e decréscimo, até o momento, do número de processos de novas contratações em 

relação a 2014. A procuradora-chefe frisou que os contratos não estão sendo verificados satisfatoriamente.  

Por fim, elas comunicaram que, visando promover melhorias na gestão processual, foram lançadas duas 

notas técnicas (01 e 04/2015), com orientações aos gestores do IFMT; os documentos podem ser 

encontrados no site institucional, na seção da procuradoria jurídica. 
 

COOPERATIVA DE CRÉDITO – COOPERTEC 

 

A equipe da Cooperativa de Crédito – Coopertc apresentou informações gerais da cooperativo, inclusive as 

novidades, como a publicação do convênio Siape juntamente à cooperativa. O grupo expôs ainda as metas e 

planos da Coopertec, entre eles o estreitamento da relação com as entidades. Em seguida, discorreu sobre 

os serviços, consórcios, seguros, investimentos da cooperativa etc. 

 

 
IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL DO IFMT 

 
A equipe da DGTI e o jornalista do IFMT Osvaldo Sato discorreram sobre a implantação do novo portal do 

IFMT. Fabiano Pontes, Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação, agradeceu, inicialmente, a 

participação de todos os envolvidos no processo. Antes da exposição do portal, ele informou que foram 

estabelecidas comissões, que debateram e levantaram as demandas necessárias dos campi e reitoria para 

criação do novo portal.  

Na sequência, a equipe apresentou o portal e explicou, sucintamente, suas funcionalidades. Conforme eles, o 

site é responsivo, adequando-se ao formato dos mais variados dispositivos eletrônicos, além de ser de 

simples manuseio. 

Questionado sobre as melhorias de acesso à página de processo seletivo, Fabiano Pontes informou que as 

demandas já foram encaminhadas à empresa Qualidata e um novo layout está sendo trabalhado. 

O diretor ressaltou que para uma boa gestão da ferramenta, é necessário ênfase no treinamento das 

operacionalidades pelos administradores das informações no sistema. O treinamento ocorrerá no dia 06 de 

julho. 

A previsão é de que o novo portal seja colocado no ar, em substituição ao atual, no dia 28 de julho. 

 

 
JIFMT 

 
José Bispo Barbosa informou que há a possibilidade de realização dos jogos locais e regionais; entretanto, 

estes devem ocorrer com financiamento do instituto somente, na medida em que Mec e Setec não destinarão 
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recursos. Ele comunicou ainda que, a princípio, os jogos nacionais não devem ocorrer. 

O presidente deste colégio de dirigentes enfatizou a importância dos jogos e frisou que a decisão pela 

suspensão dos jogos em reunião anterior foi pertinente, visto que naquele momento refletiu-se sobre o 

funcionamento e desenvolvimento das atividades dos campi. 

José Bispo ressaltou que para que os jogos locais aconteçam é fundamental que seja feito um planejamento 

bem estruturado e compromissado. Quanto aos jogos regionais, haverá reunião com gestores de institutos de 

outras regiões para definir a realização/organização do evento. 

Vanderluce Machado, Chefe de Departamento de Ensino do Campus Pontes e Lacerda, sede dos jogos 

locais, apontou que deve ser refletida a possibilidade de ocorrência de greve antes da deliberação pela 

realização dos jogos. 

Em conformidade com o posicionamento de Vanderluce Machado, o presidente propôs que se aguarde a 

realização e as sinalizações das assembleias do Sinasefe, que acontecerão nas próximas semanas para 

deliberação sobre os jogos. José Bispo sugeriu ainda a realização de reunião do Codir no dia 02 de julho, isto 

é, imediatamente após a ocorrência das assembleias, para rediscutir e deliberar sobre o evento esportivo. As 

proposições foram aceitas pelos presentes na reunião. 
 
 

ESTACIONAMENTO 
 

Pronatec – É necessário no momento aguardar o direcionamento do Ministério da Educação; as pactuações 

não devem ser iniciadas antes do posicionamento. 
Evasão – O tema será discutido em reunião com os dirigentes de ensino. 
Laudos ambientais – O trabalho será alinhado com a DSGP. 
Empenhos – O assunto será debatido com os DAPs em reunião a ser realizada na sexta-feira. 
Professores substitutos – O tema já está sendo discutido e ordenado com a DSGP; a equipe dos campi 

será contatada para confirmação das informações necessárias para que sejam atendidas as demandas. 
Biblioteca (recredenciamento) – Profissionais dos campi Várzea Grande, Bela Vista e São Vicente 

contribuirão, por dois dias, nas atividades bibliotecárias no Campus Cuiabá que envolvem o 

recredenciamento do PDI. Será encaminhado documento aos campi para formalizar o processo. 
Avaliação docente – Serão discutidas especificidades das normativas da CPPD e NPPD de modo a evitar 

conflitos. 
Questões disciplinares – Baseando-se na organização didática, deverá ser elaborado documento normativo 

até a finalização dos regimentos dos campi.  
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REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM REITOR E DIRETORES GERAIS 

 

Willian de Paula, Diretor de Planejamento Executivo, informou primeiramente que as demandas levantadas 

pelos diretores gerais na última reunião para maior aprimoramento das ações da Proad foram apresentadas à 

equipe desta pró-reitoria, e que o feedback foi extremamente positivo. 

Inicialmente, nesta reunião, os diretores gerais refletiram e pontuaram questões acerca da Diretoria Sistêmica 

de Gestão de Pessoas. Entre os pontos apresentados pelos gestores, que em seus pontos de vista 

contribuirão para a melhoria das ações desta diretoria, está a necessidade de se elencar responsáveis no 

setor pela troca de informações de forma agilizada com os campi. Outra proposição é a necessidade de 

discutir meios de tornar mais eficiente o trabalho com perícias médicas, principalmente em relação aos 

profissionais dos campi do interior do estado. 

O presidente disse que a DSGP tem atualmente uma excessiva demanda de processos em andamento, 

essencialmente em função das solicitações de RSC. Em relação à perícia médica, ele falou que está sendo 

refletida a possibilidade de realização de perícia médica na reitoria, de forma conveniada ao INSS para 

realizar as perícias em cada unidade; no entanto, ele frisou que a situação ainda é complicada, pois esse 

órgão não tem, a princípio, interesse em realizar o trabalho nas localidades. 

Os diretores gerais propuseram ainda o desenvolvimento de diálogos entre DSGP e campi por meio de 

fóruns on-line, assim como algumas pró-reitorias já realizam; foi apontado como necessidade também a 

descentralização de determinadas atividades da DSGP aos campi.      

No que concerne a Pró-Reitoria de Ensino, os diretores elogiaram o avanço no trabalho com os PPCs. Nesse 

sentido, visando maior eficiência ainda, o presidente acrescentou que está sendo reformulado o documento 

que orienta a elaboração dos projetos. Ele indicou que nessas adequações seja estabelecido prazo para 

devolução dos projetos. Os diretores sugeriram ainda que os projetos sejam analisados de forma continuada, 

evitando interrupções constantes de diferentes analisadores. Refletiu-se ainda a possibilidade de realização 

de força-tarefa para aprimoramento do trabalho com os projetos, com o apoio de outros pedagogos. O 

presidente comunicou que esta última indicação já está sendo averiguada. 

Não apenas à Proen, mas também à Proad e Prodin, os diretores propuseram que seja elaborado manual de 

rotina para implementação dos novos campi, de forma a facilitar o trabalho de toda a equipe da unidade; eles 

acrescentaram que haja ainda responsabilidade solidária dos pró-reitores, essencialmente com os novos 

gestores. 
 

 
Antes do encerramento, a Diretora Geral do Campus Confresa, Maria Auxiliadora, agradeceu a colaboração 

de todos durante o período em que esteve na gestão, e enfatizou que foi uma experiência enriquecedora 
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poder contribuir com o desenvolvimento do campus.  

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

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

JOSÉ BISPO BARBOSA 
Presidente 

 

ELSON SANTANA DE ALMEIDA 
Pró-Reitor Substituto de Extensão 

 

ERINEUDO DE LIMA CANUTO 
Pró-Reitor Substituto de Desenvolvimento Institucional 

 

GHILSON RAMALHO CORRÊA 
Pró-Reitor de Ensino 

 

GLAUCIA MARA DE BARROS 
Pró-Reitora de Administração 

 

XISTO RODRIGUES DE SOUZA 
Pró-Reitor Substituto de Pesquisa e Inovação 

 

ADRIANO BREUNIG 
Diretor Geral Substituto do Campus Cuiabá 

 

ALEXANDRE FAGUNDES CESÁRIO 
Diretor Geral Substituto do Campus Avançado Lucas do 

Rio Verde 

 

CARLOS ANDRÉ CÂMARA 
Diretor Geral do Campus Sorriso 

 

CARLOS RAFAEL DIAS 
Diretor Geral Substituto do Campus Cáceres 

 

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM 
Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 

 

FABIANE DE MESQUITA BATISTA 
Diretora Geral Substituta do Campus Rondonópolis 

 

FÁBIO LUIS BEZERRA 
Diretor Geral do Campus Campo Novo do Parecis 

 

GERALDO APARECIDO POLEGATTI 
Diretor Geral do Campus Juína 

 

GILCÉLIO LUIZ PERES 
Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra 

 

GILMA SILVA CHITARRA 
Diretora Geral do Campus Avançado Sinop 

 

IVO DA SILVA 
Diretor Geral do Campus Avançado Diamantino 

 

JOSDYR VILHAGRA 
Diretor Geral do Campus Barra do Garças 

 

JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA 
Diretor Geral do Campus São Vicente 

 

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS 
Diretor Geral do Campus Alta Floresta 

 

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA 
Diretora Geral do Campus Confresa 

 

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

 

SANDRA MARIA DE LIMA  
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Diretora Geral do Campus Várzea Grande 
VANDERLUCE MACHADO 

Diretora Geral Substituta do Campus Pontes e Lacerda 
 

 
 

ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 
 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA 
Redator da Ata 

 

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

 

WILLIAN SILVA DE PAULA 
Mediador 
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