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PAUTA 
 

26/04/2016 
 
 

ABERTURA - ATA – INFORMES DO PRESIDENTE DO CODIR 

 

A Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Glaucia Barros, deu início à reunião desejando boas-

vindas a todos os presentes.  

A ata da última reunião deste colegiado, realizada em 15 de março de 2016, foi aprovada e assinada. 

Foi assinada ainda a ata da reunião realizada em 24 de fevereiro de 2016. 

 

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

- Recordou que a base orçamentária de 2017 é composta pelo número de alunos matriculados no 

segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016. Nesse sentido, solicitou que os gestores 

averiguem a possibilidade de antecipação do início das aulas, com registro correto das informações 

no Sistec. 

- Foi publicada no dia 18 de abril Portaria Ministerial que explicita um modelo de campus, com 

previsão de número de docentes e limite de professores substitutos (20%). No momento não há como 

atender ao documento, tendo em vista que não há código de vagas. 

- Caso não haja progresso na arrecadação do país, há a possibilidade de que em novembro acabe o 

recurso financeiro. 

- O Ministério da Educação está trabalhando em um novo Termo de Acordo de Metas - TAM para os 

Ifs. O Conif está se organizando para elaborar contraproposta e discutir o termo em plenário. Uma das 

proposições é a redução da proporção aluno/professor, que atualmente é de 20 para 1. 

- O instituto recebeu 2 (dois) auditores do Tribunal de Contas da União - TCU. Inicialmente foi feita 

uma série de questionamentos, cujas respostas já estão sendo providenciadas. 
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- A previsão é de que haja corte de 20% de diárias e passagens em relação ao executado no ano 

passado. 

- O IV WorkIF será realizado no período de 09 a 13 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em 

Cuiabá. 

- Está sendo providenciada a instalação dos equipamentos necessários para que todos os campi 

participem de reuniões através de videoconferência.  

- Os agendamentos com o reitor devem ser feitos com antecedência. 

- O presidente solicitou aos pró-reitores que todas as convocações aos servidores dos campi sejam 

remetidas também ao diretor geral para ciência.  

 

Dimorvan Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, relatou problemas de sinal de 

telefonia e internet no campus. 

 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

Glaucia Barros, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, expôs as informações a seguir: 

- O prazo para resposta ao memorando referente ao realinhamento do PDI será prorrogado até o dia 

06 de maio. Os campi avançados participarão dessa ação do plano em outro momento. 

- As reuniões para revisão do regimento geral estão acontecendo frequentemente. O documento será 

apresentado amanhã ao reitor, e provavelmente no mês de maio o novo regimento será remetido aos 

campi, com calendário de discussão. 

- Parabenizou todos os campi pelas inúmeras e diversificadas atividades que estão sendo 

desenvolvidas na área de ensino, pesquisa e extensão. 

  
 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) 

Wander Miguel, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, discorreu acerca dos seguintes informes: 

- A Capes aprovou ontem novo Programa de Mestrado Institucional em Educação, que envolve 

docentes de vários campi. O programa será executado nos mesmos moldes do Mestrado em 

Alimentos. As aulas provavelmente serão desenvolvidas nos campi Cuiabá e Bela Vista, devendo ser 

iniciadas em agosto. 

- Estão abertos os Editais 033/2016, para seleção de Projetos de Pesquisa e bolsas de Iniciação 

Científica, e o Edital 034/2016, para apoio à publicação de artigos científicos. Ambos os editais, bem 

como outras informações, podem ser encontradas no site institucional, na página da Propes. 

- O pró-reitor solicitou apoio dos diretores gerais para participação no Projeto Células 

Empreendedoras, organizado pela Seciteci, e que visa transformar a pesquisa em modelo de 
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negócios. Os coordenadores de pesquisa dos campi já tem sido contatados para discussão. 

-  2016 tem sido um ano de bom relacionamento com a Fapemat, o que contribuiu para a aprovação 

de 90 bolsas de iniciação científica, 7 bolsas para o Programa de Mestrado em Alimentos e 4 projetos 

de eventos. 

- O comitê de ética em pesquisa está funcionando desde março. O pró-reitor solicitou que seja 

reforçada nos campi a autonomia do comitê. Provavelmente a partir do próximo mês o portal 

institucional já poderá receber os trabalhos para análise. 

- Acerca do Edital PIBIC/Ensino Médio, ele informou que os dados para a elaboração do edital estão 

sendo coletados, e que a partir deste ano cada campus terá autonomia para gerir as bolsas do 

programa. 

 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

Bruno Coutinho, Coordenador Geral do Pronatec, representando Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, 

apresentou estas informações: 

- Foi realizado, no período de 5 a 7 de abril, o Fórum de Dirigentes de Extensão do IFMT e o Curso de 

Elaboração de Projetos de Extensão. Os principais temas discutidos foram: os editais de extensão 

(neste ano serão três), JIFs – etapa local e regional, regulamentos em desenvolvimento, egressos, 

planejamento 2016 da PROEX e campi, apresentação da ações extensionistas nos campi e 

incubadora de empresas Ativa. 

- Em relação ao Pronatec, o coordenador disse que as solicitações já foram encaminhadas ao FNDE, 

que está neste momento alinhando o prazo de vigência dos cursos já iniciados para a realização do 

repasse financeiro a esses cursos. 

 
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, expôs as seguintes informações: 

- A resposta ao memorando referente ao mapeamento dos cursos técnicos, enviado pela diretoria de 

ensino médio, deve ser encaminhada até o dia 29 de abril. 

- No período de 23 a 25 de maio será realizado o I Seminário das Licenciaturas do IFMT, no Núcleo 

de Jaciara. Concomitante ao evento, acontecerá também o III Seminário Integrador do PIBID e III 

Seminário de Licenciaturas de Ciência da Natureza. As inscrições podem ser feitas, via internet, até o 

dia 20 de maio (http://www.ifmtsvc.edu.br/seminario/inscricao.php). O pró-reitor enfatizou a 

importância da representação de todos os campi, essencialmente daqueles que ofertam cursos de 

licenciatura. 

 

Dimorvan Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, expressou que os docentes do 

http://www.ifmtsvc.edu.br/seminario/inscricao.php
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campus têm demonstrado insatisfação em relação ao período de férias docentes constado no 

calendário acadêmico de referência, e dessa forma, solicitou que seja discutida a possibilidade de 

flexibilização. 

O presidente disse que será averiguada essa possibilidade, mas que a unicidade institucional deve 

ser preservada. Ele reiterou que a situação é complicada, sendo um ônus da greve. Em seguida, que 

os gestores se posicionassem sobre o . 

José Luiz, Diretor Geral do Campus São Vicente, falou que a flexibilização de alguns dias é viável, na 

medida em que as especificidades de cada unidade devem ser consideradas. 

Julio Cesar, Diretor Geral do Campus Alta Floresta, e João Vicente, Diretor Geral do Campus 

Avançado Lucas do Rio Verde, posicionaram-se favoravelmente à realização de pequenos ajustes no 

calendário. 

Ante o exposto, o presidente submeteu à votação a proposta de alteração do início do período de 

férias coletivas dos docentes, de 23 para 26 de dezembro, sendo esta aprovada. Será ma portaria 

será expedida. 

 
Questionado sobre os procedimentos para a realização da Hora do Enem, programa do MEC de 

preparação para o Enem, o presidente informou que o instituto disponibilizará os laboratórios 

necessários para execução do simulado, que ficarão sob supervisão de um servidor técnico indicado. 

 
Deiver Alessandro, Diretor Geral Substituto do Campus Bela Vista, questionou sobre a situação de 

usufruto de férias pelos professores afastados para capacitação. O presidente disse que o docente 

tem direito de usufruto de férias referente ao período de afastamento, cabendo a avaliação de cada 

caso juntamente à coordenação de gestão de pessoas. 

 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 

 

Vandervânio Osni, Diretor de Planejamento, recordou que foram encaminhadas para conferência e-

mail com informações referentes à extração de dados do Sistec, informações estas importantes para 

composição da PLOA 2017. 

Ele ressaltou a importância de atualização adequada do Simec, visto que muitas irregularidades estão 

sendo identificadas no lançamento dos dados. 

Uma reunião via webconferência com o intuito de revisar o manual de fiscalização de contrato está 

sendo realizada neste momento.  

Aconteceu ontem, também por webconferência, reunião com os representantes do Departamento de 
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Administração e Planejamento – DAP, com participação de grande parte dos campi, essencialmente 

de servidores da área de compras e licitação. Ao longo da reunião, tratou-se de compras 

compartilhadas, licitações, metas físicas, plano de capacitação, assistência ao educando, análise dos 

restos a pagar e obras. 

Sobre o planejamento e execução orçamentária, o diretor disse que este ano o instituto conta com um 

orçamento bastante reduzido, em relação aos exercícios anteriores, mas ressaltou que é importante 

que este seja bem executado.  

Demonstrando a planilha orçamentária, ele informou que foi disponibilizado aproximadamente 78% do 

orçamento de custeio, com liberação de cerca de 36% de investimento aos campi. Vandervânio Osni 

frisou que há em torno de 22 milhões de reais para serem executados, bem como grande quantidade 

de recurso a ser empenhado, o que configura uma situação preocupante. Ele acrescentou que há um 

alto valor de custeio parado na ponta. Os remanejamentos entre os campi poderão ser realizados, 

com comunicação à reitoria 

José Bispo Barbosa solicitou que seja realizada a execução do orçamento e o empenho máximo de 

recursos; ele salientou que não seja feito pré-empenho.  

O presidente informou ainda que será estipulado limite de investimento, principalmente aos novos 

campi.  

A planilha apresentada pelo diretor de planejamento está disponível no google drive. 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Elias Junior, Presidente da Comissão Própria de Avaliação - CPA, informou inicialmente que duas 

reuniões foram realizadas. A primeira, para formação da comissão, eleição dos membros da comissão 

central, e a segunda, para treinamento aos membros. Os diretores gerais ficarão cientes de todas as 

convocações da CPA. Elias comunicou ainda que está sendo trabalhada a possibilidade de realização 

de reuniões por webconferência. O regulamento da comissão foi atualizado; o calendário de reuniões 

já está elaborado e será entregue à Prodin. 

O regulamento da comissão foi atualizado. 

Elias Junior expressou que a CPA está à disposição para prestar informações e colaboração. 

O presidente ressaltou a importância da comissão e solicitou apoio dos diretores para que o trabalho 

da comissão seja bem realizado.  

 

JOGOS DO IFMT 
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Gilcélio Peres, Diretor Geral do Campus Avançado Tangará da Serra, informou que o site do evento 

foi desenvolvido, e que nele será possível realizar inscrições, verificar o mapa da cidade, locais de 

competições etc. Será disponibilizado ainda no site, para download, o aplicativo do evento.  

O diretor comunicou que foi enviado à equipe dos campi documento referente à alimentação e 

hospedagem, de forma detalhada. Ele ressaltou que é importante que as reservas sejam feitas 

antecipadamente. 

Gilcélio Peres solicitou colaboração dos campi no que concerne à concessão de enfermeiros e 

jornalistas. 

O congresso técnico se reunirá nos próximos dias para definir questões práticas, como inscrições, 

regras, entre outras coisas.  

O diretor geral disse que o valor do auxílio estudantil será discutido e definido. 

 

PROCEDIMENTOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS E OUTROS 

INFORMES 

 

Fernanda Christina, Diretora Sistêmica de Gestão Pessoas, expressou que é necessário otimizar os 

processos para contratação de professores substitutos, na medida em que têm sido encontradas 

dificuldades quando da solicitação. Dessa forma, a diretora apresentou a proposta para ser debatida. 

A diretora informou que a proposição é de que o pedido para afastamento seja feito com 60 (sessenta) 

dias de antecedência do início do afastamento, para que haja tempo hábil para deferimento do pedido 

e realização do processo seletivo, e reabertura do processo, caso necessário, de modo que os campi 

não sejam prejudicados. Os setores responsáveis por todo o processo serão alinhados para que a 

solicitação seja encaminhada diretamente ao gabinete do reitor, para acelerar a tramitação. Fernanda 

salientou que determinadas situações devem ser analisadas para abertura do processo de 

afastamento, como os encargos didáticos do docente e redistribuição autorizada pelo campus. 

Em relação ao processo seletivo, a diretora falou que uma das propostas é de que os temas da prova 

de desempenho didático a serem sorteados estejam explicitados no edital. 

Outra propositura é de que a solicitação de prorrogação de contrato seja feita com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. Ela complementou que o contrato não pode ser prorrogado com o retorno 

do docente efetivo. 

A diretora expôs o formulário de requerimento do professor substituto, elucidando cada ponto. 

O presidente deste colegiado propôs que seja explicitado no RASAC que o professor só poderá se 

afastar quando houver professor substituto aprovado. 

Fernanda Christina disse que é preciso se atentar ao contrato dos estagiários; ela disse que a 

responsabilidade pelas irregularidades será do contratante. 
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Sobre os laudos ambientais, a diretora informou que tem existido problemas com a empresa, que não 

tem executado as ações conforme estabelece o contrato. A engenheira de segurança do trabalho já 

está se deslocando aos campi para acompanhamento do trabalho da empresa, e penalização, caso 

necessário. 

  

COMISSÃO DE AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES NO IFMT 

 

As pedagogas Luciana Klamt e Nair Mendes apresentaram o panorama dos trabalhos da comissão 

responsável pela sistematização do plano estratégico de ações de permanência. 

Entre as ações desenvolvidas pela comissão, estão o levantamento quantitativo, o levantamento 

qualitativo, realização de videoconferência e coleta de dados. 

Elas comunicaram que no dia 12/04 foi realizada videoconferência, em que se discutiu os prazos para 

execução das atividades, bem como os procedimentos para coleta e análise de dados.  

Os dados do levantamento quantitativo, que contempla informações da taxa de retenção e evasão, 

conforme o sistec, foram encaminhados aos campi em 14/04.  

Para o levantamento qualitativo, está disponível no site institucional um formulário eletrônico para 

coleta de informações. Até o momento foram coletadas mais de 1.500 respostas, que contribuíram 

para apontar a dificuldade na formação escolar, desmotivação e problemas de transporte como os 

principais fatores que levam à evasão e à retenção escolar. 

João Vicente, Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, discorreu sobre o atual modelo 

de ensino científico e tecnológico ofertado no instituto, que em seu ponto de vista não é atrativo, 

ocasionando a falta de motivação dos alunos. 

Luciana Klamt e Nair Mendes informaram que entre as próximas ações a serem desenvolvidas está a 

reanálise dos dados e estudo sobre esses fatores. 

Após a apreciação do plano estratégico do IFMT pelo conselho superior, o documento será 

encaminhado aos campi, que deverão elaborar um plano estratégico próprio, com objetivos e metas 

pautados na oferta da unidade. O prazo de elaboração, bem como outros detalhes, serão tratados 

juntamente às comissões locais. 

As pedagogas agradeceram a comissão e equipe dos campi pelo empenho.  

 

PROPOSTA DE REVISTA PRÁTICA DOCENTE – CAMPUS CONFRESA 

 

Rafael Lira, Diretor Geral do Campus Confresa, apresentou a proposta de elaboração de revista com 

linha específica de publicação na área de ensino, que tem o intuito de dar visibilidade à produção 
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nessa área. Rafael informou que o projeto lhe foi apresentado no ano passado, por um grupo de 

docentes do campus. 

O diretor comunicou que a revista terá periodicidade semestral, e abrangerá artigos científicos e 

relatos de experiência, no eixo de educação, na área de ensino de ciências, ciências da natureza, 

linguagem e matemática. 

O diretor discorreu em seguida sobre a justificativa, os objetivos específicos e a estrutura editorial do 

projeto, que será composta por equipe técnica, formada por pedagogos, técnico em assuntos 

educacionais, profissionais da língua portuguesa, inglesa, entre outros, de todo o instituto. 

Os documentos, como as normas para publicação, já estão construídos e serão compartilhados com 

os gestores. O intuito neste momento é consolidar o projeto para vinculação aos índices de indexação 

de periódicos que são cobrados pela Capes. 

Na sequência Rafael Lira expôs vídeo institucional demonstrando as atividades que estão sendo 

desenvolvidas no Campus Confresa, e que retratam o crescimento da unidade ao longo dos anos. 

Os diretores gerais expressaram a importância do projeto para o IFMT e se colocaram à disposição 

para colaborar com o desenvolvimento do projeto. José Bispo Barbosa disse que a administração 

também se posiciona à disposição para contribuir com a execução das ações necessárias. 

Rafael Lira disponibilizou o contato dos organizadores do projeto no campus para mais informações.  

 

 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DA ASCOM/IFMT 

 

 

Antes de dissertar acerca do Plano de Comunicação da Assessoria de Comunicação do IFMT, o 

Jornalista Osvaldo Sato, acompanhado de Helton Bastos, Programador Visual, e Natália Ormond, 

Relações Públicas, informou que ocorrerá, nos dias 04 e 05 de maio, o IV Encontro de 

Comunicadores do IFMT, no Campus Bela Vista. Nesta edição serão iniciadas as tratativas para 

criação de uma política de comunicação do IFMT, prevista no PDI. 

Em seguida, o jornalista contextualizou a comunicação pública, discorrendo sobre seus fundamentos 

básicos, sua missão no âmbito institucional, seus valores e sua visão estratégica. Osvaldo Sato 

mencionou também as atribuições da assessoria de comunicação e apresentou toda a equipe do 

setor lotada na reitoria. 

Expondo o Plano de Comunicação 2016, Osvaldo destacou as principais ações estratégicas contidas 

no documento, entre elas: tornar o site referência, criação de política de comunicação institucional no 

IFMT, criação de TV Web, produção de jornal trimestral, criação de mural eletrônico, criação de 
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campanha para o Workif e Jogos, criação de identidade visual e criação do setor de cerimonial. 

Questionado sobre a possibilidade de criação de modelo institucional para elaboração de vídeos, o 

jornalista falou que é fundamental que os responsáveis pela produção do material atendam aos 

princípios da administração pública, e complementou que por questões de legalidade não é possível 

contratar empresa para elaboração de vídeos institucionais.  

O presidente salientou que a direção geral do campus deve ser responsável pelos materiais 

veiculados no campus, sendo necessária averiguação prévia do material antes da publicização. Ele 

disse ainda que, dentro da legalidade, é possível veiculação em outdoor no campus. 

Foi discutida ainda a necessidade de intensificação da marca institucional, a regulamentação de e-

mail institucional, e a administração de contas do instituto em redes sociais. 

Osvaldo Sato informou que o plano de comunicação da assessoria de comunicação já foi 

encaminhado aos diretores gerais para análise mais detalhada.  

ALINHAMENTO COM O REITOR E DIRETORES GERAIS DOS CAMPI 

 

Foi refletida pelos diretores gerais juntamente ao reitor a importância de se discutir futuramente o 

atual regulamento de remoção interna, bem como de se debater sobre a implantação de políticas de 

permanência do servidor na unidade, no intuito de que a instituição seja protegida. 

No que tange à liberação de código de vagas, o presidente informou que há 150 códigos de vagas 

deferidas, mas que estas não interessam ao IFMT. Ele disse que há dificuldades nesse sentido, em 

função do atual cenário do país. 

O presidente acrescentou que está sendo trabalhada neste momento a reposição dos códigos vagos. 

 

 

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

 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

JOSÉ BISPO BARBOSA 
Presidente 

 

BRUNO DE AMORIM COUTINHO 
Pró-Reitor Substituto de Extensão 

 

GHILSON RAMALHO CORREA 
Pró-Reitor de Ensino 

 

GLAUCIA MARA DE BARROS 
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional 

 

VANDERVÂNIO OSNI DOS SANTOS 
Pró-Reitor Substituto de Administração 

 

WANDER MIGUEL DE BARROS 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
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ALEX SANDRO SIQUEIRA DA SILVA 

Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda – Fronteira 
Oeste 

 

CARLOS ANDRÉ O. CÂMARA 
Diretor Geral do Campus Sorriso 

 

DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA 
Diretor Geral Substituto do Campus Bela Vista 

 

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM 
Diretor Geral do Campus Primavera do Leste 

 

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 

 

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 

 

OSMAR ANTÔNIO MAGNABOSCO 
Diretor Geral do Campus Rondonópolis 

 

RAFAEL DE ARAÚJO LIRA 
Diretor Geral do Campus Confresa 

 

SAMILA DALVA DE JESUS  
Diretora Geral Substituta do Campus Campo Novo 

do Parecis 

 

SANDRA MARIA DE LIMA 
Diretora Geral do Campus Várzea Grande 

 

 
ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 

 

 
NOMES 

 
ASSINATURAS 

EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA 
Redator da Ata 

 

NÁDIA LOUISE D. S. FREITAS 
Assessora da Reitoria – Secretária do 

CODIR/IFMT 
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