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PAUTA 
 

24/02/2016 
 

 
 

ABERTURA - ATA - INFORMES 

 

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

ata da última reunião deste colegiado, realizada em 15 de dezembro de 2015, foi aprovada. 

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

- A expectativa é de que 2016 seja um ano complicado do ponto de vista financeiro e orçamentário. A reitoria 

também enfrentará dificuldades; já foram perdidos dois milhões de reais de seu orçamento. O governo deve 

trabalhar até o meio do ano com liberação de 1/18 avos (a informação ainda não foi oficializada).  

- As dificuldades em relação à utilização do sistema acadêmico devem ser solucionadas, tendo em vista que 

o MEC utilizará o sistema como base para registro de informações dos alunos. É ainda fundamental que o 

Sistec seja atualizado, sobretudo os dados de infraestrutura, para captação de recursos. 

- Foi assinado esta semana convênio com o TRE para realização de programa denominado Mesários do 

Futuro. Os campi serão em breve contatados para tratar sobre o programa. 

 - Todos os campi devem se empenhar para participar efetivamente da campanha #ZikaZero, mobilizando 

comunidade interna e externa para participação em ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

- A reitoria tem se esforçado para racionalizar custeios, conforme determinação de decreto governamental; 

alguns contratos foram encerrados. A orientação é para que os campi realizem também ações de 

racionalização. Outra recomendação é de que as despesas sejam empenhadas mensalmente. 

- O Forplan já iniciou o planejamento das atividades neste ano, e está extraindo informações para 

composição da matriz orçamentária, que utilizará como base o número de alunos matriculados em 2015/2 e 

2016/1. O presidente orientou para que sejam implantados cursos FIC, principalmente pelos novos campi. 
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- João Germano Rosinke foi apresentado como Diretor Geral do Campus Avançado Guarantã do Norte. 

 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Glaucia Barros, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, discorreu sobre as informações abaixo: 

- Foi realizada reunião do Fórum de Desenvolvimento Institucional - FDI, em Brasília, em 16 e 17 fevereiro. 

No encontro, foi reforçada a necessidade de atualização de dados no Sistec, dados estes que serão 

cruzados, pelo MEC, com informações do sistema acadêmico. 

- Todos os campi estão sendo avaliados no que tange à racionalização de custos (água e energia). A pró-

reitora ressaltou que os Campi Juína e Campo Novo do Parecis adotaram boas práticas de controle de 

gastos e têm reduzido significativamente as despesas das unidades. 

- Seguindo o planejamento de palestras da Prodin, em parceria com as outras pró-reitorias, esta reunião 

contará com duas exposições; a primeira sobre aluno equivalente e a segunda sobre ferramenta de 

acompanhamento do PDI. 

- A eleição para a escolha de representantes do Consup ocorreu, no dia 23 de fevereiro, de forma tranquila. 

O resultado preliminar será publicado hoje, no período vespertino. 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

Xisto Rodrigues, Diretor de Pós-Graduação, representando Antonio Vilanova, Pró-Reitor de Pesquisa e 

Inovação, apresentou os informes abaixo: 

- Foi implantado o primeiro edital de afastamento após as mudanças em relação ao regulamento anterior. O 

resultado superou as expectativas, considerando as significativas alterações no regulamento. Estudos de 

reestruturação do documento já estão sendo realizados, e as sugestões serão remetidas aos campi, que 

poderão também contribuir apresentando propostas, dentro de um prazo a ser definido. Uma comissão 

central será nomeada para analisar as propostas das unidades. 

- Será solicitado auxílio dos campi na elaboração dos próximos editais da Propes. As propostas dos novos 

editais serão encaminhadas com antecedência à equipe dos campi, para que estas indiquem contribuições, 

pautando-se na legalidade e conveniência. 

Dimorvam Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, recomendou que sejam remetidas de 

forma mais efetiva as informações acerca das etapas do edital, essencialmente após a publicação do 

resultado final. 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Tulio Figueiredo, Pró-Reitor de Administração, expôs estas informações: 

-  Houve, na última semana, reunião do Fórum de Planejamento e Administração - Forplan, em Brasília, em 
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que se discutiu, entre outras coisas, a matriz orçamentária de 2017. Um sistema de composição da matriz 

está sendo elaborado, cuja base é o número de alunos. Em relação à matriz orçamentária de 2016, não há 

informações precisas.  

- 16% do valor de custeio já foi repassado às unidades. Não se sabe quando haverá novo repasse. 

- Houve eleição para a escolha de coordenadores do Forplan, na qual se decidiu pela manutenção da gestão. 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

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

- Foi publicado edital de bolsa permanência. Orientações específicas sobre o programa de permanência 

serão remetidas aos campi.  

- A pró-reitoria de ensino está aguardando o envio do calendário acadêmico – 2016 de alguns campi. 

- O IFMT foi representado em reunião do Fórum Nacional de Educação, cuja pauta principal foi a 

necessidade de preenchimento de dados no Sistec.  

- Após levantamento da situação de livro didático em todas as unidades, constatou-se que há problemas com 

dois campi (Avançados de Lucas do Rio Verde e Sinop), que não possuem ainda o código de identidade. Foi 

encaminhado ofício ao MEC para que o material desses campi seja considerado, tendo em vista que já há 

alunos nas unidades.  

- Está disponível no site institucional, página da Proen, o manual de utilização do sistema acadêmico. No site 

pode ser encontrado ainda o mapeamento de processos. 

- Boa parte dos campi não encaminharam (ou enviaram fora do prazo estipulado) as informações solicitadas 

pela Comissão de Elaboração do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos Estudantes. As informações 

são importantes para a composição dos diagnósticos e do plano estratégico. O prazo para a finalização do 

documento é até 29 de fevereiro.     

 

 

ALUNO EQUIVALENTE 

 

O convidado Weber Tavares, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Goiás – IFG, 

discorreu sobre Aluno Equivalente e Relação Aluno por Professor, cujas conceituações foram 

regulamentadas pela Portaria do MEC Nº 818/2015.  

Nesse contexto, o pró-reitor dialogou ainda sobre os conceitos de aluno ingressante, aluno matriculado e 

aluno retido, bem como expôs os fatores utilizados para fins de cálculo dos indicadores de gestão das 

instituições da rede federal, constantes na Portaria Setec Nº 25/2015. 

Weber Tavares apresentou, além disso, a fórmula utilizada para cálculo de aluno equivalente, exemplificando, 

em seguida, por meio de planilhas, as consequências dos baixos índices da relação entre aluno e professor 
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para a instituição. 

Todo o material utilizado pelo pró-reitor durante a apresentação será disponibilizado aos gestores. 

 
FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AFERIÇÃO DO PDI 

 

O convidado Mauro Borges, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro – IFTM, discorreu sobre o documento de referência está sendo desenvolvido por um dos grupos de 

trabalho do Fórum de Desenvolvimento Institucional, para acompanhamento, monitoramento e aferição das 

metas do PDI.  

O pró-reitor disse que o sistema está sendo construído com base em fundamentações teóricas conceituais. 

Mauro Borges apresentou em seguida a plataforma do sistema, que permite uma visão gerencial do 

andamento das metas elencadas no plano, e ressaltou que já está sendo refletida a implantação de 

otimizações no sistema. 

Mauro Borges comunicou que já foi iniciada conversa com o Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação 

do IFMT, Rodolfo Rossmann, para tratar da implantação da ferramenta no âmbito do instituto.   

O contato do pró-reitor foi repassado aos gestores para mais esclarecimentos sobre a ferramenta de 

acompanhamento do PDI.  

 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DOS CAMPI – 2016 E ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

PERMANENTE DE PROVIDÊNCIAS (PPP) DA AUDIN – 2016 

 

A Auditora Renata Bueno informou que será realizada este ano auditoria dos controles internos nos campi, 

concomitantemente à auditoria de conformidade, seguindo as rotas e calendário apresentados na última 

reunião deste colegiado. Os campi avançados também participarão desse processo, conforme solicitação do 

conselho superior. 

A auditoria dos controles internos foi feita na reitoria ao final do ano passado. Os relatórios estão publicados 

no site institucional, na página da AUDIN. 

Foram feitas readequações no Plano Permanente de Providências – PPP, em relação ao documento anterior. 

De acordo com a auditora, a CGU emitiu instrução normativa determinando que devem ser constadas no 

plano as justificativas dos gestores quando do não cumprimento de uma recomendação da auditoria, bem 

como o prazo para a implementação da recomendação.  

O PPP está disponibilizado em tempo real, e a equipe da auditoria realizará o acompanhamento 

trimestralmente. As dúvidas acerca da análise das constatações devem ser tratadas com a equipe de 

auditoria e os questionamentos sobre a operacionalidade (acesso, edição) do documento devem ser 

abordados especificamente com o servidor Deuzimar de Matos.  
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APORTE DE RECURSOS PARA PROJETOS DE PESQUISA DE PESQUISA - 2016 

Ademir José, Diretor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, apresentou algumas propostas quem envolvem a 

área de pesquisa para este ano, essencialmente aquelas que necessitarão de aplicação de recursos dos 

campi. Antes de expôr os projetos previstos, o pró-reitor salientou que é fundamental que os gestores se 

empenhem em destinar, ao menos, o percentual mínimo explicitado no PDI em relação às ações de 

pesquisa. 

Entre as ações propostas que abrangem recursos financeiros com a participação dos campi, está o edital 

PIBIC/Ensino Médio, edital de apoio à publicação de artigos, (empreendimento novo no âmbito do IFMT), e o 

grande edital de Apoio à Pesquisa, que deverá ser lançado em março e contemplará 150 projetos. 

Ao total, o diretor informou que os campi deverão destinar aproximadamente 540 mil reais para a execução 

dos projetos, divididos proporcionalmente ao orçamento de cada unidade. 

Conforme o diretor, o objetivo é iniciar a execução dos projetos no mês de agosto.  

João Vicente, Diretor do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, relatou que certamente o campus terá 

dificuldades para atender aos projetos com o valor estipulado. O presidente disse que a reitoria pode prestar 

apoio aos campi avançados e ressaltou a importância do investimento em pesquisa.  

Milson Serafim, Diretor Geral do Campus Cáceres, enfatizou os avanços em relação à pesquisa no IFMT, 

porém indicou que há ainda problemas referentes à oferta de bolsas ao pesquisador, principalmente em 

função do atraso no pagamento destas devido à falta de recursos direcionados a essa ação. Nesse sentido, 

ele incitou que seja refletida a possibilidade de o auxílio de bolsa ser revertido em auxílio de bancada. 

O presidente disse que o governo não tem arrecadado o suficiente para cumprir os compromissos e que a 

situação infelizmente deve permanecer, e frisou que cabe à gestão de cada campus administrar de forma 

conveniente e oportuna os pagamentos da unidade. 

Ademir José expressou que o regulamento interno de pesquisa do IFMT foi elaborado pautando-se na 

Portaria MEC 58/2014, a qual expressa que o valor de auxílio de bolsa não pode ser destinado a outros fins. 

Xisto Rodrigues acrescentou que o auxílio de bolsa é um estímulo ao pesquisador. 

O Diretor de Pesquisa informou que haverá a necessidade de se solicitar Nada Consta na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação devido ao significativo percentual de inadimplências na prestação de contas dos 

projetos. 

Os campi deverão se posicionar até a próxima sexta-feira sobre as propostas de projetos e investimentos de 

pesquisa demonstrados nesta reunião. 

 

APORTE DE DE RECURSOS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO E JOGOS IFMT - 2016 
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Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, apresentou inicialmente os marcos legais que embasam a aplicação das 

ações de extensão no âmbito da educação federal e expôs o organograma da Pró-Reitoria de Extensão que 

será encaminhado à comissão responsável pela revisão do regimento geral da instituição (a ser instituída). 

Levi demonstrou posteriormente o planejamento de extensão, com os objetivos e metas, pautando-se no PDI. 

Conforme o pró-reitor, do total de recursos da Proex, 539 mil reais serão destinados a editais. Ele adiantou 

que a previsão é de que um dos editais seja lançado em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino. Levi Pires 

alertou ainda para a necessidade de finalização dos projetos do edital 055/2015. 

Foi encaminhado memorando para que os campi se manifestem sobre o planejamento de extensão para este 

ano. 

Em seguida, o pró-reitor expôs as ações do campanha #ZikaZero que aconteceram em todo o instituto, e 

agradeceu a equipe de todos os campi pela colaboração. Novas ações ainda serão realizadas ao longo do 

ano. 

Levi Pires agradeceu também a equipe do Campus Pontes e Lacerda pela participação no Projeto Rondon. 

Todo o material fotográfico da participação do IFMT no evento, que aconteceu no início do ano em Poxoréu, 

está disponibilizado na galeria de arquivos, no site institucional. 

Acerca dos Jogos do IFMT 2016 - etapa local, ficaram definidas as datas de 13 a 17 de junho para 

realização. Deliberou-se, posteriormente, que o Campus Avançado de Tangará da Serra, em um trabalho 

conjunto com a Prefeitura, sediará o evento. Gilcélio Peres, Diretor Geral, expressou que a realização dos 

JIFMT será um desafio para o campus e uma oportunidade de incentivar os alunos à prática do esporte. Ele 

acrescentou que na ocasião do evento, será realizado uma comemoração do aniversário do Campus.  

José Bispo informou que os jogos dos institutos federais – etapa regional devem acontecer em Cuiabá, com o 

envolvimento dos campi Cuiabá - Bela Vista, Cuiabá - Octayde Jorge, São Vicente e Várzea Grande. 

Levi Pires informou que todas as ações de extensão devem ser registradas na Pró-Reitoria de Extensão. 

 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES DOCENTES 

Ghilson Ramalho e Suzana Silva relembraram que foi instituída, em fevereiro de 2015, comissão para tratar 

da revisão do regulamento de atividades docentes, da qual fazem parte. Dessa forma, expuseram a 

metodologia adotada pelo grupo para discutir as alterações, que contemplou inicialmente, de maneira 

democrática, a solicitação de sugestões dos campi, e posteriormente, a análise e debate das propostas 

encaminhadas. 

Os membros da comissão salientaram que se reuniram constantemente e buscaram, dentro da legalidade, 

abarcar os anseios dos docentes. 

Na sequência, eles apresentaram o documento com as propostas de alteração, que caracteriza, entre outros 

pontos, o regime de trabalho, as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Conforme os membros, 
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uma das proposições de alteração diz respeito às atividades de treinamento esportivo e culturais, com 

duração expressa em 50 min, que serão caracterizadas como regência, sendo contempladas na carga 

horária do docente. 

Outra proposição de alteração diz respeito às atividades de orientação e supervisão, que no regulamento 

anterior estavam inclusas em ações de manutenção e apoio ao ensino, e o novo entendimento é de que 

estas são atividades de regência, com atribuição de carga horária semanal ao professor. 

Questionados sobre a resolução dos casos omissos, os integrantes da comissão informaram que conforme a 

proposta, estes serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe do IFMT. 

De modo geral, os diretores gerais expressaram que houve avanços significativos em relação ao 

regulamento anterior, acrescentando, entretanto, que alguns pontos, como o que trata de atribuição de aulas 

e carga horária, necessitam ser rediscutidos.  

Assim sendo, o presidente recomendou que o documento seja apresentado e discutido entre os chefes de 

departamento de ensino e docentes. Nesse contexto, ele propôs ainda que seja agendada reunião com a 

presença dos diretores gerais, chefes de departamento de ensino e representantes da CPPD em meados do 

mês de março para debater o documento apresentado e novas proposições que vierem a emergir. 

Os diretores recomendaram que o documento seja encaminhado pela comissão aos campi com as 

legislações que o embasam. 

 

 

ORÇAMENTO – 2016 / AÇÕES PROAD / COMPRAS COMPARTILHADAS 

Tulio Figueiredo, Pró-Reitor de Administração, e Vandervânio Osni, Diretor de Administração, informaram que 

foi encaminhado 100% dos recursos financeiros de assistência estudantil liquidados. Entretanto, foram 

encaminhados pouco mais de 10% dos recursos da fonte 112. 

Acerca do orçamento 2016, eles comunicaram que até o momento houve repasse orçamentário de 16 % de 

custeio e 8 % de investimento. 

Será encaminhado via termo de execução descentralizada recurso para atender os campi que não estão 

contemplados na matriz orçamentária. 

A reitoria tem se empenhado para racionalizar custos. Houve redução no número de contratos. Eles 

salientaram a necessidade de efetiva fiscalização de contrato. 

Foi apresentada planilha com os processos de compras compartilhadas em tramitação na procuradoria. Há 

alguns entraves em determinadas licitações, como a que trata de material de expediente. A orientação é para 

que os processos sejam enviados o mais breve à procuradoria. Foi homologada a licitação de telefonia e 

internet. Um fiscal local deve ser designado pelas unidades para tratar da execução. 

Foi elaborada planilha compartilhada referente à capacitação. O documento deve ser alimentado 

constantemente para facilitar o acompanhamento das ações de capacitação. 
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Houve uma diminuição significativa na quantidade de restos a pagar em todo o instituto. 

Tulio e Vandervânio enfatizaram a importância de se atualizar o módulo obras no Simec. 

Praticamente todos os dados do relatório de gestão já foram consolidados. O documento será encaminhado 

em breve para apreciação do conselho superior. 

Foi criada pasta compartilhada, bem como lista de e-mail de diretores gerais e servidores da proad, com 

intuito de aperfeiçoar a comunicação entre pró-reitoria e unidade. Alguns documentos já foram socializados. 

 
O presidente agradeceu a presença de todos e  foi encerrada às 19:00. 
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