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PAUTA 
 

29/09/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
 

 

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

 

 
INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

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

- Acerca da greve, o governo encaminhou contraproposta ao Sinasefe, e as negociações continuarão. A greve 

já tem acarretado grandes prejuízos ao instituto, essencialmente no que concerne a processo seletivo. O 

prazo de inscrições para o processo seletivo será prorrogado. 

 
 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 

PRÓ-REITORIA DE  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

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

- O regimento geral do IFMT está sendo reformulado, com a representação de todas as pró-reitorias e 

diretorias sistêmicas. Após a reformulação, o documento será encaminhado à comunidade e, posteriormente, 

ao conselho superior para apreciação. 

- As orientações sobre regimento interno serão remetidas aos campi em breve. 

- A Prodin está criando Instrução Normativa referente a Plano Diretor para cada um dos campi, que será parte 
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do PDI. 

- A equipe de Engenharia disponibilizou no site institucional dois projetos de caixas d'água. 

- O PDI está sendo acompanhado passo a passo. Todos os projetos serão avaliados inicialmente pela Prodin 

e pela Proad, e, caso aprovados, serão encaminhados ao setor de Engenharia. 

- Uma comissão foi instituída para realizar estudos sobre implantação de energia fotovoltaica nos campi, ação 

que configura uma política de sustentabilidade.  

 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

Cacilda Guarim, Diretoria de Ensino Médio, substituindo Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, apresentou 

os informes abaixo: 

- Agradeceu à Diretora Geral do Campus Avançado de Diamantino, Maria Auxiliadora, e ao Diretor Geral do 

Campus Avançado de Tangará da Serra, Gilcélio Peres, pela receptividade à equipe da Proen. As visitas, 

realizadas há alguns dias, fazem parte do processo de operacionalização do sistema acadêmico, que está em 

fase de supervisão. 

- Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Programa Profuncionário, com oferta de 2.500 

vagas, distribuídas nos cursos de Infraestrutura Escolar (1250 vagas), Alimentação Escolar (600), Secretaria 

Escolar (450) e Multimeios Didáticos (200). O edital está publicado no site da instituição. 

- A elaboração de regimento interno do fórum de ensino foi uma das proposições feitas no processo de 

reformulação do regimento geral.  

 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Túlio Marcel , Pró-Reitor de Administração, expôs estas informações: 

- A equipe da Proad está trabalhando no desenvolvimento do regimento interno do Coplan. A minuta será 

encaminhada aos campi. 

- Está sendo feito o acompanhamento orçamentário e financeiro das ações do período de empenho que estão 

se encerrando. As planilhas serão encaminhadas aos diretores gerais e DAPs dos campi. 
 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

Antonio Carlos Vilanova, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, discorreu sobre estes informes: 

- O IFMT foi representado no Inova Senai, programa que expõe processos e projetos inovadores em gestão e 

tecnologia alinhados aos interesses e necessidades da indústria brasileira. 

- Foi publicado o resultado final do RASAC, edital 57/2015. Será elaborado documento que demonstra 

estatisticamente dados de afastamento antes e após a existência do regulamento. O pró-reitor apresentou 

uma prévia do material, que explicita a evolução da capacitação de docentes e técnicos administrativos do 

instituto. 
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- Foi divulgado resultado preliminar do programa de concessão de bolsas para capacitação, edital 79/2015. O 

pró-reitor citou os membros da equipe responsável pela análise das condições para concessão das bolsas. 

- As inscrições do edital para concessão de bolsas no programa de valorização de produtividade em pesquisa, 

edital 80/2015, encerraram-se no dia 25 deste mês. 

- Conforme solicitado pelos gestores, os próximos editais serão encaminhados aos campi de forma 

antecipada. 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Elson Santana, Diretor de Extensão, substituindo o Pró-Reitor de Extensão, Levi Pires, apresentou os 

seguintes informes: 

- Foi realizada ontem reunião por meio de videoconferência com os coordenadores de extensão para discutir a 

submissão de projetos artísticos e culturais ao WorkIF. Tendo em vista os problemas apresentados pelos 

coordenadores, principalmente de mobilidade interna, em função da greve, foi elaborada minuta de inscrição 

extremamente flexível. 

- Mostrou preocupação com a execução dos projetos (88 projetos) de extensão, cuja maioria ainda não teve 

seus processos de execução iniciados.  

 

 
TRT / IFMT 

 
O Dr. Paulo Brescovici, representante do TRT/MT, expôs a prévia do que a parceria entre o IFMT e o Tribunal 

Regional do Trabalho de Mato Groso pretende oportunizar ao corpo discente do instituto. 

Ele apresentou alguns dos temas que serão discutidos nas palestras, entre eles: legislação trabalhista, 

segurança do trabalho e meio ambiente de trabalho.  

Posteriormente, foram demonstrados os indicadores dos acidentes de trabalho por setor de atividade 

econômica e de acidentes típicos, com comparativos por sexo. 

O Dr. Paulo enfatizou que Mato Grosso é o estado da região Centro-Oeste em que há maior registro de 

acidentes de trabalho. 

Em seguida, foram agendadas, para o mês de novembro, visitas da equipe do TRT aos campi para realização 

de palestras, com certificação aos participantes. 

O presidente agradeceu a presença dos representantes do TRT e destacou a importância da parceria firmada 

entre o tribunal e o instituto.  

 

 
EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Túlio Marcel, Pró-Reitor de Administração, recordou, inicialmente, que foi realizada parceria com a Esaf para 

promover cursos de capacitação. Já foram encerradas aulas com algumas turmas, entre elas a do curso de 

Formação de Pregoeiros. Será executado em outubro o curso de Tesouro Gerencial, e está prevista, ainda 

para 2015, a realização do curso de Fiscalização de Contrato. O calendário pode ser acompanhado pelo 

fórum de planejamento.  

O pró-reitor relembrou que a matriz orçamentária está sendo elaborada a partir da PLOA do ano anterior, e 

ressaltou que a equipe da Proad está reavaliando o planejamento, considerando que houve, por parte da 

SPO/MEC, transferência de 480 mil reais da ação de funcionamento da educação para a ação de capacitação 

e formação inicial (20RJ). 

Em seguida, Túlio demonstrou como foi realizada a base de cortes para composição da matriz. Ele informou 

que houve um corte em 10% no custeio da instituição (com exceção da fonte 250 e assistência educando). As 

ações que sofreram maiores interferências com o corte foram a de funcionamento da educação e de 

capacitação de servidores públicos. Não houve corte na receita própria. O pró-reitor ressaltou que aos campi 

foi repassado 90% do limite, restando 10% a ser liberado até o final do ano. Ele acrescentou que para cálculo 

de liberação de custeio, foram consideradas despesas compartilhadas com a reitoria, como despesas com 

estagiários, sistema qualidata e RSC. 

Acerca de investimento, o crédito será repassado considerando as informações prestadas no Simec, cujo 

acompanhamento será realizado agora pela Prodin. 

O cronograma de encerramento do exercício de 2015 será encaminhado aos campi. 

 

 
DIRETORIA SISTÊMICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Sônia Regina, Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, apresentou as ações de internacionalização 

institucional que foram realizadas desde a última reunião deste colégio de dirigentes, bem como aquelas que 

estão em andamento. 

Inicialmente, Sônia Regina, juntamente ao presidente do Codir, José Bispo, discorreu sobre a viagem deste a 

Portugal, que teve como intuito o firmamento de parcerias para oferta de mestrado, e à Finlândia, para 

conhecimento das ações referentes ao ensino de ciências aplicadas. 

Foi realizado, nos dias 22 e 23, o treinamento para capacitação de representantes nos campi para aplicação 

dos exames de proficiência no idioma inglês Toefl e Toeic. A diretora disse que no dia 22, os participantes 

conheceram os objetivos da área internacional do IFMT e suas atribuições enquanto representantes locais na 

aplicação dos testes. Ela adiantou que todos os representantes já foram certificados para aplicar o teste. No 

dia 23, alguns dos participantes puderam realizar seus próprios testes. 

Acerca dos projetos em andamento, a diretora informou que está sendo organizada a aplicação de teste Toefl 

em 16 polos no estado, com meta de aplicação de 450 provas. Outra ação que está sendo desenvolvida é a 
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criação de turmas, nos campi, formadas por professores de espanhol para participação no projeto com a 

Universidad de Salamanca. 

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, o IFMT receberá, na reitoria, a visita de representantes da embaixada dos EUA 

para discutir a realização de projetos, entre eles o Programa de 'Jovens Embaixadores'.  

Nos dias 01 e 02 de dezembro, em Cuiabá, acontecerá a reunião com os representantes dos polos, para 

debater o planejamento estratégico de 2016. Sônia Regina solicitou a colaboração dos diretores no 

acompanhamento dos representantes. 

  
X CONNEPI 

AÇÕES DO NIT 
 

Valquiria Ribeiro, Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMT, discorreu sobre o X Connepi, 

que este ano acontece no Acre, entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro. A coordenadora informou 

que já foram inscritos os projetos que serão apresentados na Mostra Tecnológica. Sobre os projetos do 

Desafio de Ideias, o período de inscrição está aberto, e os projetos serão selecionados. Valquíria solicitou 

incentivo dos gestores aos projetos aceitos. 

Milson Serafim, Diretor Geral do Campus Cáceres, expressou sobre a importância do evento e recordou a 

grandiosa participação do IFMT no Connepi - 2014, em que o instituto contou com a maior representação 

entre as delegações e recebeu diversos prêmios. 

José Bispo reforçou a fala da coordenadora e solicitou dos campi o apoio, inclusive financeiro, aos projetos 

selecionados, e acrescentou que a partir do próximo ano o evento será de âmbito nacional, com grande 

investimento de recurso. 

Em seguida, Valquíria Ribeiro discorreu sobre as ações do NIT, entre elas a participação no evento Inova 

Senai, inclusive como avaliadores de projetos, e no lançamento do evento internacional Anprotec, de 

incubadoras e parques tecnológicos, que acontecerá em Cuiabá, entre 19 e 21 de outubro, bem como a 

participação na organização do evento Giro de Ideias, realizado pelo sistema Fiemt. Além disso, o IFMT foi 

representado também na Feira do Empreendedor, em que representantes do instituto expuseram painéis e 

proferiram palestras. A coordenadora acrescentou ainda que o IFMT tem participado intensamente de todos os 

eixos da organização da agenda estadual de ciência e tecnologia.  

Valquíria Ribeiro solicitou aos gestores dos campi o encaminhamento dos materiais para elaboração do 

portfólio institucional. 

 

 
12ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI) 
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Ademir José Conte, Diretor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, comunicou, inicialmente, que o instituto foi 

convidado a participar, de 06 a 08 de outubro, sendo contemplado com a disponibilização de 2 stands. Ele 

expressou que o evento é, entre outras coisas, uma grande oportunidade de divulgação das atividades do 

instituto.  

O diretor informou que será confeccionado um folder de divulgação do instituto, e, dessa forma, solicitou que 

as equipes dos campi encaminhem à Propes imagens da unidade, com boa resolução, bem como folders, 

para a construção de um material de divulgação amplo. 

Em seguida, Ademir apresentou a estrutura do evento, demonstrando o espaço destinado ao IFMT, e a 

proposta de adesivação dos stands.  

Ademir Conte citou, por fim, os projetos do instituto que serão apresentados no evento. 
  

 
PROJETO RONDON 

Geraldo Polegatti, Diretor Geral do Campus Juína, discorreu sobre a participação do Campus Juina no edital 

nacional do Projeto Rondon em 2014. O diretor enfatizou a importância do projeto, na medida em que  

possibilita o contato com representantes alunos e docentes de todo o país, evidenciando a questão social, o 

que torna a experiência extremamente proveitosa. Ele acrescentou que há todo o aparato do exército no que 

concerne à infraestrutura.  

Elson Santana atentou que é fundamental que seja demonstrado no projeto o conhecimento dos problemas da 

localidade. 

O prazo de inscrições encerra-se no dia 19 de outubro, devendo ser inscritos os alunos de graduação. 

 
JIFS CENTRO-OESTE 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, comunicou que, do ponto de vista do planejamento, os jogos regionais 

poderiam ocorrer dentro da normalidade, considerando que todas as ações para a sua execução foram 

tomadas. Entretanto, conforme o pró-reitor, há um cenário muito dificultoso, essencialmente em função da 

greve de servidores do instituto, que acarretou, inclusive, no cancelamento dos jogos estaduais. Levi 

expressou que seria fundamental deliberar o mais breve sobre a situação, e, neste momento, agradeceu o 

apoio dos membros da comissão de realização dos jogos regionais, formada pelos gestores dos campi 

Cuiabá, Cuiabá-Bela Vista, São Vicente e Várzea Grande.  

O presidente deste colégio de dirigentes, José Bispo Barbosa, disse que o atual cenário impossibilita a 

participação do instituto nos jogos regionais, como participante e sediador, e consequentemente nos jogos 

nacionais. Ele complementou que o sindicato também tem se posicionado contrariamente à realização dos 

jogos.  
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Ante o exposto, o posicionamento do Colégio de Dirigentes foi pela não participação do IFMT nos Jogos 

Regionais, inclusive como instituto sediador do evento esportivo. Ressaltou-se, entretanto, que o instituto 

apoia a realização dos jogos, e prestará auxílio no que for possível.  

Suzana Silva, Diretora Geral do Campus Bela Vista, e membro da comissão organizadora, enfatizou que 

todos os esforços foram empenhados, e que a situação de cancelamento é frustrante. Disse ainda que a 

realização do evento deve ser constada nos planos de ação da instituição, de modo que seu acontecimento 

não seja inviabilizado por movimento grevista e outras situações desfavoráveis. 

O presidente enfatizou o difícil momento que vem enfrentando não só o Ifmt, mas muitas instituições federais 

do país. 

Josdyr Vilhagra, Diretor Geral do Campus Barra do Garças, e Levi Pires, indicaram, para o próximo ano, a 

participação do conselho técnico juntamente ao Codir para debater sobre a organização e realização do 

evento. 
 

WORKIF 2015 

  

A comissão organizadora do IV WorkIF, formada por Sônia Regina, Willian de Paula, Marcelo Velasco, Dálete 

Cristiane, Valquíria Ribeiro e Fernanda Souza (Osvaldo Sato, ausente) discorreu sobre as ações que foram e 

que estão sendo executadas, entre elas o estabelecimento de parceria com o Sebrae-MT para realização de 

palestra de abertura. 

Outras ações destacadas pela comissão são a abertura do processo de contratação do local, o contato 

constante com os palestrantes setoriais, a parceria com o Setec e, ainda, a participação do MEC no evento 

por meio de stand. A comissão informou que a fase de submissão de trabalhos foi concluída, com 

aproximadamente 330 trabalhos encaminhados, superando as expectativas. 

Foi definida também a identidade visual do evento, exposta minuciosamente por Marcelo Velasco. Entre 

outros pontos, foram mostrados os ambientes destinados à entrada dos participantes, com detalhes artísticos, 

stands, locais de palestras etc. 

Os gestores parabenizaram o trabalho desenvolvido pelo grupo. Os membros da comissão disseram que  

sugestões podem ser encaminhadas aos membros. 

Tendo em vista a greve dos servidores do IFMT, o presidente informou que o evento, que aconteceria de 04 a 

06 de novembro, será suspenso. Ele ressaltou que apesar dessa decisão, a comissão continuará trabalhando 

para que o IV WorkIF ocorra, em momento oportuno. 
 

CONCURSO PÚBLICO 
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O presidente disse inicialmente que a primeira etapa do concurso público, realizado no dia 13 deste mês, está 

ocorrendo dentro da normalidade. As próximas fases acontecerão em breve. 

Ele informou que a presidência da república suspendeu os concursos públicos, porém este não está 

suspenso, na medida em que há dois decretos que explicitam que os Ifs e as universidades federais não 

dependem da presidência da república / ministério do planejamento para realização de concurso; isto é, se há 

portarias  e código de vagas, os concursos podem ser realizados. 

Entretanto, há preocupação e dúvidas quanto à realização de novo concurso. Conforme o presidente, o Conif, 

pautando-se nos decretos, entende que os Ifs não dependem do ministério do planejamento. Haverá reunião 

nos próximos dias 5 e 6 com CPPG e Mec para discutir a situação. Caso a realização do concurso não seja 

autorizada até o início do próximo ano, o presidente comunicou que será debatida com a Setec a possibilidade 

de contratação de professores temporários para atender à demanda dos campi, principalmente das novas 

unidades. 

Milson Serafim sugeriu que, caso não haja vagas disponibilizadas para o cargo de arquivologista, seja 

propiciado aos servidores dos campi curso de capacitação para lidar com arquivo da instituição.  

Alex Sandro, Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda, solicitou que haja momento para discussão, de 

forma mais pontualizada, do código de vagas do novo concurso. 
 

REGIMENTO INTERNO DO CODIR 
 

Willian de Paula, Diretor de Planejamento Executivo, e Glaucia Barros, Pró-Reitora de Desenvolvimento 

Institucional, apresentaram proposta de minuta do Regimento Interno do Colégio de Dirigentes, 

fundamentando-se no regimento geral. 

No decorrer da apresentação do documento, os diretores gerais refletiram e propuseram alterações. 

Entre as proposições estão: a reavaliação da natureza do colégio, conforme o regimento geral, readequações 

das competências da secretaria e do mediador da reuniões, a supressão do período mínimo de antecedência 

para convocação de reunião extraordinária pelo presidente ou por 2/3 dos membros, bem como inserção de 

texto explicitando que o membro do colégio que, por motivo justificado, não puder comparecer a uma reunião, 

deverá comunicar formalmente o fato à Secretaria. 

Os apontamentos podem ser encaminhados à Secretaria do Colégio. As discussões acerca do regimento 

interno do Codir serão retomadas em reunião posterior.  
 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM REITOR E DIRETORES GERAIS 

Processo Seletivo – O presidente informou que alguns campi estão com um número baixo de inscrições  

referentes ao processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. O período de inscrições 

será prorrogado até o dia 04 de novembro. A data de realização da prova será mantida, 22 de novembro. 



Ata da Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFMT – Data: 29/09/2015                                                             
10 

Questionado sobre a dificuldade de obtenção de documentos pessoais dos alunos, o presidente expressou 

que o processo foi estartado com antecedência, com tempo suficiente para a emissão dos documentos. 

José Bispo comunicou também que a Proen encaminhará aos campi documento para que estes se 

manifestem se pretendem realizar processo seletivo para cursos subsequentes e superiores com entrada de 

alunos no primeiro semestre do próximo ano. 

Calendário Pós-Greve - O calendário de referência deve ser discutido em reunião deste colegiado após o 

encerramento da greve. Foi proposto o período de férias docentes de 23 de dezembro até o dia 10 de janeiro. 

O presidente orientou que a reposição de aulas seja feita imediatamente pelos campi cuja greve foi encerrada, 

de forma negociada. 

 

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

 

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

 

JOSDYR VILHAGRA 
Diretor Geral do Campus Barra do Garças 
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JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA 
Diretor Geral do Campus São Vicente 

 

MARCOS LUIZ PEIXOTO 
Diretor Geral Substituto do Campus Alta Floresta 

 

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA 
Diretora Geral do Campus Avançado Diamantino 

 

MILSON EVALDO SERAFIM 
Diretor Geral do Campus Cáceres 

 

OSMAR ANTÔNIO MAGNABOSCO 
Diretor Geral do Campus Rondonópolis 

 

RAFAEL DE ARAÚJO LIRA 
Diretor Geral do Campus Confresa 

 

SANDRA MARIA DE LIMA 
Diretora Geral do Campus Várzea Grande 

 

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

 

 
ASSESSORIAS DO CODIR/IFMT 

 
 

NOMES 
 

ASSINATURAS 
EWERTON VIEGAS ROMEO MIRANDA 

Redator da Ata 
 

FERNANDA SOUZA 
Secretária do CODIR/IFMT 

 

WILLIAN SILVA DE PAULA 
Mediador 
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