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CARTA DE INTENÇÕES

FORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (2019-2023)

Nessas últimas semanas do segundo semestre de 2018 a comunidade do Instituto Federal de

Mato Grosso (IFMT) vem trabalhando na construção do seu Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI) para delinear suas metas e ações no q uinquênio de 2019 a 2023. No transcorrer dos trabalhos

achamos  vital  a  participação  da  sociedade  do  oeste  mato-grossense,  por  isso  aplicamos  um

questionário a representações de diversos segmentos da localidade e propusemos uma Audiência

Pública.

Neste ano comemoramos 10 anos da existência do IFMT, com 19 unidades de ensino em

todas as regiões de Mato Grosso, sendo que em Cáceres, nos próximos anos, comemoraremos 40

anos de atuação. Ao longo desses anos tornamos a principal referência na educação profissional e

tecnológica do estado, formando milhares de jovens e adultos para exercer a cidadania e atuar no

mundo do trabalho.  Apesar  do saldo positivo  ao longo da nossa caminhada  educacional,  nosso

próximo PDI está sendo elaborado nos marcos da limitação dos investimentos públicos pela União,

previsto na Emenda Constitucional nº 95 de 2016, que está acarretando redução expressiva em

nosso orçamento, diminuição dos nossos colaboradores terceirizados e, em breve, redução do nosso

quadro de servidores efetivos – técnico-administrativos e docentes.

Independente das limitações previstas para o próximo período, o corpo de servidores do IFMT

–  lotados  em Cáceres  –,  assume  o  compromisso  em  manter-se  como  referência  na  educação

profissional no ensino, na pesquisa-inovação e na extensão. Pretendemos nesse próximo quinquênio

referendar o aumento da oferta de vagas de ingressos no ensino médio integrado ao profissional,

retomar  nossa  atuação na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  voltada  a  qualificação  profissional  de

trabalhadores  (PROEJA e  FIC’s)  e  inserirmos  na  formação  de  educadores  através  da  oferta  da
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licenciatura e da pós-graduação lato sensu. No plano interno, tem-se como horizonte aprofundar a

qualificação dos nossos servidores efetivos, aumentando nossos quadros de mestres, doutores e pós-

doutores, como também o combate à evasão escolar que assola a educação brasileira, aprimorando

e  avançando  nossa  política  de  assistência  estudantil  e  nossas  práticas  pedagógicas  na  relação

ensino-aprendizagem.

Desejamos que o IFMT seja uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico,

social e sustentável de Mato Grosso e, que nosso Campus em Cáceres, continue a contribuir de

forma decisiva na educação profissional  e no crescimento  da região pantaneira  do oeste  mato-

grossense. Para obtermos êxito nessa empreitada a sociedade deve ser nossa parceira privilegiada,

defendendo  esse  valioso  patrimônio  público  e  vivenciando  conosco  nossas  ações  no  ensino,  na

pesquisa e na extensão.

Cáceres, 05 de setembro de 2018.
Carta aprovada em Audiência Pública no

IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo
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