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PAUTA 
 

31/08/2015 
 

 
 

ABERTURA – BOAS-VINDAS 
 

 

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

Antes de dar prosseguimento à pauta da reunião, ele informou que o IFMT recebeu convite para participar da 

13º edição do Prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio, que está com as inscrições abertas até 23 de outubro. 

Willian comunicou também que em novembro haverá Fórum de EJA, na cidade de Goiânia, e expressou que 

inicialmente conta com a contribuição dos campi na disponibilização de transporte para deslocamento ao 

evento. 

 

 
INFORMES DA PRESIDÊNCIA 

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

- Deu boas-vindas a Milson Serafim, eleito Diretor Geral do Campus Cáceres pela maioria da comunidade 

interna do IFMT. 

- Túlio Marcel Rufino é o novo Pró-reitor de Administração. Gláucia de Barros, ex-pró-reitora de 

administração, já tem atuado como Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional. O presidente desejou êxito 

aos servidores em seus novos cargos. 

- O IFMT recebeu há duas semanas a visita do coordenador geral de planejamento e gestão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, Nilton Nélio Cometti, que realizou uma inspeção nas instalações 

físicas dos campi avançados de Sinop, Guarantã do Norte e Lucas do Rio Verde para que o Ministério da 
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Educação (MEC) possa emitir uma portaria de autorização de funcionamento. 

- Parabenizou Gilma Chitarra, Diretora Geral do Campus Avançado Sinop, pela aula inaugural do campus. 

-  Acerca do concurso público, têm acontecido transtornos em relação à cota; alguns processos foram 

encaminhados ao Ministério Público, que os arquivou, por entender que o instituto tem agido em 

conformidade com a lei. Após intervenção de representantes do Conselho de Educação Física, e 

determinação da Justiça, foi incluído como requisito exigido para investidura no cargo de Professor do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico na área de Educação Física o registro no Conselho Regional de Educação Física. 

Dessa forma, a expectativa é de que o concurso seja realizado, de acordo com o cronograma constante no edital. 
- Um novo concurso deverá ser realizado no final do ano com códigos específicos para as áreas técnicas. 

-  Há algumas semanas houve reunião do MEC com os reitores dos institutos da região Centro-Oeste. Um 

dos pontos de maior discussão foi o número de alunos por docente, que deve ser, no mínimo, de 15 para 1. 

O presidente salientou que a diminuição no número de alunos acarreta em perda de orçamento. 

- Sobre a greve, o presidente disse que o governo não está conseguindo fechar o orçamento, visto que o 

este é maior que a possível arrecadação do próximo ano. Sendo assim, há ainda indefinições sobre a 

realização de cortes no orçamento de 2016. 

- O Redetec acontecerá de 20 a 23 de outubro. O evento contará com a participação de reitores, pró-reitores 

e diretores gerais. O presidente disse que não é permitida a participação de substitutos. 

- Entre os dias 16 a 26 de setembro, o presidente estará em viagem internacional, inicialmente em Portugal, e 

em seguida na Finlândia, para fechamento de convênios de pós-graduação.  

 
 

INFORMES DOS PRÓ-REITORES 
 

PRÓ-REITORIA DE  EXTENSÃO 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, discorreu sobre as informações abaixo: 

- Foi encaminhado aos diretores e coordenadores de extensão dos campi edital para seleção de projetos 

(oito projetos), bem como a ficha de inscrição das atividades artísticas. 

- Os materiais dos jogos regionais dos institutos federais (troféu, medalha), que este ano acontecerá em 

Cuiabá, já foram confeccionados. Houve reunião dos coordenadores de extensão dos institutos da região 

Centro-Oeste, na qual, entre outros pontos, foi discutida a hospedagem das equipes. 

- O edital da Incubadora Ativa foi contemplado e o trabalho será desenvolvido. O objetivo do projeto é 

estimular a incubação de empresas nos campi. 

- Em reunião do Governo do Estado, foi anunciado que será lançado o edital Rondon, que possibilita a 

participação de alunos e professores conjuntamente com a comunidade carente.  
 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
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Ghilson Ramalho, Pró-Reitor de Ensino, apresentou os informes abaixo: 

- Deve ser discutida a retomada do calendário acadêmico pós-greve. 

- É necessário que sejam realizados esclarecimentos sobre processo seletivo para que haja um preciso 

levantamento da GPI. 

- Não foram recebidos os projetos de cursos que necessitam de reformulação, com base na Resolução 

01/2014 do CNE. O prazo de encaminhamento encerrou-se no dia 30. 

- Há editais suspensos, internamente, pois existem ainda incertezas quanto às datas de início das aulas. 

- A GPI encaminhará semanalmente a evolução das inscrições dos processos seletivos em andamento. 

- Os campi devem encaminhar contribuições para construção de plano relativo ao Ofício da Setec, que trata 

de ações de combate à evasão. 

- Foi feita solicitação de suspensão do Seminário de Licenciatura até que haja definição do retorno das 

atividades. 

- Está sendo discutida tanto no fórum nacional de graduação quanto no fórum dos dirigentes de ensino dos 

IFs a formação inicial e continuada dos professores de magistério da educação básica, bem como a 

formação pedagógica para graduados não licenciados, cujos prazos para cumprimento das atividades são 

apresentados na Resolução CP/CNE nº 2, de 01 de julho de 2015. 

- Com representação do IFMT, foram debatidas em reunião do Forgrad, realizado de 20 a 22 de agosto, as 

metas do PNE para educação superior, com um resgate histórico do PNG.  

- Está sendo elaborado, nacionalmente, documento a ser encaminhado ao Conif que trata de reformulação 

do ensino médio. 

- Sobre a implantação do sistema de gestão acadêmica, o pró-reitor disse que estão sendo, minuciosamente, 

traçadas estratégias para sanar as dificuldades dos campi com a operacionalização do sistema. Ele enfatizou 

que as solicitações dos campi devem ser feitas via GLPI. Há campi que não efetivaram matrículas. 

- Suzana Silva, Diretora Geral do Campus Bela Vista, recomendou a criação de fórum de dirigentes de ensino 

institucional. 

- Sandra de Lima, Diretora Geral do Campus Várzea Grande, sugeriu que haja um momento para discutir o 

PL 6840/13, que trata da reformulação do ensino médio. 

- Dimorvan Brescancim, Diretor Geral do Campus Primavera do Leste, propôs a realização dos processos 

seletivos conjuntamente para concentração de esforços em um único momento. 
 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

Antonio Carlos Vilanova, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, expôs estas informações: 

- Houve a 1º Jornada Científica no Campus Avançado Tangará da Serra, com uma programação científica e 

cultural diversificada . 

- O curso sobre sistema de patentes foi considerado um sucesso muito grande, com apresentação de 
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propostas prontas para se tornaram patentes. 

- A reativação do NIT completou 1 ano, com a execução de várias ações, como a realização do primeiro 

depósito de propriedade intelectual, com produto de inovação tecnológica, desenvolvido no Campus 

Cáceres. 

- Será divulgada hoje a classificação preliminar de servidores do IFMT candidatos ao afastamento para 

capacitação pelo Edital 57/2015. Tem-se discutido a necessidade de proceder alterações no regulamento, 

como a que diz respeito à garantia dos primeiros lugares até o mês de janeiro. 

- Houve aula inaugural do Minter em Educação com a UFG. O Minter em computação deve ser iniciado no 

próximo ano. O Dinter em Ciências Políticas está em fase de estágio pelos alunos. A UFB indicou ao IFMT o 

estabelecimento de parceria com a UFF para realização de Mestrado Profissional em Administração. Foram 

submetidas propostas de APCNs em Ensino, Engenharia da Computação e Ciências e Tecnologia Ambiental. 

- O IFMT foi convidado para participar da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), entre 

os dias 6 e 8 de outubro. O pró-reitor aproveitou o momento e expressou que é importante que os gestores 

dos campi, por meio dos coordenadores de pesquisa, extensão e ensino, cadastrem os eventos realizados. 

- O Connepi 2015 será realizado de 30 de novembro a 03 de dezembro, no Acre. Os campi devem informar 

com antecedência os dados de participação. 

- Está aberto o período para submissão de artigos para apresentação no IV Workif. 

- Foi lançado edital para concessão de bolsas no programa de valorização de produtividade em pesquisa, 

bem como edital de seleção de bolsas para capacitação de servidores em cursos de pós-graduação stricto 

sensu. 

- Está sendo discutida a elaboração de edital de fomento à pesquisa e iniciação científica, que traz aumento 

de participação do campus no investimento (mudanças no edital 046).  
- O estado está desenvolvendo agenda de ciência, tecnologia e inovação em Mato Grosso. 

 

 
PROAD  

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA, SIMEC – MÓDULO OBRAS, COMPRAS COMPARTILHADAS 
 

Túlio Figueiredo agradeceu inicialmente ao reitor, José Bispo, e a Gláucia de Barros, pela confiança e o apoio 

à indicação de seu nome para assumir o cargo de pró-reitor de administração, bem como aos diretores pelas 

congratulações. Enfatizou que o intuito é manter o bom trabalho que a equipe da Proad vem realizando. Ele 

complementou dizendo que conforme o regimento geral, a pró-reitoria apresenta estrutura administrativa 

completa, com duas diretorias (Administração e Planejamento e Orçamento). 

Em seguida, juntamente com o Diretor de Administração, Fabrício Geraldo, e o Diretor de Planejamento e 

Orçamento, Vandervanio Osni, Túlio disse que o volume de restos a pagar da instituição é muito elevado, 
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sendo, então, necessário definir diretrizes para minimizá-los. Esse trabalho já foi iniciado dentro da pró-

reitoria e o próximo passo é externar com os gestores dos campi. Será encaminhado relatório de créditos 

disponíveis de cada unidade para auxiliar na tomada de decisões; até quinta-feira será repassado 90% (dos 

90%) do que foi disponibilizado do limite orçamentário de custeio. Para as operações, será utilizado o 

Sistema Tesouro Gerencial. 

Acerca do Simec, Vandervanio explicitou documentos que são avaliados para disponibilização de orçamento, 

entre eles a escritura e planilha orçamentária, os quais, segundo o diretor, poucos campi informam. Esses 

dados, assim como as orientações para disponibilização das informações no sistema serão encaminhados 

aos gestores. Vandervanio enfatizou que também é necessário que seja feita pelos campi análise crítica 

sobre a situação das obras. Túlio alertou que o MEC acompanhará de forma enfática as informações 

disponibilizadas pelas unidades no sistema. Posteriormente, ele expressou que a responsabilidade pelo 

pagamento das despesas é da gestão do campus. 

Fabrício Geraldo informou que as compras compartilhadas estão sendo bem executadas, com cerca de 80% 

dos processos já encaminhados à Procuradoria, o que representa um avanço em relação ao ano passado.  

Eles ressaltaram que é fundamental que os prazos sejam cumpridos e as solicitações feitas aos campi sejam 

respondidas. 

Vandervanio disse que a equipe da Proad está à disposição para prestar mais informações sobre a matriz 

orçamentária.  

 

 
JIFs – IFMT 2015 

 
Alex Sandro, Diretor Geral do Campus Pontes e Lacerda, campus sede dos Jifs IFMT 2015, discorreu sobre 

o panorama de realização dos jogos desde a última reunião deste colégio de dirigentes, na qual foi decidido 

que o evento aconteceria em meados do mês de setembro.  

O diretor enfatizou que o cenário que se formou após a reunião, essencialmente com a deflagração de greve 

e incertezas sobre seu fim, tem dificultado as ações da equipe do campus no que concerne aos preparativos 

para os jogos. Alex acrescentou que nova prorrogação da data de realização dos JIFs, além de transtornos 

com a comunidade interna e externa, ocasionaria conflito com outros grandes eventos institucionais, como o 

Workif. Assim sendo, o diretor solicitou que seja deliberada definitivamente o mais breve possível, se possível 

nesta reunião, a realização dos jogos, posicionando-se pelo cancelamento oficial dos jogos, pois entende que 

esta é uma ação de responsabilidade neste momento. 

Levi Pires, Pró-Reitor de Extensão, expressou que, em seu ponto de vista, este conselho não deve deliberar 

de forma independente pelo cancelamento dos jogos e propôs a realização de reunião com os diretores 

gerais, representantes dos professores de educação física e representantes dos alunos para discutir a 

situação. 
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Sandra Maria, Rafael Lira, Júlio César e Maria Auxiliadora posicionaram-se a favor da deliberação imediata 

sobre a realização dos jogos. 

Foram submetidas, ante o exposto, duas propostas à votação, sendo a primeira o cancelamento dos jogos e 

a segunda a manutenção dos mesmos, considerando os desdobramentos pós-greve. Com maioria dos votos 

(18), o conselho decidiu pelo cancelamento da etapa local dos jogos – 2015. 

Alex Sandro expressou que é com pesar que essa decisão foi tomada, mas que esta ação é a mais 

adequada, tendo em vista o atual contexto. 

O presidente deste conselho informou que devido a dificuldades financeiras e indecisões sobre o final do 

período da greve, há a possibilidade de não ocorrer a etapa nacional dos jogos. 

 

 
PRODIN 

 
Gláucia de Barros, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, discorreu sobre o planejamento dessa pró-

reitoria, que conta agora com nova estrutura administrativa. Conforme ela, foi discutida, inicialmente, a 

necessidade de um alinhamento mais intensificado entre Proad e Prodin. 

A pró-reitoria disse, em seguida, que se constatou que determinados pontos do PDI não estão sendo 

concretizados pelos campi. Será, então, encaminhado memorando para que os gestores esclareçam as 

situações para que seja feito um planejamento mais eficiente. O PDI dos novos campi serão trabalhados 

baseando-se em projeções, número de matrículas. Júlio César recordou que a comissão de elaboração do 

PDI discutiu a formação de uma comissão de acompanhamento do plano, e recomendou que essa reflexão 

seja retomada. Acerca de adequações e alterações no plano, o presidente informou que como a instituição já 

passou pelo momento de recredenciamento, estas podem ser concretizados 

Haverá nos próximos dias avaliação do regimento geral para, entre outras coisas, aperfeiçoar o trabalho com 

o sistema acadêmico. 

Já está sendo feita reestrutura na pró-reitoria para reforçar o acompanhamento das obras. Os relatórios de 

engenharia e os checklists criados serão disponíveis na página da Prodin, no site institucional. 

Gláucia ressaltou que é fundamental que haja contato constante entre gestores e pró-reitoria, e que a equipe 

dos campi deve estar sempre atenta ao cumprimento dos prazos. 

A pró-reitora falou que a utilização adequada do Simec deve ser tratada como uma prioridade. Dessa forma, 

haverá capacitação para que o sistema seja usado de modo qualificado. 

 

DIRETORIA SISTÊMICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Sônia Regina, Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, agradeceu inicialmente a representação dos 

campi no I Fórum de Relações Internacionais, realizado em 29 de julho. O fórum contou com a participação 
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de aproximadamente 300 pessoas, sendo repercutido nacionalmente entre as diretorias de relações 

internacionais. 

A diretora comunicou que houve reunião em Brasília, no dia 25 de agosto, para discutir o ensino de idiomas. 

Sônia informou que os responsáveis (já indicados pelos campi) pela aplicação de testes Toefl e Toeic nos 

polos aplicadores passarão por treinamento; toda a documentação de credenciamento já foi encaminhada ao 

Mec. 

O Ministério da Educação apresentou também pesquisa acerca dos institutos de fronteira. A diretoria disse 

que o instituto recebeu, em Cáceres, visita de representantes da embaixada da Bolívia. Ela parabenizou 

especialmente a equipe dos Campi Cáceres e Pontes e Lacerda pelas diversas iniciativas voltadas à 

internacionalização. 

Sônia Regina disse que têm sido realizadas parcerias com escolas de idiomas, inicialmente com aquelas 

localizadas na capital do estado, com descontos aos servidores. 
Foram elaborados, após assinatura de convênio com a Universidad de Salamanca (Espanha), programa de 

formação para professores de espanhol em Salamanca, por um período de três semanas, com subsídios da 

universidade; bem como programa para qualquer servidor do instituto estudar a língua espanhola nessa 

cidade, por um período de três semanas a três meses. Paralelamente, um programa nos mesmos moldes 

está sendo planejado para ser realizado na França e nos e em países de língua inglesa. 
Estão sendo realizados estudos para trazer para o IFMT o Escritório Education USA, que visa proporcionar o 

ensino de língua inglesa, no exterior, a alunos em situação de carência. 

Ações e documentações referentes ao programa Ciência sem Fronteiras estão sendo resgatadas. 

 

INFORMATIVO (ORÇAMENTO, ALUNO-EQUIVALENTE, POLOS DE INOVAÇÃO) 
 

Apresentando planilhas que continham o total de matrículas dos campi, no período de 2011 a 2015, o 

presidente deste conselho de dirigentes informou que houve decréscimo no orçamento de grande parte dos 

campi, em relação aos anos anteriores. José Bispo disse que o MEC tem avançado no monitoramento e 

controle dos sistemas, e, por isso, ele enfatizou a importância de se realizar o registro correto no sistema 

acadêmico. O presidente reiterou ainda que o orçamento é proporcional ao número de alunos. Ele registrou o 

avanço da pós-graduação no instituto. 

Posteriormente, o presidente informou que o conceito de Aluno-Equivalente e de Relação Aluno por 

Professor, no âmbito da Rede Federal Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi regulamentado pelo 

Ministro do Estado da Educação, por meio da Portaria nº 818/2015. Ele acrescentou que a portaria impacta 

no termo de acordo de metas e no orçamento da instituição. 

O presidente disse que a incubadora, contemplada no edital Sebrae, atenderá todos os campi do instituto. 

Ele complementou que não há atualmente condições de o instituto concorrer a polos de inovação. José Bispo  
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enfatizou que o instituto tem se preparado para ter polos de inovação em 2017. Algumas etapas foram 

finalizadas, e outras não foram avançadas, como a existência de fundação de apoio. 

  

 

 
CONVÊNIO SEBRAE / IFMT – EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 
A equipe do Sebrae MT discorreu sobre o Programa Nacional de Educação Empreendedora, que visa 

promover o desenvolvimento de competências empreendedoras e a inserção sustentada no mundo do 

trabalho. Foram, em seguida, apresentados os cursos dos quais os jovens participantes podem participar, 

entre eles o Despertar e o Crescendo e Aprendendo (nível médio), e o Desafio Universitário Empreendedor 

(nível superior). Brevemente, foi exposta a metodologia dos cursos. 

Os representantes dialogaram também sobre as ações do programa previstas para 2015 e 2016, como a 

capacitação de professores e aplicação com os alunos. 

Em seguida, foi assinado Termo de Convênio Sebrae – IFMT para implantação de educação empreendedora, 

inicialmente com a participação de 10 campi.  

Leide Katayma, Diretora do Sebrae, agradeceu ao IFMT pela parceria. O presidente deste colégio de 

dirigentes, José Bispo Barbosa, ressaltou a importância da parceria e convidou o Sebrae para participar do IV 

WorkIF, Workshop de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFMT, que será realizado de 4 a 6 de 

novembro de 2015, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá-MT. 

  

 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM REITOR E DIRETORES GERAIS 
 

Neste momento, os diretores gerais elencaram e discutiram sobre determinados pontos que têm impactado 

na gestão. 

João Vicente, Diretor Geral do Campus Avançado Lucas do Rio Verde, expressou que tem encontrado 

dificuldades com a identificação dos alunos (emissão de documentos pessoais), para realização de inscrição 

em processo seletivo. O presidente recordou que certidão de nascimento não pode ser aceita para efetuação 

da inscrição, e ressaltou que essa questão deve ser emergentemente discutida. 

Sobre a greve, e mais especificamente a folha de ponto dos servidores neste período, grande parte dos 

diretores relatou que o comando de greve tem administrado a folha de frequência dos profissionais que 

aderiram o movimento. Dessa forma, foi alinhado que os servidores em greve devem assinar a folha, sob 

responsabilidade do comando, e os outros servidores devem assinar a folha de frequência normalmente, 

diretamente com a chefia imediata. 
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Acerca do concurso público vigente, para docentes e técnicos administrativos, todos os questionamentos têm 

sido respondidos. O presidente disse que o instituto tem se posicionado legalmente, de modo a evitar a 

suspensão do certame. Em relação ao concurso público que está sendo organizado para ser realizado no 

final do ano, Willian de Paula, Diretor de Planejamento Executivo, informou que será alinhada a demanda, 

juntamente com as pró-reitorias e diretoria sistêmica de gestão de pessoas. 

Outros pontos levantados foram: a possibilidade de organizar possíveis datas de realização do Codir até o 

final do ano, a necessidade de discutir com mais detalhes o quadro de vagas para o próximo concurso, bem 

como de debater sobre processo seletivo, com intuito de alinhar a divulgação, considerando o cenário da 

greve. Foi recomendado ainda que seja demonstrado e discutido na próxima reunião o resultado do 

recredenciamento do PDI, realizado por meio de visita in loco da equipe do INEP ao Campus Cuiabá, no 

início de julho. 

Os diretores disseram que é importante que os gestores sejam informados com antecedência quando editais 

forem suspensos. Eles enfatizaram ainda que há a necessidade de entendimento da composição da matriz 

orçamentária. Em vista disso, o diretor de planejamento executivo informou que será solicitado à equipe da 

Proad o encaminhamento do manual de composição da matriz. 

Foi levantada e refletida a possibilidade de avaliação de projetos pedagógicos de cursos via web, através de 

ferramentas como o google docs, com intuito de promover agilidade ao processo. 

  

 
O presidente agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 18:00. 
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OSMAR ANTÔNIO MAGNABOSCO 
Diretor Geral do Campus Rondonópolis 
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