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PROPOSTA DE 
REESTRUTURAÇÃO DO 
ARRANJO INSTITUCIONAL 
DO IFMT
Uma inspiração para criar as condições necessárias à 
permanência dos estudantes na instituição.
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT está diante
de um grande desafio: reestruturar a sua gestão
para conter os impactos negativos da pandemia
e criar as condições necessárias à permanência
dos estudantes na instituição.

O Brasil e o mundo vivem uma situação de
grandes dificuldades em razão da pandemia do
novo coronavírus. Essa crise sanitária tem
acelerado ainda mais as medidas de austeridade
que impactam na vida das pessoas,
especialmente nas mais pobres.

A pandemia modificou drasticamente as formas
de atendimento no serviço público, e no setor
da educação paira um cenário de muitas
incertezas sobre as formas de retorno das aulas,
seja de forma híbrida ou mesmo um plano de
retomada do atendimento presencial. No IFMT,
enquanto não há perspectivas de vacinação em
massa, as decisões do Conselho Superior -
Consup têm se pautado pela manutenção das
atividades remotas, atualmente autorizadas até
o dia 30/06/2021 (Resolução 02/2021 RTR-

CONSUP/RTR/IFMT).

A situação da pandemia e a implementação do
ensino remoto na instituição revelaram um viés
da desigualdade social para o qual ainda não
havíamos colocado foco. Enquanto a
supremacia do poder econômico no mundo
perpassa pela hegemonia da internet das coisas,
das tecnologias 5G e pela indústria 4.0, aqui
deparamo-nos com um quadro de estudantes
com sérios problemas de conectividade que
passam desde o acesso a equipamentos como
computadores, tablets ou smartphones até a
falta de recursos financeiros para adquirir
planos de internet com capacidade suficiente
para acompanhamento das atividades
pedagógicas no Regime de Exercício Domiciliar –
RED.

É dever do Estado dispor das condições
necessárias para que os estudantes tenham
assegurado o direito pleno do acesso à
educação, e muitas iniciativas foram realizadas
nesse sentido.
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante a pandemia, o IFMT concedeu os
Auxílios Emergenciais com recursos Assistência
Estudantil (Ação 2994) e fez a distribuição de
kits de alimentação escolar com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE (Ação 00PI). Essas iniciativas foram as
medidas imediatas de contenção do abandono
escolar.

O estudante, usuário da Assistência Estudantil e
sem conectividade, é o trabalhador ou o filho
do trabalhador que sofre os impactos de um
país que vem atingindo níveis recordes de
desemprego, 13,5% de taxa média anual em
2020 (IBGE, 2021).

Sem emprego, com as vidas ameaçadas pela
pandemia, precisando trabalhar nos aplicativos
de serviços e na informalidade, o sonho de
estudar e de alcançar algum nível de
emancipação política vai sendo substituído
pelas necessidades justas e imediatas. É nesse
momento que o estudante deixa a escola para
garantir a sua sobrevivência.

Não é demais lembrar que com a Lei de Cotas
(12.711/2012), no mínimo, 50% dos nossos
estudantes são oriundos de escolas públicas e,
portanto, têm perfil socioeconômico sobre o
qual refletem todos os problemas das crises
sanitária e econômica do Brasil. Esse quadro
social impacta diretamente na permanência dos
estudantes no Instituto Federal.

As mudanças na estrutura administrativa, que já
vinham se despontando como necessidade no
IFMT, ganharam mais relevo com a situação da
pandemia. Por isso, torna-se necessário
acelerar a reestruturação do arranjo
institucional como forma de, também,
assegurar as condições de permanência e
conclusão de cursos pelos estudantes,
garantindo o que está expresso no artigo 205
da nossa Carta Magna: a educação como
direito de todos e dever do Estado.
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Essa força-tarefa exige uma reorganização nos setores
da alta administração da Reitoria do IFMT, como forma
de readequar as estruturas organizacionais, as
atribuições e competências, ampliar a participação
democrática, corrigir competências extrapoladas, e
sobretudo reformular as políticas institucionais para
imprimir na instituição um caráter cada vez mais
inclusivo, com foco na diversidade e no atendimento
das camadas que mais estão sofrendo os rebatimentos
desse momento histórico tão difícil.

Para isso, torna-se imprescindível um novo olhar sobre a
gestão estratégica da Reitoria, especialmente nos
seguintes temas:

• a Assistência Estudantil que é a principal política de
permanência dos estudantes com financiamento
específico garantido na LOA;

• o Planejamento Institucional para a readequação das
estratégias de cumprimento das metas do PDI, e
para articular politicamente a busca de recursos
extraorçamentários para a sobrevivência da
instituição, haja vista o decréscimo orçamentário
previsto na proposta da LOA 2021 (22,5% menor

que a LOA 2020); e

• a Gestão de Pessoas cujo grande desafio é cuidar das
pessoas, do quadro de servidores, por meio de um
amplo projeto de qualidade de vida e construir os
instrumentos de gestão das novas modalidades de
trabalho impostas pela pandemia, como o trabalho
remoto ou trabalho híbrido.

Foi dentro desse cenário de pandemia e já lidando com
todas as problemáticas advindas dela que o Consup
deflagrou o processo de escolha do novo Reitor e dos
18 diretores-gerais dos Campi e Campi Avançados da
instituição.

Não foi uma decisão fácil para a comunidade fazer a
eleição, mas, por segurança, optou-se pela realização de
um processo de escolha totalmente on-line por meio da
plataforma Helios Voting que foi aprovada em termos
de acessibilidade, transparência e confiabilidade do
voto, autenticidade, possibilidade de auditoria e
integridade pelo Comitê de Governança Digital – CGD
do IFMT e de outras instituições vinculadas à Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica – Setec do
Ministério da Educação – MEC.
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Assim, o pleito ocorreu no dia 04 de dezembro
de 2021 com 21.135 (vinte e um mil cento e
trinta e cinco) eleitores aptos a votar, entre
estudantes, técnico-administrativos e docentes.

Ao pleito de gestor máximo do IFMT,
concorreram os professores doutores Julio
Cesar dos Santos e Deiver Alessandro Teixeira. O
historiador Prof. Dr. Julio Santos sagrou-se
vencedor com um Plano de Gestão que foi
acolhido pela comunidade acadêmica como a
melhor alternativa para o IFMT.

O Plano de Gestão IFMT 2021-2025 do Prof. Julio
Santos traz as alternativas para o momento
histórico que vivemos e uma proposta de
reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT
que busca responder os grandes desafios que
estão colocados para a educação profissional e
tecnológica no âmbito do IFMT, dentre os quais
podemos destacar:

• Ampliação dos espaços de participação
democrática da comunidade com a criação
os Fóruns de Ensino, Pesquisa, Extensão,

Educação a Distância e Assistência
Estudantil;

• Correção do caráter deliberativo do Colégio
de Dirigentes - Codir, que cumprirá suas
prerrogativas previstas na Lei 11.892, ou
seja, um órgão superior de caráter
consultivo e imprimindo maior transparência
nas discussões do órgão;

• O fortalecimento da Política de Assistência
Estudantil, da inclusão da pessoa com
deficiência, a valorização das diversidades e
sobretudo a implantação efetiva da Política
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
como medidas de contenção da evasão e do
abandono escolar. A melhoria dos índices de
eficiência acadêmica está diretamente
relacionada com a política de permanência e
êxito e envolve todas as dimensões do
estudante;
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 Discrepâncias infraestruturais entre os
campi, com ênfase nos campi avançados que
necessitam dos equipamentos de
permanência estudantil como restaurantes
ou refeitórios, áreas de convivência dos
estudantes, complexos poliesportivos,
adequação das condições acessibilidade
visual e de locomoção, além dos laboratórios
de ensino das áreas técnicas e tecnológicas.
E considerando o decréscimo gradativo dos
recursos orçamentários de investimento
torna-se imperativa a busca de recursos
extra-orçamentários para mitigar essas
questões;

 O tratamento pedagógico das dimensões
culturais, de desporto e lazer conectando
além dos estudantes docentes e técnicos
administrativos que atuam na área é
estratégico para formação e entrega de
serviços e produtos inerentes da pesquisa e
extensão tecnológicas para as comunidades
na qual nosso campi estão inseridos;

 A curricularização da Extensão e da Pesquisa
como forma de aperfeiçoar a formação para
o mundo do trabalho e propiciar a nossos
estudantes as bases da pesquisa e
responsabilidade socioambiental. A
experiência de pesquisa e extensão precisa
ser universalizada a todos os estudantes
precisa compor o fluxo natural de sua
formação;

 Ampliação e o apoio à inovação e ao
empreendedorismo em conexão com o
mundo do trabalho e a transferência de
tecnologias sociais, assim como a formação
para a responsabilidade socioambiental são
fatores que carecem de fomento
institucional com vistas a serem
potencializados, pois através da inovação e
da prática do empreendedorismo os
estudantes do IFMT deixam de objetivar
apenas sua inserção no mundo do trabalho
e tornam-se geradores de empregos, renda
e tecnologias;
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APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

• Necessidade de melhorias nas ações de formação
continuada dos servidores. Os relatos de
inexperiência de servidores no exercício de
determinadas funções inerentes à Administração
Pública e que possuem especificidades que
envolvem sistemas, procedimentos, conhecimento
legal e principalmente a questão da atuação
pedagógica e uso das tecnologias educacionais pelos
docentes e técnicos na execução das aulas remotas
durante e após a pandemia;

• Melhoria no assessoramento aos Campis no
processo de avaliação dos cursos superiores de pós-
graduação. Houve grande avanço nesse aspecto nos
últimos anos, no entanto, a gestão precisa continuar
tratando como essencial, pois a avaliação adequada
dos cursos ofertados pela instituição além compor o
acervo de credibilidade da instituição perante a
sociedade e instâncias de controle fornecem os
indicadores dos aspectos a serem tratados de forma
mais consistente pela gestão;

• Melhoria das relações de trabalho por meio de um
projeto de qualidade de vida que realize o devido
acompanhamento dos servidores afastados por

adoecimento, e um trabalho preventivo que reduza
os casos de processos administrativos na
corregedoria envolvendo conflitos nos ambientes de
trabalho;

• Melhoria nos procedimentos de Compras, Licitações
e Contratos. Em determinadas situações o atraso ou
fracasso em procedimentos licitatórios exigem a
aquisição de form a não ideal e sem o devido
planejamento;

• Implantação de uma política de comunicação que
conecte a instituição aos servidores e servidoras,
estudantes e a comunidade, promova a
acessibilidade da comunicação e fortaleça relação da
Instituição com o mundo do trabalho.

Considerando essas razões candentes no IFMT, na
sociedade brasileira, o Plano de Gestão IFMT 2021-2025
do Prof. Julio Santos foi aprovado pela comunidade no
maior evento democrático da instituição. É baseado
nessa aprovação da comunidade que apresentamos ao
Conselho Superior - Consup esta Proposta de
Reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT.
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APRESENTAÇÃO E 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O primeiro passo desse documento foi a
constituição da Comissão de Transição de
Gestão, instituída pela Portaria IFMT 169/2021,
que iniciou um diagnóstico da gestão e elaborou
as propostas de reestruturação com base no
Plano de Gestão 2021-2025 do Prof. Julio
Santos.

O segundo passo será a condução de amplo
diálogo com a comunidade por um Grupo de
Trabalho - GT do Consup, que ficará responsável
pela relatoria e posterior submissão à
deliberação pelo Conselho.

Para fundamentar nossa Proposta de
Reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT
trataremos a seguir do quadro legal e normativo
que justifica e ampara nosso pedido.



FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL



10

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Proposta de Reestruturação do Arranjo
Institucional do IFMT baseia-se na autonomia
institucional outorgada às Instituições de
Educação Superior (IES) na Constituição Federal
brasileira:

Constituição Federal de 1988:
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (grifo
nosso)

De forma análoga, o IFMT, ao compor a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Rede Federal) e vinculado ao MEC,
na Setec, recebeu essa prerrogativa no seu ato
de criação (Lei 11.892/2008).

Sua natureza jurídica de Autarquia Federal, de
direito público interno, confere ao IFMT
autonomia administrativa e pedagógica,
estabelecidas no Decreto-Lei 200/1967 e a Lei
11.892/2008:

Decreto-lei 200/67:
Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para
executar atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada.para executar
atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada.(grifo nosso)

Lei 11.892/2008:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do sistema federal de
ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e
constituída pelas seguintes instituições:
I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia -
Institutos Federais;
(...)
Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos I,
II, III e V do caput possuem natureza jurídica de autarquia,
detentoras de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
(..)
XVIII - Instituto Federal de Mato Grosso, mediante
integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica
de Mato Grosso e de Cuiabá [CEFET-MT e CEFET-Cuiabá] e
da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres [EAF-Cáceres].
(grifo nosso)
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O ato de criação integrou as ex-
autarquias CEFET-MT, o CEFET-Cuiabá e
a EAF-Cáceres em uma só instituição
(IFMT) para atuar na oferta e
desenvolvimento de Projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão como IES, básica e
profissional, pluricurricular e
multiCampi, especializada na oferta de
educação em diferentes modalidades.

Desde então, o IFMT passou por
processo contínuo de transformação
(Programa de Expansão da Rede Federal)
sedimentado na democratização do
ensino, na capilaridade e interiorização.
Atualmente, o IFMT está presente em 18
municípios de Mato Grosso, com 19
unidades (entre Campi e Campi
Avançados), atendendo a diferentes
realidades sociais, culturais e produtivas
de Mato Grosso. Figura 1: IFMT e seus Campi no território de Mato Grosso

Fonte: Ascom, 2020.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Como estabelece o artigo 11 da Lei 11.892/2008, na autarquia IFMT, a Reitoria é o órgão executivo, ou seja, a instância de referência
administrativa e pedagógica para os Campi e Campi Avançados, composto por 1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores.

Em 2016, na prerrogativa de estabelecer uma organização administrativa da Rede Federal, o MEC dispôs na Portaria MEC 246/2016 o
modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção (CDs) e funções gratificadas (FGs) e no âmbito dos Institutos Federais.
Nessa portaria, ficou estabelecido para a tipologia da Reitoria do IFMT, que possui 19 campi, a composição do modelo de
dimensionamento de CDs e FGs, conforme quadro abaixo:

CD 01 CD 02 CD 03 CD 04 FG 01 FG 02

1 5 14 13 18 02

Além disso, o Decreto 9.739/2019 estabeleceu, também, medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração
pública federal, criando diretrizes de fortalecimento da capacidade institucional. Dentre elas, destaca-se a racionalização de níveis
hierárquicos e o aumento da amplitude de comando, a revisão de estruturas regimentais e de estatutos, entre outras medidas que
propiciem valor público às instituições, senão vejamos:

Tabela1: Composição do modelo de dimensionamento de cargos e funções da Reitoria do IFMT
Fonte: Anexo III da Portaria MEC 246/2016, adaptada.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Decreto 9.739/2019
Fortalecimento institucional

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se
fortalecimento da capacidade institucional o conjunto de
medidas que propiciem aos órgãos ou às entidades da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional a melhoria de suas condições de
funcionamento.
(...)
§ 1º As medidas de fortalecimento da capacidade
institucional observarão as seguintes diretrizes:
V - racionalização de níveis hierárquicos e aumento da
amplitude de comando;
(...)
§ 2º O fortalecimento da capacidade institucional será
alcançado por meio:
(...)
IV - da aprovação e da revisão de estruturas regimentais e
de estatutos;

A reestruturação necessária ao atendimento do
principal desafio institucional, o de conter os
impactos negativos da pandemia e criar as
condições necessárias à permanência dos
estudantes na instituição, será feita dentro das
normas estabelecidas, com aval da comunidade

expresso na urna pelo voto direto, e
considerando os limites de cargos de direção
(CD) e funções gratificadas (FGs) constantes da
Portaria 246/2016. Isso quer dizer que a
reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT
não cria novos cargos (CDs e FGs), portanto, não
há aumento de despesas ao erário público. O
que se propõe é a simples e necessária
reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT,
realizando a alteração do organograma para
atendimento das macropolíticas institucionais
discutidas no processo de eleição e para isso
será preciso realizar um reordenamento de CDs
e FGs para cumprimento dos objetivos
propostos no Plano de Gestão aprovado nas
urnas pela comunidade.

Considerando essa proposta, bem como os
fundamentos normativos apresentados,
passamos agora à explanação das efetivas
alterações a serem realizadas na estrutura
administrativa do IFMT
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ORGANOGRAMA VIGENTE
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PROPOSTA DE 
ORGANOGRAMA

Legenda:
Consup - Conselho Superior
Audin – Auditoria Interna
Codir – Colégio de Dirigentes 
Cread – Centro de Referência de Educação a Distância
Sic – Serviço de Informação ao Cidadão
DSPlan – Diretoria Sistêmica de Planejamento
DSAEstudantil – Diretoria Sistêmica de Assistência 
Estudantil, Inclusão e Diversidades
DSTI – Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação
DSRI – Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais 
Consepe – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Proen – Pró-Reitoria de Ensino
Propes – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Proex – Pró-Reitoria de Extensão
Propessoas – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Proad – Pró-Reitoria de Administração 
CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docentes
CIS – Comissão Interna de Supervisão 



NOVA ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA



17

Propomos a correção do caráter deliberativo do
Colégio de Dirigentes - Codir no Regimento Geral
do IFMT, que deve retornar à condição de
instância consultiva. Trata-se de pura e simples
adequação para conformidade com o Art. 10º, §
2° da Lei n. 11.892/2008:

Art. 10. A administração dos Institutos Federais terá como
órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho
Superior.

§ 1o As presidências do Colégio de Dirigentes e do
Conselho Superior serão exercidas pelo Reitor do Instituto
Federal.

§ 2o O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será
composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-
Geral de cada um dos campi que integram o Instituto
Federal.

Reafirmamos, ainda, à comunidade o
compromisso com a transparência nos atos e
debates de gestão. Por isso faremos a
transmissão on-line das reuniões do Codir como
mecanismo de transparência e garantia do
princípio da publicidade da administração
pública.

Orgão Superior
Colegio de Dirigentes- Codir
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Entendemos que nem sempre os órgãos
colegiados deliberativos têm flexibilidade para
realizar debates mais ampliados com a
comunidade sobre as macropolíticas
institucionais. Por isso, propomos a criação do
Fórum das Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão
como órgão propositivo e de assessoria ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão -
CONSEPE. Esse fórum é representativo dos
segmentos estudantil, técnico-administrativos e
docentes

Fóruns Democráticos da Políticas 
Institucionais

Criação do Fórum das Políticas de 
Ensino, Pesquisa, Extensão
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Esse espaço democrático já está consolidado no
IFMT como o irradiador das políticas de
assistência estudantil, devidamente
regulamentado pelas Resoluções 094/2017 e
095/2017 do Consup, porém sem previsão no
Regimento Geral do IFMT. Esse fórum é
representativo dos segmentos estudantil, técnico-
administrativos e docentes.

Fóruns Democráticos da Políticas 
Institucionais
Institucionalização do Fórum 
Central de Assistência Estudantil, 
Inclusão e Diversidades
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Esse espaço será de vital importância para discutir
as políticas de educação a distância no IFMT, bem
como realizar proposições de planejamento para
o avanço da EaD como modalidade de
interiorização e ampliação do acesso à educação
no Estado de Mato Grosso. Esse fórum é
representativo dos segmentos estudantil, técnico-
administrativos e docentes.

Fóruns Democráticos da Políticas 
Institucionais

Criação do Fórum de 
Educação a Distância 
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Serão criados os Comitês de Gestores das políticas
institucionais, como espaço de reunião dos
gestores para alinhamentos sobre a execução das
políticas, compartilhamento de informações e
experiências exitosas, discussão de padronização
de procedimentos, e execução distribuída de
ações das respectivas pastas, quais sejam:

 Comitê Gestor de Ensino;

 Comitê Gestor de Pesquisa e Inovação;

 Comitê Gestor de Extensão;

 Comitê Gestor de Administração;

 Comitê de Governança Digital;

 Comitê de Segurança da Informação.

Fóruns Democráticos da 
Políticas Institucionais
Criação das Instâncias 
Coletivas de Gestão



ALTA ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO 
ESTRATÉGICA DA 
REITORIA
Criação:

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Diretoria Sistêmica de Planejamento.

Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, Inclusão e Diversidades.



PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO DE PESSOAS
Propessoas
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Criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Pró Pessoas
O IFMT mantém a estrutura de Gestão de
Pessoas desde o processo de
institucionalização dos IFs. A realidade da
instituição mudou e a estrutura de gestão
precisa acompanhar essa dinâmica, que
devido ao aumento importante no
quantitativo de servidores, apresenta uma
série de desafios. Vejamos o quadro evolutivo
de pessoal efetivo:

Essas transformações advindas da expansão e
que hoje estão estagnadas colocam a
instituição diante de uma situação de muitos
desafios que deverão ser protagonizados pela
Política de Gestão de Pessoas, a saber:

 apresentar estudos técnicos que apontem
equilíbrio entre os serviços ofertados e a
capacidade da força de trabalho;

 regulamentar e criar o Programa de Gestão
por Resultados - PGR para a modalidade de
teletrabalho no período de pandemia e
pós-pandemia;

 implantar uma Política de Saúde,
Segurança e Qualidade de Vida no
Trabalho; e

 manter atualizados os debates em torno
das pautas que impactam diretamente nas
carreiras dos Professores do Ensino, Básico,
Técnico e Tecnológico - EBTT e dos Técnico-
administrativos do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-administrativos em
Educação - PCCTAE.

310

1.056

Professores

2009 2020

Fonte: Relatórios de Gestão IFMT 2009 e 2020

170

856

Técnico-Administrativos

2009 2020
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Criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Propessoas
Ainda que tenha havido aumento no quadro de
servidores, quando analisamos a oferta de
serviços e força de trabalho verificamos que o
quantitativo ainda é insuficiente para alcançar o
Plano de Acordo de Metas da Rede IF com o
MEC e para cumprir as metas estabelecidas no
nosso Plano de Desenvolvimento Institucional -
PDI.

Hoje, diante da crise econômica que atravessa o
país, e que foi aprofundada ainda mais pela
pandemia, o desafio de uma gestão de pessoas
é se articular com o planejamento institucional
para equacionar uma questão: fazer a
equalização entre a oferta de serviços
institucionais (cursos e vagas) e a força de
trabalho existente (docentes, técnico-
administrativos, substitutos, temporários e
terceirizados).

Nesse sentido, o Relatório do Tribunal de Contas
da União - TCU 2016/2017 sobre o IFMT já
assevera:

Ao lado dessa necessidade é preciso destacar: quadro de
pessoal insuficiente e incompatível com a Portaria
246/2016 do MEC, o que impacta no redimensionamento
da força de trabalho e no próprio planejamento
institucional no tocante a oferta de cursos e vagas, ou seja
é preciso readequar.
[...]
2.1.27 O resultado desse levantamento demonstra que,
em relação ao número de professores, com exceção da
Reitoria e do campus de Tangará da Serra, todas os
demais campi ainda não alcançaram o quantitativo de
professores previsto na Portaria 246/2016 do MEC.
[...]
2.1.31 Em relação ao quadro de Técnicos Administrativos,
impende salientar que, como se pode observar no
QUADRO 11 abaixo, 15 dos 19 campi estão com déficit de
pessoal acima de 20%, estando 7 deles com carência
acima de 40%. Apenas 3 campi têm uma deficiência de
pessoal menor do que 20%

Outro aspecto importante e imediato é a
questão do teletrabalho, orientado pela IN
MPOG 65 de 30/07/2020, que trata do
Programa de Gestão por Resultados - PGR. O
IFMT está atuando para garantir segurança
jurídica aos servidores que estão em
teletrabalho em razão da pandemia de covid-19.
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Criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Propessoas

No intuito de assegurar o direito à educação aos
estudantes, o IFMT não paralisou suas atividades. Os
docentes se adequaram para ofertar atividades remotas
de ensino, e os técnico-administrativos cuidaram do
planejamento, infraestrutura e suporte dessas
atividades, além disso eles mantiveram ativas as
políticas de assistência estudantil para concessão dos
auxílios emergenciais e kits de alimentação. A maior
parte dessa execução foi realizada na modalidade de
trabalho remoto.

Nesse momento de crise sanitária, o teletrabalho se
torna uma medida de segurança enquanto formos
obrigados a conviver com a existência do vírus. Além
disso, caberá à Gestão de Pessoas a construção dos
instrumentos de gestão e acompanhamento de
resultados nessa modalidade de trabalho.

Essas questões podem ser ainda mais agravadas caso
seja aprovada uma Contrarreforma Administrativa que
pretende diminuir o número de cargos e de servidores,
permitir contratações temporárias, acabar com as
progressões automáticas por tempo de serviço,
tornando-as meritocráticas, e acabar com a estabilidade

para a maioria das carreiras.

Os impactos de uma expansão atravessada por uma
crise política e econômica no contexto nacional, trouxe
reflexos ruins e compromete o que havia sido
planejado. O desafio é mitigar os impactos negativos de
um recuo na oferta de serviços, e isso requer sérios
estudos técnicos, amplos diálogos com a comunidade,
com os fóruns democráticos institucionais e com as
instâncias colegiadas para fazer da Gestão de Pessoas
um espaço humanizado, caracterizado pelo diálogo e
pelo compromisso com o cuidado com as pessoas. Por
tudo isso é que propomos a criação da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas - Propessoas.



DIRETORIA SISTÊMICA DE
PLANEJAMENTO
DSPlan

DIRETORIA SISTÊMICA DE
PLANEJAMENTO
DSPlan
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Criação da Diretoria Sistêmica de Planejamento - DSPlan

A DSPlan é uma proposta de garantir o
planejamento estratégico e o desenvolvimento
institucional no eixo estruturante da
administração do IFMT, por isso ela se torna
uma diretoria sistêmica. A ideia é que essa
diretoria execute o acompanhamento do PDI e
o planejamento de infraestrutura. Seus
principais desafios são:

 Articular a captação de recursos extra
orçamentários para assegurar os
investimentos emergenciais no IFMT,
especialmente para execução de obras;

 Realizar um planejamento pela busca da
equidade na infraestrutura dos campi,
especialmente quanto aos equipamentos de
permanência estudantil, acessibilidade
visual e de locomoção, laboratórios didáticos
e tecnológicos, equipamentos de eficiência
energética e ações de sustentabilidade
ambiental;

A articulação político-institucional para buscar
recursos extra-LOA é uma questão emergencial

no IFMT, especialmente para pensar nos
investimentos. Os investimentos são aqueles
recursos que impactam no aumento do
patrimônio da instituição, e eles vem sofrendo
uma queda vertiginosa nos últimos. Com o
advento da Emenda Constitucional - EC 95 que
estabeleceu o “teto de gastos públicos” e essa
situação tende a ser agravada. Vejamos:
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O orçamento de investimento que
em 2014 era de 92 milhões, hoje,
em 2020, está fixado em pouco
mais de 14 milhões. Isso significa
uma redução dramática nos
recursos que financiam
bibliotecas, aquisições de acervos,
equipamentos de laboratório,
restaurantes estudantis, quadras
poliesportivas, entre outros
investimentos fundamentais ao
desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão.

O IFMT tem hoje distorções
evidentes na infraestrutura dos
campi, isso tudo é consequência
de uma expansão atravessada por
uma crise política e econômica
que vem dificultando os
investimentos em ações que

impactam na melhoria das
condições de permanência
estudantil.

A correção dessas distorções
requer uma atitude de gestão
para diagnosticar os problemas,
captar os recursos, e definir a
prioridade da alocação por meio
de amplo debate com a
comunidade, respeitando as
instâncias colegiadas superiores,
como o Consup.

Daí a importância da DSPlan como
órgão do planejamento e da
articulação necessária para que o
IFMT continue se desenvolvendo
e apresentando seus resultados à
sociedade de Mato Grosso.

Criação da Diretoria Sistêmica de 
Planejamento - DSPlan



DIRETORIA SISTÊMICA DE 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
INCLUSÃO E DIVERSIDADES
DSAEstudantil
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Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, Inclusão e 
Diversidades - DSAEstudantil
A criação dessa estrutura de gestão, em caráter sistêmico, vinculada diretamente ao gabinete do
reitor, responde ao enfrentamento do desafio da permanência estudantil, principalmente pelos
reflexos que a pandemia deixará sobre as desigualdades sociais que vão impactar na vida dos nossos
estudantes ainda por um longo período de tempo.

A Assistência Estudantil emerge no IFMT como política transversal ao tripé ensino, pesquisa e
extensão. O alcance dessa transversalidade exige uma estrutura de gestão na forma de Diretoria
Sistêmica exatamente pela necessidade de autonomia política para realizar as interlocuções
necessárias ao caráter ampliado e multiprofissional que a política requer. A operacionalização das
ações se dá pela execução dos recursos da Ação 2994 (atendimento ao educando da educação
profissional) previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA. Vejamos o orçamento dos três últimos
anos:

PLOA 2021 R$ 21.520.691,00

LOA 2020 R$ 16.142.774,00

LOA 2019 R$ 16.700.558,00
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Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, Inclusão e 
Diversidades - DSAEstudantil

No plano legal, o Decreto 7.234 dispõe sobre
o Programa Nacional de Assistência Estudantil
– PNAES e institucionalmente orienta um
modelo de gestão bottom up, ou seja, das
bases para a alta gestão, devidamente
Regulamentado pela Resolução Consup IFMT
nº 094/2017 que trata da Política de
Assistência Estudantil e Pela Resolução
Consup IFMT nº 095/2017 que trata do
Regulamento da Política de Assistência
Estudantil, todos até então ligados à PROEN e
que agora terão estrutura própria.

Além dos impactos da pandemia na
permanência estudantil a curto, médio e
longo prazo, algumas demandas são históricas
nos Fóruns de Assistência Estudantil, a saber:

 A discrepância infraestrutural entre os
campi do IFMT, no que tange aos
equipamentos de permanência estudantil
(restaurantes, refeitórios, residências,
áreas de convivência, complexos
poliesportivos);

 a relação dificultosa dos campi e
prefeituras para solucionar as questões do
transporte escolar;

 Os desafios na execução do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;

 A efetiva inclusão pedagógica dos
estudantes que constituem os grupos
vulneráveis (negros, indígenas,
quilombolas, LGBTQIA+ e pessoas com
deficiência);

 A necessidade de uma política de
humanização e de saúde mental dos
estudantes.
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Uma política tão fundamental à permanência e ao
combate à evasão escolar e com um orçamento
tão expressivo requer uma instância de gestão
para assessorar o reitor no diálogo com os
dirigentes dos campi, com os estudantes, com as
Comissões e Fóruns de Assistência Estudantil, e
com as demais Pró-reitorias.

É urgente garantir que os recursos do povo
brasileiro alcancem, nesse caso, o seu objetivo
principal: auxiliar a permanência dos estudantes
vulneráveis para que, por meio da formação
profissional e tecnológica, possam romper os
ciclos históricos de pobreza e alcançar alguma
perspectiva de emancipação política.

Diretoria Sistêmica de Assistência 
Estudantil, Inclusão e Diversidades 
DSAEstudantil



MÉDIO ESCALÃO
E GESTÃO TÁTICA 
DA REITORIA
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Adequação das Competências da Prodin
Apresentamos a seguir um quadro demonstrativo da reorganização das competências da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional -
Prodin, a fim de ilustrar que a essa proposta de extinção não causa prejuízo na execução das ações e políticas institucionais:

Nº Atribuição/Competência PRODIN Movimentadas para

1 Planejamento Institucional DSPlan

2 Infraestrutura DSPlan

3 Avaliação Institucional Proen

4 Gestão da Integridade
(corregedoria, ouvidoria, SIC, comissão de ética) Diretoria Executiva

5 Gestão de Riscos Diretoria Executiva
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Trata-se do acolhimento de atribuições e competências antes exercidas
pela PRODIN, no entanto o Departamento mantém suas características
quanto ao trabalho de regulação, supervisão e avaliação de cursos e
atuando no monitoramento dos sistemas de informações acadêmicas
do IFMT e dos indicadores acadêmicos institucionais.

No âmbito da 
Pró-Reitoria de Ensino - Proen

Movimentação do Departamento de Regulação, Supervisão e 
acompanhamento da avaliação de cursos da PRODIN em 

extinção para a PROEN;
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No âmbito da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
Criação do Departamento de Cultura, Desporto e Lazer

O Departamento de Cultura, Desporto e Lazer é uma
conquista histórica do coletivo de arte-educadores e
professores de educação física do IFMT, e o grande
desafio é institucionalizar as políticas e diretrizes para o
ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável e
curricularizada.

O grande diferencial do Departamento será realizar a
intersecção das dimensões do ensino e da extensão: de
um lado a arte, cultura e esporte na sala de aula do
ensino médio, especialmente nos componentes
curriculares de Artes e Educação Física e de outro as
relações institucionais com organismos de fomento à
política cultural, com as federações desportivas e a
participação em eventos. Todo esse trabalho será
fundamentado de forma muito conectada à estratégia
12.7 do Plano Nacional de Educação - PNE, ao tratar das
ações para curricularização da extensão.

Desde a formação da PROEX muitas atividades vêm se
consolidando nesse campo, a exemplo dos Jogos do
IFMT - JIF que hoje é um dos maiores eventos da área
da Educação Física e Desporto escolar do nosso país.
Todo esse trabalho dos educadores físicos assegurou

um espaço no Workshop de Ensino, Pesquisa e
Extensão para a realização do Seminário de Educação
Física, onde se discutem os avanços que essa área do
conhecimento precisa no IFMT.

Da mesma forma, o coletivo de arte-educadores se
organiza na construção de atividades de valorização da
arte e cultura no IFMT, tanto que conquistou
financiamento específico, por meio de Edital/PROEX,
para a realização dos Circuitos de Arte e Cultura dos
campi do IFMT. No caminho desse fortalecimento foi
realizado a instituição está consolidando a Mostra de
Arte do IFMT (Marte) como o maior evento de arte e
cultura da rede federal de educação profissional e
tecnológica.

Com a criação do Departamento, os profissionais desse
setor encontrarão na reitoria do IFMT uma referência
para o desenvolvimento das políticas e contarão com
uma instância de gestão responsável pela articulação
institucional do IFMT com outros órgãos públicos e
privados do setor cultural e desportivo.
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Na âmbito da Pró Reitoria de Pesquisa e Inovação – PROPES
a) Fusão da Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação
b) Criação do Departamento de Inovação Tecnológica.

Na Propes será criado o Departamento de
Inovação Tecnológica, isto, pois, a Política de
Inovação Tecnológica, que já vinha sendo
desenvolvida pela coordenação, passa a
ampliar seu alcance nos campi.

O Departamento de Inovação Tecnológica
contribuirá no incremento dos recursos para
o desenvolvimento da pesquisa, tanto nas
relações com as agências de fomento como
no estreitamento com o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicação.

Como resultado desta reestruturação busca-
se ampliar a pesquisas aplicadas, aumentar a
captação de recursos externos públicos e
privados, e consolidar o IFMT como
instituição promotora de ciência, tecnologia
e inovação.

O objetivo é agregar valor à cultura do
empreendedorismo social, resultando no
desenvolvimento de novos produtos,
softwares e patentes, bem como
democratizar o acesso a bens tecnológicos e
contribuir para o desenvolvimento de
comunidades e organizações da sociedade
civil, que historicamente estão à margem da
produção científica.
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Criação da Escola de Formação 
Na âmbito da Propessoas (a ser criada)

A Escola de Formação – Esfor vem para possibilitar aos docentes e
técnicos o aprimoramento das competências necessárias ao pleno
desenvolvimento dos objetivos institucionais, conforme
demandas e previsão dos Planos de Desenvolvimento de Pessoas,
em consonância com o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de
2019, e a Instrução Normativa 201, de 11 de setembro de 2019.

A Escola de Formação atuará nos seguintes desafios:

 Garantir a oferta equânime dos processos formativos:
docentes nas diversas áreas do conhecimento, da divulgação
científica e extensionista para fortalecimento dos eixos do
tripé (ensino, pesquisa e extensão); e formação do quadro
técnico-administrativo tanto nas áreas transversais (atividades-
meio) como nas de imanência das atividades-fim;

 Promover ações de desenvolvimento de gestores (atividades-
meio e atividades fim) nas áreas de direção, chefia,
coordenação e supervisão;
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No âmbito da Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva passa por algumas mudanças na sua
configuração: o titular da diretoria deixa de ser o substituto
imediato do Reitor, condição que será definida por portaria
específica do gestor máximo. Além disso, a Diretoria
Executiva acolherá as atribuições de Gestão da Integridade
(corregedoria, ouvidoria, SIC e comissão de ética) e Gestão
de Riscos que antes eram exercidas pela Prodin.

Uma das novidades da Diretoria será a responsabilidade
pela Unidade de Gestão da Integridade que trabalha para
que o IFMT não se desvie de seu objetivo precípuo: entregar
os resultados esperados pela população de forma
adequada, imparcial e eficiente. A Gestão da Integridade no
IFMT tem como seus pilares a Ouvidoria, a Comissão de
Ética e a Corregedoria, que atuam segundo a legislação
pertinente à área, de forma independente, mas articulada
com a gestão na busca de seus objetivos.

A expectativa para a próxima gestão é de aumentar o nível
de eficiência e celeridade nas tratativas dessa área, que
ocorrerá com o reforço das equipes da Comissão de Ética e
Corregedoria. Com esse reforço se pretende ainda
oportunizar formação aos servidores, levando a eles o
conhecimento acerca da legislação pertinente à ética do
serviço público, com o anseio de minimizar o registro

de ocorrências onde os princípios e valores da ética são
transgredidos.

A Gestão de Risco no IFMT está normatizada pela Resolução
IFMT 003/2018, que define, em consonância com o
princípio da própria definição de Gestão de Risco, os
gestores como principais responsáveis por sua
implementação e manutenção. Ao trabalhar a Gestão de
Riscos, a Diretoria Executiva pretende auxiliar a
administração na tomada de decisões, com vistas a prover
razoável segurança no cumprimento da missão e no alcance
dos objetivos institucionais.

A importância desse trabalho vem do uso de ferramentas,
que aplicam metodologia de análise e classifica os eventos
em uma escala de risco, considerando sua probabilidade de
ocorrência e seu impacto no alcance dos objetivos e metas
institucionais.

A Diretoria Executiva atuará assessorando o reitor no
acompanhamento de todo esse processo, buscando
assegurar a implantação e ampliação da cultura da gestão
de risco dentre os gestores do IFMT, no caminho a ser
trilhado até o cumprimento de nossa missão e metas
estabelecidas no PDI.
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No âmbito da Diretoria Executiva
a) Criação do Departamento de Comunicação Social

A elevação da Comunicação Social a
Departamento na estrutura organizacional
se deve à necessidade estruturação de uma
Política Institucional de Comunicação que dê
conta da divulgação científica e do
fortalecimento da marca IFMT em todo o
Estado de Mato Grosso. Além disso, essa
estrutura vai permitir maior participação dos
comunicadores nas instâncias de
planejamento e tomadas de decisão. Tal
estruturação permitirá a atribuição de metas
e com indicadores que poderão ser
acompanhados pela comunidade, e todos
alinhados com as necessidades do Instituto
Federal. Para isso o novo departamento vai
atuar nas seguintes frentes de trabalho:

 Valorização do ensino, da pesquisa e da
extensão como políticas importantes da
instituição;

 Melhoria da relação com a imprensa local
(reitoria) e de todos os municípios onde
estão instalados os campi do IFMT;

 instituição de um planejamento de ações
de divulgação científica;

 incremento da presença online do IFMT
nas mídias sociais;

 inclusão e acessibilidade dos veículos de
comunicação oficial;

 fortalecimento dos instrumentos de
transparência ativa;

 Instituição de procedimentos para a
gestão de crises.



Considerando a urgência e a necessidade do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -
IFMT em conter os impactos negativos da pandemia 
e criar as condições necessárias à permanência dos 

estudantes na instituição, solicitamos desse 
Conselho Superior a aprovação desta Proposta de 
Reestruturação do Arranjo Institucional do IFMT.

Pedido

PROF. DR. JULIO SANTOS
Reitor Eleito do IFMT

Presidente da Comissão de Transição de Gestão 2021-2025
Portaria IFMT 169/2021



Equipe responsável pela coordenação e elaboração

Julio César dos Santos

João Germano Rosinke

Kléberson Pierre Cardoso de Jesus

Pâmella Elis Bandeira

Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo 
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Avenida Sen. Filinto Müller, 953
Bairro: Quilombo - CEP: 78043-409
Telefone: (65) 3616 4100 
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