
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Campus Cuiabá-Bela Vista

ATA Nº 62/2022 - BLV-ENS/BLV-DG/CBLV/RTR/IFMT

Cidade Cuiabá

Data 26/08/2022

Convocação 24/08/2022

Horário 9:00

Local Sala de Reuniões do DE

PRESENÇASPRESENÇAS

ParticipantesParticipantes Cargos/FunçõesCargos/Funções

Paulo Sesar Pimentel Professor/Diretor de Ensino

Daryne Lu Maldonado Professora/ Coordenadora Eng. ALimentos

Edgar Nascimento Professor/ Coordenador CPPG

Elaine  de Arruda Oliveira Coringa Professora/ Coordenadora Mestrado Química

Elaine Cristina de Lima Pinto TAE/ Representante Eq. Multiprofissional

Fernando da Silva Sallo Professor

Francis Elpi de Oliveira Nascimento TAE/ Representante TAEs

Julia Tristão do Carmo Rocha Coordenadora/ EMMA

Marcelo Cesar Velasco Professor/ Coordenador Pedagógico

Marcos Sousa Rabelo Professor/ Coordenador Subsequente

Natacha Chabalin TAE/ Coordenadora de Registro Escolar

Rafael Rodrigues da Silva TAE/ Coordenador de Laboratórios

Reinaldo de Souza Bilio Professor/ Coordenador Gestão Ambiental

Xisto Rodrigues de Souza Professor/ Coordenador Mestrado C.T.A

Faltas Justificadas: Aline Bernardes. 

ABERTURAABERTURA

Ao vigésimo sexto dia de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões do

Departamento de Ensino, se reuniram os membros do colegiado supramencionados, sob a presidência do

diretor de ensino, Paulo Sesar Pimentel, para informes gerais e consideração das pautas: Definição deDefinição de

horário para o Médio Integrado; Aprovação de calendário acadêmico de dois mil e vinte e três.horário para o Médio Integrado; Aprovação de calendário acadêmico de dois mil e vinte e três.

PAUTAPAUTA

1 - Informes Gerais1 - Informes Gerais

Paulo Sesar Pimentel informou mudanças em algumas coordenações: Marcelo Velasco (coordenação

Pedagógica), Fuad Rachid (coordenação de Extensão), Natacha Chabalin (coordenação de Registro Escolar)

Marcos Rabelo (assumirá coordenação de Química Industrial), Fernando Sallo (assumirá a coordenação de

Gestão Ambiental) e Lucas Micqueias (assumirá a coordenação do Subsequente). Fuad coordenador de

Extensão Informou sobre o Jenpex e a formação das comissões e repassou as datas do evento. Sobre esse

Paulo explicou que a decisão das datas do Jenpex está aliada ao evento da semana da consciência negra

para evitar impactos no calendário acadêmico assim como a adequação com orçamento disponível. Edgar

informou sobre o fórum da Pós-graduação, datas e modalidade do evento e outros pontos referentes. 

2 - Ordem do Dia2 - Ordem do Dia



Definição de horário para o Médio Integrado- Definição de horário para o Médio Integrado- Paulo apresentou a problemá ca relacionada ao horário de

aula do médio e as a vidades extracurriculares. Alunos inciam as aulas na parte da manhã e ficando no

campus até a noite, gerando três turnos, o que acarreta problemas pedagógicos (alunos que ficam até

tarde no campus e não conseguem ter rendimento nos outros dias em aula) e de controle dos alunos no

campus, tendo em vista o problema orçamentário e corte de contrato de terceirizados. Falou sobre a falta

de efe vos para atender os três turnos, pois no noturno ficam no departamento de ensino apenas os

coordenadores de Gestão Ambiental e do Subsequente, assim como um técnico apenas. Apresentou a

proposta de término das a vidades do médio, incluindo as a vidades extras até as dezoito e trinta,

resumindo em dois turnos. Foi ques onado o impacto para a equipe da educação sica, assim como os

demais que atuam com a vidades culturais. Paulo destacou o volume alto de trabalho e a falta de

servidores para atendimento de todas as demandas, sendo necessário alguns sacri cios. Sobre o corte de

terceirizados e gerenciamento das a vidades destes, respondeu que o orçamento do campus está sendo

redirecionado para pagamento da água e luz o que impacta em outros campos. E que os servidores do

setor não tem como atender três turnos, sendo que alguns como a psicóloga fazem ajustes para poder

fazer o atendimento tanto dos alunos do diurno como do noturno. Júlia salientou a indispensabilidade dos

proponentes de projetos de treinos, ou da área cultura serem subme dos com a responsabilidade do

proponente de acompanhamento dos alunos. Rabelo relembrou que primeiro e segundo semestre tem

carga horária mais extensa não deixando espaço para outras a vidades e que esse era um caso a se

pensar. Também lembraram sobre alunos com quatro dependências e Paulo destacou que nesses casos o

aluno acabaria não podendo realizar essas a vidades, que nos jogos, por exemplo foi considerado o

bole m dos discentes, aqueles que apresentaram certa quan dade de notas baixas foi impedido de

par cipar, que foi decidido após realização de reunião com as coordenações. Apontou esse tópico como

importante para o colegiado estudar para gerar uma norma.  E que Deu início a votação sobre o horário de

encerramento das a vidades do ensino médio até as dezoito e trinta. Os membros do colegiado foram

unanimemente favoráveis a esse horário. Sobre o corte dos terceirizados ques onou-se sobre o apoio que

é dado aos professores com o preparo das salas de aula, sobre possibilidade de automa zação e revisão

dos equipamento. Francis apontou que os problemas de corte de orçamento estão ligados a quan dade

de alunos e que isso deve ser considerado.Paulo sugeriu uma futura criação de comissão para discu r

sobre a revisão dos equipamentos, e a marcação de nova reunião para discussão sobre o ingresso de

estudantes.  Deu início a segunda pauta: Aprovação de calendário acadêmico de dois mil e vinte eAprovação de calendário acadêmico de dois mil e vinte e

três- três- essa pauta foi apresentada principalmente para definição das férias docentes. Foram analisadas as

datas referentes ao início das férias docentes de dois mil e vinte e três, ficando certo os cinco dias em

janeiro. Porém foi feita a discussão sobre os catorze dias de julho a agosto. Marcos apontou problemas da

proximidade das provas finais e lançamento de notas junto com início das férias do meio de ano.

Revisaram como poderia ser feito de forma que não causasse tantos problemas para os docente e se

reduziu para doze dias, com modificação na data de divulgação de notas, provas finais e lançamentos de

notas. O dias reduzidos foram lançado os demais para a terceira parcela das férias, sem ocorrer perdas de

dias le vos e gerando folga. Para que todos tenham ciência e opinem sobre a mudança Paulo opinou

sobre o compartilhamento do calendário para consulta de todos os membros do colegiado e aprovação do

mesmo antes da semana pedagógica de setembro de dois mil e vinte e dois. 

3 - Deliberações3 - Deliberações

Definição do horário do Ensino Médio até as dezoito e trinta; Sugestão de futura criação de comissão para

discussão sobre a revisão dos equipamentos  de mul mídia; Sugestão de solicitação de nova reunião para

tratar da pauta sobre o ingresso de estudantes; Compar lhamento das mudanças do calendário para

consulta de todos os membros do colegiado e aprovação antes da semana pedagógica.

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a ser discutido o Diretor de Ensino, Paulo Sesar Pimentel, encerrou a reunião

agradecendo a presença de todos.
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