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PORTARIA N.° 060, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 
                       O DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE DO CAMPUS ALTA FLORESTA DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 985, 02.06.2014, publicada 

no D.O.U. de 03.06.2014; 

 

                          RESOLVE: 

 

                          I – Aprovar, em caráter provisório, a minuta de Regimento Interno deste IFMT 

– Campus Alta Floresta, elaborada pela Comissão designada através da Portaria IFMT/ALF N° 

20/2014. 

 

                          II – A minuta de Regimento Interno em anexo, passa a ter aplicação imediata no 

âmbito deste IFMT – Campus Alta Floresta, estando, porém, sujeita a alterações pelas instâncias 

superiores do IFMT, responsáveis pela análise e aprovação final do documento em questão. 

 

                         III - Cientifiquem-se e cumpram-se. 
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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – O presente Regimento Interno estabelece os objetivos, a estrutura, as 

finalidades e as atribuições do Campus Alta Floresta do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e é parte integrante do 

Regimento Geral do IFMT.  

Art. 2º – O Campus Alta Floresta será regido segundo as diretrizes, normas e 

regulamentações estabelecidas pela Lei 11.892/2008, pela Lei 9.394/1996, por 

Resoluções do Conselho Superior do IFMT e por Regulamentos ou Instruções 

Normativas emitidas pela Reitoria do IFMT. 

 

TÍTULO II 

DO CAMPUS ALTA FLORESTA 

 

Art. 3º – O Campus Alta Floresta do IFMT com autorização de funcionamento pelo 

Ministério da Educação por meio da Portaria MEC Nº 27, DE 21 DE JANEIRO DE 

2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 22 DE JANEIRO DE 2015 – 

pag. 15, está instalado na cidade de Alta Floresta, no Estado de Mato Grosso, sendo 

subordinado diretamente à Reitoria do IFMT. 

 

Art. 4º – O Campus Alta Floresta é resultante do Plano de Expansão, fase III, da 

Rede Federal de Educação Tecnológica, articulada pelo MEC e Reitoria do IFMT no 

ano de 2010. Em fevereiro de 2013, foi efetuada a doação de uma área de 6 ha., 

situada à Rodovia MT-208, Lote 143/A, Gleba Alta Floresta, onde está sendo 

construída a sede do Campus, nesse período a prefeitura através de uma parceria 

com o IFMT, locou um prédio na Rua A, nº 198, Setor A, providenciando a 
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infraestrutura necessária para que as atividades sejam iniciadas. Entre os meses de 

setembro e outubro de 2013, houve a abertura do edital para licitar a construção do 

Campus e a abertura do edital do concurso para técnicos administrativos para 

preenchimento de vagas em diversos campi, inclusive para Alta Floresta. Ainda em 

outubro de 2013, as atividades se concentraram em buscar ações relacionadas em 

traçar um perfil educacional, social e econômico do município, quando houve 

reuniões com os dirigentes das instituições de relevância municipal. A 

documentação serviu como subsídio para um levantamento sobre a demanda de 

cursos que foram sugeridos pelas instituições envolvidas, sendo utilizada para 

análise, culminando num relatório de demanda de cursos. O relatório mostra que, 

atualmente a comunidade busca alternativas para a consolidação econômica do 

município, retomando fortemente as atividades de agricultura. Há no momento a 

preocupação da implantação de tecnologias que possam melhorar a produção e 

agregar valores nas atividades pecuárias, salientando que o desenvolvimento do 

turismo ecológico também é marcante na região. 

 

CAPÍTULO I 

Das finalidades e dos objetivos 

 

Art. 5º – O Campus Alta Floresta possui as seguintes finalidades e características: 

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas 

e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 
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III. promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura 

física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 

em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação 

técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de 

ensino; 

VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. 

 

Art. 6º – Observadas as finalidades e características, são objetivos do Minuta de 

Regimento Interno do Campus Alta Floresta: 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO – CAMPUS ALTA FLORESTA 
 

 
9 

 

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com 

o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na 

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

VI. ministrar em nível de educação superior e de pós-graduação: 

VII. cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia; 

VIII. cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 

básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional; 

IX. cursos de bacharelado, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

X. cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes 

áreas do conhecimento; e 

XI. cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 
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educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 

inovação tecnológica. 

 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 7º – O Campus Alta Floresta terá a seguinte estrutura básica organizacional: 

 

I. Órgãos Colegiados: 

a. Conselho do Campus 

b. Colegiado do Departamento de Ensino 

c. Colegiados de Cursos 

d. Conselhos de Classe 

e. Colegiado de Capacitação Docente 

f. Colegiado de Capacitação de Técnicos Administrativos 

g. Núcleo Permanente de Pessoal Docente; 

 

II. Órgãos Executivos: 

a. Direção-Geral do Campus; 

b. Departamentos de Ensino 

c. Departamentos de Administração e Planejamento; 

 
TÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO DO CAMPUS 
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Art. 8º – O Conselho do Campus, órgão máximo normativo, integra membros 

titulares e suplentes, designados por meio de voto direto e homologados por Portaria 

do Diretor-Geral do Campus, com a seguinte composição: 

I. o Diretor-Geral do Campus, como seu presidente; 

II. o Chefe do Departamento de Administração e Planejamento e o Chefe 

do Departamento de Ensino; 

III. dois representantes do corpo técnico-administrativo, um dos quais, 

membro da equipe técnico-pedagógica, em efetivo exercício, indicado 

por seus pares; 

IV. dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, indicado 

por seus pares; 

V. dois representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, 

indicado por seus pares; 

VI. dois representantes dos egressos, convidados por edital específico; 

VII. um representante da Reitoria do IFMT, a ser indicado pelo Reitor. 

 
Paragrafo único: Para cada membro efetivo do Conselho do Campus, 

haverá um suplente, cuja designação obedecerá às normas previstas 

para os titulares, com exceção dos membros natos, previstos nos 

incisos I e II, cujos suplentes serão seus respectivos substitutos legais. 

 

Art. 9º – O mandato dos membros do Conselho do Campus terá duração de dois 

anos, permitida uma recondução para o período imediatamente subsequente, exceto 

para os conselheiros natos, cujo mandato perdura pelo período em que se mantêm 

no respectivo cargo. 

 

Paragrafo único: Perderá o mandato o membro do Conselho do 

Campus que faltar, injustificadamente, a duas reuniões consecutivas ou 
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vir a ter exercício profissional ou representatividade diferentes daqueles 

que determinaram sua designação, exceto os membros natos. 

 

Art. 10.  O Conselho do Campus reunir-se-á, ordinariamente, a cada seis 

meses e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por dois 

terços de seus membros. 

 

Paragrafo único: Para a realização da reunião deve-se respeitar o 

mínimo de 2/3 dos membros na primeira chamada e da maioria simples 

na segunda chamada. 

 

Art. 11. Compete ao Conselho do Campus: 

I. deliberar sobre assuntos de caráter administrativo, de ensino, de 

pesquisa e de extensão; 

II. avaliar as diretrizes e metas de atuação do Campus e zelar pela 

execução de sua política educacional; 

III. colaborar com a Direção-Geral do Campus na divulgação das 

atividades da Instituição junto à sociedade; 

IV. acompanhar as ações previstas nos planos de ação e em projetos e 

programas do Campus; 

V. atuar na definição e execução das políticas de planejamento do 

Campus; 

VI. elaborar estudos e avaliar propostas submetidas pela Direção-Geral; 

VII. estruturar-se como espaço coletivo de assunção das políticas do 

Campus; 

VIII. opinar nas políticas de gestão de pessoas do Campus; 

IX. promover a socialização e o desenvolvimento de ações integradas 

entre as diversas áreas sistêmicas de atuação no Campus; 
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X. subsidiar a Direção-Geral no processo de execução orçamentária 

anual no âmbito do Campus; 

XI. manter sigilo em assuntos de caráter confidencial restritos aos 

membros do conselho. 

 

Art. 12. Das reuniões do Conselho do Campus são lavradas atas, e suas 

decisões devem ser tornadas públicas e constituir recomendações para a gestão 

do Campus. 

 

Art. 13. Ao Presidente do Conselho do Campus compete: 

I. assinar ato designativo e dar posse aos membros do Conselho; 

II. declarar a perda do mandato de membro, prevista neste Regimento; 

III. abrir, presidir, encerrar ou suspender as sessões, dirigir os trabalhos e 

manter a ordem, observando e fazendo observar o Regimento Interno 

do Colegiado; 

IV. conceder a palavra aos membros do Conselho, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado; 

V. estabelecer o objeto da discussão e da votação; 

VI. informar os resultados das votações; 

VII. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Conselho ou 

a qualquer de seus membros; 

VIII. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

IX. resolver questões de ordem; 

X. constituir, com aprovação do Conselho, comissões temporárias para 

fins de representação ou estudo de matéria de natureza relevante; 

XI. designar um dos membros do Conselho para exercer as funções de 

Secretário, quando da ausência ou impedimento deste; 

XII. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos deste 

Regimento Interno; 
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XIII. submeter à apreciação do Conselho o calendário das reuniões 

ordinárias; 

XIV. designar relatores para os processos. 

 

Art. 14. São atribuições do Secretário: 

I. verificar a existência do número legal de membros para início da 

reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

II. organizar a pauta para as reuniões; 

III. redigir e assinar as atas das reuniões; 

IV. organizar a ordem de inscrições das falas; 

V. contar os votos nas deliberações do Conselho e fazer a lista das 

votações; 

VI. preparar o expediente para os despachos do Presidente; 

VII. transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente; 

VIII. prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões; 

IX. encaminhar pedidos de informações ou de diligências quando 

requeridas nos processos; 

X. expedir e encaminhar as deliberações conforme decisões do Conselho; 

XI. ter a seu cargo toda a comunicação do Conselho, incluindo as 

convocações; 

XII. desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando 

solicitadas pelo Presidente. 

 

Art. 15. Aos membros do Conselho do Campus, compete: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto à Secretaria do Conselho; 

II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento 

Interno; 
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III. não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, 

salvo por motivo justo, que será submetido à consideração do 

Conselho; 

IV. apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que 

forem incumbidos; 

V. propor matéria para constar em pauta; 

VI. propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar; 

VII. debater matéria da pauta; 

VIII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

IX. pedir vistas de matéria; 

X. propor a retirada de matéria da pauta; 

XI. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

XII. conceder o uso da palavra a outro membro do Conselho para 

manifestação durante as reuniões; 

XIII. votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia; 

XIV. assinar as atas aprovadas; 

XV. manter seus pares informados das matérias discutidas; 

XVI. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Conselho. 

 

Art. 16. Das decisões do Conselho do Campus caberá recurso ao Conselho 

Superior (CONSUP) do IFMT. 

 

CAPÍTULO II 

DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 

Art. 17. O Colegiado do Departamento de Ensino é o órgão deliberativo e 

consultivo que analisa e delibera sobre temas ligados ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão, sendo composto pelos seguintes membros: 
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I. Chefe do Departamento de Ensino, como Presidente; 

II. seis representantes docentes, sendo três das disciplinas técnicas e três 

da base comum lotados no Campus e em efetivo exercício de suas 

funções no IFMT, eleitos por seus pares; 

III. três membros da equipe técnico-pedagógica lotados no Campus e em 

efetivo exercício de suas funções no IFMT, indicados pelo 

departamento de ensino; 

IV. três representantes do corpo discente, eleitos por seus pares. 

 

§1º Considera-se no efetivo exercício de suas funções no IFMT o 

servidor que esteja atuando em atividades de ensino, pesquisa, 

extensão ou de gestão no Instituto. 

§2º Os representantes referidos nos incisos II e IV serão eleitos por 

seus pares e têm mandato de um (2) ano, com direito a uma 

recondução consecutiva, e perderão o mandato se: 

 

I. concluírem o curso ou tiverem sua matrícula cancelada, inclusive por 

desistência; 

II. sofrerem suspensão, por força de processo disciplinar; 

III. tiverem matrícula trancada; 

IV. faltarem, sem justificativa, a duas (2) reuniões consecutivas ou a quatro 

(4) reuniões alternadas durante o mandato. 

V. quando docente não pertencer mais ao quadro de servidores lotados 

no IFMT Campus Alta Floresta ou estiver afastado para capacitação.  

 

Art. 18. O Colegiado do Departamento de Ensino reúne-se ordinária ou 

extraordinariamente. 

§1º Ordinariamente a cada trimestre, excetuando-se os meses em que 

mais de 10 (dez) dias coincidem com as férias docentes ou com 
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recesso acadêmico, quando convocado, por escrito, por seu 

presidente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

§2º Extraordinariamente, quando convocado com antecedência mínima 

de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, por seu presidente ou por 2/3 

(dois terços) dos seus membros. 

§3º Para a realização da reunião deve-se respeitar o mínimo de 2/3 dos 

membros na primeira chamada e da maioria simples na segunda 

chamada. 

 

Art. 19. Compete ao Colegiado do Departamento de Ensino: 

 

I. aprovar os planos e programas de ensino das disciplinas sob sua 

responsabilidade, submetendo-os, em seguida, ao Colegiado de Curso 

interessado; 

II. aprovar os seus planos e programas de pesquisa e extensão; 

III. aprovar os planos de trabalho de seu pessoal docente; 

IV. estabelecer critérios para a qualificação do seu pessoal docente, bem 

como aprovar, de acordo com esses critérios, o seu afastamento para 

capacitação; 

V. estabelecer, observada a legislação pertinente, plano e critérios quanto 

ao período de concessão de licenças a seu pessoal docente e técnico-

administrativo, de forma a preservar o interesse da instituição e o seu 

adequado funcionamento; 

VI. aprovar a designação de professores-orientadores, quando solicitado 

pelos Coordenadores de Curso; 

VII. aprovar o plano de ação do Departamento de Ensino; 

VIII. avaliar pedido de cessão de docente para outros órgãos da 

administração pública federal, estadual e municipal, analisando os 
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motivos, conveniência e oportunidade, exceto nas requisições 

compulsórias; 

IX. emitir parecer sobre redistribuição de pessoal docente; 

X. avaliar e propor as ofertas educacionais do Departamento de Ensino; 

XI. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matérias de 

sua competência, embora não especificadas neste artigo. 

 

Art. 20. Ao Presidente do Colegiado do Departamento de Ensino compete: 

I. assinar ato designativo e dar posse aos membros do Colegiado; 

II. designar o Secretário do Colegiado; 

III. declarar a perda do mandato de Conselheiro, prevista neste 

Regimento; 

IV. abrir, presidir, encerrar ou suspender as sessões, dirigir os trabalhos e 

manter a ordem, observando e fazendo observar o Regimento Interno 

do Colegiado; 

V. conceder a palavra aos membros do Colegiado, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado; 

VI. estabelecer o objeto da discussão e da votação; 

VII. informar os resultados das votações; 

VIII. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Colegiado ou 

a qualquer de seus membros; 

IX. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

X. resolver questões de ordem; 

XI. constituir, com aprovação do Colegiado, comissões temporárias para 

fins de representação ou estudo de matéria de natureza relevante; 

XII. designar um dos membros do Colegiado para exercer as funções de 

Secretário, quando da ausência ou impedimento deste; 

XIII. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos deste 

Regimento Interno; 
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XIV. submeter à apreciação do Colegiado o calendário das reuniões 

ordinárias; 

XV. designar relatores para os processos. 

 

Art. 21. São atribuições do Secretário: 

I. verificar a existência do número legal de membros para início da 

reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

II. organizar a pauta para as reuniões; 

III. redigir e assinar as atas das reuniões; 

IV. organizar a ordem de inscrições das falas; 

V. contar os votos nas deliberações do Colegiado e fazer a lista das 

votações; 

VI. preparar o expediente para os despachos do Presidente; 

VII. transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente; 

VIII. prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões; 

IX. encaminhar pedidos de informações ou de diligências quando 

requeridas nos processos; 

X. expedir e encaminhar as deliberações conforme decisões do 

Colegiado; 

XI. ter a seu cargo toda a comunicação do Colegiado, incluindo as 

convocações; 

XII. desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando 

solicitadas pelo Presidente. 

 

Art. 22. Aos membros do Colegiado, compete: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto à Secretaria do Colegiado; 
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II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento 

Interno; 

III. não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, 

salvo por motivo justo, que será submetido à consideração do 

Colegiado; 

IV. apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que 

forem incumbidos; 

V. propor matéria para constar em pauta; 

VI. propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar; 

VII. debater matéria da pauta; 

VIII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

IX. pedir vistas de matéria; 

X. propor a retirada de matéria da pauta; 

XI. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

XII. conceder o uso da palavra a outro membro do Colegiado para 

manifestação durante as reuniões; 

XIII. votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia; 

XIV. assinar as atas aprovadas; 

XV. manter seus pares informados das matérias discutidas; 

XVI. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Colegiado. 

 

CAPÍTULO III 

DOS COLEGIADOS DE CURSOS 

SEÇÃO I 

DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 
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Art. 23. Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) são os órgãos deliberativos 

que acompanham as atividades pedagógicas do respectivo Curso e se constituem 

da seguinte forma: 

I. coordenador de Curso, como Presidente; 

II. todos os docentes em exercício nas atividades de ensino, de pesquisa 

ou de extensão no Curso; 

III. dois representantes discentes de cada turma do Curso, eleitos por 

seus pares, sendo um titular e um suplente; 

IV. um representante da equipe técnico-pedagógica, eleito por seus pares. 

§1º Os representantes referidos no inciso III serão eleitos por seus 

pares e têm mandato de um (2) ano, com direito a uma recondução 

consecutiva, e perderão o mandato se: 

 

a) concluírem o curso ou tiverem sua matrícula cancelada, inclusive 

desistência; 

b) sofrerem suspensão, por força de processo disciplinar; 

c) tiverem matrícula trancada; 

d) faltarem, sem justificativa, a duas (2) reuniões consecutivas ou a quatro 

(4) reuniões alternadas durante o mandato. 

 

§2º Os docentes indicados para o NDE deverão satisfazer as seguintes 

condições: 

a. não podem estar cedidos ou emprestados total ou parcialmente a 

outros Campi do IFMT ou a outras instituições; 

b. não podem estar com processo de remoção ou redistribuição durante a 

vigência do mandato. 

 

Art. 24. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente, por 

convocação de iniciativa do seu Presidente, 3 (três) vezes por semestre e, 
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extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois 

terços) de seus membros titulares. 

 
Paragrafo único: Para a realização da reunião deve-se respeitar o 

mínimo de 2/3 dos membros na primeira chamada e da maioria simples 

na segunda chamada. 

 

Art. 25. O presidente no ato da primeira reunião do ano, apresentará a 

proposta de calendário das reuniões para aprovação do NDE, remetendo o mesmo 

para o colegiado de curso a fim de dar conhecimento. 

 

Art. 26. Cada Núcleo Docente Estruturante tem as seguintes competências: 

I. contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à 

área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação; 

V. fomentar a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) ao qual está vinculado; 

VI. desenvolver trabalhos visando à atualização e/ou reestruturação 

curricular; 

VII. supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, 

conforme deliberação do Colegiado de Curso;  

VIII. analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares; 
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IX. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

X. desenvolver ferramentas de avaliação do curso, considerando seu 

PPC, estrutura física, atuação e formação dos docentes e técnicos 

administrativos, inclusive as expectativas dos discentes;  

 
Paragrafo único: As ferramentas de avaliação do curso, descritas no 

inciso X, devem levar em consideração, questões climático-ambientais 

e componentes de avaliação de mercados relevantes, bem como 

devem poder dialogar com os moldes do Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Superior (SINAES) e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 

Art. 27. Compete ao Presidente do NDE: 

I. designar o Secretário do NDE; 

II. convocar e presidir as reuniões, com direito a voto; 

III. representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

IV. encaminhar as deliberações do NDE; 

V. designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida 

pelo NDE; 

VI. indicar coordenadores para cada área do saber, conforme Projeto 

Pedagógico do Curso; 

VII. coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da 

instituição. 

 

Art. 28. São atribuições do Secretário: 

I. verificar a existência do número legal de membros para início da 

reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

II. organizar a pauta para as reuniões; 
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III. redigir e assinar as atas das reuniões; 

IV. organizar a ordem de inscrições das falas; 

V. contar os votos nas deliberações do NDE e fazer a lista das votações; 

VI. preparar o expediente para os despachos do Presidente; 

VII. transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente; 

VIII. prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões; 

IX. encaminhar pedidos de informações ou de diligências quando 

requeridas nos processos; 

X. expedir e encaminhar as deliberações conforme decisões do NDE; 

XI. ter a seu cargo toda a comunicação do NDE, incluindo as 

convocações; 

XII. desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando 

solicitadas pelo Presidente. 

 

Art. 29. Aos membros do NDE, compete: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto à Secretaria do NDE; 

II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento 

Interno; 

III. não se eximir de trabalho para o qual forem designados pelo 

Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração 

do NDE; 

IV. apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que 

forem incumbidos; 

V. propor matéria para constar em pauta; 

VI. debater matéria da pauta; 

VII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

VIII. pedir vistas de matéria; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO – CAMPUS ALTA FLORESTA 
 

 
25 

 

IX. propor a retirada de matéria da pauta; 

X. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

XI. conceder o uso da palavra a outro membro do NDE para manifestação 

durante as reuniões; 

XII. votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia; 

XIII. assinar as atas aprovadas; 

XIV. manter seus pares informados das matérias discutidas; 

XV. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

NDE. 

 

Art. 30. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com 

base no número de presentes. 

 

Art. 31. Todo membro do NDE tem direito à voz e voto. 

 

Art. 32. As atribuições do NDE são partilhadas por todos os membros, que 

respondem solidariamente por seus atos. 

 

Art. 33. O produto das reflexões, planejamento e ações do NDE deverão ser 

remetidas para o respectivo Colegiado do Curso para serem analisados e 

aprovados. 

SEÇÃO II 
DOS COLEGIADOS DE CURSO SUPERIOR 

 

Art. 34. Os Colegiados de Curso Superior são os órgãos deliberativos que 

acompanham as atividades pedagógicas do respectivo Curso e se constituem da 

seguinte forma: 

I. coordenador de Curso, como Presidente; 
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II. todos os docentes em exercício das atividades de ensino, de pesquisa 

ou de extensão no Curso; 

III. dois representantes discentes de cada turma do Curso, sendo um 

titular e um suplente; 

IV. um representante da equipe técnico-pedagógica. 

 

Paragrafo único: Os representantes referidos no inciso III serão 

eleitos por seus pares e têm mandato de 2 (dois) ano, com direito a 

uma recondução consecutiva, e perderão o mandato se: 

 

I. concluírem o curso ou tiverem sua matrícula cancelada, inclusive 

desistência; 

II. sofrerem suspensão, por força de processo disciplinar; 

III. tiverem matrícula trancada; 

IV. faltarem, sem justificativa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 

(quatro) reuniões alternadas durante o mandato. 

 

Art. 35. O Colegiado de Curso reúne-se ordinária ou extraordinariamente. 

 

§1º Ordinariamente a cada três (3) meses, quando convocado, por 

escrito, por seu Presidente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

§2º Extraordinariamente, quando convocado com antecedência mínima 

de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, por seu presidente ou por 2/3 

(dois terços) dos seus membros. 

§3º Para a realização da reunião deve-se respeitar o mínimo de 2/3 dos 

membros na primeira chamada e da maioria simples na segunda 

chamada. 

 

Art. 36. Compete a cada Colegiado de Curso: 
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I. acompanhar e avaliar, no âmbito do Departamento de Ensino, o 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso; 

II. propor aperfeiçoamento e participar da (re)elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

III. articular a participação dos professores na implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso, respeitadas as diretrizes gerais do Projeto 

Político Pedagógico da Instituição; 

IV. articular a integração entre as diversas disciplinas ofertadas; 

V. propor aos Departamentos de Ensino dos demais Campi envolvidos 

com a oferta do Curso a realização e a integração de programas de 

ensino, pesquisa e extensão, segundo o interesse do Curso; 

VI. prestar assessoramento de ordem didático-pedagógica, quando 

solicitado pelos órgãos competentes; 

VII. deliberar originariamente ou em grau de recurso, sobre matérias de 

sua competência, mesmo não especificadas neste artigo. 

 

Art. 37. Ao Presidente do Colegiado de Curso compete: 

I. assinar ato designativo e dar posse aos membros do Colegiado; 

II. designar o Secretário do Colegiado; 

III. declarar a perda do mandato de Conselheiro, prevista neste 

Regimento; 

IV. abrir, presidir, encerrar ou suspender as sessões, dirigir os trabalhos e 

manter a ordem, observando e fazendo observar o Regimento Interno 

do Colegiado; 

V. conceder a palavra aos membros do Colegiado, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado; 

VI. estabelecer o objeto da discussão e da votação; 

VII. informar os resultados das votações; 
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VIII. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Colegiado ou 

a qualquer de seus membros; 

IX. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

X. resolver questões de ordem; 

XI. constituir, com aprovação do Colegiado, comissões temporárias para 

fins de representação ou estudo de matéria de natureza relevante; 

XII. designar um dos membros do Colegiado para exercer as funções de 

Secretário, quando da ausência ou impedimento deste; 

XIII. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos deste 

Regimento Interno; 

XIV. submeter à apreciação do Colegiado o calendário das reuniões 

ordinárias; 

XV. designar relatores para os processos. 

 

Art. 38. São atribuições do Secretário: 

I. verificar a existência do número legal de membros para início da 

reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

II. organizar a pauta para as reuniões; 

III. redigir e assinar as atas das reuniões; 

IV. organizar a ordem de inscrições das falas; 

V. contar os votos nas deliberações do Colegiado e fazer a lista das 

votações; 

VI. preparar o expediente para os despachos do Presidente; 

VII. transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente; 

VIII. prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões; 

IX. encaminhar pedidos de informações ou de diligências quando 

requeridas nos processos; 

X. expedir e encaminhar as deliberações conforme decisões do 

Colegiado; 
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XI. ter a seu cargo toda a comunicação do Colegiado, incluindo as 

convocações; 

XII. desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando 

solicitadas pelo Presidente. 

 

Art. 39. Aos membros do Colegiado, compete: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto à Secretaria do Colegiado; 

II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento 

Interno; 

III. não se eximir de trabalho para o qual forem designados pelo 

Presidente, salvo por motivo justo, que será submetido à consideração 

do Colegiado; 

IV. apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que 

forem incumbidos; 

V. propor matéria para constar em pauta; 

VI. propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar; 

VII. debater matéria da pauta; 

VIII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

IX. pedir vistas de matéria; 

X. propor a retirada de matéria da pauta; 

XI. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

XII. conceder o uso da palavra a outro membro do Colegiado para 

manifestação durante as reuniões; 

XIII. votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia; 

XIV. assinar as atas aprovadas; 

XV. manter seus pares informados das matérias discutidas; 
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XVI. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Colegiado. 

 

SEÇÃO III 

DO COLEGIADO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 40. O Programa de Pós-Graduação terá um colegiado com funções 

normativo deliberativas, sendo assim constituído: 

I. coordenador do Programa de Pós-Graduação, como Presidente; 

II. professores especialistas, mestres e doutores que atendam, pelo 

menos, a um dos seguintes requisitos: 

a. tenham ministrado disciplina do Programa nos dois últimos períodos 

letivos; 

b. estejam ministrando disciplina do Programa no período letivo em curso; 

c. estejam, no respectivo período letivo, responsáveis pela orientação de 

alunos do Programa. 

 

I. representantes do corpo discente até o máximo de 20% (vinte por 

cento) do número de professores do Programa. 

Paragrafo único: Os representantes referidos no inciso III serão 

eleitos por seus pares e têm mandato de 2 (dois anos), com direito a 

uma recondução consecutiva, e perderão o mandato se: 

 

I. concluírem o curso ou tiverem sua matrícula cancelada, inclusive por 

desistência, sofrerem suspensão, por força de processo disciplinar; 

II. tiverem matrícula trancada; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO – CAMPUS ALTA FLORESTA 
 

 
31 

 

III. faltarem, sem justificativa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 

(quatro) reuniões alternadas durante o mandato. 

 

Art. 41. O Colegiado de Programa de Pós-Graduação reúne-se ordinária ou 

extraordinariamente. 

§1º Ordinariamente a cada 3 (três) meses, quando convocado, por 

escrito, por seu presidente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

§2º Extraordinariamente, quando convocado com antecedência mínima 

de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, por seu Presidente ou por 2/3 

(dois terços) dos seus membros. 

§3º Para a realização da reunião deve-se respeitar o mínimo de 2/3 dos 

membros na primeira chamada e da maioria simples na segunda 

chamada. 

 

Art. 42. Compete a cada Colegiado de Programa de Pós-Graduação: 

I. acompanhar e avaliar, no âmbito do Departamento de Ensino, o 

desenvolvimento do Programa; 

II. acompanhar e avaliar, no âmbito do Departamento de Ensino, o 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso integrantes do 

Programa; 

III. propor aperfeiçoamento e participar da (re)elaboração do Projeto 

Pedagógico do Curso integrantes do Programa; 

IV. articular a participação dos professores na implementação do 

Programa e dos Projeto Pedagógico do Curso integrante, respeitadas 

as diretrizes gerais do Projeto Político Pedagógico da Instituição; 

V. articular a integração entre as diversas disciplinas ofertadas; 

VI. propor aos Departamentos de Ensino dos demais Campi envolvidos 

com a oferta do Programa e dos Curso integrante a realização e a 
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integração de programas de ensino, pesquisa e extensão, segundo o 

interesse do Programa; 

VII. prestar assessoramento de ordem didático-pedagógica, quando 

solicitado pelos órgãos competentes; 

VIII. deliberar originariamente ou em grau de recurso, sobre matérias de 

sua competência, mesmo não especificadas neste artigo. 

 

Art. 43. Ao Presidente do Colegiado de Programa de Pós-Graduação compete: 

I. assinar ato designativo e dar posse aos membros do Colegiado; 

II. designar o Secretário do Colegiado; 

III. declarar a perda do mandato de Conselheiro, prevista neste 

Regimento; 

IV. abrir, presidir, encerrar ou suspender as sessões, dirigir os trabalhos e 

manter a ordem, observando e fazendo observar o Regimento Interno 

do Colegiado; 

V. conceder a palavra aos membros do Colegiado, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado; 

VI. estabelecer o objeto da discussão e da votação; 

VII. informar os resultados das votações; 

VIII. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Colegiado ou 

a qualquer de seus membros; 

IX. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

X. resolver questões de ordem; 

XI. constituir, com aprovação do Colegiado, comissões temporárias para 

fins de representação ou estudo de matéria de natureza relevante; 

XII. designar um dos membros do Colegiado para exercer as funções de 

Secretário, quando da ausência ou impedimento deste; 

XIII. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos deste 

Regimento Interno; 
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XIV. submeter à apreciação do Colegiado o calendário das reuniões 

ordinárias; 

XV. designar relatores para os processos. 

 

Art. 44. São atribuições do Secretário: 

I. verificar a existência do número legal de membros para início da 

reunião, anotando em ata os presentes e ausentes; 

II. organizar a pauta para as reuniões; 

III. redigir e assinar as atas das reuniões; 

IV. organizar a ordem de inscrições das falas; 

V. contar os votos nas deliberações do Colegiado e fazer a lista das 

votações; 

VI. preparar o expediente para os despachos do Presidente; 

VII. transmitir aos membros as comunicações requeridas pelo Presidente; 

VIII. prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às comissões; 

IX. encaminhar pedidos de informações ou de diligências quando 

requeridas nos processos; 

X. expedir e encaminhar as deliberações conforme decisões do 

Colegiado; 

XI. ter a seu cargo toda a comunicação do Colegiado, incluindo as 

convocações; 

XII. desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria, quando 

solicitadas pelo Presidente. 

 

Art. 45. Aos membros do Colegiado, compete: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto à Secretaria do Colegiado; 
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II. exercer o direito de voto, na forma estabelecida por este Regimento 

Interno; 

III. não se eximir de trabalho para o qual for designado pelo Presidente, 

salvo por motivo justo, que será submetido à consideração do 

Colegiado; 

IV. apresentar, nos prazos legais, as informações e pareceres de que 

forem incumbidos; 

V. propor matéria para constar em pauta; 

VI. propor homenagens, menção de louvor ou votos de pesar; 

VII. debater matéria da pauta; 

VIII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

IX. pedir vistas de matéria; 

X. propor a retirada de matéria da pauta; 

XI. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

XII. conceder o uso da palavra a outro membro do Colegiado para 

manifestação durante as reuniões; 

XIII. votar na proposta de pauta e nas matérias constantes da ordem do dia; 

XIV. assinar as atas aprovadas; 

XV. manter seus pares informados das matérias discutidas; 

XVI. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Colegiado. 

 
SEÇÃO IV 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 46. O Conselho de Classe é órgão deliberativo e consultivo, organizado 

através de sessão referente a cada Curso Técnico de Nível Médio, constituindo-se 
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como órgão de assessoramento ao Chefe do Departamento de Ensino em 

assuntos de natureza didático-pedagógica. 

 

Art. 47. O Conselho de Classe tem por finalidade colaborar para a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem através do diagnóstico e da busca de alternativas 

de ação, de acordo com a proposta defendida no Projeto Político Pedagógico da 

Instituição. 

 

Art. 48. O Conselho de Classe é presidido pelo Coordenador de Curso e 

funciona por meio de sessões correspondentes aos cursos, com a seguinte 

composição, para cada sessão: 

I. todos os docentes em exercício das atividades de ensino, pesquisa ou 

extensão no Curso; 

II. dois representantes discentes de cada turma, sendo um titular e um 

suplente; 

III. dois representantes dos pais dos discentes de cada turma, sendo um 

titular e um suplente, somente para os cursos técnicos de nível médio 

integrado regular. 

IV. um representante da equipe técnico-pedagógica. 

 
§1º Os representantes referidos no inciso II serão eleitos por seus 

pares e têm mandato de 1 (um) ano, com direito a uma recondução 

consecutiva, e perderão o mandato se: 

 

a. concluírem o curso ou tiverem sua matrícula cancelada, inclusive por 

desistência; 

b. sofrerem suspensão, por força de processo disciplinar; 

c. tiverem matrícula trancada; 
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d. faltarem, sem justificativa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 

(quatro) reuniões alternadas durante o mandato. 

 

§2º Os representantes referidos no inciso III serão escolhidos por seus 

pares em eleições convocadas pelo Chefe do Departamento de Ensino, 

com mandato de um (1) ano, com direito a uma recondução 

consecutiva, e perderão o mandato se faltarem, sem justificativa, a 

duas (2) reuniões consecutivas ou a quatro (4) reuniões alternadas 

durante o mandato. 

 

Art. 49. O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente ao final de cada 

bimestre letivo, excetuando-se o último, quando convocado, por escrito, por seu 

presidente, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

 

Art. 50. As reuniões do Conselho de Classe ocorrem em sessões por curso, 

forma e modalidade de ensino, aplicando a seguinte metodologia: 

I. análise do rendimento escolar dos estudantes no bimestre por turma e 

por disciplina; 

II. apresentação, pelos professores de cada turma, das dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, das causas dessas dificuldades e das 

alternativas de solução; 

III. apresentação, pelos alunos, das dificuldades de aprendizagem em 

cada série e por disciplina, das causas e das alternativas de solução; 

IV. discussão das alternativas de solução apresentadas pelos alunos e 

pelos professores; 

V. encaminhamentos de propostas. 

 

Art. 51. Compete ao Conselho de Classe: 
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I. avaliar o processo ensino-aprendizagem e propor alternativas de 

caráter didático-pedagógico para solução dos problemas detectados 

após cada bimestre letivo; 

II. avaliar a conduta comportamental e a participação do aluno durante as 

aulas; 

III. fazer encaminhamentos de propostas visando à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Art. 52. São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. presidir o Conselho; 

II. assinar ato designativo e dar posse aos membros do Conselho; 

III. declarar a perda do mandato de Conselheiro, prevista neste 

Regimento; 

IV. dar encaminhamentos às decisões tomadas na plenária do Conselho; 

V. analisar previamente a reunião, conjuntamente com a equipe técnico-

pedagógica e com os docentes, os resultados de aprendizagem dos 

alunos a cada bimestre; 

VI. garantir e acompanhar, em conjunto com a equipe técnico-pedagógica 

e com os docentes, o desenvolvimento das ações definidas no 

Conselho de Classe. 

 

Art. 53. São atribuições do presidente conselho de classe: 

I. coordenar as reuniões da sessão do Conselho de Classe sob sua 

competência; 

II. convocar reuniões prévias com os representantes de turmas com o 

objetivo de organizar o Conselho de Classe; 

III. abrir, presidir, encerrar ou suspender as sessões, dirigir os trabalhos e 

manter a ordem, observando e fazendo observar o Regimento Interno 

do Conselho; 
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IV. conceder a palavra aos membros do Conselho, não consentindo 

divagações ou temas estranhos ao assunto que for tratado; 

V. estabelecer o objeto da discussão; 

VI. advertir o orador, quando faltar à consideração devida ao Conselho ou 

a qualquer de seus membros; 

VII. advertir o orador quanto ao tempo de uso da palavra; 

VIII. resolver questões de ordem; 

IX. designar um membro do conselho para redigir a ata; 

X. orientar os docentes e os representantes de turmas para fazer o 

levantamento das dificuldades de aprendizagem e suas respectivas 

causas, como também alternativas de solução, tendo em vista 

subsidiar as reuniões do Conselho de Classe; 

XI. garantir e acompanhar com o Diretor de Ensino, o desenvolvimento 

das ações definidas no Conselho de Classe. 

 

Art. 54. São atribuições dos professores: 

I. apresentar as dificuldades e as alternativas de soluções; 

II. discutir as alternativas de soluções; 

III. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto ao Coordenador da sessão; 

IV. exercer o direito de voto; 

V. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Coordenador 

da sessão; 

VI. apresentar questões de ordem nas reuniões 

VII. assinar as atas da reunião; 

VIII. informar aos seus pares as decisões tomadas em reuniões; 

IX. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Conselho. 
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Art. 55. São atribuições dos representantes de pais dos estudantes: 

I. apresentar as dificuldades e as alternativas de soluções apontadas 

pela turma; 

II. discutir as alternativas de soluções; 

III. comparecer no dia, hora e local designados para realização das 

reuniões, conforme a convocação e, quando impedido, justificar o não 

comparecimento junto ao Coordenador da sessão; 

IV. exercer o direito de voto; 

V. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Coordenador 

da sessão; 

VI. apresentar questões de ordem nas reuniões; 

VII. assinar as atas da reunião; informar aos seus pares as decisões 

tomadas em reuniões; 

VIII. tratar com a devida consideração e respeito os demais membros do 

Conselho. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS COLEGIADOS DE CAPACITAÇÃO 

SEÇÃO I 

DO COLEGIADO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

Art. 56. O Colegiado de Capacitação Docente é o órgão deliberativo e 

consultivo que acompanha, supervisiona e delibera, no âmbito do Campus, a 

política de Capacitação de Servidores Docentes, sendo constituído pelos seguintes 

membros: 
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I. Chefe do Departamento de Ensino, como Presidente; 

II. Chefe do Departamento de Administração e Planejamento; 

III. Coordenador de Pesquisa e Extensão; 

IV. Coordenador de Gestão de Pessoas; 

V. Coordenadores de Cursos; 

VI. Presidente do Núcleo Permanente de Pessoal Docente (NPPD) do 

Campus. 

 

Art. 57. São competências do Colegiado de Capacitação Docente: 

I. elaborar o Plano de Capacitação e Qualificação Específico do Campus; 

II. formular e acompanhar, nos termos da legislação vigente, a Politica de 

Capacitação e Qualificação; 

III. deliberar sobre as solicitações de afastamento para capacitação em 

observância ao Regulamento de Afastamento para Capacitação ou 

Qualificação; 

IV. acompanhar os trâmites legais a serem cumpridos pelo afastado 

durante o período de afastamento; 

V. deliberar sobre a suspensão ou cancelamento do afastamento do 

servidor nos casos previstos pelo Regulamento de Afastamento para 

Capacitação ou Qualificação. 

 

SEÇÃO II 

DO COLEGIADO DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 58. O Colegiado de Capacitação de Técnicos Administrativos é o órgão 

deliberativo e consultivo que acompanha, supervisiona e delibera, no âmbito do 
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Campus, a política de Capacitação de Servidores Técnicos Administrativos, sendo 

constituído pelos seguintes membros: 

 

I. Chefe do Departamento de Administração e Planejamento, como 

Presidente; 

II. Chefe do Departamento de Ensino; 

III. Coordenador de Gestão de Pessoas; 

IV. Coordenadores dos Setores Administrativos; 

V. Representante da Comissão Interna de Supervisão (CIS) no Campus. 

 

Art. 59. São competências do Colegiado de Capacitação Técnico 

Administrativo: 

I. elaborar o Plano de Capacitação e Qualificação Específico do Campus; 

II. formular e acompanhar, nos termos da legislação vigente, a Politica de 

Capacitação e Qualificação; 

III. deliberar sobre as solicitações de afastamento para capacitação em 

observância ao Regulamento de Afastamento para Capacitação ou 

Qualificação; 

IV. acompanhar os trâmites legais a serem cumpridos pelo afastado 

durante o período de afastamento; 

V. deliberar sobre a suspensão ou cancelamento do afastamento do 

servidor nos casos previstos pelo Regulamento de Afastamento para 

Capacitação ou Qualificação. 

 

TÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS 
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CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS 

 

Art. 60. O Campus Alta Floresta terá em sua estrutura administrativa uma CD2 

para o cargo de Diretor Geral, duas CD4 para os cargos de Chefe de 

Departamento de Ensino e Chefe do Departamento de Administração e 

Planejamento, quatro FG1 e oito FG2 distribuídas conforme organograma abaixo: 

I. Direção-Geral 

II. Coordenação de Gabinete 

III. Secretaria do Gabinete 

IV. Assessoria de Comunicação 

V. Coordenação do Núcleo Avançado de Paranaíta 

VI. Chefe do Departamento de Ensino  

VII. Coordenação de Ensino 

VIII. Coordenação de Registro Acadêmico 

IX. Coordenação de Biblioteca 

X. Coordenação de Assistência Estudantil 

XI. Coordenação de Pesquisa e Extensão 

XII. Coordenação de Cursos Técnico Integrado 

XIII. Coordenação de Cursos Técnico Subsequente 

XIV. Coordenação de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

XV. Setor de Laboratórios 

XVI. Chefe do Departamento de Administração e Planejamento 

XVII. Coordenação de Apoio, Serviços, Patrimônio e Almoxarifado 

XVIII. Coordenação de Licitações e Compras 

XIX. Coordenação de Tecnologia de Informação 

XX. Coordenação de Gestão de Pessoas 

XXI. Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 
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CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DO DIRETOR GERAL 

Art. 61. O Diretor-Geral é o responsável por planejar, coordenar, supervisionar 

e fiscalizar todas as atividades do Campus, cabendo a ele a ordenação de 

despesas no âmbito do Campus.  

 

Paragrafo único: Nos impedimentos e nas ausências do Diretor 

Geral, o seu substituto, designado por portaria do Reitor, 

também executará a função de ordenador de despesas.  

 

Art. 62. O Diretor-Geral do Campus Alta Floresta será eleito de acordo com o 

Art. 13 § 1º I, II e III da Lei 11.892/2008; no caso de Campus com menos de cinco 

anos de existência, tal dispositivo passará a valer no momento em que se 

completar cinco anos de autorização do funcionamento do Campus, de acordo com 

o Art. 14º § 2º da lei 11.892 de 29 de Dezembro de 2008. 

 

Parágrafo único: O Campus será administrado pelo Diretor-

Geral, nomeado para mandato de 4 (quatro) anos, contados da 

data da posse, permitida uma recondução, de acordo com o que 

determina o art. 13 da Lei nº 11.892/2008, tendo seu 

funcionamento estabelecido pelo presente Regimento, aprovado 

pelo Conselho Superior. 

 

Art. 63. Ao Diretor-Geral compete:  
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I. administrar e representar o Campus, dentro dos limites estatutários, 

regimentais e delegações do Reitor, em consonância com os 

princípios, as finalidades e os objetivos do IFMT; 

II. superintender as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus;  

III. assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos 

regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do 

IFMT, zelando pela imagem da Instituição;  

IV. indicar ao Reitor os nomes para os cargos de direção e funções 

gratificadas do Campus;  

V. exercer, no âmbito do Campus, o poder disciplinar, na forma prevista 

nos ordenamentos jurídicos vigentes; 

VI. encaminhar as informações do Campus para composição do Relatório 

de Gestão e prestação de contas do IFMT; 

VII. possibilitar o contínuo aperfeiçoamento das pessoas e a melhoria dos 

recursos físicos e de infraestrutura do Campus; 

VIII. exercer, por delegação, a função de ordenador de despesas; 

IX. assistir a Reitoria em assuntos pertinentes ao Campus; 

X. acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, bem como propor 

a criação de novos cursos e a readequação dos já existentes; 

XI. articular-se com a Reitoria, com vistas ao desenvolvimento das 

atividades do Campus; 

XII. emitir normas complementares que regulem as atividades no âmbito 

das competências do Campus; 

XIII. responsabilizar-se pela gestão das Atividades de Saúde do Campus; 

XIV. divulgar no Campus, as informações relevantes para seu 

funcionamento; 

XV. acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, 

programas e projetos do Campus, propondo, com base na avaliação 
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de resultados, quando couber, a adoção de providências relativas à 

sua reformulação; 

XVI. exercer a representação legal do Campus; 

XVII. na esfera de competência do Diretor-Geral do Campus, articular a 

celebração de acordos, convênios, contratos e outros instrumentos 

jurídicos com entidades públicas e privadas, locais e regionais; 

XVIII. submeter ao Reitor proposta de convênios, contratos, acordos e 

ajustes, cuja abrangência envolva o IFMT; 

XIX. zelar pelo cumprimento das leis e normas, das decisões legais 

superiores, bem como pelo bom desempenho das atividades do 

Campus; 

XX. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe sejam 

atribuídas pelo Reitor; 

XXI. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Superior do IFMT. 

 

SEÇÃO II 

COORDENAÇÃO DE GABINETE DA DIREÇÃO GERAL 

 

Art. 64. A Coordenação de Gabinete da Direção Geral é responsável por 

organizar, assistir e coordenar as atividades administrativas da Direção Geral.  

 

Art. 65. A Coordenação de Gabinete da Direção Geral compete: 

I. assistir o Diretor-Geral em suas representações política e social;  

II. revisar e encaminhar os atos administrativos e normativos do Diretor-

geral;  

III. organizar e administrar a agenda de compromissos do Diretor-geral;  

IV. coordenar as atividades administrativas do Gabinete;  
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V. responsabilizar-se pelo cerimonial do Campus;  

VI. apoiar a Chefia de Gabinete da Reitoria em atividades demandadas 

pela Reitoria para o Campus;  

VII. dar suporte à realização de eventos no Campus;  

VIII. organizar e administrar a agenda de cerimonial e eventos do Campus;  

IX. gerenciar a documentação e a correspondência, que tramitam no 

âmbito do Gabinete; 

X. fazer a gestão das Atividades de Comunicação Social; 

XI. informar com antecedência suficiente, todas as atividades a serem 

realizadas em cada dia; 

XII. manter em dia a correspondência, postal e eletrônica; 

XIII. subsidiar a Assessoria de Comunicação Social informando-a sobre a 

agenda diária do Diretor-Geral; 

XIV. solicitar da Secretaria providências para as reservas de passagens, 

diária, estada, transporte e material a ser levado para viagens; 

XV. fazer um breve release das atividades do Diretor-Geral e do Campus e 

informar à Assessoria de Comunicação Social para divulgação; 

XVI. confirmar ao Cerimonial a presença do Diretor-Geral nas solenidades a 

que ele deverá fazer-se presente; 

XVII. providenciar e informar ao Diretor-Geral, antecipadamente, a relação 

nominal das autoridades convidadas para eventos oficiais; 

XVIII. proceder ao exame prévio de documentos a serem submetidos à 

consideração do Diretor Geral; 

XIX. executar e desenvolver outras atividades que lhe sejam delegadas pelo 

Diretor-Geral. 

 

SEÇÃO III 

DA SECRETARIA DE GABINETE 
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Art. 66. Compete à Secretaria: 

I. manter atualizado o registro da documentação do Diretor-Geral; 

II. elaborar, dentro das formalidades legais e técnicas, portarias e demais 

atos para fins de assinatura do Diretor-Geral; 

III. encaminhar os atos administrativos e normativos do Diretor-Geral à 

publicação; 

IV. controlar o registro e arquivamento da documentação do Diretor-Geral; 

V. providenciar o que for necessário para viagens do Diretor-Geral; 

VI. revisar e encaminhar a documentação e correspondência no âmbito do 

Gabinete; 

VII. receber a correspondência destinada à Direção-Geral e encaminhar 

para o Gabinete; 

VIII. encaminhar requisição de diárias e passagens de interesse do 

Gabinete, bem como providenciar a reserva de hotéis e transportes; 

IX. providenciar o material de apoio às reuniões de interesse da Direção-

Geral; 

X. receber pessoas que se dirijam à Direção-Geral, orientá-las e prestar-

lhes informações; 

XI. efetuar reservas de veículos a serviço do Gabinete e da Direção-Geral; 

XII. receber, preparar e expedir documentos internos e externos da 

Direção-Geral; 

XIII. executar e desenvolver outras atividades delegadas pelo Diretor-Geral 

e/ou pela coordenação de Gabinete. 

 

SEÇÃO IV 

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
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Art. 67. A Assessoria de Comunicação é o órgão ligado à Direção-Geral 

responsável por planejar, executar e acompanhar as ações de comunicação do 

Campus, visando ao gerenciamento do fluxo de informações, à construção da 

imagem da instituição e ao desenvolvimento de estratégias de comunicação.  

 

Art. 68. Compete à Assessoria de Comunicação: 

I. planejar e gerenciar as estratégias de implantação e implementação 

das ações de comunicação, edição, divulgação e marketing do 

Campus;  

II. criar e gerenciar meios de comunicação visando à transmissão, de 

forma clara e objetiva, dos acontecimentos do Campus; 

III. criar vínculos, através dos canais de comunicação, com os públicos 

interno e externo do Campus; 

IV. promover a comunicação integrada entre os setores do Campus; 

V. executar, de forma integrada às estratégias de comunicação do 

Campus, a Assessoria de Imprensa; 

VI. definir e avaliar, em articulação direta com as diretrizes do Campus, as 

ações de comunicação e divulgação de discentes, docentes e demais 

setores da instituição; 

VII. dar assistência à Coordenadoria de Comunicação e Eventos da 

Reitoria nos assuntos relacionados à comunicação do Campus;  

VIII. acompanhar e planejar, junto à Coordenadoria de Comunicação e 

Eventos da Reitoria, a elaboração do material de divulgação do Exame 

de Seleção e vestibular do Campus, bem como o planejamento das 

ações de divulgação do processo seletivo; 

IX. planejar a linha editorial dos meios de comunicação do Campus; 
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X. executar atividades administrativas relacionadas à Assessoria de 

Comunicação; 

XI. planejar e supervisionar a produção de meios de comunicação 

eletrônicos e impressos; 

XII. gerenciar o fluxo de informações veiculadas no site, jornal impresso e 

nos demais meios de comunicação; 

XIII. elaborar plano de comunicação institucional articulado com o 

planejamento estratégico do Campus; 

XIV. criar instrumentos para mensurar os resultados das ações de 

comunicação e divulgação e redirecionar o planejamento de 

comunicação institucional, quando necessário;  

XV. buscar a padronização de procedimentos das ações de comunicação; 

XVI. orientar e apoiar a Seção de Cerimonial e Eventos no planejamento e 

execução dos eventos do Campus. 

 
Parágrafo único. Para a execução das atividades relativas aos 

eventos do Campus, a Assessoria de Comunicação conta com: 

 

SUBSEÇÃO I 

SEÇÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS 

 

Art. 69. Compete à Seção de Cerimonial e Eventos: 

I. coordenar, planejar, assessorar e organizar os cerimoniais e eventos 

do Campus; 

II. acompanhar e dar suporte às comissões organizadoras dos 

cerimoniais e eventos no Campus; 
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III. elaborar manual de padronização dos cerimoniais e eventos do 

Campus; 

IV. orientar os organizadores dos eventos do Campus quanto ao roteiro do 

cerimonial e à padronização do mesmo; 

V. zelar pela observância e cumprimento das normas protocolares dos 

cerimoniais e eventos do Campus;  

VI. acompanhar e dar suporte à Comissão de Orientação de Formatura do 

Campus; 

VII. organizar as solenidades e definir a ordem de precedência das 

autoridades convidadas para participar das cerimônias; 

VIII. assessorar o Departamento de Ensino na elaboração do calendário de 

eventos do Campus; 

IX. planejar e executar, com a Assessoria de Comunicação, a divulgação 

dos eventos do Campus; 

X. executar atividades administrativas relacionadas à Seção de 

Cerimonial e Eventos. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Art. 70. Compete à Assessoria de Comunicação Social: 

I. elaborar plano de comunicação institucional articulado com o 

planejamento estratégico; 

II. criar canais de comunicação, no âmbito do Campus, focados nos 

públicos interno e externo para divulgar valores e atividades da 

Instituição; 
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III. produzir notícias e elaborar matérias institucionais para os veículos de 

comunicação internos e externos para divulgação periódica ou quando 

solicitado; 

IV. publicar, em articulação com a Direção-Geral e Coordenação de TI, 

informações nos sítios eletrônicos da Instituição na internet e intranet; 

V. produzir, organizar e arquivar imagens fotográficas, em vídeo ou 

similares de eventos do Campus; 

VI. coordenar e promover, em articulação com a Coordenação de 

Tecnologia da Informação, o uso do correio eletrônico institucional; 

VII. criar instrumentos para mensurar os resultados das ações propostas e 

redirecionar o planejamento de comunicação institucional, quando 

necessário; 

VIII. avaliar e gerenciar conteúdos (textos, áudio e imagens) para 

divulgação nos veículos de comunicação institucional, visando ao 

melhor aproveitamento do material e à repercussão desses junto ao 

público; 

IX. detectar o que é de interesse público, podendo ser aproveitado como 

material de comunicação institucional; 

X. buscar a padronização de procedimentos e serviços, no âmbito 

institucional, com vistas a imprimir qualidade e nivelamento das ações 

de comunicação; 

XI. acompanhar e supervisionar as programações desenvolvidas pela 

rádio estudantil; 

XII. executar e desenvolver outras atividades que lhe sejam delegadas pelo 

Diretor-Geral. 

 
SEÇÃO V 

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE PARANAÍTA 
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Art. 71. O Núcleo Avançado de Paranaíta do Instituto Federal de Mato Grosso 

será coordenado por um servidor nomeado pelo Diretor-Geral do Campus Alta 

Floresta. 

 

Art. 72. Compete ao/à Coordenador do Núcleo Avançado: 

I. propor, acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, 

programas e projetos do Núcleo; 

II. apresentar ao Campus Alta Floresta, anualmente, proposta 

orçamentária com a discriminação de receita e despesa previstas para 

o Núcleo; 

III. apresentar anualmente à Reitoria e ao Campus Alta Floresta relatório 

consubstanciado das atividades do Núcleo, para subsidiar o relatório 

de gestão e a prestação de contas do Instituto; 

IV. supervisionar a política de comunicação social e informação do Núcleo; 

V. cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, deste Regimento 

Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados superiores e 

dos órgãos da administração superior do Instituto Federal de Mato 

Grosso; 

VI. exercer a representação legal do Núcleo 

VII. propor o calendário anual de referência para as atividades acadêmicas 

do Núcleo; 

VIII. articular a celebração de acordos, convênios, contratos e outros 

instrumentos jurídicos com entidades públicas e privadas, no âmbito do 

Núcleo; 

IX. submeter ao(à) Diretor-Geral do Campus Alta Floresta proposta de 

convênios, contratos, acordos e ajustes, cuja abrangência envolva o 

IFMT Núcleo Avançado de Paranaíta; 
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X. zelar pelo cumprimento das leis e normas, das decisões legais 

superiores, bem como pelo bom desempenho das atividades do 

Núcleo; 

XI. representar o Núcleo nos foros específicos da área, quando se fizer 

necessário; 

XII. desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe sejam 

atribuídas pelo Diretor-Geral. 

 

SEÇÃO VI 

DA CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

Art. 73. A Chefia do Departamento de Ensino é responsável por planejar, 

superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e as políticas de 

ensino, articuladas à pesquisa e à extensão. 

 

Art. 74. A Direção de Ensino ou Chefia do Departamento de Ensino 

compreende: 

I. Departamentos vinculados à Diretoria de Ensino; 

II. Coordenações dos Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio; 

III. Coordenações dos Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio 

(Proeja); 

IV. Coordenações dos Cursos Técnicos Subsequentes; 

V. Coordenações dos Cursos Técnicos Concomitantes; 

VI. Coordenações dos Cursos de Graduação;  

VII. Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação; 

VIII. Outras coordenações ligadas ao Departamento de Ensino. 
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Art. 75. A Diretoria de Ensino ou Chefia do Departamento de Ensino compete: 

I. presidir o Colegiado de Ensino do Campus; 

II. propor a reformulação de normas e procedimentos às Pró-Reitorias de 

Ensino, de Extensão e de Pesquisa e Inovação; 

III. zelar pelo cumprimento das legislações e normas relacionados ao Art. 

68º – Incisos II à VII; 

IV. propor, em consonância com os demais órgãos pedagógicos, ações 

para comporem o Plano de Ação do IFMT; 

V. orientar e supervisionar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos 

dos cursos previstos no Art. 68º – Incisos II à VII, em consonância com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional e com o Projeto Pedagógico 

Institucional; 

VI. analisar e propor a criação, e adequação dos Projetos Pedagógicos de 

Curso, com base no Projeto Pedagógico Institucional e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

VII. prestar orientação e apoio às Coordenações de Cursos e Áreas, na 

execução dos regulamentos, normas, encaminhamento dos processos 

de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos e 

avaliação, bem como orientá-las sobre o seu desenvolvimento; 

VIII. promover, no âmbito do Campus, a efetiva articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

IX. fomentar a elaboração e o desenvolvimento de Projetos 

Multidisciplinares;  

X. proporcionar visibilidade às atividades e projetos de ensino 

desenvolvidos pelo Campus; 

XI. coordenar a elaboração dos horários dos professores dos cursos e das 

áreas, que atuarão nos diferentes níveis e modalidades de ensino;  

XII. articular as atividades do NAPNE e de outros organismos semelhantes; 
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XIII. elaborar editais e normas do Campus, decorrentes das atividades de 

ensino; 

XIV. analisar os resultados das avaliações de desempenho dos estudantes 

visando ao êxito do corpo discente; 

XV. propor, ao Colegiado de Ensino do Campus, o Calendário Acadêmico 

do Campus.  

XVI. desenvolver as políticas de ensino em todos os seus níveis e 

modalidades em conformidade com as determinações emanadas da 

Reitoria; 

SUBSEÇÃO I 

DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

Art. 76. Compete à Secretaria: 

I. manter atualizado o registro da documentação do Chefe de 

Departamento de Ensino; 

II. controlar o registro e arquivamento da documentação do Chefe de 

Departamento de Ensino; 

III. revisar e encaminhar a documentação e correspondência no âmbito do 

Departamento de Ensino; 

IV. receber a correspondência destinada ao Chefe de Departamento de 

Ensino; 

V. providenciar o material de apoio às reuniões de interesse do Chefe de 

Departamento de Ensino; 

VI. receber pessoas que se dirijam ao Chefe de Departamento de Ensino, 

orientá-las e prestar-lhes informações; 

VII. efetuar reservas de veículos a serviço do Chefe de Departamento de 

Ensino; 
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VIII. receber, preparar e expedir documentos internos e externos do 

Departamento de Ensino; 

IX. executar e desenvolver outras atividades delegadas pelo Chefe de 

Departamento de Ensino. 

 

SUBSEÇÃO II 

COORDENAÇÃO DE ENSINO 

 

Art. 77. A Coordenação de Ensino (CE) é o órgão responsável pelo 

planejamento, coordenação geral, avaliação e acompanhamento dos resultados 

das ações que envolvam os cursos técnicos. 

 

Art. 78. Compete à Coordenação de Ensino: 

I. assessorar na elaboração de projetos de cursos, programas e planos 

de ensino e organização do calendário acadêmico; 

II. orientar o corpo discente para a participação na vida social, política e 

cultural da instituição; 

III. propor eventos, reuniões, encontros e cursos visando ao 

aprimoramento docente e discente; 

IV. examinar processos, planos e projetos de natureza técnico-

pedagógica, fornecendo pareceres e informações; 

V. propor instrumentos e acompanhar o processo de avaliação didático-

pedagógica dos docentes e discentes; 

VI. identificar as causas determinantes do baixo rendimento acadêmico 

dos discentes; 
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VII. desenvolver, em articulação com outros segmentos, atividades que 

objetivem a integração dos discentes no Campus; 

VIII. promover a integração escola família; 

IX. atuar junto à comunidade acadêmica, procurando manter o clima 

necessário para que sejam atingidos os objetivos educacionais da 

instituição; 

X. desenvolver mecanismos que favoreçam o pleno funcionamento do 

horário acadêmico, visando ao aproveitamento integral do período de 

permanência do discente na instituição; 

XI. controlar a frequência e a pontualidade do corpo docente com relação 

às aulas, no sentido de torná-lo corresponsável pela disciplina e pela 

ordem geral da instituição; 

XII. fazer levantamentos, manter estatísticas atualizadas e ter sob controle 

dados acadêmicos e curriculares, visando subsidiar estudos e 

interpretações, com finalidades pedagógicas, profissionais e 

econômico administrativas; 

XIII. elaborar, em conjunto com a gerência de supervisão pedagógica e 

coordenações de curso, as normas que regem os cursos técnicos, nas 

suas diversas modalidades, e encaminhar para homologação da 

autoridade competente; 

XIV. executar funções correlatas que lhe tenham sido atribuídas. 

 

Paragrafo único. Para execução de suas atividades, a Coordenação 

de Ensino conta com a Gerência de Formação Técnica. 
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Art. 79. Compete à Gerência de Formação Técnica: 

I. organizar, controlar e avaliar a execução dos projetos dos cursos 

técnicos, de graduação e de pós-graduação e demais atividades 

didático-pedagógicas do ensino; 

II. promover a integração entre as Coordenadorias de Cursos, os 

Departamentos Acadêmicos e os demais segmentos ligados, direta ou 

indiretamente, às atividades acadêmicas; 

III. assegurar a fiel observância dos planos e programas de ensino, bem 

como do regime didático e das resoluções do Conselho de Campus, e 

adotar medidas corretivas quando necessárias; 

IV. elaborar o horário acadêmico, em articulação com as Coordenadorias 

de Cursos, submetendo-o à aprovação do Diretor de Ensino; 

V. encaminhar os projetos de cursos, alteração de matriz e alteração de 

regimento para homologação da autoridade competente; 

VI. desempenhar outras atividades correlatas. 

 

SUBSEÇÃO III 

COORDENAÇÃO DE REGISTRO ACADÊMICO 

 

Art. 80. A Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) é responsável pela 

orientação, planejamento, supervisão e execução dos registros acadêmicos dos 

cursos técnicos, de graduação e pós-graduação do Campus Alta Floresta. 

 

Art. 81. Compete à Coordenação de Registro Acadêmico: 

I. coordenar as atividades do Registro Acadêmico, de acordo com o 

regulamento do mesmo; 
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II. planejar e programar a realização de registros e controles acadêmicos; 

III. supervisionar as atividades dos servidores do Registro Acadêmico; 

IV. planejar e programar, com o Diretor de Ensino, demais Diretorias e 

Gerência de Tecnologia da Informação, as atividades que os 

envolvem; 

V. auxiliar e aprimorar a forma, os procedimentos e a emissão de 

documentos acadêmicos relativos ao ensino, com as Diretorias, 

Departamentos e outros órgãos; 

VI. emitir pareceres, elaborar minutas e anteprojetos, instruções e 

indicações sobre a matéria de sua competência; 

VII. participar na elaboração do calendário acadêmico; 

VIII. coordenar os processos de Colação de Grau dos cursos do Campus; 

IX. prestar assessoria aos demais órgãos do Campus em matéria de sua 

competência; 

X. desenvolver, juntamente às diretorias, setores técnicos e gerências de 

registros, a interpretação de legislação e normas; 

XI. acompanhar, avaliar e propor medidas para adequação do sistema 

acadêmico às exigências governamentais; 

XII. assinar com Diretores, documentos expedidos pelo Registro 

Acadêmico; 

XIII. promover a integração entre as gerências que lhe são diretamente 

subordinadas e articulação das mesmas com os diferentes setores do 

Campus; 

XIV. representar o Campus Alta Floresta no foro de Registros Acadêmicos 

do Instituto. 
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Paragrafo único. Para execução de suas atividades, a Coordenação 

de Registros Acadêmicos conta com: 

 

Art. 82. Gerências de Registros Acadêmicos: 

I. Gerência de Registro do Ensino Técnico; 

II. Gerência de Registro do Ensino de Graduação; 

III. Gerência de Registro do Ensino de Pós-Graduação; 

 

Art. 83. Compete às Gerências de Registro Acadêmicos: 

I. coordenar e supervisionar as matrículas dos discentes nos cursos e 

disciplinas isoladas oferecidos pelo Campus; 

II. supervisionar a vida acadêmica e arquivo de documentos pessoais dos 

discentes; 

III. manter controle e registro de currículos e ofertas de disciplinas; 

IV. supervisionar e conferir a expedição de documentos, de registro e 

expedição de diploma; 

V. gerenciar e controlar todas as atividades acadêmicas das seções sob 

sua responsabilidade; 

VI. supervisionar e organizar a sistemática de guarda dos documentos 

vitalícios dos discentes; 

VII. controlar os processos de conclusão e certificação do curso; 

VIII. auxiliar na conferência de informações acadêmicas endereçadas a 

outros órgãos; 
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IX. assinar com a Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) os 

diversos documentos emitidos, tais como declarações, certidões e 

históricos; 

X. manter o controle do funcionamento da educação a distância, o fluxo 

de rotinas entre polos e sedes, controles e registros e certificação; 

XI. incumbir-se de outras atribuições que lhe forem destinadas pela CRA. 

 

Paragrafo único. Para desenvolver suas atividades as Gerências de 

Registro Acadêmicos contam com: 

I. Seção de Admissão e Registro Acadêmico; 

II. Seção de Controle Acadêmico; 

III. Seção de Expedição e Registro de Diplomas e Certificados; 

IV. Seção de Atendimento, Comunicação e Arquivamento. 

 

Art. 84. Compete à Seção de Admissão e Registro Acadêmico: 

I. efetuar e cadastrar as matrículas dos discentes nos cursos e 

disciplinas isoladas oferecidos pelo Campus; 

II. efetuar e cadastrar transferência recebida (interna e externa), 

reintegração, trancamento, cancelamento e desistência; 

III. efetuar o cadastro dos cursos, matrizes curriculares e suas 

atualizações; 

IV. manter em arquivos as ementas das disciplinas e os programas 

analíticos; 
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V. incumbir-se de outras atribuições que lhe forem destinadas pelo 

responsável da secretaria ou em colaboração com as demais seções. 

 

Art. 85. Compete à Seção de Controle Acadêmico: 

I. expedir os diversos tipos de documentos escolares, como históricos, 

transferências, declarações, atestados, dentre outros; 

II. acompanhar e registrar os pedidos de dispensa de disciplina, regime 

de excepcionalidade, adaptações, dentre outros; 

III. auxiliar na elaboração e controles de relatórios, questionários, 

consultas e outros; 

IV. emitir relatórios finais referentes à situação dos discentes dentro do 

período letivo; 

V. efetuar o cadastro, atualização e acompanhamento permanente da 

vida acadêmica tanto no âmbito interno do Campus como em âmbito 

nacional, conforme cronograma estabelecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

VI. incumbir-se de outras atribuições que forem destinadas pelo 

responsável da secretaria e colaborar com as demais seções. 

 

Art. 86. Compete à Seção de Expedição e Registro de Diplomas e Certificados: 

I. preparar os processos para a emissão de diplomas e certificados, 

registrar ou encaminhar ao órgão competente para registro; 

II. prestar informações referentes a dados quantitativos de discentes 

diplomados; 

III. licitar a seção de controle acadêmico a relação dos concluintes; 
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IV. controlar os processos de conclusão de curso e de colação de grau; 

V. elaborar as atas de colação de grau dos cursos de graduação; 

VI. propor a data no calendário para os discentes que desejam participar 

da colação de grau; 

VII. Instruir processo de colação de grau de gabinete; 

VIII. Incumbir-se de outras atribuições que forem destinadas pela CRA ou 

em colaboração com as demais seções. 

 

Art. 87. Compete à Seção de Atendimento, Comunicação e Arquivamento: 

I. enviar e receber correspondência e documentos, encaminhá-los à 

seção ou setor competente e protocolar, quando necessário; 

II. realizar a recepção e o atendimento ao público, inclusive por meio 

telefônico; 

III. controlar a entrega aos requerentes dos documentos solicitados; 

IV. manter a organização e atualização dos formulários utilizados; 

V. compor e manter atualizados os arquivos acadêmicos; 

VI. manter os murais atualizados com as informações necessárias; 

VII. Incumbir-se de outras atribuições que forem destinadas pelo 

responsável da secretaria e colaborar com as demais seções. 

 
SUBSEÇÃO IV 

COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA 
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Art. 88. Compete à Coordenação de Biblioteca: 

I. prestar suporte bibliográfico para a suplementação do processo ensino 

aprendizagem; 

II. adotar padrões e critérios de organização e administração de sistemas 

de informação; 

III. realizar aquisição de material bibliográfico; 

IV. propor programas de capacitação para os servidores técnicos 

administrativos integrantes do Setor de Biblioteca deste Campus; 

V. processar e disseminar a produção técnico-científica gerada no 

Instituto, orientando quanto à apresentação técnica das publicações; 

VI. integrar-se a sistemas nacionais e internacionais de informação, 

visando ao acesso e à divulgação da produção técnico-científica 

gerada pelo Campus;  

VII. fazer levantamento de demandas de livros dos diversos cursos 

oferecidos pelo Campus; 

VIII. zelar pela guarda dos livros da biblioteca; 

IX. elaborar ficha catalográfica dos TCCs – Trabalhos de Conclusão de 

Cursos; 

X. coletar e organizar dados estatísticos da biblioteca; 

XI. executar e desenvolver outras atividades da mesma natureza, 

definidas pelo Departamento de Ensino. 

 

Paragrafo único: A biblioteca possui Regulamento Próprio que tem 

por objetivo reger seu funcionamento. 

 

SUBSEÇÃO V 

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
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Art. 89. A Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) é o órgão encarregado 

pela elaboração, coordenação e execução de planos, programas e projetos de 

assistência estudantil, orientação educacional e promoção social. Para tal, realiza 

ações nas áreas de saúde, esporte e cultura, visando ao desenvolvimento físico, 

psíquico e social dos discentes. 

 

Art. 90. Compete à Coordenação de Assistência Estudantil: 

I. promover políticas de assistência social aos discentes objetivando a 

adaptabilidade do discente e seu melhor rendimento acadêmico; 

II. acompanhar e atender, em conjunto às seções competentes, discentes 

com dificuldades no processo ensino-aprendizagem; 

III. estimular a participação dos pais e/ou responsáveis pelos discentes na 

vida acadêmica dos mesmos; 

IV. planejar e executar as atividades de atendimento ao corpo discente, 

viabilizando moradia, alimentação e lavanderia aos que comprovem 

vulnerabilidade socioeconômica; 

V. promover campanhas e ações de atendimento à saúde do discente, de 

natureza médica, odontológica, psicológica e de enfermagem; 

VI. promover, em conjunto às suas seções de atendimento, atividades 

esportivas de lazer e arte a toda comunidade acadêmica;  

VII. zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar do Corpo Discente; 

VIII. Coordenar os programas de assistência social; 

IX. auxiliar o Núcleo de Acompanhamento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE) no processo de inclusão social destes discentes; 
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X. assessorar as organizações estudantis e de pais em matérias 

relacionadas às políticas sociais e ao exercício dos direitos políticos e 

sociais da comunidade acadêmica; 

XI. orientar e controlar a limpeza e conservação dos ambientes em sua 

respectiva área; 

XII. desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Paragrafo único. Para execução de suas atividades, a Coordenação 

de Assistência Estudantil conta com: 

I. Gerência de Acompanhamento Estudantil; 

II. Seção de Alimentação e Nutrição; 

III. Seção de Saúde. 

 

Art. 91. Compete à Gerência de Acompanhamento Estudantil: 

I. assessorar a implementação e desenvolvimento de políticas 

educacionais e de assistência social que melhorem a qualidade de vida 

dos discentes no Campus; 

II. participar do planejamento, organização, coordenação, 

acompanhamento e avaliação da execução das atividades das Seções 

de Assistência Estudantil, Serviço Social, Orientação Educacional e 

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas; 

III. oferecer suporte técnico às seções acima mencionadas nas 

realizações de suas tarefas; 
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IV. assessorar as organizações estudantis e de pais em matérias 

relacionadas às políticas sociais e ao exercício dos direitos políticos e 

sociais da comunidade acadêmica; 

V. zelar pelo cumprimento do Regimento Disciplinar do Corpo Discente; 

VI. participar das atividades correlatas e eventos ao qual o CAE faz-se 

presente. 

 

Paragrafo único. Para desenvolver suas atividades a Gerência de 

Acompanhamento Estudantil conta com: 

I. Seção de Assistência Estudantil; 

II. Seção de Serviço Social; 

III. Seção de Orientação Educacional; 

IV. Núcleo de Acompanhamento às Pessoas com Necessidades 

Específicas. 

 

Art. 92. Compete à Seção de Assistência Estudantil: 

I. zelar pelo cumprimento do Regulamento Disciplinar do Corpo Discente; 

II. encaminhar ao CAE discentes que transgredirem Regulamento 

Disciplinar do Corpo Discente; 

III. informar ao CAE qualquer tipo de depredação ou danos existentes nos 

prédios de aulas de sua responsabilidade; 

IV. controlar o fluxo de entrada, permanência e saída dos discentes das 

salas de aulas, visando ao desenvolvimento da autodisciplina; 
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V. participar das atividades correlatas e eventos ao qual o CAE faz-se 

presente. 

 

SUBSEÇÃO VI 

SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Art. 93. Compete à Seção de Serviço Social: 

I. participar no processo de caracterização dos discentes em articulação 

com a Gerência de Supervisão Pedagógica; 

II. realizar pesquisas de caráter socioeconômico a fim de conhecer o perfil 

do corpo discente, de modo a subsidiar ações e projetos; 

III. administrar os programas de isenção, bolsa de estudo e/ou trabalho e 

outros benefícios sociais prestados pelo Campus Alta Floresta; 

IV. propor a criação de benefícios sociais permanentes e eventuais a 

serem ofertados aos discentes com baixa condição socioeconômica; 

V. promover projetos sociais visando prevenir a evasão acadêmica e 

melhorar o rendimento do discente, bem como sua formação para o 

exercício da cidadania e vida em sociedade; 

VI. participar nos programas de prevenção à violência, ao uso de drogas, 

alcoolismo e bullying (tirania ou violência estudantil), bem como de 

qualquer tipo de preconceito e discriminação ente os membros da 

comunidade acadêmica; 

VII. assessorar as organizações estudantis e de pais em matérias 

relacionadas às políticas sociais e ao exercício dos direitos políticos e 

sociais da comunidade acadêmica; 
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VIII. encaminhar estudantes e pais às instituições públicas, privadas, 

assistenciais e organizações comunitárias locais, visando ao 

atendimento de suas necessidades; 

IX. orientar os discentes, quanto aos seus direitos e deveres, bem como 

sobre o acesso aos benefícios institucionais existentes; 

X. auxiliar na elaboração e execução de projetos do NAPNE; 

XI. realizar visitas domiciliares possibilitando assistir o educando e seus 

familiares; 

XII. participar das atividades correlatas e eventos ao qual o CAE faz-se 

presente. 

SUBSEÇÃO VII 

SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Art. 94.  Compete à Seção de Orientação Educacional: 

I. promover ações que propiciem o desenvolvimento integral dos 

discentes; 

II. participar de projetos que estimulem as relações interpessoais e o 

desenvolvimento integral do educando; 

III. mediar a participação dos pais e/ou responsáveis pelos discentes na 

compreensão da tarefa de educar os filhos; 

IV. assistir aos discentes com dificuldades no processo ensino 

aprendizagem, encaminhando ao CAE quando necessário; 

V. encaminhar ao CAE discentes que transgredirem Regulamento 

Disciplinar do Corpo Discente; 
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VI. participar do processo de caracterização dos discentes em articulação 

com a Gerência de Supervisão Pedagógica e Assistência Social; 

VII. preparar e atualizar dados de comportamento e rendimento acadêmico 

dos discentes, propondo soluções que melhorem a vida acadêmica dos 

mesmos; 

VIII. auxiliar os professores na compreensão do comportamento dos 

discentes e da classe; 

IX. desenvolver trabalhos que integrem escola, discente e família; 

X. promover atendimento individual ou coletivo, analisando e refletindo os 

problemas identificados; 

XI. preparar os discentes na escolha de representantes de classe e/ou 

comissões, como acompanhar os eleitos em suas funções; 

XII. participar dos conselhos de classe oferecendo sugestões aos 

problemas identificados; 

XIII. estimular o respeito pelas diferenças, a liberdade com 

responsabilidade e a confiança nos meios pacíficos para solucionar 

problemas; 

XIV. preparar o discente para identificar suas potencialidades, bem como 

suas limitações preparando-o para futuras escolhas; 

XV. auxiliar o NAPNE em suas ações; 

XVI. orientar e acompanhar a limpeza e conservação dos ambientes em sua 

respectiva área; 

XVII. participar das atividades correlatas e eventos ao qual o CAE faz-se 

presente. 
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SUBSEÇÃO VIII 

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS 

Art. 95.  Compete ao NAPNE: 

I. identificar discentes com necessidade de apoio especializado; 

II. identificar as especificidades de cada discente com necessidades 

educacionais especiais; 

III. propor estratégias para a construção do conhecimento pelo discente 

(monitorias, materiais adaptados, currículos e avaliações flexíveis, 

entre outros); 

IV. capacitar os docentes para a construção e desenvolvimento da 

educação inclusiva; 

V. avaliar a eficácia do processo educativo no atendimento das 

necessidades específicas do discente; 

VI. acompanhar discentes com necessidades específicas em 

atendimentos especializados, quando necessário; 

VII. participar de projetos em equipes multidisciplinares, que estimule a 

inclusão do discente com necessidade específica; 

VIII. participar dos Conselhos de Classe oferecendo sugestões aos 

problemas dos discentes com necessidades específicas; 

IX. promover ações e eventos que estimulem o respeito pelas diferenças; 

X. participar das atividades correlatas e eventos ao qual o CAE faz-se 

presente. 
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SUBSEÇÃO IX 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Art. 96. A Coordenação de Pesquisa e Extensão é responsável pelo 

planejamento, coordenação e supervisão da execução de atividades de pesquisa, 

inovação e extensão. 

 

Art. 97. À coordenação de Pesquisa e Extensão compete:  

I. propor, coordenar e acompanhar convênios com entidades que 

desenvolvam atividades de pesquisa, inovação e extensão;  

II. fomentar, coordenar e supervisionar a execução das ações de 

pesquisa, inovação e extensão; 

III. estimular a interação do Campus com a sociedade;  

IV. coordenar as pesquisas periódicas dos egressos de todos os cursos 

ofertados pelo Campus; 

V. coordenar o processo de realização de estágios concedidos pelo 

Campus; 

VI. fomentar e coordenar as atividades de empreendedorismo e economia 

solidária; 

VII. promover a realização de cursos de formação inicial e continuada; 

VIII. elaborar editais e normas do Campus, decorrentes das atividades de 

pesquisa e extensão; 

IX. coordenar e acompanhar a promoção de eventos científicos, artísticos 

culturais, sociais e desportivos no Campus; 

X. divulgar editais de órgãos de fomento às ações de extensão; 

XI. efetuar cadastro das pesquisas desenvolvidas no Campus; 

XII. fomentar e acompanhar a produção científica do Campus; 
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XIII. incentivar a promoção de eventos que contribuam para o intercâmbio 

de experiências entre Campus, empresas e comunidade, 

oportunizando a divulgação de novas tecnologias; 

XIV. promover articulação com instituições e empresas para o 

desenvolvimento da pesquisa e a extensão; 

XV. elaborar a política de pesquisa e extensão do Campus Alta Floresta. 

 

SUBSEÇÃO X 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Art. 98. A responsabilidade da Coordenação de cursos técnicos integrados ao 

ensino médio será exercida por um docente do quadro efetivo da Instituição, 

nomeado pelo Diretor-Geral.  

 

Art. 99. Compete a Coordenação de cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio: 

I. congregar e orientar os estudantes e atividades do curso sob sua 

responsabilidade; 

II. controlar e avaliar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos 

cursos e da ação didático-pedagógica no âmbito do curso; 

III. coordenar a elaboração e divulgar à comunidade os planos de ensino 

das disciplinas do seu curso; 

IV. coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso; 

V. elaborar propostas de alteração e atualização curricular do curso; 
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VI. coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares 

constantes nos projetos pedagógicos dos cursos; 

VII. propor cursos de qualificação e requalificação em consonância com o 

Departamento de Ensino; 

VIII. coordenar as questões disciplinares dos discentes; 

IX. acompanhar e orientar o docente nas questões didático-pedagógicas; 

X. coordenar a alocação dos docentes nas disciplinas; 

XI. coordenar as ações relacionadas ao registro do curso junto aos órgãos 

governamentais; 

XII. propor a aquisição de novos equipamentos, implantação, atualização e 

implementação de laboratórios e materiais necessários ao 

desenvolvimento dos cursos sob sua responsabilidade; 

XIII. solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de 

resultados de avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no 

calendário acadêmico; 

XIV. coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação 

externa de estudantes; e 

XV. participar na definição de critérios para os processos seletivos dos 

docentes. 

Paragrafo Único. Caso o responsável pelo setor de cursos técnicos 

integrados ao ensino médio não tenha formação na área de atuação do 

curso, deverá indicar um docente, com formação específica na área, 

para assessorá-lo, o qual será nomeado pelo Diretor-Geral.  
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SUBSEÇÃO XI 
COORDENAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES E 

CONCOMITANTES 

 

Art. 100. A coordenação de cursos técnicos subsequentes e concomitantes será 

exercida por um docente do quadro efetivo da Instituição, nomeado pelo Diretor-

Geral.  

 

Art. 101. Compete às Coordenações de Curso Educação Profissional de Nível 

Técnico na modalidade subsequente e concomitante:  

I. congregar e orientar os estudantes e atividades do curso sob sua 

responsabilidade; 

II. controlar e avaliar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos 

cursos e da ação didático-pedagógica no âmbito do curso; 

III. coordenar a elaboração e divulgar à comunidade os planos de ensino 

das disciplinas do seu curso; 

IV. coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso;  

V. elaborar propostas de alteração e atualização curricular do curso; 

VI. coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares 

constantes nos projetos pedagógicos dos cursos;  

VII. propor cursos de qualificação e requalificação em consonância com o 

Departamento de Educação; 

VIII. coordenar as questões disciplinares dos discentes;  

IX. acompanhar e orientar o docente nas questões didático-pedagógicas; 

X. coordenar a alocação dos docentes nas disciplinas; 
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XI. coordenar as ações relacionadas ao registro do curso junto aos órgãos 

governamentais; 

XII. propor a aquisição de novos equipamentos, implantação, atualização e 

implementação de laboratórios e materiais necessários ao 

desenvolvimento dos cursos sob sua responsabilidade; 

XIII. solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de 

resultados de avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no 

calendário acadêmico;  

XIV. coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação 

externa de estudantes; e 

XV. participar na definição de critérios para os processos seletivos dos 

docentes. 

Parágrafo único – Caso o coordenador não tenha formação na área 

de atuação do curso, deverá indicar um docente, com formação 

específica na área, para assessorá-lo, o qual será nomeado pelo 

Diretor-Geral. 

 
SUBSEÇÃO XII 

COORDENAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 102. A Coordenação de Graduação (CG) é o órgão responsável pelo 

planejamento, coordenação geral, avaliação e acompanhamento dos resultados de 

ações envolvendo os cursos de graduação. 

 

Art. 103. Compete à Coordenação Geral de Graduação: 
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I. elaborar, com os coordenadores de curso, os projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação; 

II. adequar os projetos pedagógicos existentes em conformidade com o 

que preconiza o MEC/INEP; 

III. elaborar editais de transferência interna e externa, com os Registros 

Acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação; 

IV. desenvolver, em conjunto com equipe de professores interessados, 

projetos para criação de novos cursos de graduação; 

V. divulgar as atividades de graduação; 

VI. elaborar calendário letivo da graduação; 

VII. elaborar editais e supervisionar o processo de monitoria; 

VIII. acompanhar administrativa e pedagogicamente as atividades da 

graduação; 

IX. articular com outros setores da instituição e parceiros a implementação 

de programas e projetos; 

X. desempenhar outras atividades correlatas. 

Paragrafo único. Para execução de suas atividades, a Coordenação 

de Graduação conta com: 

I. Gerência de Supervisão Pedagógica 

 

Art. 104. Compete à Gerência de Supervisão Pedagógica: 

I. participar de planejamento, supervisão, análise e reformulação dos 

processos que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão; 

II. elaborar, instruir, analisar e acompanhar processos no âmbito 

educacional; 
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III. contribuir com a organização, a coordenação e o assessoramento de 

atividades pertinentes à área educacional em suas várias 

especificidades; 

IV. promover contatos com diversos setores da instituição e parceiros, 

para a implementação de programas e projetos; 

V. participar de estudos técnicos e científicos em assuntos de sua 

competência e área de atuação; 

VI. elaborar, supervisionar, avaliar, controlar e executar estudos técnicos e 

estatísticos; 

VII. participar de elaboração, coordenação e execução de projetos 

institucionais e interinstitucionais; 

VIII. integrar comissões para realização de concursos e processos 

seletivos, eventos relacionados à administração, ao ensino, à pesquisa 

e à extensão; 

IX. participar na elaboração de normas internas; 

X. elaborar documentação técnica, redigir relatórios de análise com 

parecer e laudo técnico dentro da área de atuação. 

 
SUBSEÇÃO XIII 

SETOR DE LABORATÓRIOS 

 

I. controlar a entrada e saída de material do laboratório, bem como 

solicitar materiais e equipamentos necessários; 

II. solicitar encaminhamentos de consertos de equipamentos;  
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III. participar da seleção, orientação e avaliação de monitores, estagiários 

e bolsistas; 

IV. orientar funcionários; 

V. controlar o acesso de pessoas ao laboratório (aula prática, pesquisas e 

visitas); 

VI. estabelecer e fiscalizar as normas de uso do laboratório; 

VII. zelar pelo bom funcionamento do laboratório; 

VIII. elaborar relatórios periódicos com as atividades executadas no 

laboratório; 

IX. promover parcerias com laboratórios de outras instituições. 

 
SEÇÃO V 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Art. 105. O Departamento de Administração e Planejamento é responsável por 

planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e 

políticas de administração, planejamento, infraestrutura, gestão orçamentária, 

financeira, contábil, patrimonial e de pessoal no âmbito do Campus Alta Floresta. 

 

Art. 106. O Departamento de Administração e Planejamento compreende: 

I. Coordenação Financeira, 

II. Coordenação de Compras, Licitações e Contratos, 

III. Coordenação de Apoio, Serviços, Patrimônio e Almoxarifado, 

IV. Coordenação de Gestão de Pessoas, 

 

Art. 107. À Chefia do Departamento de Administração e Planejamento compete: 

I. elaborar as diretrizes gerais e a descentralização orçamentária do 

Campus Alta Floresta, em função dos planos, projetos e programas 

governamentais; 
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II. coordenar e orientar as atividades de planejamento, orçamento e 

modernização do Campus Alta Floresta, bem como a execução 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; 

III. acompanhar e controlar a execução dos programas, projetos, contratos 

e convênios firmados, bem como elaborar as respectivas prestações 

de contas; 

IV. planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas aos 

serviços gerais, bem como a manutenção e conservação dos bens 

móveis e imóveis do Campus Alta Floresta; 

V. planejar e coordenar as ações administrativas relacionadas às áreas 

de Materiais, Patrimônio e Tecnologia da Informação do Campus Alta 

Floresta;  

VI. planejar e coordenar o desenvolvimento físico do Campus Alta 

Floresta; 

VII. elaborar editais, coordenar e realizar os processos licitatórios; 

VIII. elaborar a prestação de contas do Campus Alta Floresta; 

IX. fazer a gestão das Atividades de Projetos e Obras; 

 

SUBSEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO DE APOIO, SERVIÇOS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 

 

Art. 108. A Coordenação de Apoio, Serviços, Patrimônio e Almoxarifado é 

responsável pelas atividades de gestão do estoque, recepção e distribuição de 

material. 

 

Art. 109. À Coordenação de Apoio e Serviços, Patrimônio e Almoxarifado 

compete: 
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§1º  Apoio e serviços: 

I. coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à execução e 

manutenção de instalações físicas em áreas internas e externas; 

II. coordenar e executar as atividades das áreas de segurança e 

vigilância do Campus;  

III. controlar e executar as atividades de transporte e as relativas à 

guarda, à conservação e à manutenção dos veículos de 

responsabilidade do Campus; 

IV. coordenar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos contratados e 

pessoal terceirizado sob sua responsabilidade; 

V. executar outras funções que, por sua natureza, estejam-lhe afetas ou 

que lhe tenham sido atribuídas.  

§2º Patrimônio: 

I. realizar o registro e manter o cadastro atualizado dos bens móveis, 

imóveis e semoventes do Campus Alta Floresta; 

II. controlar a localização e movimentação de material permanente, 

equipamentos, mobiliários e semoventes; 

III. assegurar e promover a execução das atividades de conservação, 

manutenção e controle de bens móveis e imóveis do Campus Alta 

Floresta; 

IV. realizar vistorias periódicas nos bens móveis e imóveis, com vistas a 

sua manutenção e recuperação; 

V. realizar toda e qualquer cessão, alienação, permuta ou baixa de 

material permanente, equipamentos, mobiliário e semoventes, de 

acordo a legislação vigente; 

VI. elaborar inventário de bens patrimoniais; 

 

§3º Almoxarifado: 
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I. receber, classificar e arquivar os pedidos de material, notas de 

empenho e seus respectivos comprovantes de entrega ao fornecedor; 

II. solicitar a aquisição de gêneros e materiais e efetuar o seu controle e 

distribuição; 

III. conferir e inspecionar o material adquirido face às especificações das 

compras; 

IV. receber e armazenar, devidamente classificado e codificado, o material 

adquirido; 

V. atender às requisições de materiais; 

VI. controlar os estoques de materiais, com vistas a prevenir faltas e 

excessos; 

VII. elaborar inventário dos materiais em estoque; 

VIII. auxiliar em articulação com os demais segmentos, a elaboração da 

previsão anual para aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos 

e; 

IX. executar e desenvolver outras atividades da mesma natureza, 

definidas pelo DAP— Departamento de Administração e Planejamento. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Art. 110. A Coordenação de Compras, Licitações e Contratos é responsável 

pelas atividades de licitação de serviços, de obras e de aquisição de materiais. 

 

Art. 111. À Coordenação de Compras, Licitações e Contratos compete: 

I. formalizar os processos de solicitação de compras de materiais, de 

serviços e de obras a licitar; 
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II. realizar a aquisição dos materiais, bens, serviços e obras, através de 

contratação direta; 

III. realizar pesquisas de preço de mercado para composição de 

processos licitatórios; 

IV. administrar e adquirir materiais e serviços via pronto pagamento; 

V. manter o cadastro de fornecedores nos sistemas internos e 

governamentais; 

VI. arquivar os processos de compras e os documentos de fornecedores 

cadastrados; 

VII. atender os fornecedores na prestação de informações sobre licitações; 

VIII. realizar serviços externos referentes às compras de pronto pagamento 

e de transporte de documentos e; 

IX. elaborar editais, coordenar e realizar os processos licitatórios; 

X. executar e desenvolver outras atividades inerentes à sua área de 

competência, definidas pelo DAP—Departamento de Administração e 

Planejamento. 

 

SUBSEÇÃO III 

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Art. 112. A Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) tem por objetivo 

criar e manter condições para o funcionamento sistêmico das atividades ligadas à 

tecnologia da informação no Campus, a fim de dar suporte ao desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 113. Compete à Gerência de Tecnologia da Informação: 
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I. planejar, implantar e manter todas as atividades de interesse comum 

relacionadas à tecnologia da informação no Campus; 

II. coordenar a gestão dos sistemas de informação, redes de dados, 

suporte ao usuário e manutenção dos equipamentos de informática; 

III. planejar e coordenar as ações relativas ao uso dos recursos de 

informática; 

IV. prover os setores com os recursos computacionais adequados ao seu 

desempenho e funcionamento; 

V. definir as políticas de funcionamento dos serviços prestados pela 

tecnologia da informação no âmbito administrativo acadêmico; 

VI. coordenar a introdução de novas tecnologias otimizando e integrando 

aos recursos existentes; 

VII. propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria de 

infraestrutura e sistemas relativos à informatização do Campus. 

 

Parágrafo único. Para execução de suas atividades, a Coordenação 

de Tecnologia da Informação conta com: 

I. Seção de Redes e Segurança; 

II. Seção de Sistemas de Informação; 

III. Seção de Suporte e Manutenção. 

 
SUBSEÇÃO IV 

SEÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Art. 114. Compete à Seção de Sistemas de Informação: 

I. estabelecer padrões e acompanhar toda a contratação de sistemas de 

informação, elaborando parecer técnico prévio nos processos de 

aquisição dos mesmos; 
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II. gerenciar o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de 

serviços de terceiros relativos aos sistemas de informação no âmbito 

do Campus; 

III. desenvolver projetos para implantação de sistemas de informação 

departamentais ou institucionais, promovendo a análise, codificação e 

integração, bem como o treinamento dos usuários; 

IV. executar o suporte e o monitoramento dos sistemas de informação, 

registrando as ocorrências, contatando fornecedores, intervindo e 

acompanhando suas soluções; 

V. gerenciar a manutenção dos privilégios de acesso aos sistemas de 

informação (senhas e perfis), recebendo indicações formais do Setor 

de RH, em caso de nomeações, exonerações, férias, licenças e 

remanejamentos de funções de usuários que necessitem de 

intervenções; 

VI. estabelecer o ambiente de desenvolvimento e controle de versão dos 

sistemas, bem como gerar e manter atualizada a documentação dos 

sistemas desenvolvidos de acordo com a metodologia empregada; 

VII. interagir com as demais seções da CTI na busca de soluções nos 

casos de interface entre as áreas; 

VIII. propor, em conjunto com a GTI, medidas de aprimoramento das 

atividades; 

IX. emitir relatórios de atividades desenvolvidas na Seção. 

 
SUBSEÇÃO V 

SEÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO 

 

Art. 115. Compete à Seção de Suporte e Manutenção:  
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I. estabelecer padrões e acompanhar toda a contratação de 

equipamentos de informática, elaborando parecer técnico prévio nos 

processos de aquisição dos mesmos; 

II. emitir parecer para a aquisição de peças necessárias ao conserto de 

equipamentos, quando necessário;  

III. conferir equipamentos de informática adquiridos, emitindo os termos de 

recebimento para o setor responsável; 

IV. receber demandas de manutenção de equipamentos de informática, 

planejar e realizar manutenção dos mesmos; 

V. diagnosticar, consertar, substituir componentes de equipamentos de 

informática, reinstalar sistemas operacionais/aplicativos de estações de 

trabalho, efetuando backups dos dados das estações de trabalho em 

manutenção; 

VI. enviar os equipamentos em garantia para assistência técnica, 

arquivando toda a documentação do procedimento; 

VII. interagir com as demais seções da CTI na busca de soluções nos 

casos de interface entre as áreas; 

VIII. propor, em conjunto com a CTI, medidas de aprimoramento das 

atividades; 

IX. emitir relatórios de atividades desenvolvidas na Seção. 

 
SUBSEÇÃO VI 

DA COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Art. 116. A Coordenação Financeira é responsável pelas atividades de recepção 

dos recursos consignados no orçamento do Campus Alta Floresta e de pagamento 

das despesas autorizadas pelo Ordenador de Despesa. 
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Art. 117. À Coordenação Financeira compete: 

I. coordenar e executar os trabalhos e funções da administração 

financeira e orçamentária do Campus Alta Floresta; 

II. proceder à liquidação das despesas e efetuar pagamentos; 

III. realizar as transferências internas de recursos, previamente 

autorizados; 

IV. responsabilizar-se pela Gestão das Atividades de Diárias e Passagens; 

V. controlar a aplicação dos recursos orçamentários e extra 

orçamentários, mantendo o controle financeiro; 

VI. participar da elaboração da proposta orçamentária do Campus Alta 

Floresta e;  

VII. executar e desenvolver outras atividades da mesma natureza, 

definidas pelo DAP—Departamento de Administração e Planejamento. 

 
 
 

SEÇÃO VII 

DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Art. 118. A Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus é o órgão 

responsável pela gestão com pessoas do Campus Alta Floresta e está subordinada 

à Diretoria Administrativa do Campus. 

Art. 119. Á Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Compete: 

I. desenvolver Programas de Orientação, desenvolver programas de 

orientação, capacitação e acompanhamento visando à melhoria do 

desempenho funcional do servidor;  
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II. acompanhar a implementação dos programas de Gestão com Pessoas 

e efetuar o levantamento das necessidades de treinamento e 

capacitação do servidor; 

III. atender os servidores no Campus, bem como esclarecer dúvidas e/ou 

questionamentos; 

IV. avaliar, em conjunto com o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho e 

Departamento de Administração as ações de atenção à saúde e à 

segurança no trabalho; 

V. acompanhar e arquivar os dados da vida funcional dos servidores; 

VI. receber, tramitar, instruir, organizar, controlar e atualizar a 

documentação gerada pelos servidores do Campus em seus dados 

cadastrais para posterior encaminhamento de documentação à 

Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas; 

VII. acompanhar, controlar e organizar informações referentes a 

frequência; 

VIII. a coordenação do processo de estágio probatório; 

IX. coordenar e Operacionalizar o programa de avaliação de desempenho 

dos servidores; 

X. acompanhar as diversas licenças/afastamentos dos Servidores do 

Campus; 

XI. acompanhar, programar e reprogramar as férias dos servidores do 

Campus; 

XII. preparar e instruir os processos de aposentadoria dos servidores;  

XIII. Analisar e implementar os processos referentes à concessão de 

benefícios sociais, descontos legais e obrigatórios, bem como seus 

pagamentos no exercício e em exercícios anteriores; 

XIV. acompanhar, manter relatórios atualizados, relativos à estatística de 

pessoal e proceder levantamentos sobre a necessidade de servidores 

e professores substituto/temporários. 
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TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS 

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS DO PROFESSOR 

 

Art. 120. Constituem direitos do professor: 

I. usufruir de todas as vantagens que a lei lhe proporciona; 

II. ter acesso ao material didático necessário ao desempenho de suas 

funções; 

III. participar de cursos de atualização, reciclagem, aperfeiçoamento, 

pesquisa e extensão; 

IV. votar e ser votado nas eleições para seus representantes;  

V. ser informado com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias da data 

de início de disciplinas a serem ministradas. 

 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS DO ALUNO 

 

Art. 121. Constituem direitos do aluno: 

I. educar-se, de acordo com a legislação em vigor; 
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II. utilizar os vários setores do Campus Alta Floresta de acordo com o 

currículo pleno e/ou atividades extraclasse, de forma apropriada e 

digna; 

III. receber, corrigidos e avaliados os trabalhos solicitados pelos 

professores, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir de sua 

aplicação; 

IV. expor as dificuldades encontradas em trabalhos escolares e solicitar ao 

professor a devida orientação;  

V. promover e organizar eventos no Campus Alta Floresta com o devido 

deferimento da Direção Geral; 

VI. prestar esclarecimento na presença de representante legal (se for o 

caso); à assistência social e educacional no decorrer do ano letivo, 

para que o mesmo desenvolva plenamente suas potencialidades; 

VII. apresentar ao setor competentes suas dificuldades, bem como 

sugestões visando uma melhor solução dos problemas escolares; 

VIII. ser tratado com respeito, atenção por seus colegas e servidores do 

estabelecimento; 

IX. ser sócio das entidades estudantis; 

X. fazer prova e/ou teste em outro período, quando, por motivo justo, não 

tenha comparecido ao primeiro, obedecidas as normas estabelecidas 

pelo Campus Alta Floresta; 

XI. analisar com o professor-orientador de classe os problemas que 

influem no processo educativo; 

XII. votar e ser votado por seus; 

XIII. participar de atividades artísticas, culturais, esportivas e científicas, 

desde que não venham a prejudicar o seu ensino-aprendizagem, 

obedecidos os trâmites legais. 
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SEÇÃO III 

DOS DIREITOS DO SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 122. Constituem direitos do servidor técnico-administrativo: 

I. usufruir de todas as vantagens que a lei lhe proporciona; 

II. participar de cursos de atualização, reciclagem, aperfeiçoamento e 

pesquisa e extensão; 

III. votar e ser votado nas eleições para seus representantes. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DEVERES 

SEÇÃO I 

DOS DEVERES DO PROFESSOR 

 

Art. 123. Art. 120º – Constituem deveres do professor: 

I. participar da elaboração da proposta pedagógica do Campus Alta 

Floresta;  

II. elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

da Escola;  

III. zelar pela aprendizagem dos alunos;  

IV. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;  

V. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional;  
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VI. colaborar com as atividades de articulação do Campus Alta Floresta 

com as famílias e a comunidade; 

VII. comprometer-se com a formação integral dos educandos; 

VIII. cumprir os horários estabelecidos;  

IX. entregar à Coordenação de Ensino os planos de ensino, obedecidos os 

prazos fixados;  

X. constar dos seus planos de ensino a forma pela qual desenvolverá as 

competências das disciplinas sob sua responsabilidade, os critérios de 

avaliação adotados, assim como a forma pela qual desenvolverá a 

recuperação paralela;  

XI. iniciar o processo educativo informando e discutindo com o educando 

os critérios que serão avaliados no desenvolvimento das atividades, 

apresentando a ementa da disciplina; 

XII. zelar pelo cumprimento da carga horária e controle da frequência; 

XIII. viabilizar estratégias pedagógicas adequadas à promoção do sucesso 

escolar; 

XIV. avaliar o processo educativo a fim de confirmar ou redimensionar a sua 

programação; 

XV. repensar, adaptar e reconstruir, sempre que necessário, o processo de 

ensino;  

XVI. entregar à Coordenação de Registros Escolares os relatórios 

correspondentes à avaliação do desempenho escolar com os índices 

relativos à verificação da assiduidade, de acordo com os prazos 

estabelecidos no calendário escolar; 

XVII. comentar e devolver aos alunos seus trabalhos e avaliações escritas; 

XVIII. informar, com antecedência à Coordenação de Ensino, sobre suas 

faltas eventuais, salvo em situações excepcionais; 

XIX. exercer, no âmbito de sua competência, o poder disciplinador; 
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XX. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais 

normas legais pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

SEÇÃO I 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 124. O corpo discente do Campus Alta Floresta é constituído pelos alunos 

matriculados nos diversos cursos e programas oferecidos pela Instituição, os quais 

estão submetidos a este regime disciplinar. 

 

Paragrafo único: Aplica-se, também, o presente regime disciplinar aos 

alunos que já concluíram as disciplinas e estejam realizando estágio 

fora da Instituição. 

 

SEÇÃO II 

DOS DEVERES DOS ALUNOS 
 
 

Art. 125. Constituem deveres dos alunos 

I. tomar conhecimento do Regimento Interno do Campus Alta Floresta; 

II. executar as tarefas escolares solicitadas pelos professores; 
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III. ter o compromisso de frequência mínima de 75% em carga horária do período 

letivo; 

IV. participar das reuniões do Conselho de Classe, de outros Conselhos e 

Comissões sempre que convocado; 

V. respeitar os colegas investidos ou não em funções de representantes, bem 

como funcionários e professores;  

VI. ser pontual e assíduo nas atividades escolares; 

VII. contribuir pela limpeza e conservação do prédio, mobiliário e material didático, 

bem como tudo que é de uso coletivo e/ou particular; 

VIII. conhecer e cumprir o Regimento, Regulamentos, Normas e Instruções do 

Campus Alta Floresta; 

IX. portar-se corretamente dentro e fora do Campus Alta Floresta, quer em grupo 

ou isoladamente quando participar de atividades pedagógicas; 

X. comparecer a todas as solenidades cívicas promovidas pelo Campus e 

aquelas que ocorram na comunidade, das quais o Campus Alta Floresta 

participe; 

XI. apresentar-se devidamente asseado e trajado de acordo com as atividades 

em que estiver participando; 

XII. participar e colaborar efetivamente com todas as atividades e eventos 

escolares; 

XIII. comunicar à Coordenação de Ensino qualquer ocorrência disciplinar de que 

tenha conhecimento; 

XIV. manter-se em dia com as obrigações estabelecidas nos regulamentos e/ou 

estatutos das agremiações das quais fizer parte e que componha a 

comunidade escolar; 
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SEÇÃO III 

DAS OBRIGAÇÕES 

SUBSEÇÃO I 

É VEDADO AO ALUNO 

 

Art. 126. É vedado ao aluno: 

I. promover, sem autorização da Direção Geral, coletas e promoções 

dentro ou fora do Campus Alta Floresta, usando o nome do mesmo; 

II. ocupar-se durante a aula com atividades estranhas à mesma; 

III. entrar ou sair da aula teórica e prática sem a autorização do professor 

ou responsável pela atividade; 

IV. fumar nas dependências do Campus; 

V. fazer uso de narguilé; 

VI. obrigar ou aliciar colegas a executarem tarefas de sua 

responsabilidade; 

VII. portar arma branca e/ou arma de fogo; 

VIII. ausentar-se do Campus Alta Floresta sem a devida autorização da 

Coordenação de Ensino; 

IX. participar de jogos de azar; 

X. trazer, portar, manter e/ou consumir bebidas alcoólicas bem como 

adentrar visivelmente embriagado nas dependências do Campus Alta 

Floresta; 

XI. transporte, posse, uso ou indução ao uso de entorpecentes ou 

psicotrópicos; 

XII. proferir expressões injuriosas, caluniosas ou ofensivas contra 

servidores; 
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XIII. furtar; 

XIV. roubar; 

XV. usufruir, guardar e ou manter conscientemente de produtos de furto ou 

roubo;  

XVI. apropriar-se indevidamente de materiais, insumos, produtos e 

subprodutos do Campus Alta Floresta; 

XVII. ministrar “trote” a seus colegas ou qualquer pessoa; 

XVIII. agredir fisicamente, de forma planejada ou não, sozinho ou 

acompanhado a colegas e servidores; 

XIX. permitir a entrada e/ou permanência de pessoas estranhas nas 

dependências do Campus; 

XX. banhar-se ou pescar nos açudes do Campus Alta Floresta; 

XXI. depredar prédios, mobiliário, equipamentos e materiais didáticos, bem 

como tudo o que é de uso coletivo e/ou particular; 

XXII. pular alambrados; 

XXIII. permanecer e/ou transitar em local proibido pelo Campus Alta Floresta; 

XXIV. dirigir-se aos rios circunvizinhos sem a devida autorização; 

XXV. ausentar-se, de forma coletiva e previamente ajustada, das aulas e 

demais atividades escolares; 

XXVI. exceder-se em manifestações enamoradas, imprópria ao ambiente 

escolar, nas dependências do Campus Alta Floresta, ou quando estiver 

participando de qualquer atividade pedagógica; 

XXVII. acessar sites pornográficos, musicais, “chats” ou similares nos 

microcomputadores da Instituição;  

XXVIII. utilizar telefone celular, bip, Pager, ou similares durante as aulas; 
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CAPÍTULO IV 

DO ESTÁGIO 

SEÇÃO I 

COMPETE AO SETOR DE ESTÁGIOS 

 

Art. 127. O Setor de Estágios é o órgão responsável pelo intercâmbio entre 

estudantes do Campus, instituições e empresas concedentes, orientando-os de 

forma a cumprirem o estabelecido pela legislação. 

 

Art. 128. Compete ao Setor Estágios: 

I. atender às normas de estágio regidas pelo Ministério da Educação, por 

meio da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, e pelos projetos 

pedagógicos e planos de curso, fazendo com que as mesmas sejam 

cumpridas por todos os envolvidos; 

II. identificar oportunidades de estágio, fazer o acompanhamento 

administrativo,  

III. cadastrar os estudantes e as empresas e encaminhar negociação de 

seguros contra acidentes pessoais; 

IV. celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 

representante legal, quando ele for relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação acadêmica do 

estudante e ao horário e calendário acadêmico; 

V. verificar se o plano de atividades do estagiário foi elaborado em acordo 

entre as 3 (três) partes a que se refere o inciso II do Art. 3º da Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008, e está incorporado ao termo de 
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compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, 

progressivamente, o desempenho do estudante; 

VI. avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando; 

VII. verificar se foi indicado o professor-orientador, da área a ser 

desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário;  

VIII. exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 

(seis) meses, de relatório das atividades; 

IX. zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

X. elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 

estágios de seus educandos; 

XI. comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as 

datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas; 

XII. elaborar a carta de encaminhamento do estagiário e confirmar se o 

mesmo encontra-se matriculado; 

XIII. receber, arquivar e registrar o estágio na forma definida pelo Setor de 

Estágio; 

XIV. emitir a declaração de estágio. 

 

SUBSEÇÃO I 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA 

 

Art. 129. O Estágio Curricular Supervisionado dos alunos dos Cursos Superiores 

de Tecnologia é obrigatório e parte integrante do currículo pleno caracterizando-se 
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como experiência primeira para o exercício profissional e aplicação das 

competências, habilidades, atitudes e saberes da sua formação. 

 

Art. 130. O Estágio Supervisionado nos Cursos Superiores de Tecnologia, terá a 

duração de no mínimo 240 (duzentos e quarenta horas);  

 

SUBSEÇÃO II 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS TÉCNICOS 

 

Art. 131. O estágio curricular supervisionado dos cursos técnicos é obrigatório. 

 
§1º – A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado obrigatório 

será de 120 (cento e vinte) horas. 

§2º – O estágio de que trata o caput desse artigo deverá 

necessariamente estar relacionado às competências desenvolvidas nas 

disciplinas do curso. 

 

SUBSEÇÃO III 

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Art. 132. O estágio não estabelecerá vínculo empregatício de qualquer natureza, 

podendo o estagiário receber bolsa e ter a cobertura previdenciária prevista na 

legislação específica. 

 

Paragrafo único: O estagiário deve estar segurado contra acidentes.  
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Art. 133. Estágios realizados fora do país serão reconhecidos desde que 

cumpram as regras deste Regimento. 

 

Art. 134. Art. O Estágio Curricular Supervisionado deve ser registrado no Setor 

de Estágio, através de documentação específica, para que possa ser computado o 

período do mesmo, acompanhado e avaliado desde o início até a sua conclusão. 

 

§1º – O referido estágio só terá validade como complementação 

curricular se comprovado o desempenho de atividades afins com a 

habilitação do estagiário. 

§2º – Ao final do estágio, o aluno deverá apresentar relatório. 

 

Art. 135. O estágio poderá ser realizado em mais de uma instituição e o 

estagiário não poderá, sob pretexto algum, interromper o estágio ou transferir-se de 

uma instituição para outra sem prévia aprovação do Setor de Estágio. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 136. É de responsabilidade do Setor de Estágio: 

I. realizar cadastramento de empresas, órgãos, entidades e instituições 

parceiras do IFMT Campus Alta Floresta; 

II. propor convênio formal com as empresas ou instituições, quando 

necessário, para a realização dos estágios; 

III. distribuir os estagiários nas empresas, órgãos, instituições; 

IV. acompanhar os estagiários em intervalos regulares e sempre que 

possível mediante programa e cronograma elaborado através de 
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visitas, telefonemas ou outras formas e registrar em formulário 

específico dados sobre a desenvoltura do estagiário; 

V. encaminhar a documentação do estágio às entidades, órgãos, 

instituições parceiras, apresentando o estagiário, para que o estágio se 

efetive de forma organizada; 

VI. exigir do supervisor do estágio (da entidade e/ou da instituição de 

ensino) e do estagiário a entrega dos documentos necessários nos 

prazos estipulados; 

VII. organizar a distribuição de professores-orientadores de estágios; 

VIII. responsabilizar-se pela organização e guarda da documentação de 

estágio dos alunos; 

IX. organizar e manter um sistema de acompanhamento de egressos que 

possibilite extrair informações para avaliação permanente e sistemática 

dos cursos oferecidos pelo IFMT Campus Alta Floresta; 

X. organizar e acompanhar visitas de trabalhadores, estudantes, 

entidades e empresas o IFMT Campus Alta Floresta durante o ano 

letivo, ouvidos os setores afins; 

XI. assumir outras atribuições delegadas pelo Departamento de Ensino.  

 

SUBSEÇÃO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 137. São direitos e deveres do estagiário: 

I. entregar carta de apresentação de estágio, ficha de avaliação e outros 

documentos do IFMT Campus Alta Floresta para a empresa 

concedente do estágio, quando encaminhado para este fim; 

II. entregar o Plano de Estágio no Setor responsável no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após seu início; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO – CAMPUS ALTA FLORESTA 
 

 
102 

 

III. entregar ao Setor de Estágio uma cópia do Termo de Convênio e do 

Termo de Compromisso de estágio; 

IV. efetuar auto avaliação com ficha específica fornecida pelo Setor de 

Estágio; 

V. elaborar o relatório final de atividades obedecidas as normas exigidas; 

VI. apresentar sugestões que contribuam para o aprimoramento do 

estágio e a adequação curricular do IFMT Campus Alta Floresta; 

VII. procurar sempre que necessário, o Setor responsável pelo setor 

estágio e/ ou outros setores para orientação e informações; 

VIII. cumprir as exigências propostas na concessão do estágio e contidas 

no Termo de Compromisso; 

IX. submeter-se ao regulamento e normas da empresa ou instituição; 

X. cumprir o horário estabelecido; 

XI. não divulgar informações confidenciais recebidas ou observadas no 

decorrer do estágio, pertinente à entidade; 

XII. participar ativamente dos trabalhos, executando suas tarefas com a 

melhor qualidade e dentro dos prazos previstos; 

XIII. ser cordial com colegas, chefes e público em geral; 

XIV. responder pelos danos pessoais e/ou materiais que venha causar por 

negligência, imprudência ou imperícia; 

XV. zelar pelos equipamentos e bens em geral da entidade; 

XVI. observar as normas de segurança e higiene no trabalho; 

XVII. responder, sempre que solicitado, os relatórios internos da entidade ou 

agente de integração; 

XVIII. enviar em tempo hábil os documentos solicitados pelo IFMT Campus 

Alta Floresta. 
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SUBSEÇÃO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
 

Art. 138. Compete ao Supervisor de Estágio: 

I. visitar o estagiário “in loco”, sempre que possível, ou através de outras 

formas de acompanhamento, em acordo com o supervisor técnico da 

empresa, durante a realização do estágio; 

II. preencher a ficha de “Supervisão de Estágio”, após o contato com o 

supervisor técnico da empresa e também com o estagiário e entregar 

ao Setor de Estágio com as respectivas observações; 

III. participar da correção e avaliação do relatório final do estagiário; 

IV. orientar o aluno estagiário sempre que necessário. 

 
Paragrafo único: Quanto ao que se refere ao item II do presente 

artigo, o supervisor do estágio deverá entregar ao Setor responsável, 

no prazo de 10 (dez) dias, a ficha de avaliação devidamente 

preenchida.  

SUBSEÇÃO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA EMPRESA/ENTIDADE 
 

Art. 139. Compete ao supervisor de estágio da empresa ou entidade: 

I. elaborar o plano de estágio junto com o aluno; 

II. acompanhar as atividades que o aluno desenvolve na entidade; 

III. orientar o aluno estagiário no desenvolvimento das competências 

exigidas para o exercício da profissão na área da realização do 

estágio;  

IV. realizar a avaliação do estágio; 
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V. enviar o parecer sobre o estagiário e a respectiva ficha de avaliação de 

estágio ao IFMT Campus Alta Floresta no período estipulado pelo 

Setor de Estágio. 

 

SUBSEÇÃO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 140. O estagiário será avaliado através de mecanismos que possibilitem 

retratar seu desempenho durante o estágio, tais como: plano de estágio, auto 

avaliação, relatório, avaliação de desempenho na empresa, questionários, visita “in 

loco” quando possível. 

 

§1º – O aluno deverá entregar a versão Final do Relatório de Estágio 

após 20 (vinte) dias do seu termino. 

Art. 141. Será de responsabilidade do discente e/ou do Setor responsável pelo 

estágio, as providências exigidas pelas entidades para regularizar sua situação de 

estagiário. 

 

Art. 142. O acompanhamento do estagiário será realizado pelo IFMT Campus 

Alta Floresta e pela entidade através dos seguintes documentos: 

I. ficha de acompanhamento de estágio a ser preenchida pelo supervisor 

do IFMT Campus Alta Floresta durante a visita no posto de trabalho do 

estagiário ou pelo supervisor técnico da entidade, se a visita por parte 

do IFMT Campus Alta Floresta não for possível; 

II. ficha de avaliação de desempenho do estagiário na entidade, 

preenchida e assinada pelo supervisor técnico da mesma e com o 

carimbo da entidade; 
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III. Relatório Final de Estágio, elaborado pelo estagiário com o visto do 

supervisor técnico da entidade. 

 

§1º Além dos itens citados, o IFMT Campus Alta Floresta acompanhará 

o estagiário mediante contatos telefônicos, pessoais do Setor 

responsável pelo estágio e/ou visitas de professores do IFMT Campus 

Alta Floresta. 

§2º O supervisor técnico, tanto da entidade concedente como de outros 

órgãos, responsável pelo acompanhamento e avaliação do estagiário, 

deverá ser profissional de nível superior, de área afim, legalmente 

habilitado para o exercício da profissão. 

 

SUBSEÇÃO IX 

DA ESTRUTURA LEGAL DO ESTÁGIO 
 

Art. 143. Para caracterização e definição do Estágio Curricular Supervisionado é 

necessário que entre a entidade concedente de estágio e a instituição de ensino 

seja firmado um Instrumento Jurídico, em três vias, denominado Termo de 

Convênio, periodicamente reexaminado, no qual estarão acordadas todas as 

condições de realização do estágio. 

 

Art. 144. Para garantir as condições gerais do estágio, tanto em relação ao 

aluno como à entidade concedente, deverá ser elaborado um Termo de 

Compromisso com assinaturas da empresa, do aluno e do IFMT Campus Alta 

Floresta, constituindo-se em instrumento legal celebrado entre o estudante e a 

parte concedente, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino.  
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Paragrafo único: No Termo de Compromisso deverá constar 

obrigatoriamente uma cláusula que garanta, a favor do estagiário, feito 

por este ou pela concedente, o Seguro Contra Acidentes Pessoais 

durante o período do estágio, mencionando o número da Apólice e o 

nome da Seguradora.  

Art. 145. O Termo de Convênio e o Termo de Compromisso poderão ser 

efetuados com a intervenção de agentes de integração públicos ou privados, entre 

o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, comunidade e governo. 

 

Art. 146. O emprego registrado em Carteira Profissional poderá ser válido como 

estágio desde que seja dentro da área de habilitação e aprovado pelo 

Departamento de Ensino do IFMT Campus Alta Floresta. 

 

Paragrafo único: Neste caso, o aluno deverá entregar ao Setor de 

Estágio, xerox das folhas da carteira profissional onde contenham a 

foto, identificação civil e o registro do contrato de trabalho pela entidade 

concedente, autenticadas em cartório ou conferidas com original pela 

Instituição de Ensino. 

 

Art. 147. O trabalho de autônomo ou prestação de serviços serão válidos como 

estágio desde que na área de habilitação e tendo o contratante especificado o tipo 

de serviço e o número de horas trabalhadas.  

 

§1º As atividades desenvolvidas deverão ser supervisionadas por 

profissional legalmente habilitado para o exercício da profissão. 
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SUBSEÇÃO X 

DA APROVAÇÃO 

 

Art. 148. Para aprovação no Estágio Curricular Supervisionado, o estagiário 

deverá cumprir a carga horária estipulada no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

em que estiver matriculado, de conformidade com a legislação vigente e obter 

somatório igual ou superior a 7,0 (sete) nos instrumentos de avaliação aplicados. 

 

SUBSEÇÃO XI 

DA REPROVAÇÃO 
 

Art. 149. Será considerado reprovado o aluno que: 

I. não atingir média 7,0 (sete) na avaliação do relatório de estágio; 

II. não cumprir a carga horária mínima exigida para a realização do 

estágio; 

III. não entregar o relatório no prazo estipulado pelo IFMT Campus Alta 

Floresta; 

 

§1º – Em caso de reprovação no Estágio Curricular Supervisionado, o 

aluno deverá repeti-lo em outra oportunidade. 

Art. 150. Quaisquer dúvidas que eventualmente venham a ocorrer referentes ao 

estágio e que não encontrem respaldo neste Regimento deverão ser 

encaminhadas ao Departamento de Ensino, que por sua vez, se necessário, 

submeterá à apreciação da Direção Geral. 
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TÍTULO VII 

DO REGISTRO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DAS ATIVIDADES 

SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 151. A matrícula e rematrícula são obrigatórias e realizadas de acordo com 

o cronograma a ser editado, conjuntamente, pelo Departamento de Ensino e 

Coordenação de Ensino, previsto no calendário escolar, sendo este amplamente 

divulgado.  

 

Paragrafo único: A matrícula e rematrícula são realizadas na 

Coordenação de Registros Escolares mediante preenchimento dos 

formulários próprios e entrega da documentação mínima exigida. 

 

Art. 152. A matrícula realizar-se-á dentro do prazo fixado no calendário mediante 

a apresentação pelo candidato dos seguintes documentos: 

I. requerimento de matrícula, segundo modelo fornecido pelo IFMT 

Campus Alta Floresta; 

II. certificado de conclusão do Ensino Fundamental e/ou Médio; 

III. 2 (duas) fotografias 3x4 (recentes); 

IV. título de eleitor (para maiores de 18 anos); 
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V. comprovante de estar em dia com o serviço militar (para maiores de 18 

anos); 

VI. documento oficial com foto; 

 

§1º – O pedido de matrícula, em qualquer circunstância, somente 

poderá se deferido à vista da documentação completa. 

§2º – Poderá ser admitida a matrícula inicial, fora do prazo fixado, 

desde que resulte vaga por desistência, observada a ordem de 

classificação. 

§3º – No caso de matrícula de alunos estrangeiros será exigida a 

documentação estabelecida na legislação. 

 

Art. 153. Não há renovação automática de matrícula. 

 

Art. 154. A matrícula será renovada anualmente para os Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio e semestralmente para os cursos subsequente, de 

tecnologia, graduação e licenciatura observado o prazo estabelecido no calendário 

escolar e o disposto nos PPC's de cada curso. 

 
 

Paragrafo único: O aluno deverá apresentar documentação 

comprobatória de realização de estágio supervisionado. 

 

Art. 155. A não renovação da matrícula nos prazos estabelecidos implica em 

abandono do curso e perda do direito de matricular-se nos períodos subsequentes. 
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Art. 156. Para a renovação da matrícula será exigido, pela Coordenação de 

Registro Escolar, comprovação de adimplência do aluno referente a sua vida 

escolar, conforme estabelecido em formulário próprio. 

 

Art. 157. Participará das atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas pela 

Instituição apenas o aluno que estiver com sua matrícula realizada. 

 
 

Art. 158. Para alunos transferidos de outras instituições, por força de Lei, deverá 

ser apresentada no ato da matrícula, além do histórico escolar, toda a 

documentação comprobatória do nível de escolaridade do interessado.  

 

SEÇÃO II 

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Art. 159. O cancelamento da matrícula pode ser solicitado em qualquer época 

do ano pelo responsável ou pelo próprio aluno, quando maior de idade. 

 

SEÇÃO III 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 160. O trancamento da matrícula, poderá ser solicitado através de 

requerimento assinado pelo pai ou responsável, ou ainda, pelo próprio aluno, 

quando maior de idade. 

 

Art. 161. O aluno só poderá solicitar trancamento de matrícula, através do 

preenchimento de formulário próprio, onde deve constar os motivos da solicitação.  
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§1º – O trancamento da matrícula deverá ser feito até 30 (trinta) dias 

após o início das aulas ou nos casos previstos em lei.  

§2º – O aluno poderá trancar 02 (duas) vezes a matrícula durante o 

curso. 

§3º – O reingresso de alunos que efetuaram o trancamento de 

matrícula não está sujeito à existência de vaga. 

§4º – O trancamento da matrícula não poderá exceder ao período 

máximo de 02 (dois) anos consecutivos.  

§5º – O aluno que trancar a matrícula, ao reabri-la terá que cursar as 

novas disciplinas e ou cursos do currículo em vigor e, ainda, aquelas 

que, a critério da respectiva Coordenação de Curso, hajam mudado 

essencialmente o conteúdo e ou as competências exigidas.  

§6º – Ao reabrir sua matrícula, o aluno estará sujeito à organização de 

funcionamento do IFMT Campus Alta Floresta, estando esta 

dispensada de promover qualquer alteração que venha atendê-lo de 

forma especial, principalmente, quanto ao momento de oferta de 

disciplina. 

 

Art. 162. O aluno matriculado no primeiro ano do Ensino Médio, ou no primeiro 

semestre de Curso Técnico, ou no primeiro semestre de Curso Superior de 

Tecnologia, não terá o direito de trancamento de matrícula, exceto nos casos 

previstos na legislação vigente. 

 

Paragrafo único: O aluno que deixar de frequentar as aulas e não 

trancar a matrícula no prazo estabelecido será considerado desistente, 

não tendo direito ao reingresso no curso. 
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SEÇÃO IV 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 163. A transferência nos Cursos Técnicos é concedida em qualquer época 

do ano, por solicitação formal do responsável ou do próprio aluno, quando maior de 

idade. 

Art. 164. A transferência nos Cursos Superiores é concedida a qualquer época 

do ano, por solicitação formal do responsável ou pelo próprio aluno, quando maior 

de idade. 

 

§1º – A divulgação das vagas existentes deve ser ampla e realizada em 

edital próprio. 

§2º – As Coordenações de Cursos encarregar-se-á de comunicar ao 

Departamento de Ensino as vagas existentes, analisar e emitir parecer 

sobre os processos de transferências.  

 

Art. 165. O pedido de transferência de aluno que queira estudar nesta instituição 

será recebido em qualquer época, respeitada a existência de vaga e considerar-se-

á a compatibilidade dos programas de ensino do curso de origem e o curso que o 

aluno pretende frequentar. 

 

§1º – Os casos de que trata o caput deste artigo serão analisados pela 

Coordenação de Ensino e pela Coordenação do Curso pretendido. 

 
§2º – A compatibilidade de que trata o caput é verificada a partir da 

observação da Base Nacional Comum para o Ensino Médio, as 
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competências estabelecidas para as habilitações dos Cursos Técnicos 

e as ementas das disciplinas dos Cursos Superiores. 

 

Art. 166. As transferências obrigatórias previstas em lei, de alunos de cursos 

iguais ou correlatos aos mantidos pelo IFMT Campus Alta Floresta, serão 

realizadas independentemente de vagas, época, série e período letivo. 

 

Art. 167. Para ser aceito o ingresso do aluno na instituição, por transferência, o 

mesmo deverá apresentar os seguintes documentos, além dos regularmente 

exigidos para a matrícula: 

I. solicitação de vaga, por parte do interessado; 

II. guia de transferência devidamente preenchido; 

III. histórico Escolar; 

IV. comprovação de que o aluno encontra-se em dia com as obrigações 

escolares na instituição de origem. 

 

Art. 168. Ao conceder transferência o IFMT Campus Alta Floresta obriga-se a 

fornecer ao aluno a documentação necessária de sua vida escolar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

Art. 169. O aluno transferido fica sujeito ao cumprimento integral do programa de 

ensino e a integralização da carga horária total fixada para os planos de cursos 

Técnico e Técnicos integrados ou no projeto pedagógico dos Cursos Superiores 

em que foi admitido. 

 

SEÇÃO V 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
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Art. 170. O IFMT Campus Alta Floresta poderá realizar aproveitamentos de 

estudos. 

 

Art. 171. Para solicitar o aproveitamento de estudos o aluno interessado deverá 

encaminhar a Coordenação de Registro Escolar requerimento acompanhado dos 

seguintes documentos: 

I. Histórico escolar da escola de origem; 

II. comprovação legal de conclusão do aproveitamento de estudo 

solicitado; 

III. apresentação dos componentes curriculares relativos à(s) disciplina(s) 

requeridas; 

IV. Outros documentos a serem solicitados pela Coordenação de Registro 

Escolar. 

 

Art. 172. O aluno pode ser dispensado da frequência às aulas de Educação 

Física, de acordo com os dispositivos legais. 

 

SEÇÃO VI 

DA DESISTÊNCIA 

 

Art. 173. Será considerado desistente o aluno matriculado no Curso Técnico 

Integrado de Nível Médio com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) 

do total da carga horária ministrada para o período letivo. 
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Art. 174. Será considerado desistente o aluno matriculado na Educação 

Profissional de nível Técnico subsequente com frequência inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total da carga horária ministrada em cada semestre. 

 
 

Art. 175. Será considerado desistente o aluno matriculado em Curso Superior 

com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária 

do semestre letivo. 

 

TÍTULO VIII 

DO SETOR AUDIOVISUAL 

 

Art. 176. O Setor de Audiovisual do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta Floresta, tem por finalidade oferecer 

suporte operacional e técnico para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

bem como as administrativas. 

 

Art. 177. Compete à Seção de Apoio Audiovisual: 

I. propiciar suporte para o uso dos recursos audiovisuais disponíveis, 

para os servidores e colaboradores eventuais do IFMT Campus Alta 

Floresta; 

II. promover a mediação entre recursos tecnológicos, multimeios e a 

prática educativa; 

III. orientar e apoiar os servidores e colaboradores eventuais no uso dos 

equipamentos tecnológicos disponíveis no setor; 

IV. oferecer suporte aos servidores e colaboradores eventuais para 

preparar apresentações e materiais didáticos; 
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V. normatizar a utilização dos recursos audiovisuais; 

VI. indicar novos mecanismos tecnológicos para a ampliação e atualização 

dos recursos audiovisuais; 

VII. zelar pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos 

audiovisuais que estejam na carga do setor; 

VIII. oferecer suporte aos projetos artísticos e culturais. 

IX. Ser responsável pelo controle de reserva, empréstimo e devolução de 

aparelhos/equipamentos; 

 
Paragrafo único: Será responsável pelo setor de audiovisual um 

servidor designado por portaria da Direção Geral. 

 

TÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 178. É também responsabilidade da família o assessoramento e 

acompanhamento permanente em relação ao aproveitamento e procedimento do 

discente, quando menor de idade, no IFMT Campus Alta Floresta durante o ano 

letivo. 

 

Art. 179. Sendo a família também responsável pela formação do educando, a 

presença dessa deverá ocorrer sempre que o IFMT Campus Alta Floresta entender 

necessário. 

 

Art. 180. IFMT Campus Alta Floresta se exime da responsabilidade por qualquer 

fato que possa acontecer com o discente fora de seus limites físicos, salvo quando 

representando o mesmo. 

 


