




MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMOMENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO



O Relatório de Gestão 
2020 do Instituto Fe-
deral de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso (IFMT) tem 
como objetivo prestar con-
tas aos órgãos de controle e 
à sociedade, reafirmando o 
compromisso com a trans-
parência e a credibilidade 
de sua atuação acadêmica 
e de seus serviços. É um 
importante instrumento 
de monitoramento, con-
trole e avaliação das ações 
internas, possibilitando, 
assim, o acompanhamen-
to das atividades desenvol-
vidas, da aplicação de seus 
recursos e das relações 
entre as metas estabeleci-
das em planejamentos e os 
resultados alcançados em 
consonância com o Plano 
de Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI).

Este documento foi cons-
truído conforme reco-
mendações da Decisão 
Normativa nº 187 do TCU, 
priorizando o pensamento 
coletivo da comunidade 
interna por meio de reu-
nião com os gestores e ser-
vidores de vários setores e 
campi. Assim, asseguro a 
integridade (fidedignida-
de, precisão e completu-
de) do Relatório de Gestão 
2020 do IFMT.

A gestão venceu desafios 
pandêmicos em 2020 e 
manteve como finalida-
de avançar nos processos 
de formação, qualificação, 
pesquisa/inovação tec-
nológica, extensão e de 
gestão acadêmica e admi-
nistrativa, o que pode ser 
verificado nos resultados 
apresentados neste relató-

rio. E, em meio a um turbi-
lhão de mudanças devido 
à covid-19, a instituição, 
através de seus docentes, 
técnicos administrativos, 
estudantes e parceiros, 
se uniu para uma entrega 
pontual de ações de exten-
são com vistas a amenizar 
o impacto da pandemia 
na sociedade mato-gros-
sense. O Instituto buscou 
também se organizar para 
manter as atividades de 
ensino de forma remota, 
a fim de que os estudantes 
pudessem dar continui-
dade em seus processos 
formativos, e, da mesma 
forma, aconteceram ade-
quações nos setores de 
administração para que 
os servidores pudessem 
trabalhar remotamente e 
garantir a realização das 
ações diárias.

Sendo assim, acredito que 
o IFMT, em 2020, contri-
buiu, de modo relevante, 
para a formação de ci-
dadãos e o desenvolvi-
mento social, econômico, 
ambiental, tecnológico e 
cultural do estado de Mato 
Grosso, destacando-se 
como instituição fomenta-
dora de ações de extensão 
que muito contribuíram 
para o combate à covid-19 
no contexto regional.

Willian Silva de Paula
Reitor do IFMT
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O Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT), principal instituição de edu-
cação profissional e tecnológica do es-
tado, oferta ensino em todos os níveis 
de formação (superior, básica e profis-
sional) e promove a pesquisa e a exten-
são. É uma autarquia pluricurricular e 
multicampi vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC), com autonomia 
administrativa, patrimonial, financei-
ra, didático-pedagógica e disciplinar.
O IFMT possui aproximadamente 26 
mil alunos, em mais de 120 cursos 
distribuídos nos níveis: técnico (com 
ensino médio integrado, subsequente, 
concomitante e Proeja), superior (ba-
charelado, licenciatura e tecnologias), 
pós-graduação (especializações e 
mestrados), educação a distância (UAB 
e Profuncionário), além de cursos de 
curta duração de Formação Inicial e 
Continuada.

IDENTIFICAÇÃO  
DO IFMT
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O IFMT é composto por 19 unida-
des, sendo 14 campi e cinco campi 
avançados: Campus Alta Floresta, 
Campus Barra do Garças, Campus 
Cáceres, Campus Campo Novo do 
Parecis, Campus Confresa, Cam-
pus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 
Silva, Campus Cuiabá – Bela Vis-
ta, Campus Juína, Campus Pon-
tes e Lacerda, Campus Primavera 
do Leste, Campus Rondonópolis, 
Campus São Vicente, Campus 
Sorriso, Campus Várzea Grande, 
Campus Avançado Diamantino, 
Campus Avançado Lucas do Rio 
Verde, Campus Avançado Tan-
gará da Serra, Campus Avançado 
Sinop e Campus Avançado Gua-
rantã do Norte. Esses campi inte-
gram as 647 unidades que com-
põem a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnoló-
gica (RFEPCT), uma rede centená-
ria que presta um serviço à nação, 
ao dar continuidade à sua missão 
de qualificar profissionais para os 
diversos setores da economia bra-
sileira, realizar pesquisa e desen-
volver novos processos, produtos 
e serviços em colaboração com o 
setor produtivo.

Clique para acessar o painel do 
centenário da Rede Federal
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http://portal.mec.gov.br/par/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/13175-centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica
http://portal.mec.gov.br/par/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/13175-centenario-da-rede-federal-de-educacao-profissional-e-tecnologica
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CAMPUS CUIABÁ 
CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA 
cba.ifmt.edu.br 
Tel.: (65) 3318 1403 
R. Prof.ª Zulmira Canavarros, 93 
Centro 
Cuiabá/MT 
78005200

CAMPUS SÃO VICENTE 
svc.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3341 2125 / 2129 / 2127 
Rod. BR 364, Km 329 
São Vicente da Serra 
Campo Verde/MT 
78840000

Centro de Referência  
Campo Verde
Tels.: (65) 3341 2170 / 2173 
R. Izidoro Luiz Gentilin, 585 
Loteamento Belvedere 
Caixa postal 252 
Campo Verde/MT 
78840000

Centro de Referência Jaciara
Tels.: (65) 3341 2185 
Rua Jurucê, 1241 
Jaciara/MT 
78820000

CAMPUS CÁCERES 
PROF. OLEGÁRIO BALDO 
cas.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3221 2600 / 2610 / 2628 
Avenida dos Ramires, s. n. 
Distrito Industrial 
Cáceres/MT 
78200000

CAMPUS CUIABÁ 
BELA VISTA
blv.ifmt.edu.br 
Tel.: (65) 3318 5100 
Av. Juliano Costa Marques, s. n. 
Bela Vista 
Cuiabá/MT 
78050000

CAMPUS PONTES E LACERDA 
FRONTEIRA OESTE 
plc.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3266 8217 / 8209 
Rod. MT 473, esquina c/ rod. MT 246, 
estrada para Vila Matão 
Caixa postal 99 
Pontes e Lacerda/MT 
78250000

CAMPUS  
CAMPO NOVO DO PARECIS
cnp.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3382 6201 / 6231 / 6234 
Rod. MT 235, km 12 
Zona Rural 
Caixa postal 100 
Campo Novo do Parecis/MT 
78360000

CAMPUS JUÍNA 
jna.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3566 7300 / 7323 
Linha J, s. n. 
Setor Chácara - Zona Rural 
Juína/MT 
78320000

CAMPUS CONFRESA 
cfs.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3564 2600 / 2601 / 2618 
Av. Vilmar Fernandes, 300 
Setor Santa Luzia 
Confresa/MT 
78652000

CAMPUS RONDONÓPOLIS 
roo.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3427 2300 / 2310 
R. Ananias Martins de Souza, 861 
Vila Mineira 
Rondonópolis/MT 
78721520

CAMPUS SORRISO
srs.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3545 3700 / 3704 
Avenida dos Universitários, 799 
Santa Clara 
Caixa postal 1063 
Sorriso/MT 
78890000

CAMPUS VÁRZEA GRANDE 
vgd.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3691 8000 / 8002 / 8048 
Av. Tiradentes, 1300 
Loteamento Jardim Manaíra 
Várzea Grande/MT 
78144424

CAMPUS BARRA DO GARÇAS 
bag.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3402 0100 / 0106 
Estrada de acesso a BR-158, Radial José 
Maurício Zampa, s. n. 
Industrial 
Barra do Garças/MT 
78600000

CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 
pdl.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3500 2900 / 2906 / 2907 
Av. Dom Aquino, 1500 
Parque Eldorado 
Primavera do Leste/MT 
788850000

CAMPUS ALTA FLORESTA
alf.ifmt.edu.br 
Tels.: (66) 3512 7000 / 7004 
Rod. MT 208, lote 143 A 
Gleba Alta Floresta 
Alta Floresta/MT 
78580000

Centro de Referência Paranaíta
Tel.: (66) 3563 1612 
Biblioteca Municipal de Paranaíta  
“Tsuneo Miyazima” 
Av. Vereador João Loppo de Souza, s. n. 
Centro 
ou 
Av. Vitória Régia, 658, Setor Chácara 
Jd. Amazonas 
Paranaíta/MT 
78590000

Centro de Referência Canarana
canarana@bag.ifmt.edu.br 
Av. Rio Grande do Sul, 2131 
Distrito Industrial 
Caixa postal 49 
Canarana/MT 
78640000

CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA 
tga.ifmt.edu.br 
Tel.: (65) 3311 8500 
R. 28, 980 N 
Vila Horizonte 
Tangará da Serra/MT 
78300000

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO
dmt.ifmt.edu.br 
Tels.: (65) 3337 3000 
Rod. Sen. Roberto Campos, 2729, km 2 
Novo Diamantino 
Diamantino/MT 
78400970

CAMPUS AVANÇADO 
LUCAS DO RIO VERDE 
lrv.ifmt.edu.br 
Tel.: (65) 3548 4400 
Avenida Universitária, 1600 W 
Parque das Emas 
Lucas do Rio Verde/MT 
78455000

CAMPUS AVANÇADO SINOP 
snp.ifmt.edu.br 
Rua das Avencas, 2377 
Setor Comercial - Centro 
Sinop/MT 
78550178

CAMPUS AVANÇADO  
GUARANTÃ DO NORTE
gta.ifmt.edu.br 
Linha Páscoa, km 4 
Centro 
Guarantã do Norte/MT 
78520000
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Clique no link para acessar informações 
detalhadas de todas as unidades (endereço, 

telefone, site e nome do diretor)

http://cba.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/36YYbcbGfJ7dgxDd7
https://goo.gl/maps/36YYbcbGfJ7dgxDd7
https://goo.gl/maps/36YYbcbGfJ7dgxDd7
https://goo.gl/maps/36YYbcbGfJ7dgxDd7
https://goo.gl/maps/36YYbcbGfJ7dgxDd7
http://svc.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/5tPewqwvdb1227K26
https://goo.gl/maps/5tPewqwvdb1227K26
https://goo.gl/maps/5tPewqwvdb1227K26
https://goo.gl/maps/5tPewqwvdb1227K26
https://goo.gl/maps/5tPewqwvdb1227K26
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/Ck8VejvW75Bkzp8t5
https://goo.gl/maps/PquKSqi7j9ScSbEk6
https://goo.gl/maps/PquKSqi7j9ScSbEk6
https://goo.gl/maps/PquKSqi7j9ScSbEk6
https://goo.gl/maps/PquKSqi7j9ScSbEk6
http://cas.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/v1wJao3y1PFpLQUG6
https://goo.gl/maps/v1wJao3y1PFpLQUG6
https://goo.gl/maps/v1wJao3y1PFpLQUG6
https://goo.gl/maps/v1wJao3y1PFpLQUG6
https://goo.gl/maps/v1wJao3y1PFpLQUG6
http://blv.ifmt.edu.br
https://g.page/IFMTBLV%3Fshare
https://g.page/IFMTBLV%3Fshare
https://g.page/IFMTBLV%3Fshare
https://g.page/IFMTBLV%3Fshare
https://g.page/IFMTBLV%3Fshare
http://plc.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
https://goo.gl/maps/ANYtX8sdDgCE5of27
http://cnp.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
https://goo.gl/maps/cnXL3K4FV9e5Yh4A6
http://jna.ifmt.edu.br
http://jna.ifmt.edu.br/
http://jna.ifmt.edu.br/
http://jna.ifmt.edu.br/
http://jna.ifmt.edu.br/
http://jna.ifmt.edu.br/
http://cfs.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/KPVsqTimKcm7GmT77
https://goo.gl/maps/KPVsqTimKcm7GmT77
https://goo.gl/maps/KPVsqTimKcm7GmT77
https://goo.gl/maps/KPVsqTimKcm7GmT77
https://goo.gl/maps/KPVsqTimKcm7GmT77
http://www.roo.ifmt.edu.br/
https://goo.gl/maps/5pXckPvm4qXaksA96
https://goo.gl/maps/5pXckPvm4qXaksA96
https://goo.gl/maps/5pXckPvm4qXaksA96
https://goo.gl/maps/5pXckPvm4qXaksA96
https://goo.gl/maps/5pXckPvm4qXaksA96
http://srs.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
https://goo.gl/maps/3vrupQcozx9AfZmT6
http://vgd.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/LYor8nq8GQswnDRA9
https://goo.gl/maps/LYor8nq8GQswnDRA9
https://goo.gl/maps/LYor8nq8GQswnDRA9
https://goo.gl/maps/LYor8nq8GQswnDRA9
https://goo.gl/maps/LYor8nq8GQswnDRA9
http://bag.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
https://goo.gl/maps/5wM1sVsV3ZxWckjj8
http://pdl.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/UX8diZia4TNWUkw16
https://goo.gl/maps/UX8diZia4TNWUkw16
https://goo.gl/maps/UX8diZia4TNWUkw16
https://goo.gl/maps/UX8diZia4TNWUkw16
https://goo.gl/maps/UX8diZia4TNWUkw16
http://alf.ifmt.edu.br
https://www.google.com/maps/place/IFMT%2B-%2BCampus%2BAlta%2BFloresta/%40-9.908025%2C-56.064381%2C935m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x0:0x378132b8432552e3%218m2%213d-9.9079355%214d-56.0643892%3Fhl%3Dpt-BR
https://www.google.com/maps/place/IFMT%2B-%2BCampus%2BAlta%2BFloresta/%40-9.908025%2C-56.064381%2C935m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x0:0x378132b8432552e3%218m2%213d-9.9079355%214d-56.0643892%3Fhl%3Dpt-BR
https://www.google.com/maps/place/IFMT%2B-%2BCampus%2BAlta%2BFloresta/%40-9.908025%2C-56.064381%2C935m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x0:0x378132b8432552e3%218m2%213d-9.9079355%214d-56.0643892%3Fhl%3Dpt-BR
https://www.google.com/maps/place/IFMT%2B-%2BCampus%2BAlta%2BFloresta/%40-9.908025%2C-56.064381%2C935m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x0:0x378132b8432552e3%218m2%213d-9.9079355%214d-56.0643892%3Fhl%3Dpt-BR
https://www.google.com/maps/place/IFMT%2B-%2BCampus%2BAlta%2BFloresta/%40-9.908025%2C-56.064381%2C935m/data%3D%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x0:0x378132b8432552e3%218m2%213d-9.9079355%214d-56.0643892%3Fhl%3Dpt-BR
https://goo.gl/maps/sTZMQejtyQ9pXXZ99
https://goo.gl/maps/sTZMQejtyQ9pXXZ99
https://goo.gl/maps/sTZMQejtyQ9pXXZ99
https://goo.gl/maps/sTZMQejtyQ9pXXZ99
mailto:canarana@bag.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/bmRAvqcHZpjJ7hzZ6
https://goo.gl/maps/bmRAvqcHZpjJ7hzZ6
https://goo.gl/maps/bmRAvqcHZpjJ7hzZ6
https://goo.gl/maps/bmRAvqcHZpjJ7hzZ6
https://goo.gl/maps/bmRAvqcHZpjJ7hzZ6
http://tga.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/TrcMxDafcgqPZbTn9
https://goo.gl/maps/TrcMxDafcgqPZbTn9
https://goo.gl/maps/TrcMxDafcgqPZbTn9
https://goo.gl/maps/TrcMxDafcgqPZbTn9
https://goo.gl/maps/TrcMxDafcgqPZbTn9
http://dmt.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/ND5M7X4ELrpxJGfNA
https://goo.gl/maps/ND5M7X4ELrpxJGfNA
https://goo.gl/maps/ND5M7X4ELrpxJGfNA
https://goo.gl/maps/ND5M7X4ELrpxJGfNA
https://goo.gl/maps/ND5M7X4ELrpxJGfNA
http://lrv.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/hucCFunQpZ3Ehtqx9
https://goo.gl/maps/hucCFunQpZ3Ehtqx9
https://goo.gl/maps/hucCFunQpZ3Ehtqx9
https://goo.gl/maps/hucCFunQpZ3Ehtqx9
https://goo.gl/maps/hucCFunQpZ3Ehtqx9
http://snp.ifmt.edu.br
https://goo.gl/maps/tKaC9dnut1AsCVuc8
https://goo.gl/maps/tKaC9dnut1AsCVuc8
https://goo.gl/maps/tKaC9dnut1AsCVuc8
https://goo.gl/maps/tKaC9dnut1AsCVuc8
http://www.tga.ifmt.edu.br/
https://goo.gl/maps/nCNArh6QmqE6mqS7A
https://goo.gl/maps/nCNArh6QmqE6mqS7A
https://goo.gl/maps/nCNArh6QmqE6mqS7A
https://goo.gl/maps/nCNArh6QmqE6mqS7A
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/


A EIC transformou-se em 
Escola Industrial Federal de  

Mato Grosso (EIFMT).

Escola de Aprendizes e Artífices 
de Mato Grosso (EAAMT) onde 

atualmente funciona o  
Campus Cuiabá -  

Cel. Octayde Jorge da Silva.

A EAAMT assumiu oficialmente a 
denominação de Liceu Industrial de 

Mato Grosso (LIMT).

O LIMT transformou-se em Escola 
Industrial de Cuiabá (EIC).

Aprendizado Agrícola  
de Mato Grosso, em  

Santo Antônio de Leverger, 
onde atualmente funciona o 

 Campus São Vicente.

1940 19651909

1937 1944

Série Histórica
A criação do IFMT ocorreu mediante integração do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (Cefet), do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (Cefet 
Cuiabá) e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres (ETF-
-Cáceres). A série histórica a seguir demonstra momentos 
importantes da instituição desde a criação da Escola de 
Aprendizes e Artífices de Mato Grosso (EAAMT), em 1909, até 
o surgimento do Instituto Federal de Mato Grosso, em 2008.
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Depoimentos de Alunos

O IFMT foi e sempre será uma parte importante da minha vida, 
pois ali conheci amigos maravilhosos e professores incríveis que, 

por mais que as matérias fossem chatas e entediantes, sempre 
faziam com que as aulas ficassem mais animadas e interessan-

tes (até mesmo física, a matéria que mais odeio). O fato de eu 
ter estudado no IF fez muita diferença tanto para minha vida 
acadêmica quanto profissional, pois - com o ensino técnico - 

temos um pouco de contato com o mercado de trabalho. Além 
disso, foi nessa instituição que aprendi a fazer os trabalhos nas 
normas ABNT, o que eu sei que vai me ajudar muito nos futu-

ros trabalhos e artigos da faculdade. Obrigada por tudo.

FERNANDA YOSHIKO SOUZA NISHI
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO NÍVEL MÉDIO
CAMPUS ALTA FLORESTA

IARA GONÇALVES DE SOUZA
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA  COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA
CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE

JOÃO PEDRO NUNES MENEZES
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
CAMPUS AVANÇADO SINOP

“

”

Estudar no IFMT foi uma das melhores oportunidades que eu já tive; 
é uma instituição técnica que tem ótimos princípios e que se dedica 
a entregar um ensino de qualidade para os alunos, além de preparar 
todos para a vida e para o mercado de trabalho. Hoje eu estou estu-
dando no 2° ano do curso de Técnico em Eletromecânica no Cam-

pus Avançado Sinop, e já consegui adquirir muito conhecimento na 
área, que com certeza irei utilizar em minha carreira de trabalho. 
Agradeço muito a todos os servidores que trabalham no IFMT e 

tornam essa instituição tão maravilhosa!

“

”

Durante estes anos da graduação, vivenciei inúmeras experiências e pude 
participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão, que não só benefi-
ciam os estudantes, mas também toda a comunidade e região. O IFMT 

promove eventos com a exposição e apresentação de trabalhos e incenti-
va os estudantes a participar de eventos em outras cidades e outros esta-
dos dando todo apoio financeiro. Tenho imensa gratidão aos excelentes 
professores que passaram por minha vida acadêmica. Comigo levarei 
todo o aprendizado adquirido através dos brilhantes profissionais e 

grandes amigos que aqui foram feitos. Graças a todas essas experiên-
cias, hoje posso dizer que me sinto uma profissional preparada para 

atuar no mercado de trabalho.

“

”

RE
LA

TÓ
RI

O 
DE

 G
ES

TÃ
O 

20
20

 
 

| 
 

1 
• V

IS
ÃO

 G
ER

AL
 O

RG
AN

IZ
AC

IO
NA

L E
 A

M
BI

EN
TE

 EX
TE

RN
O

13



CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Campus Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes Vagas

� Campus Alta Floresta 9 893 292 198 293

� Campus Avançado Diamantino 4 415 114 60 147

� Campus Guarantã do Norte 5 430 167 0 175

� Campus Lucas do Rio Verde 5 404 219 155 229

� Campus Avançado Sinop 9 584 284 156 356

� Campus Avançado Tangará da Serra 5 422 188 118 192

� Campus Barra do Garças 23 1.002 446 204 469

� Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo 8 910 375 66 447

� Campus Campo Novo do Parecis 16 1.504 477 291 526

� Campus Confresa 13 1.303 314 133 316

� Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva 49 6.684 1.644 784 1.636

� Campus Cuiabá - Bela Vista 13 3.595 382 304 384

� Campus Juína 8 1.020 337 116 360

� Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste 18 1.233 421 267 471

� Campus Primavera do Leste 9 1.213 408 123 407

� Campus Rondonópolis 11 1.053 456 157 640

� Campus São Vicente 10 1.637 446 218 448

� Campus Sorriso 10 1.063 291 129 286

� Campus Várzea Grande 17 3.184 809 1.702 822

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2020.
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Quantidade de cursos  
oferecidos por campus - 2019

Ingressantes  
por campus - 2019 (%)

Matrículas efetuadas  
por campus - 2019 (%)

Quantidade de vagas  
abertas por campus - 2019

Concluintes  
por campus - 2019 (%)
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Campus Cursos** Matrículas* Ingressantes* Concluintes* Vagas**

 Campus Alta Floresta 6 822 286 346 280

 Campus Avançado Diamantino 3 484 185 87 180

 Campus Guarantã do Norte 4 508 153 120 225

 Campus Lucas do Rio Verde 2 415 104 84 105

 Campus Avançado Sinop 5 345 140 151 175

 Campus Avançado Tangará da Serra 3 427 123 28 105

 Campus Barra do Garças 5 798 215 525 215

 Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo 4 897 251 628 255

 Campus Campo Novo do Parecis 6 1.063 260 474 280

 Campus Confresa 6 1.447 264 740 260

 Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva 23 7.349 956 2.518 890

 Campus Cuiabá - Bela Vista 8 2.658 194 1.056 251

 Campus Juína 6 1.060 311 816 365

 Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste 4 1.055 335 424 350

 Campus Primavera do Leste 8 1.203 415 284 400

 Campus Rondonópolis 6 742 279 276 255

 Campus São Vicente 7 1.485 405 1.132 465

 Campus Sorriso 8 1.010 291 288 435

 Campus Várzea Grande 5 1.454 432 1.638 310

 CREAD 3 653 653 0 1.016

Total 122 25.875 6.252 11.342 6.817
Fonte: *Base do Relatório de Alunos do SISTEC, extraído no dia 25/01/2021. **Extraído dos Editais disponíveis na página http://processoseletivo.ifmt.edu.br/.

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Quantidade de cursos  

oferecidos por campus - 2020

Ingressantes  
por campus - 2020 (%)

Matrículas efetuadas  
por campus - 2020 (%)

Quantidade de vagas  
abertas por campus - 2020

Concluintes  
por campus - 2020 (%)
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MISSÃO

VISÃOPLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

I F M T
2 0 1 9  |  2 0 2 3

Declaração da Missão, 
da Visão e dos Valores

A missão, a visão e os valores do 
IFMT norteiam a construção dos ob-
jetivos estratégicos da instituição e 
são apresentados em um quadro cha-
mado mapa estratégico, uma ferra-
menta simples e eficaz que apresen-
ta, de forma visual, o planejamento 
adotado pela organização para trans-
formar a visão de futuro em realida-
de. Esse mapa está presente no PDI.

Ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, 
qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania por 

meio da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão.

Educar para a vida 
e para o trabalho.

RE
LA

TÓ
RI

O 
DE

 G
ES

TÃ
O 

20
20

 
 

| 
 

1 
• V

IS
ÃO

 G
ER

AL
 O

RG
AN

IZ
AC

IO
NA

L E
 A

M
BI

EN
TE

 EX
TE

RN
O

15

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/5b/27/5b27325f-055b-4e63-8cb3-e2490c90302c/pdi_2019_v01.pdf
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A missão, a visão e os valores 
orientam o comportamento ins-
titucional e os objetivos estraté-
gicos, que são os elementos que 
traduzem os anseios da comuni-
dade acadêmica e da sociedade. 
Há também uma busca pelo de-
senvolvimento inovador, compar-
tilhado e contextualizado às ins-
tâncias local, regional e nacional,  
em consonância com as diretrizes 
estabelecidas no Plano Plurianu-
al (PPA), que reforça a opção por 
um modelo de desenvolvimen-
to com inclusão social e redução 
das desigualdades, com foco na 
qualidade dos serviços públicos e 
no equilíbrio da economia, sendo 
vinculado ao Programa Temáti-
co 2080 – Educação de Qualidade 
para Todos, em especial no que 
se refere ao objetivo de ampliar 
o acesso à educação profissional 
e tecnológica de qualidade, ali-
nhada com as demandas sociais 
e do mercado de trabalho locais 
e regionais, contemplando as es-
pecificidades da diversidade e da 
inclusão. 

VALORES
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional, 2020.
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Acesse os documentos AtrAvés 
dos seus respectivos nomes.

Lei de Criação dos 

Institutos Federais  

Organização 

Didática do IFMT

Regimento 

Geral do IFMT

Estatuto do IFMT

RSC  
Regulamento do Reconhecimento  

de  Saberes e Competências

PDI 
Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2019-2023

RPDC  
Regulamento da Política de 

Desenvolvimento e Capacitação 
de Pessoas do IFMT 

Maria da Silva
PROFESSORA

PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DA ATUAÇÃO DO IFMT
O IFMT disponibiliza no seu site as 
principais normas direcionadas de 
sua atuação. Abaixo estão os links.
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http://ifmt.edu.br/media/filer_public/cb/29/cb29ba8a-b6cf-463b-9fce-0ed2554a42ed/lei_criacao_institutos_federais_lei_11892-1.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/cb/29/cb29ba8a-b6cf-463b-9fce-0ed2554a42ed/lei_criacao_institutos_federais_lei_11892-1.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/e8/9f/e89f6ea6-e88c-4801-9e4a-645f2bc3da94/organizacao-didatica-do-ifmt_2014.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/d1/5d/d15df8e0-911b-4eb6-9ad7-307ed9b20b00/anexo_-_resolucao_no_02518_-_27032018_-_regimento_geral_do_ifmt_-_2018.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/d1/5d/d15df8e0-911b-4eb6-9ad7-307ed9b20b00/anexo_-_resolucao_no_02518_-_27032018_-_regimento_geral_do_ifmt_-_2018.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/d1/5d/d15df8e0-911b-4eb6-9ad7-307ed9b20b00/anexo_-_resolucao_no_02518_-_27032018_-_regimento_geral_do_ifmt_-_2018.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/d1/5d/d15df8e0-911b-4eb6-9ad7-307ed9b20b00/anexo_-_resolucao_no_02518_-_27032018_-_regimento_geral_do_ifmt_-_2018.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/79/cc/79cc5346-3452-4c63-a973-c04ca5208b38/06_-_estatuto.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/7f/da/7fda37ac-a17f-4413-a1f3-a2b10ead0be1/rsc-consup-publicada.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/7f/da/7fda37ac-a17f-4413-a1f3-a2b10ead0be1/rsc-consup-publicada.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/7f/da/7fda37ac-a17f-4413-a1f3-a2b10ead0be1/rsc-consup-publicada.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/7f/da/7fda37ac-a17f-4413-a1f3-a2b10ead0be1/rsc-consup-publicada.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/5b/27/5b27325f-055b-4e63-8cb3-e2490c90302c/pdi_2019_v01.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/5b/27/5b27325f-055b-4e63-8cb3-e2490c90302c/pdi_2019_v01.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/5b/27/5b27325f-055b-4e63-8cb3-e2490c90302c/pdi_2019_v01.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/5b/27/5b27325f-055b-4e63-8cb3-e2490c90302c/pdi_2019_v01.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/46/c9/46c96160-1b22-422f-9ef7-1897dfc3bbd4/resolucao_no_047_-_21112019_-_aprovar_-_ad_ref_-_regulamento_da_politica_de_desenvolvimento_e_capacitacao_de_pessoas.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/63/41/63417daa-d6ff-4fca-aed9-624787313f2b/resolucao_no_0202015_-_aprovar_rasac.pdf


ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL

Organograma da Reitoria
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Fonte: Gabinete do Reitor do IFMT, 2020.

18

O IFMT tem sua adminis-
tração central exercida na 
Reitoria, em Cuiabá, cujas 
competências dos setores 
estão definidas no Regi-
mento Geral. A Reitoria é 
composta por pró-reito-
rias, diretorias sistêmi-
cas e órgãos de apoio e de 
controle. O organograma a 
seguir demonstra essa es-
trutura organizacional.

Link com informações detalhadas 
de todos os setores e pessoas 
que compõem as pró-reitorias 

e diretorias do IFMT.

Link para acessar o 
organograma do IFMT.

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/estrutura-quem-e-quem/
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/c6/5f/c65ff0aa-80d1-4a41-a53e-174ac5bc80f9/organograma_1908_1.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/c6/5f/c65ff0aa-80d1-4a41-a53e-174ac5bc80f9/organograma_1908_1.pdf


Recursos Humanos
(servidores e terceirizados)

Infraestrutura Equipamentos e 
Materiais

Recursos de 
investimento

Cidadãos em
busca de formação
profissional e
tecnológica

Alunos Egressos

Servidores da
instituição e de
outros órgãos

Organizações nacionais
e internacionais
interessadas em
educação profissional

Cidadãos
interessados
em formação
docente

Desenvolver e
gerenciar pessoas

Gerenciar os 
recursos
financeiros

Promover e gerenciar
o ensino, a extensão,

a pesquisa e a
pós-graduação

Gerenciar o
desenvolvimento
institucional

Interiorização da
educação profissional

e tecnológica

Serviços e soluções
tecnológicas 
inovadores

Educação profissional 
e tecnológica, pública, 
gratuita e de qualidade 
em todos os níveis
e modalidades

Desenvolvimento
empreendedor 
e cultural

Gerenciar a infraestrutura

MODELO  
DE NEGÓCIOS
O Modelo de Negócios do IFMT 
detalha os principais processos 
de trabalho e produtos que con-
tribuem para o alcance dos resul-
tados e para a geração de valor à 
sociedade. Assim, é um sistema 
de transformação dos recursos por 
meio do público-alvo e de ativida-
des-chave, a fim de cumprir seus 
objetivos estratégicos e impactar o 
ambiente por meio do valor gerado 
(o qual pode ser afetado por con-
dições externas, demonstradas na 
Análise Pestal).

Modelo de negócios do IFMT

Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, 2020.
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CIDADÃOS/COMUNIDADE

Educar para a vida e para o trabalho
M I S S Ã O

FINALÍSTICOS
 Gerenciar Ensino;
 Gerenciar Pesquisa 

e Inovação; 
 Gerenciar Extensão.

FINALÍSTICOS
 Gerenciar Ensino;
 Gerenciar Pesquisa 

e Inovação; 
 Gerenciar Extensão.

GERÊNCIAS
 Gerenciar Governança 

Corporativa.

GERÊNCIAS
 Gerenciar Governança 

Corporativa.

SUPORTE
 Desenvolver e 

Gerenciar Pessoas;
 financeiro;
 Gerenciar infraestrutura;
Gerenciar suprimentos.

SUPORTE
 Desenvolver e 

Gerenciar Pessoas;
 financeiro;
 Gerenciar infraestrutura;
Gerenciar suprimentos.

Ser um
a instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, q
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CADEIA DE VALOR
A cadeia de valor demonstra como uma organização atua 
para gerar valor para os seus “clientes” ou interessados 
nos serviços que são prestados. Ela demonstra que a sua 
missão, ou razão de existir, será concretizada por meio da 
execução de processos internos, resultando no alcance da 
visão de futuro. Os macroprocessos institucionais divi-
dem-se em:

 y Finalísticos, que geram valor diretamente para os cidadãos/comu-
nidade, são os processos diretamente percebidos pelo público. 

 y Suporte, que possibilitam a execução dos processos finalísticos.

 y Gerenciais, que atuam entre os dois citados anteriormente, me-
dindo, monitorando e controlando atividades.

O escritório de Gerenciamento de Processos do IFMT cons-
truiu o infográfico da Cadeia de Valor do IFMT para repre-
sentar os principais processos de trabalho e produtos que 
contribuem para o alcance dos resultados e para a geração 
de valor para as comunidades interna e externa.
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AMBIENTE EXTERNO
As oportunidades e ameaças identificadas pelo IFMT foram analisadas por 
meio da ferramenta Análise Pestal, que permite investigar o ambiente ex-
terno da instituição em pontos específicos: fatores políticos, econômicos, 
sociais, tecnológicos, ambientais e legais. 

 ZMudanças nas políticas 
de governo;

 Z Instabilidade política;

 ZFalta de políticas públicas para 
a melhoria do ensino básico; 

 ZServiços públicos 
complementares insuficientes.

 ZRestrições orçamentárias 
e de pessoal;

 ZMatriz orçamentária dos 
Campi Avançados;

 ZPolíticas públicas de 
contingenciamento;

 ZAumento do custo-aluno para 
a permanência (transporte, 
alimentação, uniforme, 
material, moradia...) 

 ZAumento da violência;

 ZDesconhecimento 
da instituição;

 ZAumento dos problemas 
de saúde nos servidores.

 ZAumento da demanda de 
cursos a distância (EaD);

 ZAumento da demanda 
por educação profissional, 
pesquisa e inovação 
tecnológica na região;

 ZNovas tecnologias disponíveis;

 ZPossibilidade de 
trabalho remoto;

 ZMídias sociais e marketing.

 ZDemandas por cursos voltados 
para as questões ambientais  
(Sustentabilidade e 
Agroecologia);

 ZConvênios com as instituições:  
EMBRAPA e INPE; 

 ZDemandas das populações 
indígenas;

 ZDiversidade do 
ecossistema do Estado. 

 ZNovas diretrizes 
curriculares nacionais; 

 ZVerticalização do ensino;

 ZApoio de agência de fomento;

 ZAmpliação de parcerias 
público-privadas;

 ZCaptação de recursos externos.

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO AO IFMT

Fonte: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, 2020.
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VISUALIZAÇÕES  
DE PÁGINA

3.361.933
USUÁRIOS

405.908

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO
A instituição possui diferentes canais de comunicação 
pelos quais se relaciona com a sociedade, promovendo a 
publicidade e a transparência das suas informações e di-
vulgação de ações e projetos implementados em todas as 
unidades. O relacionamento com o público é de forma di-
gital e presencial, buscando o aprimoramento constante 
da comunicação para possibilitar um diálogo construtivo 
e transparente. 

Website institucional
Por meio do endereço eletrônico www.ifmt.edu.br, o cida-
dão pode ter acesso aos documentos oficiais e atos admi-
nistrativos do IFMT. O site conta com a veiculação de no-
tícias que divulgam as atividades de interesse público em 
linguagem jornalística, o que facilita a compreensão pelo 
cidadão de temas e assuntos importantes para acesso aos 
serviços e controle da atividade pública. Neste endereço, é 
possível acessar as páginas de todas as pró-reitorias, dire-
torias sistêmicas e unidades do Instituto.

Link para acessar o site de cada 
umas das unidades do IFMT.

Fonte: Google Analytics.
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http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/os-campi-do-ifmt/


Redes Sociais Acesse nossos perfis.
Ícones interAtivos

TWEETS

5.308
SEGUIDORES

3.119

PUBLICAÇÕES

1.192
SEGUIDORES

9.741

VISUALIZAÇÕES

9.816
INSCRITOS

2.180

SEGUIDORES

28.356

Dados extraídos em 24/03/2021

Dados extraídos em 24/03/2021

Dados extraídos em 24/03/2021

Dados extraídos em 24/03/2021
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https://twitter.com/ifmt
https://www.instagram.com/ifmt_oficial/
https://www.youtube.com/ifmtoficial


MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
Considera-se como tema material 
qualquer questão que possa afe-
tar a capacidade de o IFMT criar e 
compartilhar valor, em curto, mé-
dio e longo prazos. Os atuais temas 
materiais deste relatório são fruto 
de um processo que contemplou 
aspectos ambientais, financeiros e 
de governança. O estudo foi desen-
volvido por um grupo de trabalho 
composto por membros da Pró-
-Reitoria de Administração. En-
tendeu-se que a metodologia mais 
adequada para a definição dos te-
mas é:

Tendo em vista tratar-se do início 
de um esforço institucional para 
a construção de um relatório de 
gestão sob o formato de relato inte-
grado, o IFMT está em processo de 
identificação dos temas relevantes. 

Para o Instituto, o objetivo é iden-
tificar as formas de trabalho mais 
adequadas para iniciar o processo 
de determinação da materialidade. 
Nessa etapa, estão sendo identifi-
cadas as questões-chave para o ne-
gócio, ou seja, as que o público-alvo 
considera mais relevantes. 

Neste Relatório de Gestão, a ma-
terialidade das informações está 
diretamente relacionada ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
do IFMT, por meio da análise das 
metas e dos objetivos estabeleci-
dos, além de consulta a documento 
e regulamentos internos que defi-
nem a forma de funcionamento do 
IFMT. 

Os dados aqui apresentados foram 
extraídos da Plataforma Nilo Pe-
çanha (PNP), do Sistema Nacional 
de Informações (Sistec), do Siste-
ma Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (Siape), do 
Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira do Governo Federal 

(Siafi), e coletados em entrevistas 
com os gestores e servidores. Todos 
os dados aqui destacados foram le-
vantados considerando o período 
de 01/01/2020 a 31/12/2020, por se 
tratar de uma análise do exercício 
de 2020. 

1  Identificação

3  Validação

2  Priorização

4  Avaliação
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GESTÃO DE RISCOS 
E CONTROLES INTERNOS
A gestão de riscos consiste em um 
conjunto de atividades coordena-
das para identificar, analisar, ava-
liar, tratar e monitorar riscos. Esse 
processo é essencial para a boa go-
vernança (Decreto 9.203/17), uma 
vez que fornece garantia razoável 
para que os objetivos planejados 
pela instituição sejam alcançados. 
No IFMT, a estrutura de gestão de 
riscos é composta pela Política de 
Gestão de Riscos, pelo Comitê de 
Governança e pela Comissão Per-
manente de Gestão da Integridade 
— futuramente, contará também 
com o Processo de Gestão de Ris-
cos, conforme apresentado no info-
gráfico ao lado:

Clique para acessar a Resolução que aprova 
a Política de Gestão de Riscos do IFMT.

Objetivo de estabelecer conceitos, diretrizes, atribuições 
e responsabilidades do processo de gestão de riscos, 
bem como orientar a identificação, a análise, avaliação, 
tratamento, o monitoramento e a comunicação dos 
riscos institucionais.

Responsável pela revisão da política de 
gestão de riscos e por aprovar o processo 
de gestão de riscos. Elaborar, coorde-
nar, manter e revisar periodicamente o 
processo de gestão de riscos, alinhado às 
estratégias institucionais, e realizar análise 
crítica periódica do processo de gestão de 
riscos do IFMT.

Os agentes de integridade são servidores 
designados pelo reitor do IFMT para represen-
tar suas unidades nas discussões e decisões 
e no apoio à implementação e à evolução do 
Programa de Integridade do IFMT.

É o conjunto de atividades contínuas realizadas 
em todos os níveis da organização, desde a 
definição das estratégias até a execução das 
atividades operacionais. Fonte: Política de Gestão de Riscos do IFMT, 2018.
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http://ifmt.edu.br/media/filer_public/13/66/13665fa6-f6da-4c48-a4aa-41d99ded6f77/resolucao_no_0032018_-_aprovar_-_politica_de_gestao_de_riscos_do_ifmt.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/13/66/13665fa6-f6da-4c48-a4aa-41d99ded6f77/resolucao_no_0032018_-_aprovar_-_politica_de_gestao_de_riscos_do_ifmt.pdf


Os principais riscos específicos 
identificados que podem afetar a 
capacidade de o IFMT alcançar 
seus objetivos estão relacionados 
à integridade, à comunicação, à 
conformidade, ao cumprimento da 
missão institucional e à imagem 
da instituição. Para lidar com essa 
questão, o sistema de gestão de 

riscos do IFMT busca melhorar as 
ações de controle e dar um caráter 
preventivo a essas ações, ao induzir 
o aperfeiçoamento da Administra-
ção. Para mitigar os riscos no âm-
bito do IFMT, são adotadas as três 
linhas de defesas nas ações de con-
troles, sendo elas:

Z Funções de negócios ou atividades que gerem 
exposição a riscos.

Z Proprietários dos riscos.
Z Responsável por identificar, avaliar e mitigar os 

riscos de seu negócio ou processo.
Z Mapear processos, identificar e implantar 

controles eficientes nos processos.
Z Responsável pela prestação de contas e pelo 

gerenciamento de riscos.

Z Supervisiona os riscos (facilitadores) e fornecem 
estruturas de gerenciamento de riscos.

Z Garante, através do monitoramento, que a 
primeira linha de defesa tenha seus riscos de 
atividade corretamente identificados, avaliados 
e reportados. 

Z Funções que fornecem avaliações independentes.
Z Revisa, de modo sistemático e eficiente, a eficácia 

das duas primeiras linhas de defesa e contribui 
para seu aprimoramento.

Z Avalia a eficiência e a eficácia das operações, 
confiabilidade e a integridade das informações, 
dos processos e a conformidade com leis, 
regulamentos, políticas, normas, procedimentos 
e contratos.

Z Evita a duplicação de esforços em relação às 
funções de controle de risco.

Fonte: Pró-Reitoria de Administração, 2020.
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DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PRINCIPAIS RISCOS

No IFMT, o Processo de Gestão de 
Riscos compreende: as atividades 
de estabelecimento do contexto; 
avaliação e tratamento dos riscos; 
comunicação e consulta; monitora-
mento e análise crítica. É um pro-
cesso efetivado em ciclos anuais, 
de acordo com o Plano de Gestão de 
Riscos, aprovado pelo Comitê de Go-
vernança, Riscos e Controles. Como 
a análise, a avaliação e a gestão de 
riscos devem estar associadas ao 

tema da integridade. Instituiu-se, 
então, a Comissão de Integridade 
do IFMT, com o objetivo de promo-
ver a adoção de medidas e ações 
institucionais destinadas à preven-
ção, detecção, punição e à remedia-
ção de fraudes e atos de corrupção 
em apoio à boa governança. 

No processo de elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2019-2023, a Alta Administra-

ção e demais executivos identifica-
ram os riscos e as oportunidades 
que podem impactar ou impulsio-
nar a sua implementação. O geren-
ciamento dos riscos e das oportu-
nidades identifica, avalia e reduz as 
incertezas de maneira estruturada 
e em todas as áreas internas e ex-
ternas ao IFMT, como: política, eco-
nômica, social, ensino tecnológico 
e ambiental e a governança. Todas 
essas áreas foram consideradas na 

Análise Pestal do IFMT (detalhada 
na seção 2). Ao avaliar as oportu-
nidades e os riscos, analisam-se os 
fatores que podem afetar a institui-
ção, ou seja, é uma forma de contro-
lar os efeitos desejáveis ou indesejá-
veis. Dessa forma, a não ocorrência 
do risco é compreendida com uma 
oportunidade de o IFMT alcançar 
seus objetivos. Entre os principais 
riscos e oportunidades identifica-
dos, destacam-se:

Z Escassez de recursos para a contratação de 
instrutor ou pagamento de diárias e passagens.

Z Falta de espaço físico para a realização das 
capacitações.

Z Ausência de interesse dos servidores no curso.

Z Sobreposição de datas com outros eventos 
institucionais.

Z Instrutores desmotivados financeiramente.

Z Priorizar servidores do IFMT.

Z Buscar outros locais nos campi da capital.

Z Sensibilizar servidor para a importância da 
capacitação.

Z Observar calendário institucional.

Z Procurar instrutores com experiência.
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DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Z Campi e Reitoria não elaborarem o plano de 
ação anual.

Z Não acompanhamento da execução dos planos 
de ações anuais.

Z Plano de ação divergente do PDI.

Z Falta de domínio tecnológico.

Z Falta de priorização nos projetos em desenvol-
vimento.

Z Apresentação da proposta junto ao Codir.

Z Criar calendário de acompanhamento via e-mail 
e de reuniões presenciais.

Z Criar proposta de plano de ação, divulgar PDI e 
Mapa Estratégico.

Z Realizar atualização tecnológica permanente.

Z Estabelecer cronogramas definidos apenas pela 
Alta Gestão.

Z Projeto abandonado pela área requisitante. Z Realizar Workshop e treinamento reforçando a 
importância do projeto.

Z Falta de orçamento para o aprimoramento 
tecnológico.

Z Priorizar tecnologias que não dependam de 
orçamento.

Z Capacitar a comunidade de forma igualitária.
Z Tratar os desiguais de forma diferente a fim de 

considerar as particularidades da comunidade 
escolar.

Z Pouco interesse da comunidade em participar 
das ações.

Z Alta Gestão identificar ações possíveis de serem 
concretizadas.
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DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Z Falta de clareza nos critérios de rateio.

Z Deficiência na divulgação/comunicação dos 
editais.

Z Falta de recursos para projetos de pesquisa e 
extensão.

Z Divulgação precária sobre a temática empreen-
dedorismo.

Z Falta de editais focados em empreendedorismo.

Z Definir no ano corrente quais serão os métodos 
de rateio do orçamento do próximo exercício.

Z Buscar novos canais de comunicação com a 
comunidade.

Z Optar por reduzir a quantidade de bolsas e 
buscar novos meios de captação de recursos 
externos.

Z Realizar informativos em diversas plataformas 
sobre o tema.

Z Realizar workshops e treinamentos sobre empre-
endedorismo.

Z Conhecimento superficial dos servidores sobre 
empreendedorismo.

Z Lançar editais específicos e voltados para o 
tema.

Z Falta de espaço físico.
Z Utilização de plataformas on-line e salas de aula 

normais.

Z Falta de materiais para o curso. Z Utilizar plataformas on-line.
Previsão de compra de lista de materiais.

Z Falta de priorização dos gestores acerca do 
projeto, bem como por parte dos servidores e 
alunos.

Z Visita aos campi, reuniões via webconferência, 
conscientização da importância do programa.
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Z Falta de orçamento.

Z Não ter equipe para acompanhar projetos de 
qualidade de vida.

Z Ausência de uma política com ações anuais.

Z Falta de planejamento de cursos/eventos priori-
tários em cada unidade.

Z Falta de infraestrutura tecnológica.

Z Buscar parceiros externos.

Z Realizar acompanhamento periódico das ações 
para evitar o acúmulo de atividades.

Z Conscientizar a alta gestão sobre a importância 
de uma política de capacitação.

Z Fomentar o aprimoramento da governança 
corporativa na instituição.

Z Planejar o investimento em tecnologia da 
informação.

Z Defasagem nos projetos pedagógicos dos cursos. Z Reformulação dos projetos pedagógicos dos 
cursos.

Z Professores não familiarizados com plataformas 
de educação a distância.

Z Realizar treinamento com os servidores.

Z Falta de infraestrutura tecnológica. Z Planejar o investimento em tecnologia da 
informação.

Z Falta de recursos financeiros.
Z Otimizar os recursos para adequação do 

objetivo.

DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PRINCIPAIS RISCOS

ações
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Z Aumento do número de servidores capacita-
dos, de forma a melhorar a gestão adminis-
trativa das unidades.

Z Maior conscientização sobre o planejamento 
da instituição.

Z Oferta de novos meios de ensino por meio da 
tecnologia aos alunos.

Z Aumento da conexão dos servidores com o 
planejamento e resultados da instituição.

Z Melhor  articulação de ensino de pesquisa 
com as atividades necessárias para a comuni-
dade. 

Z Alcance de maior faixa da comunidade sem 
nível superior.

Z Oferta aos alunos de experiência prática. 
Ampliação da visão empreendedora da 
comunidade, de modo a permitir que o IFMT 
atue com responsabilidade social. 

Z Fomento do intercâmbio de conhecimento 
por meio de conexões com outros países. 

Z Colaboração no bem-estar e na satisfação dos 
servidores.

Z Desenvolvimento de conhecimento e habili-
dades para melhoria dos processos e tarefas 
de trabalho.

Z Promoção de modalidades de ensino com 
o uso de meios tecnológicos por alunos e 
professores.

DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PRINCIPAIS RISCOS

A oportunidade é também chamada de risco positivo, pois constitui a possibilidade de um evento afetar positivamente os objetivos. A boa gestão de riscos 
deve considerar as oportunidades, pois o gestor precisa estar preparado para aproveitá-las.
Com relação aos riscos específicos que podem afetar a capacidade de alcançar os objetivos da instituição, foi realizado levantamento pela Comissão Per-
manente de Gestão da Integridade juntamente aos setores, sem que necessariamente fosse realizada análise individualizada e diretamente vinculada ao 
Plano de Desenvolvimento Institucional. Ainda, no trabalho desta Comissão não foram contempladas as fontes específicas de riscos e oportunidades, por 
detalhamento de ocorrência interna ou externa, nem sua probabilidade, magnitude e ocorrência.
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O IFMT avalia que as oportunidades destacadas na Análise Pestal podem ampliar o alcance dos objetivos estratégicos e se concretizar por meio das ações 
de mitigações de riscos. Para compreender melhor, utiliza-se o exemplo do objetivo estratégico “Fomentar a criação de programas EaD dentro das ações 
planejadas”, em que o risco “Professores não familiarizados com plataformas de educação a distância” pode ser visto como uma oportunidade caso não 
ocorra, ou caso ainda esses professores sejam familiarizados com plataformas de educação a distância. 

INTEGRIDADE
No IFMT, as instâncias que compõem a integri-
dade no IFMT são três: 

A Comissão de Ética do IFMT, que deve existir 
em todos os órgãos e entidades vinculadas à Ad-
ministração Pública Federal,  tem por finalidade 
zelar pela aplicação do Código de Ética Profissio-
nal do Servidor Público, devendo apurar, median-
te denúncia ou de ofício, condutas em desacor-
do com as normas éticas estabelecidas, além de 
recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da 
instituição, o desenvolvimento de ações objeti-
vando a disseminação, capacitação e treinamen-
to sobre as normas e comportamento ético. 

A Ouvidoria, que atende ao público interno e 
externo, atua conjuntamente com o Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC) e é uma instância 
que atua no sentido de garantir os direitos dos 
usuários, em conformidade com as legislações 
vigentes, dentre elas a Lei 13.460, de 26 de junho 
de 2017, o Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, a 
Instrução Normativa 05/2018 e o Regimento Ge-
ral do IFMT. 

A Corregedoria do IFMT é o órgão que trata das 
atividades disciplinares. A atividade disciplinar 
é a prerrogativa que a Administração Pública 

possui para apurar infrações e aplicar penali-
dades aos servidores públicos e demais pessoas 
sujeitas à disciplina administrativa. No IFMT, a 
Corregedoria está ligada diretamente ao Gabine-
te do Reitor, como unidade de assessoria, e per-
tence a uma estrutura denominada Sistema de 
Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR), 
integrada pela Corregedoria-Geral da União 
como “órgão central”, pelas unidades específi-
cas de corregedorias junto aos Ministérios como 
“unidades setoriais” e pelas unidades específi-
cas de corregedorias que compõem as estrutu-
ras dos Ministérios, autarquias e fundações pú-
blicas como “unidades seccionais”. 

Entre as principais ações de supervisão, controle 
e de correção adotadas pela Unidade Correicio-
nal do IFMT, em 2020, para garantia da legali-
dade, legitimidade e transparência na aplicação 
dos recursos públicos, estão:

Supervisão

• Participação/elaboração de webinários

• Adesão ao sistema de Modelagem Correcional 
da CGU em 2020/2021.

• Mapeamento de processos internos a Correge-
doria

• Digitalização do acervo de processos corre-
cionais no arquivo da Corregedoria no ano de 
2020.

• Divulgação de curso sobre PAD com a CGU. 

• Melhoria do site/portal do IFMT.

Controle

• Automação nos fluxos de controles processu-
ais (formulários).

• Uso de videoconferência nas oitivas/interroga-
tórios.

• Emissão de 148 declarações de nada consta no 
ano de 2020.

• Celebração do primeiro termo de ajustamen-
to de conduta em PAD no ano de 2020 (publi-
cado no Boletim de Serviço extraordinário nº 
15/2020, de 04/11/2020).
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ESTRATÉGIA
A administração estratégica do IFMT é desen-
volvida em um processo de gestão que apresen-
ta, de maneira integrada, as políticas que nor-
tearão as decisões, as ações institucionais e as 
estratégias necessárias para a implementação 
das atividades do processo de avaliação insti-
tucional. Para conduzir as boas práticas da go-
vernança, foram estabelecidos objetivos para os 
próximos cinco anos (Resolução 13/2019, de 13 
de março de 2019). 

Assim, para que o Instituto cumpra a sua missão 
e alcance a visão de futuro, respeitando os valo-
res institucionais, foi construído o planejamento 
estratégico do IFMT por meio do PDI, elaborado 
para o período 2019-2023. Esse documento pos-
sibilita a criação de um sistema de medição com 
indicadores de desempenho, que definem metas 
e responsáveis pela aferição. A implementação 
desses mecanismos visa garantir os requisitos 
necessários para a execução de procedimentos, 
de forma a propiciar o alcance dos objetivos es-
tratégicos definidos no mapa. O monitoramento 
e o controle dos indicadores, projetos e planos 
de ações de 2020 aconteceram em Reuniões de 
Avaliação da Estratégia (RAE), no Colégio de Di-
rigentes (Codir), a cada trimestre.

O PDI norteia o IFMT em relação ao futuro, visto 
que organiza os objetivos, as metas e as ações, 
de modo a guiar as decisões da gestão. Abaixo 
está ilustrado o Mapa integrado de visão, estra-
tégias, indicadores e ações, o qual traz, de for-
ma detalhada, as prioridades e estratégias que o 
IFMT utilizou em 2020 para alocação de recur-
sos, gerando valor para a sociedade. 

O monitoramento e o controle do PDI são reali-
zados por meio dos indicadores de desempenho 
definidos para o período de quatro anos. O nú-
mero de ações disponibilizados no quadro aci-
ma é referente aos planos de ações anuais que 
são elaborados por cada unidade do IFMT (pró-
-reitorias, diretorias sistêmicas).
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Clique para acessar o documento do PDI com descrição de todos os indicadores RE
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http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/pdi-2019-2023/


APOIO DA ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA À CAPACIDADE
DO IFMT DE GERAR VALOR

No IFMT, a governança atua para 
melhorar o desempenho da insti-
tuição e para proporcionar segu-
rança aos agentes envolvidos em 
decisões e processos. Entende-se 
por governança corporativa um 
sistema pelo qual as empresas e 
outras organizações são dirigi-
das, monitoradas e incentivadas 
e que inclui os relacionamentos 
entre sócios, conselho de admi-
nistração, diretoria, órgãos de fis-
calização e controle e outras par-
tes interessadas.

Todos os agentes que compõem 
a estrutura de governança do 
IFMT contribuem para o cumpri-
mento dos objetivos estratégicos 

da instituição, seja a sociedade, 
ao participar de audiências pú-
blicas para definição de quais 
cursos serão implantados naque-
la localidade, ou os órgãos cole-
giados, na criação de políticas 
e normativos para execução de 
recursos da assistência estudan-
til, de tal modo que haja partici-
pação das partes interessadas ao 
se considerar suas necessidades 
e expectativas para definição da 
estratégia de gestão e dos riscos 
inerentes ao processo.

Como ação institucional relacio-
nada à governança, construiu-se 
a seguinte estrutura no IFMT:
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No IFMT, a administração ocorre 
por meio da articulação entre a rei-
toria, as direções-gerais das unida-
des, os conselhos, os órgãos cole-
giados e os demais órgãos de apoio, 
sob a coordenação, a supervisão e 
o controle da reitoria. Os órgãos de 
apoio são constituídos pelo Con-
selho Superior (Consup), Colégio 
de Dirigentes (Codir), Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe), Conselho de Planejamento e 
Administração (Coplan), sendo que 
foram criados para apoiar as ativi-
dades administrativas e acadêmi-
cas.

O Consup é a instância máxima 
consultiva, normativa e delibe-
rativa, cujas atribuições, compe-
tências, composição e represen-
tatividade são definidas em seu 
Regimento Interno. Esse conselho 
tem a finalidade de colaborar para 
o aprimoramento do processo edu-
cacional e zelar pela correta execu-
ção das políticas da instituição. É 
composto por membros eleitos da 
comunidade, representantes da so-
ciedade civil, dos egressos, do MEC 
e do Colégio de Dirigentes, tendo a 
seguinte composição:

Clique para acessar a Resolução que trata 
do Regimento Interno do CONSUP. 

RE
LA

TÓ
RI

O 
DE

 G
ES

TÃ
O 

20
20

 
 

| 
 

3 
•G

OV
ER

NA
NÇ

A,
 ES

TR
AT

ÉG
IA

 E 
AL

OC
AÇ

ÃO
 D

E R
EC

UR
SO

S

38

http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/consup/
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O Codir, órgão colegiado de fun-
ção consultiva e deliberativa, tem 
a finalidade de apoiar os processos 
decisórios do IFMT, portanto se 
ocupa de matéria administrativa, 
econômica, orçamentária e finan-
ceira, bem como de relações so-
ciais, de trabalho e de vivência, em 
conformidade com a programação 
anual de trabalho e com as diretri-
zes orçamentárias. O Codir é com-
posto pelo reitor, como presidente, 
por pró-reitores, diretores sistêmi-
cos, diretores-gerais dos campi e 
diretores-gerais dos campi avan-
çados. 

Clique para acessar o Regimento 
Interno do Codir. 

O Consepe é um órgão que apresen-
ta funções normativas, consultivas 
e deliberativas sobre as políticas 
de ensino, pesquisa e extensão do 
IFMT, possuindo representantes de 
vários segmentos, como docentes, 
discentes, técnicos administrati-
vos, coordenadores de pesquisa, 
extensão, chefes de Departamento 
de Ensino. Compete ao Consepe 
recomendar ao Consup a aprova-
ção dos projetos político-pedagógi-

O Coplan é um órgão propositivo, 
consultivo, normativo e delibera-
tivo, por delegação do Consup, re-
ferente às políticas institucionais 
de planejamento e administração 
do orçamento, das finanças, do 
patrimônio, da infraestrutura e da 
expansão física. É composto pelo 
reitor, como presidente, pró-reitor 
de Administração, pró-reitor de 
Desenvolvimento Institucional, di-
retor de Administração da Pró-Rei-
toria de Administração, diretor de 
Administração dos campi e servi-
dores dos campi avançados devi-
damente designados pelo reitor.

cos, o desmembramento, a fusão, a 
ampliação, a redução, a suspensão 
temporária, a extinção ou adequa-
ção de cursos e programas e ainda 
propor normas complementares 
ao Regimento Geral do IFMT.

Clique para acessar o Regimento 
Interno do Consepe 

Clique para acessar o Regimento 
Interno do Coplan 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Institucionalizar, de forma participativa, boas práticas de gestão orçamentária.

Indicador : Indicador :

Número de ações de boas práticas de 
gestão orçamentária implementadas 
de forma participativa

Percentual do orçamento dos campi e 
reitoria, (exceto folha de pagamento) 
gerido de forma participativa.

Responsável: PROAD Responsável: PROAD
Meta até 2023

200= 20 ações

Realizadas até 2020

50= 82 ações

Meta até 2023

60= 60%

Realizadas em 2020

23= 43,06%

Os principais projetos, programas e 
ações do IFMT estão inseridos em ini-
ciativas relacionadas às áreas de en-
sino, pesquisa e extensão. Portanto 
todos os recursos (financeiros ou não) 
são alocados nessas áreas, de modo a 
contribuir decisivamente para o alcan-
ce dos objetivos elencados no Mapa 
Integrado e o cumprimento da mis-
são e visão do Instituto. Os resultados 
alcançados em 2020 estão em conso-
nância com o Planejamento Estratégi-
co do IFMT, que tem por base o Marco 
Regulatório Legal das Instituições Pú-
blicas, o Plano Plurianual do Governo 
Federal (PPA), o Plano de Desenvolvi-
mento Institucional do IFMT (PDI) e 
a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse 
planejamento organizacional é realiza-
do por meio de processo formal, siste-
mático, dinâmico e participativo, cuja 
referência é o PDI/IFMT 2019-2023, o 
qual estabelece objetivos estratégicos e 
metas para um período de cinco anos 
e determina as diretrizes organizacio-
nais para que a instituição cumpra sua 

missão e alcance a sua visão de futuro. 
Abaixo estão os resultados dos objeti-
vos estratégicos do IFMT alcançados 
no exercício de 2020.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Internalizar a Gestão Estratégica.

Indicador : Indicador :

Percentual de servidores capacitados 
em cursos de planejamento.

Percentual de execução das 
ações planejadas dos planos de 
ações anuais por unidade.

Responsável: PRODIN Responsável: PRODIN
Meta até 2023

30= 30%

Realizadas até 2020

3= 3,03%

Meta até 2023

70= 70%

Realizadas em 2020

0= 070,59%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Desenvolver e implementar Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TICs) aplicáveis à Educação.
Indicador :

Número de projetos desenvolvidos.
Responsável: DSTI
Meta até 2023

50= 5 projetos

Realizadas até 2020

50= 3 projetos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Melhorar a qualidade do ensino nos diferentes níveis e modalidades.

Indicador : Indicador : Indicador : 

Percentual de docentes com 
titulação de doutorado.

Taxa de verticalização. Percentual de alunos inseridos no 
mercado de trabalho. 

Responsável: PROPES Responsável: PROEN Responsável: PROEX
Meta até 2023

30= 30%

Realizadas até 2020

27= 29,53%

Meta até 2023

30= 30%

Realizadas até 2020

7= 6,76%

Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

65= 63,24%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Promover a qualidade de vida dos servidores no trabalho nas relações interpessoais e nas ações institucionais.

Indicador : Indicador : Indicador : 

Percentual de servidores capacitados 
em educação regular.

Número de servidores capacitados em 
cursos/eventos de curta duração.

Número de ações implementadas, 
relacionadas à qualidade de vida do 
servidor. 

Responsável: PROPES Responsável: DSGP Responsável: DSGP
Meta até 2023

100= 10 ações

Realizadas até 2020

54= 54,22%

Meta até 2023

30= 30%

Realizadas até 2020

54= 39,06%

Meta até 2023

100= 200 ações

Realizadas até 2020

26= 35 Ações
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Em 2020, o Indicador 1 ficou prejudicado devido à nova dinâmica de 
capacitação do serviço público, que prioriza as capacitações on-line; 
neste caso, não foi possível realizar a medição do indicador.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Consolidar a oferta de educação a distância - EAD.

Indicador : Indicador :

Percentual de cursos presenciais 
que ofertam parte do 
currículo a distância - EAD.

Percentual de ações do projeto 
de criação de um programa de
EAD próprio executadas

Responsável: PROEN Responsável: PROEN
Meta até 2023

50= 50%

Realizadas até 2020

77 3= 0,45%

Meta até 2023

80= 80%

Realizadas em 2019

7= 0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica 

articuladas com o ensino e a extensão.
Indicador : Indicador :

Percentual de servidores com 
projetos de pesquisa registrados 
nas Coordenações de Pesquisa.

Percentual de servidores com 
projetos de extensão registrados 
nas Coordenações de Extensão.

Responsável: PROPES Responsável: PROEX
Meta até 2023

25= 25%

Realizadas até 2020

36= 22,36%

Meta até 2023

25= 25%

Realizadas em 2020

1= 11,11%

                                                                                 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Consolidar a Política de Assistência Estudantil, 
Permanência e êxito no âmbito da Instituição.

Indicador : Indicador : Indicador : Indicador : Indicador : 

Percentual de alunos 
dentro dos requisitos 
legais que recebem 
assistência estudantil.

Taxa de evasão dos 
cursos superiores.

Taxa de evasão dos 
cursos técnicos.

Taxa de evasão dos 
cursos subsequentes.

Percentual de ações dos 
planos de permanência 
e êxito executadas.

Responsável: PROEN Responsável: PROEN Responsável: PROEN Responsável: PROEN Responsável: PROEN
Meta até 2023

70= 70%

Realizadas até 2020

080=100%

Meta até 2023

30= 30%

Realizadas até 2020

50=  12,62%

Meta até 2023

70= 30%

Realizadas até 2020

71= 11,40%

Meta até 2023

70= 30%

Realizadas até 2020

030= 22,02%

Meta até 2023

70= 70%

Realizadas até 2020

070= 71,06%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover a extensão por meio do empreendedorismo e inovação tecnológica

Indicador : Indicador : Indicador : 

Percentual de projetos vinculados à 
temática do empreendedorismo.

Percentual do orçamento de extensão 
destinado a editais de empreendedorismo.

Percentual do orçamento da 
pesquisa destinado a editais 
de inovação tecnológica.

Responsável: PROEX Responsável: PROEX Responsável: PROPES
Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

20= 13,46%

Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

25= 25%

Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

7= 32,88%
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Os indicadores 2.1 e 2.2 não existiam em 2019, sendo criados, em 2020, devido à necessidade de observar também a 
evasão nos cursos de ensino técnico e subsequente.
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Consolidar a Política de Assistência Estudantil, Permanência e êxito no âmbito da Instituição.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Instituir e executar a política de comunicação e marketing.

Indicador :

Número de projetos  
desenvolvidos.

Responsável: ASCOM
Meta até 2023

80= 80%

Realizadas até 2020

0= 0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ampliar parcerias com instituições públicas e privadas.

Indicador : Indicador :

Percentual de parcerias realizadas 
com recurso aplicado no IFMT.

Percentual de parcerias 
realizadas sem recurso.

Responsável: PROAD Responsável: PRODIN
Meta até 2023

20= 20%

Realizadas até 2020

40= 66,00%

Meta até 2023

50= 50%

Realizadas em 2020

40= 45,00%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Aprimorar as relações internacionais, fortalecendo o ensino das línguas estrangeiras com vistas a oportunizar parcerias de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador : Indicador : Indicador : 

Número de turmas de cursos em segunda língua ofertados. Percentual de alunos capacitados. Número de parcerias realizadas.

Responsável: DSRI Responsável: DSRI Responsável: DSRI
Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

040= 50%

Meta até 2023

5= 5%

Realizadas até 2020

0= 2,82%

Meta até 2023

6= 6 Parcerias

Realizadas até 2020

020= 10 Parcerias
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Melhorar a qualificação profissional da população, possibilitando o exercício da cidadania.

Indicador : Indicador : Indicador : 

Índice de eficácia - turma concluinte. Índice de eficácia do IFMT. Índice de eficiência de Conclusão.

Responsável: PROEN Responsável: PROEN Responsável: PROEN
Meta até 2023

70= 70%

Realizadas até 2020

54= 53,79%

Meta até 2023

60= 60%

Realizadas até 2019

51= 50,78%

Meta até 2023

70= 70%

Realizadas até 2019

051= 54,90%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Colaborar com o desenvolvimento tecnológico regional e sustentável.

Indicador :

Percentual de projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos.

Responsável: PROPES
Meta até 2023

40= 40%

Realizadas até 2020

0100= 82,63%

Os objetivos estratégicos formu-
lados foram atendidos a contento, 
com suas metas/ações executadas 
conforme PDI e expectativas para 
2020. Ressalta-se que os objetivos 
estratégicos e metas da instituição 
são para o período de cinco anos, 
2019-2023, portanto é razoável que, 
para alguns objetivos, o alcance 
das metas ainda não tenha ocor-
rido. Quanto às perspectivas para 
os próximos exercícios, o trabalho 
realizado em 2020 colabora e for-

talece as diretrizes organizacionais 
orientadas para que a instituição cum-
pra sua missão e alcance a sua visão de 
futuro. Ressalta-se ainda que, nos in-
dicadores em que nenhum avanço foi 
concretizado, os responsáveis atuaram 
em atividades de planejamento, cons-
trução e organização das tarefas para 
que as metas sejam concretizadas até o 
final do período do atual PDI.

O monitoramento de metas não al-
cançadas ocorre segundo o PDI. O do-

cumento estabelece que, para que a 
estratégia institucional tenha efetivi-
dade, é necessário definir uma forma 
de monitoramento e controle; esse pro-
cesso deve ser cíclico e repetitivo, reali-
zando-se mais de uma vez ao longo do 
período de vigência do PDI. O acompa-
nhamento do Plano de Desenvolvimen-
to Institucional é realizado por meio do 
monitoramento e o controle dos indi-
cadores, projetos e planos de ações das 
pró-reitorias, diretorias sistêmicas e 
dos campi, discutidos e verificados em 

Reuniões de Avaliação da Estratégia 
(RAE) no Codir a cada trimestre.

No ano de 2020, não foram formaliza-
dos planos de curto prazo com objeti-
vos anuais, metas e, consequentemen-
te, resultados alcançados, uma vez que 
foi um período atípico, em que a maio-
ria das atividades tiveram de ser adap-
tadas, devido ao estado de pandemia, 
com reformulação das prioridades de 
gestão. 
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RESULTADOS DAS PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO IFMT

A gestão do eixo ensino no IFMT é re-
alizada pela Pró-Reitoria de Ensino 
(Proen), que desenvolve seu trabalho 
no sentido de proporcionar formação 
científica, tecnológica e humanística 
nos vários níveis e modalidades de en-
sino, pesquisa e extensão, de forma plu-
ral, inclusiva e democrática, pautada 
no desenvolvimento socioeconômico 
local, regional e nacional, preparando o 
educando para o exercício da profissão 
e da cidadania com responsabilidade 
ambiental.

As principais regulamentações e nor-
mas aplicadas ao ensino no âmbito do 
IFMT são:

• Resolução 104, de 15 de dezembro de 
2014: Organização Didática do IFMT.

• Política e Regulamento Geral de As-
sistência Estudantil do IFMT.

Para a Educação a Distância, além do 
Regulamento Didático, as normas apli-
cadas aos processos do setor são:

• Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017: 
Regulamenta o art. 80 da Lei 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação na-
cional.

• Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 
2017: Dispõe sobre o exercício das fun-
ções de regulação, supervisão e ava-
liação das instituições de educação 
superior e dos cursos superiores de 
graduação e de pós-graduação no sis-
tema federal de ensino.

• Portaria 2.117, de 6 de dezembro de 
2019: Dispõe sobre a oferta de carga ho-
rária na modalidade de Ensino a Dis-
tância - EaD em cursos de graduação 
presenciais ofertados por Instituições 
de Educação Superior - IES pertencen-

tes ao Sistema Federal de Ensino.

Normas criadas em 2020 devido à pan-
demia da Covid-19:

• Instrução Normativa 3, de 22 de abril 
de 2020: Orienta procedimentos quanto 
à execução do Regime de Exercício Do-
miciliar – RED no âmbito do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Mato Grosso - IFMT e dá outras 
providências, em conformidade com a 
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

• Instrução Normativa 4, de 30 de abril 
de 2020: Autoriza a Concessão de Au-
xílios Emergenciais para acesso à in-
ternet, alimentação, moradia, saúde e 
distribuição de kits de alimentos e de 
proteção contra a Covid -19 por meio de 
processos simplificados.

• Instrução Normativa 5, de 30 de abril 
de 2020: Orienta os cursos a distância 
na realização das atividades presen-
ciais no âmbito do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso - IFMT e dá outras provi-
dências, em conformidade com a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

• Instrução Normativa 7, de 22 de julho 
de 2020: Dispõe normatizações, em ca-
ráter excepcional, quanto à realização 
de Estágio Obrigatório e Não Obrigató-
rio, Atividades Práticas, Atividades de 
Extensão, exclusivamente na forma 
não presencial, no âmbito do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Mato Grosso - IFMT e dá outras 
providências, em conformidade com o 
Parecer MEC/CNE 05.

• Instrução Normativa 8, de 10 de agosto 
de 2020: Autoriza a Concessão de Auxí-

Clique para acessar a página da COMISSÃO 
CENTRAL PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DO IFMT (CCPAE)

Clique para acessar a Organização Didática

Clique para acessar o Decreto 9057, 
de 35 de maio de 2017

Clique para acessar o Decreto 9235, 
de 15 de dezembro de 2017

Clique para acessar a Portaria 2117, 
de 6 de dezembro de 2019

Clique para acessar a Instrução 
Normativa 3, de 22 de abril de 2020

Clique para acessar a Instrução 
Normativa 4, de 30 de abril de 2020

Clique para acessar a Instrução 
Normativa 5, de 30 de abril de 2020

Clique para acessar a Instrução Normativa 
7, de 22 de julho de 2020
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http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/comissao-central-permanente-de-assistencia-estudantil-do-ifmt-ccpae/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/comissao-central-permanente-de-assistencia-estudantil-do-ifmt-ccpae/
http://ifmt.edu.br/conteudo/pagina/comissao-central-permanente-de-assistencia-estudantil-do-ifmt-ccpae/
http://proen.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/organizacao-didatica/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/f3/5b/f35b2d44-df58-4d1e-85aa-bb6b196b891f/instrucao_normativa_no_003_de_22042020_-_regime_de_exercicio_domiciliar_do_ifmt.pdf
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/f3/5b/f35b2d44-df58-4d1e-85aa-bb6b196b891f/instrucao_normativa_no_003_de_22042020_-_regime_de_exercicio_domiciliar_do_ifmt.pdf
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/55/40/5540adb4-754b-4c93-b05d-538fbfadd447/in_no_004_de_30042020_-_autorizacao_de_auxilios_emergenciais_para_acesso_a_internet_do_ifmt.pdf
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/55/40/5540adb4-754b-4c93-b05d-538fbfadd447/in_no_004_de_30042020_-_autorizacao_de_auxilios_emergenciais_para_acesso_a_internet_do_ifmt.pdf
http://acoescovid.ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/7a/a47afa9b-8408-4141-9f04-aea462aa9dc3/in_005_2020_atividades_presenciais_ead.pdf
http://acoescovid.ifmt.edu.br/media/filer_public/a4/7a/a47afa9b-8408-4141-9f04-aea462aa9dc3/in_005_2020_atividades_presenciais_ead.pdf
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/42/72/42729515-0f6f-4dd9-a963-5e9600a9551c/in_0072020_-_22072020_-_normatizacao_de_estagios_atividades_praticas_atividades_de_extensao.pdf
http://proen.ifmt.edu.br/media/filer_public/42/72/42729515-0f6f-4dd9-a963-5e9600a9551c/in_0072020_-_22072020_-_normatizacao_de_estagios_atividades_praticas_atividades_de_extensao.pdf


Clique para acessar a Instrução Normativa 
8, de 10 de agosto de 2020

Clique para acessar a Instrução Normativa 
9, de 19 de agosto de 2020.
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lios Emergenciais para Acesso e Apoio 
a inclusão digital, alimentação, mora-
dia, saúde, distribuição de kits de ali-
mentos e de proteção contra a Covid-19 
e de apoio pedagógico para impressão 
de materiais por meio de processos 
simplificados.

• Instrução Normativa 9, de 19 de agosto 
de 2020: Orienta procedimentos quanto 
à execução do Regime de Exercício Do-
miciliar no âmbito do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso - IFMT e dá outras provi-
dências, em conformidade com a Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Tendo em vista que o ensino é a ativi-
dade-fim da instituição e que todas as 
suas ações se direcionam para o cum-
primento da missão do IFMT, a Proen 
conta com duas diretorias (Diretoria de 
Ensino Médio e Diretoria de Graduação), 
que têm por finalidade a orientação, o 
acompanhamento e a supervisão dos 
processos didático-pedagógicos e de 
gestão de cursos nos diferentes níveis 
e modalidades. Ao lado estão os princi-
pais resultados das duas diretorias

46

Tendo em vista que o ensino é a 
atividade-fim da instituição e que 
todas as suas ações se direcionam 
para o cumprimento da missão do 
IFMT, a Proen conta com duas di-
retorias (Diretoria de Ensino Médio 
e Diretoria de Graduação), que têm 
por finalidade a orientação, o acom-
panhamento e a supervisão dos 
processos didático-pedagógicos e 
de gestão de cursos nos diferentes 
níveis e modalidades. Abaixo estão 
os principais resultados das duas 
diretorias:

http://ifmt.edu.br/media/filer_public/c7/a8/c7a81311-b159-48a0-b752-3c5032b1ebdb/in_0082020_-_10082020_-_autoriza_a_concessao_de_auxilios_emergenciais.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/c7/a8/c7a81311-b159-48a0-b752-3c5032b1ebdb/in_0082020_-_10082020_-_autoriza_a_concessao_de_auxilios_emergenciais.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/93/42/9342344e-0d76-49d3-bdf4-dab0e6ad4edf/in_0092020_-_19082020_-_orienta_os_procedimentos_para_execucao_do_red.pdf
http://ifmt.edu.br/media/filer_public/93/42/9342344e-0d76-49d3-bdf4-dab0e6ad4edf/in_0092020_-_19082020_-_orienta_os_procedimentos_para_execucao_do_red.pdf
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Fonte: Pró-Reitoria de Ensino, 2021.

Resultados da Assistência 
Estudantil 

Resultados da Coordenação 
de Registro e Emissão de 
Diplomas

Resultados do Departamento 
de Educação a Distância 
(DEaD)
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Em 2020, no contexto da pandemia, 
os principais resultados foram da re-
gulamentação dos auxílios emergen-
ciais (IN Reitoria 04/2020 e IN Reitoria 
08/2020), que totalizaram a concessão 
de 10.673 auxílios distribuídos entre 
todas as unidades do IFMT. Para tan-
to, foi realizado levantamento das ne-
cessidades e feita destinação de recur-
sos complementares aos campi, com 
suporte através de webconferências 
e reuniões, expedição de documentos 
orientativos e padronização dos editais 
junto aos campi.

A Coordenação de Registro e Emissão 
de Diplomas é uma representação das 
secretarias escolares dos campi na rei-
toria. A secretaria escolar é a porta de 
entrada da escola para a comunida-
de externa. Ela é também a produtora 
e guardiã da memória e da documen-
tação escolar de seus alunos e profes-
sores, garantindo o controle de toda a 
situação escolar. Em 2020, foram reali-
zadas ações de:

• Criação de processos eletrônicos es-
pecíficos para as secretarias.

• Solicitação de certificação ENCCEJA 
através do Gov.br.

• Solicitação de 2ª via de diplomas atra-
vés do Gov.br.

• Suporte dos Sistemas de Gestão Aca-
dêmica aos campi.

• Realização de formação EaD dos cola-
boradores UAB: foram finalizadas duas 
formações para tutores e uma forma-
ção para coordenadores de curso. 

•  Realização de formação EaD de servi-
dores do IFMT: formação para a EaD du-
rante a pandemia (abril-maio de 2020); 

• Acompanhamento dos campi no de-
senvolvimento de cursos presenciais 
com CH EaD: com a pandemia, os pro-
cessos de análise de PPC de cursos pre-
senciais que funcionam parcialmente 
na carga horária EaD rarearam, sendo 
retomados em 2021.

• Assistência aos polos de apoio pre-
sencial UAB: durante a pandemia, a 
assistência virtual aos polos UAB foi 
intensificada, e dois novos polos UAB 
(associados, de responsabilidade do 
IFMT) foram criados: Paranaíta e Con-
fresa.

• Implementação do Programa de For-

mação EaD (TDI e Tecnologia em Edu-
cação): o curso Técnico em Desenvol-
vimento Institucional, previsto para 
março de 2020, em razão da pandemia, 
iniciou em novembro de 2020. Dois ou-
tros cursos foram organizados como 
forma de subsidiar o programa de for-
mação do CREaD: Especialização em 
Docência da Educação Profissional e 
Tecnológica e Especialização em Ges-
tão Integrada da Segurança Pública.

• Acompanhamento do processo de 
Aprovação dos Regulamentos da EaD 
do IFMT: o processo voltou da Procura-
doria Jurídica em dezembro de 2020 e 
está em fase de revisão.

• Assistência aos cursos EaD UAB do 
IFMT: a coordenação geral da UAB foi 
reorganizada para aprimorar o acom-
panhamento dos cursos.

• Viabilização de novos Programas EaD 
com fomento externo: três cursos fo-
ram organizados como forma de subsi-
diar o programa de formação do CRE-
aD com fomento externo: Técnico em 
Desenvolvimento Infantil (mantido por 
convênio com prefeituras e a Fundação 
Uniselva), Especialização em Docência 
da Educação Profissional e Tecnológica 
(mantida pela CAPES UAB) e Especia-
lização em Gestão Integrada da Segu-
rança Pública (mantida por convênio 
com a SESP/MT).
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RESULTADOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE INGRESSO (DPI)
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O Departamento de Políticas de Ingres-
so (DPI) é responsável pela realização 
de processos seletivos para cursos de 
nível médio (integrado e subsequente), 
de graduação (presencial e a distân-
cia) e de pós-graduação (especializa-
ção e mestrado). É importante salien-
tar que os cursos de Formação Inicial 
e Continuada do IFMT são executados 
pelos campi ofertantes das vagas. As-
sim como as vagas dos cursos do Pro-
funcionário, os processos seletivos são 
executados pelo Departamento de Edu-
cação a Distância. A seguir, estão os da-
dos referentes aos processos seletivos 
executados pela DPI no ano de 2020.

Considerando os desafios colocados 
para a educação no mundo, o ensino no 
IFMT deverá futuramente se pautar em:

• Continuar ofertando cursos técnicos 
e de graduação, conforme previsto na 
lei de criação dos Institutos Federais e 
considerando as legislações vigentes. 

• Dar continuidade ao novo formato 
de ensino remoto, formando continu-
amente os servidores docentes e téc-
nicos em face das novas tecnologias e 
perspectivas de ensino.

• Ofertar condições para que os campi 
façam o nivelamento dos estudantes na 
perspectiva do ensino remoto/híbrido e 

acompanhem principalmente os estu-
dantes em situação de exclusão digital.

• Orientar os campi na implementação 
da curricularização da extensão.

• No tocante à Educação a Distância, 
o desafio será continuar o processo de 
institucionalização da modalidade, 
voltando-se mais para o fortalecimen-
to das tecnologias e de pessoal que irão 
atender as unidades da instituição.

 • Acompanhamento, suporte e avalia-
ção adequados aos processos de refor-
mulação dos projetos pedagógicos de 
cursos do IFMT com base na proposi-
ção dos campi.

Fonte: Pró-Reitoria de Ensino, 2021.
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No IFMT, a área de pesquisa é admi-
nistrada pela Pró-Reitoria de Pesqui-
sa, Pós-Graduação e Inovação (Propes), 
que é o órgão executivo que planeja, 
superintende, coordena, fomenta e 
acompanha as atividades e políticas 
de pesquisa, pós-graduação e inovação 
tecnológica integradas ao ensino e à 

extensão, promovendo ações de inter-
câmbio com instituições e empresas.

As ações de pesquisa, pós-graduação e 
inovação tecnológica são direcionadas 
pelos seguintes regulamentos norma-
tivos:

• Normativas para pós-graduação stric-
to sensu da Coordenação (Portaria CA-
PES 76, de 14 de abril de 2010, Portaria 
CAPES 156, de 28 de novembro de 2014, 
e outras).

• Normativas para pós-graduação lato 
sensu do Ministério da Educação (Re-
solução CNE/CES 1, de 6 de abril de 
2018, Resolução CNE/CES 2, de12 de fe-
vereiro de 2014).

• Resolução CONSUP 14/2019 – Regula-
mento do Programa de Valorização da 
Pesquisa, Ensino e Extensão (PVPE).

• Resolução CONSUP 20/2010 – Regula-
mento do Programa de Iniciação Cien-
tífica do IFMT (PROIC IFMT).

• Resolução CONSUP 51/2012 – Regula-
mento de Apoio Financeiro ao Pesqui-
sador (AFIPESQ).

Considerando as parcerias com as 
agências de fomento CNPq e FAPEMAT 
para a concessão das bolsas de pesqui-

sa, algumas normativas dessas agên-
cias norteiam as ações da Propes:

• Resolução Normativa CNPq 017/2006 
– Normas gerais e específicas para as 
modalidades de bolsas por quota no 
país.

• Resolução FAPEMAT 02/2006 – Regu-
lamento das bolsas de Iniciação Cien-
tífica.

Foram divulgados editais de fomento 
à pesquisa aplicada no IFMT, a fim de 
custear para os pesquisadores a publi-
cação de artigos científicos, custear os 
eventos científicos dos campi, incen-
tivar a inovação tecnológica, apoiar a 
publicação de livros, conceder bolsas 
de iniciação científica e estimular a 
criação de grupos de pesquisa junto ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq). A 
seguir estão as informações sobre es-
ses editais:

Clique para acessar a página da Pró-reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Clique para acessar a página Legislação da Propes
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http://propes.ifmt.edu.br/
http://propes.ifmt.edu.br/
http://propes.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/legislacao-e-normativas/


Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 2021.

Clique para acessar os editais da Propes.

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 2021.

Durante o ano de 2020, devido à suspensão das 
atividades presenciais, em razão do estado de 
pandemia, algumas atividades relacionadas à 
pesquisa e inovação que estavam previstas não 
puderam ser executadas em sua totalidade ou 
parcialmente, tais como a implantação do “ca-
lendário de pós-graduação”, por conta das mu-
danças realizadas pela CAPES, e o lançamento 
de edital de apoio às jornadas científicas dos 
campi, considerando-se o cancelamento dos 
eventos e visitas in loco da equipe nos campi; 
e todas as demais ações que poderiam causar 
aglomerações de pessoas foram realizadas de 
forma on-line, via aplicativo de internet.

Entre os principais desafios, pode-se destacar 
a sobrecarga de trabalho dos docentes envol-
vidos com mestrados e o montante de recursos 
orçamentários destinados à área de pesquisa 
pelo governo federal, sendo que, como forma 
de mitigar os impactos, busca-se otimizar os 
procedimentos administrativos, criar meios 
de modernizar a oferta de cursos de especiali-
zação e inovar nas aberturas de novos cursos 
de mestrado e doutorado. Já para as ações fu-
turas para a gestão de eixo pesquisa e inova-
ção, destacam-se a estruturação da Agência de 
Inovação Tecnológica para atender as políti-
cas de inovação, o esforço na captação de re-
cursos de agências de fomento e de parcerias 
com a iniciativa privada e o desenvolvimento 
de pesquisas aplicadas que resultem em meios 
de produção ou produtos de mercado, gerando 
divisas para o estado de Mato Grosso e para o 
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http://propes.ifmt.edu.br/


Clique para acessar a página da 
Pró-reitoria de Extensão

Clique para acessar a página Legislação da Proex

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão, 2021..
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No IFMT, a extensão é administrada 
pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), 
órgão executivo que planeja, superin-
tende, coordena, fomenta e acompanha 
as atividades e políticas de extensão e 
relações com a sociedade, articuladas 
ao ensino e à pesquisa, junto aos di-
versos segmentos sociais. As ações de 
extensão são agrupadas em oito áreas: 
Comunicação; Cultura; Direitos Huma-
nos e Justiça; Educação; Meio Ambien-
te; Saúde; Tecnologia e Produção. São 
áreas que buscam promover e facilitar 
o acesso da comunidade às tecnologias 
produzidas no ambiente institucional.

As principais regulamentações e nor-
mas aplicadas à etensão no âmbito do 
IFMT são:

• Resolução 27, de 28 de junho de 2019 
- Regulamento das Ações de Extensão 
do IFMT.

• Resolução 14, de 28 de março de 2019 
- Regulamento do Programa de Valori-
zação à Pesquisa, Ensino e Extensão.

• Resolução Consup 46, de 18 de outubro 
de 2019 - Regulamento do Programa de 
Extensão Teresa de Benguela.

• Resolução Consepe 6, de 28 de feverei-
ro de 2020 - Regulamento da Política de 
Empreendedorismo do IFMT.

• Regulamento do Programa de Empre-
sas Juniores do IFMT - IFMT Junior.

Os projetos de extensão são desenvol-
vidos por servidores, alunos do IFMT 
e por colaboradores externos que inte-
gram a equipe executora. São realiza-
dos com a participação direta das co-
munidades, nas regiões onde os campi 
estão inseridos. Em 2020, o IFMT sele-
cionou 193 projetos de extensão.

Quanto à produção artística e cultural 
e ao desporto, que buscam a realização 
de atividades extensionistas que objeti-
vam o desenvolvimento de habilidades 
e capacidades, valores socioculturais, 
aspectos afetivos e cognitivos, zelan-
do e colaborando para o cumprimento 
da missão institucional de educar para 
a vida e para o trabalho, planejou-se, 
para o ano de 2020, a ampliação e re-
alização de ações desportivas e cul-
turais, tais como Jogos dos Institutos 
Federais (JIFMT), Jogos do Servidor, 
Circuito de Arte e Cultura e Mostra de 

Arte do IFMT (MArte). Pela caracterís-
tica dos eventos, que proporcionariam 
aglomerações e contato físico entre os 
participantes, todas as atividades fo-
ram suspensas e canceladas, conforme 
orientação do Comitê de Medidas Pre-
ventivas e Orientações sobre Covid-19 
do IFMT. 

Sobre os egressos e o mundo do traba-
lho, em 2020, a Proex realizou o acom-
panhamento e ampliação do alcance 
aos egressos e obteve como diagnós-
tico, por exemplo, o percentual de ex-
-alunos inseridos no mercado de traba-
lho, sendo superior a 60%, atendendo a 
meta estabelecida no Plano de Desen-
volvimento Institucional. Os encontros 
e palestras acerca do mundo do traba-
lho foram prejudicadas em decorrência 
da pandemia.

Desenvolver atividades de extensão 
pelo empreendedorismo é um objetivo 
estratégico do PDI do IFMT. Para isso, o 
Instituto conta com a Ativa Incubadora 
de empresas.  A Ativa é um ambiente 
oferecido pelo IFMT para empreende-
dores tradicionais ou solidários que 
desejam desenvolver produtos ou ser-
viços inovadores, contando com apoio 
técnico, gerencial e tecnológico do Ins-
tituto Federal e das instituições parcei-

ras, com finalidade de torná-los empre-
endimentos inovadores de sucesso e 
sustentáveis. Em 2020, a Ativa lançou 
edital para habilitação de novos núcle-
os incubadores, totalizando 12 núcleos 
ativos nos campi. Também foram lan-
çados editais de seleção de projetos de 
pré-incubação, de apoio aos núcleos da 
Ativa e descentralização de recursos 
aos Núcleos Incubadores, de apoio às 
empresas juniores do IFMT, de incuba-
ção de empreendimentos e de projetos 
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Clique para acessar a página da Ativa Incubadora
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do Programa Teresa de Benguela. Ape-
sar da ampliação da oferta de projetos 
com a temática do empreendedorismo, 
o estado de pandemia comprometeu 
suas execuções, acarretando suspen-
são; no caso do Edital Teresa de Ben-
guela, nenhum projeto chegou a ser 
iniciado.

Em 2020, objetivando o compartilha-
mento do conhecimento, a publicização 
das ações e a orientação dos agentes 
desse processo, ocorreram as seguin-
tes publicações extensionistas:

• Produção da série de guias metodoló-
gicos — Incubação de Empreendimen-
tos; Modelando Negócios do Programa 
de Extensão Teresa de Benguela; For-
mulação de Programas de Extensão; 
Identificação de Oportunidades de De-
senvolvimento Regional.

• Produção do Manual de Extensão.

• Produção e lançamento do Edital de 
Seleção de Projetos do Programa de Ex-
tensão e Desenvolvimento Rural.

• Lançamento do Edital de Apoio a Pro-
jetos de Extensão.

• Lançamento do Edital de Seleção de 
Projetos de Livre Iniciativa.

A pandemia de Covid-19 afetou múlti-
plas áreas no âmbito da extensão, e o 
novo contexto implicou forte capacida-
de de adaptação e a busca por soluções 
inovadoras. Cientes dos desafios, foram 
realizadas adaptações na metodologia 
de trabalho evitando aglomerações e 
seguindo rigorosamente as instruções 
de segurança e saúde. Assim, foram 
desenvolvidas duas atividades não 
previstas no PDI.

Como ação de enfrentamento à pande-
mia, foi lançado edital de chamada in-
terna, cujo objetivo era apoiar, mediante 
fomento financeiro de taxa de bancada, 
projetos de extensão voltados ao en-
frentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (Covid-19). 
Como resultado, foram aprovados e 
executados 45 projetos que atenderam 
a instituições e entidades do estado de 
Mato Grosso, como hospitais, postos de 
saúde, UPAs, asilos e penitenciárias, 
entidades filantrópicas, escolas, famí-
lias carentes cadastradas no Programa 
Bolsa Família, órgãos de segurança pú-
blica, mulheres gestantes, entre outros 
beneficiários. Os projetos desenvolvi-
dos foram agrupados nas áreas de:

• Produção de equipamento de proteção 
individual (máscaras em tecido e pro-
tetores faciais em acrílico).

• Produção de álcool em gel, desinfe-
tantes e sabão líquido.

• Produção e manutenção de equipamen-
tos respiradores e lavatórios portáteis.

• Atendimento a pessoas e/ou empre-
endimentos (apoio emocional, físico, 
financeira, produção de verduras, sof-
tware para comercialização).

Outra ação foi a de desenvolvimento da 

economia solidária, cujo objetivo era 
contribuir na formação de servidores 
da Rede Federal de EPCT: extensionis-
ta, coordenador de extensão, gestor de 
incubadora, gestor de núcleo de incu-
badora, integrante de equipe técnica de 
incubadora ou que tenha projetos de-
senvolvidos nas comunidades. O curso 
foi realizado de modo remoto, com a 
presença de mais de 200 participantes.
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Um desafio a ser observado, para que a 
ação extensionista se constitua em prá-
ticas mais eficazes, é promover e ampliar 
a motivação e o desejo da comunidade 
escolar pelas práticas extensionistas 
aplicadas ao desenvolvimento local e 
regional. Outro obstáculo que o IFMT 
busca superar é desenvolver e consoli-
dar metodologias para atendimento às 
demandas sociais aplicadas à extensão, 
de modo remoto, semipresencial e pre-
sencial, observando o cenário regional 
de saúde pública, em observância às 
orientações do comitê interno e dos ór-
gãos especializados em segurança epi-
demiológica, além de ampliar a oferta 
de serviços, criando, desenvolvendo e 
aplicando programas que venham ao 
encontro dos anseios de uma sociedade 
imersa em uma pandemia global.

Como ações futuras, a Proex atuará  
com a Diretoria de Tecnologia da Infor-
mação para a efetivação de melhorias e 
ampliação dos ambientes tecnológicos 
do sistema SUAP, implantando o Módu-
lo Estágios e o Módulo Eventos, o que irá 
maximizar as ações de monitoramento 
e controle a partir de 2021, e também 
continuará a oferta de serviços exten-
sionistas de enfrentamento à Covid-19 
e intensificará o apoio às comunidades 
estruturalmente fragilizadas,  promo-
vendo e ampliando o alcance da exten-
são tecnológica e da inclusão social. RE
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A Diretoria Sistêmica de Gestão de Pes-
soas (DSGP) é a responsável por reali-
zar a gestão das unidades destinadas à 
gestão de pessoal no IFMT. Em conjunto 
com as Coordenações de Gestão de Pes-
soas dos campi, formulou os cinco obje-
tivos estratégicos na área de Gestão de 
Pessoas para o período de 2019 a 2023. 
Esse alinhamento busca o aprimora-
mento de suas atividades e desdobra-
mento de ações que resultem no alcance 
da missão, visão, princípios, objetivos, 
metas e ações previstas no Plano de De-
senvolvimento Institucional do IFMT.
Os objetivos estratégicos, que já come-
çaram a ser trabalhados, são: fortalecer 
a Política de Capacitação Institucional; 
aprimorar a comunicação da área de 
Gestão de Pessoas; consolidar a padro-
nização de procedimentos; ampliar as 
ações de Qualidade de Vida; implantar 
ou consolidar as Políticas de Governan-
ça de Pessoas no IFMT. Esses objetivos 
foram traçados para propiciar qualida-
de de vida aos servidores no trabalho, 
nas relações interpessoais e nas ações 
institucionais, bem como aprimorar as 
políticas de Gestão de Pessoas da insti-
tuição diante dos novos desafios e das 
demandas de accountability e efici-
ência de gestão adotadas nas políticas 
públicas nacionais e internacionais. Os 

resultados desses indicadores em 2020 
podem ser acompanhados na seção 
“Resultados e Desempenho da Gestão” 
deste relatório.
Para assegurar que os processos de ges-
tão de pessoas estejam em conformida-
de com a Lei 8.112/1990 e demais normas 
aplicáveis, a DSGP observa um conjunto 
de regras e diretrizes estabelecidas ou 
referendadas pelo governo federal e ór-
gãos de controle, nos termos do artigo 
116, da Lei 8.112/90. Dessa forma, esta Di-
retoria deve averiguar, diariamente, as 
normas publicadas pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas do Ministério da Eco-
nomia, analisar os processos adminis-
trativos com a correta aplicação da le-
gislação vigente e orientar as atividades 
nos campi do IFMT quanto aos regula-
mentos existentes. Destaca-se que, em 
2020, foram aprovadas algumas legisla-
ções que regulamentaram ou alteraram 
os procedimentos da área de Gestão de 
Pessoas nacionalmente.
• Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020: Dis-
põe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coro-
navírus responsável pelo surto de 2019.

• Instrução Normativa 19, de 12 de mar-
ço de 2020: Estabelece orientações aos 
órgãos e entidades do Sistema de Pes-
soal Civil da Administração Pública 
Federal - SIPEC, quanto às medidas de 
proteção para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coro-
navírus (COVID-19).

• Instrução Normativa 20, de 13 de 
março de 2020: Altera a Instrução Nor-
mativa nº 19, de 12 de março de 2020, 
que estabelece orientações aos órgãos 
e entidades do Sistema de Pessoal Ci-
vil da Administração Pública Federal - 
SIPEC, quanto às medidas de proteção 
para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus (CO-
VID-19).

• Instrução Normativa 28, de 25 de 
março de 2020: Estabelece orientações 
aos órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal - SIPEC, quanto à autorização 
para o serviço extraordinário, à con-
cessão do auxílio-transporte, do adi-

cional noturno e dos adicionais, ocu-
pacionais aos servidores e empregados 
públicos que executam suas atividades 
remotamente ou que estejam afasta-
dos de suas atividades presenciais, nos 
termos da Instrução Normativa 19, de 
12 de março de 2020, e dá outras provi-
dências.

• Instrução Normativa 29, de 1 de abril 
de 2020: Altera a Instrução Normativa 
nº 22, de 17 de março de 2020, que esta-
belece orientações aos órgãos e entida-
des do Sistema de Pessoal Civil da Ad-
ministração Pública Federal - SIPEC, 
quanto às medidas de proteção para 
enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacio-
nal decorrente do COVID-19, relaciona-
das ao processo de recadastramento de 
aposentados, pensionistas e anistiados 
políticos civis.

• Lei Complementar 173, de 27 de maio 
de 2020: Estabelece o Programa Fede-
rativo de Enfrentamento ao Coronaví-
rus SARSCoV-2 (Covid-19), altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, e dá outras providências.

Clique para acessar a Lei 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
19, de 12 de março de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
20, de 13 de março de 2020.
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Clique para acessar a Instrução Normativa 
28, de 25 de março de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
29, de 1 de abril de 2020.
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Clique para acessar a Lei Complementar 
173, de 27 de maio de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
60, de 23 de julho de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
63, de 27 de julho de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
65, de 30 de julho de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
95, de 30 de setembro de 2020.

Clique para acessar o Decreto 10.506, 
de 2 de outubro de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
109, de 29 de outubro de 2020.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
121, de 26 de novembro de 2020.
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• Instrução Normativa 60, de 23 de ju-
lho de 2020: Estabelece orientações aos 
órgãos e entidades do Sistema de Pes-
soal Civil da Administração Federal 
- SIPEC, quanto às medidas relaciona-
das aos afastamentos, em andamento, 
para ação de desenvolvimento de pes-
soas de que trata o art. 18 do Decreto nº, 
9.991, de 28 de agosto de 2019, durante 
a emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente do 
COVID-19.

• Instrução Normativa 63, de 27 de ju-
lho de 2020: Altera a Instrução Nor-
mativa nº 19, de 12 de março de 2020, 
que estabelece orientações aos órgãos 
e entidades do Sistema de Pessoal Ci-
vil da Administração Pública Federal - 
SIPEC, quanto às medidas de proteção 
para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus (CO-
VID-19).

• Instrução Normativa 65, de 30 de ju-
lho de 2020: Estabelece orientações, 
critérios e procedimentos gerais a se-
rem observados pelos órgãos e entida-
des integrantes do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal - SIPEC 
relativos à implementação de Progra-
ma de Gestão.

• Instrução Normativa 95, de 30 de se-
tembro de 2020: Estabelece orientações 
e procedimentos a serem observados 
pelos órgãos e entidades da Adminis-
tração Pública Federal direta e indire-
ta, inclusive as Empresas Públicas e as 
Sociedades de Economia Mista, quanto 
à movimentação para composição da 
força de trabalho de que tratam o § 7º 
do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, e a Portaria ME nº 282, 
de 24 de julho de 2020.

• Decreto 10.506, de 2 de outubro de 
2020: Altera o Decreto nº 9.991, de 28 de 
agosto de 2019, que dispõe sobre a Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoas da administração pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional, 
e regulamenta dispositivos da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto 
a licenças e afastamentos para ações 
de desenvolvimento.

• Instrução Normativa 109, de 29 de ou-
tubro de 2020: Estabelece orientações 
aos órgãos e entidades do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal - SIPEC para o retorno gradual 
e seguro ao trabalho presencial. Publi-
cado no DOU de 4 de novembro de 2020, 
seção I, pág. 29.

• Instrução Normativa 121, de 26 de 
novembro de 2020: Estabelece orien-
tações aos órgãos e entidades do Siste-
ma de Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal - SIPEC, quanto às me-
didas de proteção para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de im-
portância internacional decorrente do 
COVID-19, relacionadas ao processo de 
recadastramento de aposentados, pen-
sionistas e anistiados políticos civis.

• Instrução Normativa 125, de dezem-
bro de 2020 - Altera a Instrução Nor-
mativa SGP nº 2, de 12 de setembro de 
2018, que estabelece orientação, crité-
rios e procedimentos gerais a serem 
observados pelos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Pessoal Ci-
vil da Administração Federal - SIPEC, 
quanto, à jornada de trabalho de que 
trata o art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, regulamentado pelo 
Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, 
e pelo Decreto nº 1.867, de 17 de abril de 
1996, que dispõem sobre o controle de 
frequência e a compatibilidade de ho-
rários na acumulação remunerada de 
cargos, empregos e funções, aplicáveis 
aos servidores públicos em exercício 
nos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional. 

Sobre a avaliação da força de trabalho, 
referente ao quadro de servidores efeti-
vos, existem duas carreiras principais 
dentro do IFMT, sendo a carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico (EBTT), regulamentada 
pela Lei 12.772/2012, e a carreira dos 
cargos Técnico-Administrativos em 
Educação (TAE), regulamentada pela 
Lei 11.091/2005.

Clique para acessar a Instrução Normativa 
125, de 03 de dezembro de 2020.
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SÉRIE HISTÓRICA DO 
QUANTITATIVO DE SERVIDORES

PROFESSORES POR GÊNERO SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS POR GÊNERO

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Nos últimos anos, a autori-
zação de provimento vem 
sendo reduzida, possibili-
tando ao IFMT somente a 
reposição dos cargos vagos 
possíveis de provimentos, 
excluídos os cargos extin-
tos e de aposentadorias e 
pensões. No ano de 2020, o 
ingresso de servidores foi 
inferior à saída, conforme 
dados nas páginas seguin-
tes.
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Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.
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Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

Sobre as estratégias de recrutamento e 
alocação de pessoas, a DSGP, juntamen-
te com a Diretoria de Política de Ingres-
sos (DPI), tem realizado, nos últimos 3 
anos, os concursos públicos para provi-
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mento de cargos efetivos. Assim, foram 
abertos e executados dois concursos em 
2017, dois concursos em 2018 e um con-
curso em 2019, homologado no ano de 
2020. Destaca-se que todos os servido-

res designados ou nomeados no ano de 
2020 entregaram a Declaração de Bens 
e Rendas ou autorizaram seu acesso, 
conforme dispõe a Lei 8.730/1993, e a 
declaração sobre relação de parentesco 
com subordinação direta ao cônjuge, 
ou companheiro ou parente em linha 
reta ou colateral, por consanguinida-
de ou afinidade, até o terceiro grau, nos 
termos do Decreto 7.203/2010. Os atos 
de admissão do ano de 2019 estão sen-
do lançados no sistema do e-pessoal, 
bem como todos os atos de concessão 
de pensão civil e aposentadoria foram 
registrados conforme instrução Nor-
mativa TCU 55/2007. 

Sobre o detalhamento das despesas de 
pessoal (ativo, inativo, pensionistas) no 
ano de 2020, considerando os contratos 
de estágios, foi de R$ 398.933.509,04, 
conforme mostram as tabelas a seguir:

58



Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021. RE
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Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.
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Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

Sobre as capacitações, no ano de 2020, a Diretoria Sis-
têmica de Gestão de Pessoas, em conjunto com outros 
setores da reitoria, organizou, por meio do Departa-
mento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), cursos 
in company e ações de capacitação. Juntamente com 
a Assessoria de Comunicação (Ascom), desenvolveu 
ações de comunicação sobre os cursos disponibiliza-
dos pela Escola Nacional de Administração Pública 
do Governo Federal (Enap) que poderiam ser reali-
zados por todos os servidores de forma remota, con-
forme disponibilidade e oferta do curso.  Dos cursos 
a distância que abrangiam diversas áreas, tanto ad-
ministrativas como de docência, foi dado ênfase aos 
cursos de Noções Básicas do Trabalho Remoto e de 
Teletrabalho e Educação a Distância, ambos ofertados 
gratuitamente pela Enap. Os campi e reitoria capaci-
taram por ações internas ou por incentivo à partici-
pação de eventos. 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

RE
LA

TÓ
RI

O 
DE

 G
ES

TÃ
O 

20
20

 
 

| 
 

3 
•G

OV
ER

NA
NÇ

A,
 ES

TR
AT

ÉG
IA

 E 
AL

OC
AÇ

ÃO
 D

E R
EC

UR
SO

S

Em razão do estado de emergência em saúde pública 
advindo da Covid-19, em 2020, as ações de qualidade 
de vida foram voltadas ao combate e prevenção con-
tra o coronavírus e implementadas em diversas uni-
dades do IFMT. 
Quanto aos principais desafios e ações futuras, a di-
versidade de ações realizadas pela DSGP, a rotativi-
dade de servidores responsáveis nas unidades do 

Instituto e a grande quantidade de mudanças de nor-
mas evidenciadas em 2020 foram alguns dos princi-
pais desafios enfrentados, principalmente nos campi, 
acerca das ações da Gestão de Pessoas no âmbito do 
IFMT. Dessa forma, com a finalidade de mitigar essa 
fragilidade e aperfeiçoar a comunicação da diretoria 
com os servidores do IFMT, foi estabelecido o objeti-
vo estratégico de aprimorar a comunicação da área 
de Gestão de Pessoas da diretoria, com ações, durante 
2020, que foram concluídas a partir de reuniões men-

sais com as coordenações de gestão de pessoas dos 
campi por meio de webconferência, tal como a cria-
ção do canal “DSGP explica”,  página informativa que 
busca apresentar vídeos sobre diversos assuntos que 
sejam novidades ou, ainda, conforme diagnóstico de 
temas que sejam de interesse do servidor.

Clique para acessar a página “DSGP explica”.
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Fonte: Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, 2021.

O ano de 2020, em razão do esta-
do de emergência em saúde públi-
ca causado pela Covid-19, foi um 
ano atípico, em que a maioria das 
ações se voltaram para o comba-
te à Covid-19. E, por este motivo, 
houve impacto na realização e no 
alcance dos objetivos estratégicos, 
contudo foi possível realizar várias 
ações a partir de novas ferramen-
tas de trabalho, tais como reuniões 
on-line, formações através do en-
sino a distância, lives, webinars.
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GESTÃO DA ÁREA INTERNACIONAL

A gestão da área internacional no IFMT 
ocorre por meio da Diretoria Sistêmica 
de Relações Internacionais (DSRI), que, 
em 2020, propiciou uma evolução posi-
tiva para o alcance dos objetivos traça-
dos, realizando assinaturas de acordos/
protocolos de intenções, mapeamento 
do nível de inglês dos servidores por 
meio do teste TOEIC e início da abertu-
ra dos editais de intercâmbio interno. 

 Fonte: Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, 2021.

Sobre a conformidade legal da área, 
destacam-se os seguintes normativos:
• Regimento Geral do IFMT: Disciplina 
– no título V, capítulo I, seção VII, sub-
seção I – a organização e o funciona-
mento da DSRI.

• Resolução 6, de 07/03/2014: Define nor-
mas e procedimentos para mobilidade 
acadêmica nacional e internacional, de 
estudantes de graduação do IFMT.

• Manual de Convênios e Acordos de 
Cooperação Internacionais da Diretoria 
Sistêmica de Relações Internacionais 
do IFMT, fevereiro/2016.

Os principais desafios para a área in-
ternacional do IFMT, contornando as 
dificuldades e barreiras oriundas do 
estado de pandemia, são com relação 
à transição de gestão, que ocorrerá no 
primeiro quadrimestre de 2021 e ao 
montante orçamentário disponibili-
zado para a área. Como ações futuras, 
a DSRI planeja fortalecer as ações de 
ensino-aprendizagem de inglês e espa-
nhol no formato on-line.

Clique para acessar o Regimento Geral do IFMT

Clique para acessar a Resolução 6/2014
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Os impactos dessas ações podem ser 
percebidos por meio das experiências 
e conhecimentos acadêmicos e cultu-
rais trazidos e compartilhados pelos 
intercambistas in e out, do fomento da 
segunda língua e das oportunidades de 
ensino, pesquisa e extensão disponibi-
lizadas pelas parcerias internacionais. 
A tabela a seguir traz os objetivos deter-
minados pela DSRI para o ano de 2020:

Clique para acessar o Manual de Convênios e 
Acordos de Cooperação Internacionais da Diretoria 

Sistêmica de Relações Internacionais do IFMT
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Clique para acessar a estrutura de 
governança das atividades operacionais

Clique para acessar a Portaria de Constituição do EGP

Clique para acessar os processos modelados
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O IFMT constituiu o Escritório de Ge-
renciamento de Processos (EGP) com 
o objetivo de coordenar o mapeamen-
to, a modelagem e a padronização dos 
processos da instituição, a fim de oti-
mizar suas ações. Para o gerenciamen-
to de processos, as ferramentas para 
Governança Corporativa de Atividades 
Operacionais do IFMT são aquelas cujo 
objetivo é explicitar que atividades de-
vam ser gerenciadas e alinhadas aos 
objetivos estratégicos estabelecidos, 
bem como indicar o modo pelo qual são 
gerenciadas.

São atribuições do EGP:
• Definir e manter metodologias, dire-
trizes, técnicas e ferramentas de apoio 
para as iniciativas de gestão por pro-
cessos (padronização, regras e medi-
das de desempenho).
• Conduzir atividades de modelagem 
de processo.
• Avaliar periodicamente e gerir o por-
tfólio de processos considerados priori-
tários para a instituição e a sua gover-
nança.
• Utilizar ferramentas de gestão para 

aperfeiçoar o gerenciamento por pro-
cessos.
• Apoiar as unidades do IFMT no acom-
panhamento e avaliação dos seus pro-
cessos de trabalho.
• Compartilhar e disseminar conheci-
mentos referentes à gestão por proces-
sos.
• Orientar as unidades, quando solici-
tado, quanto à utilização de manuais, 
normas e procedimentos dos proces-
sos de trabalho.
• Manter os registros da documentação 
de processos de trabalho disponíveis e 
atualizados.
• Sugerir e incentivar adoção de boas 
práticas e inovações organizacionais 
visando ao contínuo aprimoramento 
dos serviços.
• Sugerir a automação de processos, 
quando aplicável.
• Apoiar o Comitê de Governança, Ris-
cos e Controles quanto à priorização 
dos macroprocessos para o gerencia-
mento de riscos.
• Identificar os macroprocessos fina-
lísticos e de apoio do IFMT que cor-
respondem às grandes funções da or-
ganização e para as quais devem estar 
voltadas suas unidades internas e des-
centralizadas.

O Escritório de Gerenciamento de Pro-
cessos (EGP) da Pró-Reitoria de Desen-
volvimento Institucional (Prodin) foi 
criado no final de 2018 e, como era uma 
atividade nova, foi necessário buscar 
orientações junto a outros órgãos com 
expertise na área e realizar capacita-
ções para que o trabalho pudesse se 
desenvolver. Neste ano, não houve pla-
nejamento das atividades que seriam 
desenvolvidas, apenas a busca de orien-
tações e treinamentos para a equipe. 
Ao longo de sua criação, o EGP mapeou 
21 processos do IFMT, sendo eles:
• Adquirir material de consumo, bem 
permanente ou contratar serviço por 
meio de adesão.
• Adquirir material de consumo, bem 
permanente ou contratar serviço por 
meio de ata de registro de preço.
• Adquirir material de consumo, bem 
permanente ou contratar serviço por 
meio de dispensa.
• Adquirir material de consumo, bem 
permanente ou contratar serviço por 
meio de inexigibilidade.
• Adquirir material de consumo, bem 
permanente ou contratar serviço por 
meio de licitação.

• Realizar aquisições ou contratações 
por meio de compras compartilhadas 
no Sistema de Registro de Preço.
• Solicitar Suprimentos de Fundos.
• Receber material ou bem permanente.
• Apurar irregularidades com a contra-
tada.
• Manual de Procedimento de Supri-
mento de Fundo.
• Incorporar Livros ao acervo.
• Analisar aditivo de prazos em obras.
• Analisar aditivo de valor em obras.
• Fiscalizar a execução de obras.
• Realizar medições em obras.
• Receber obras (provisório e definitivo).
• Contratar soluções de tecnologias de 
informação e comunicação.
• Solicitar alteração de plano de traba-
lho de projeto apoiado pela fundação de 
apoio.
• Submeter projeto para apoio da funda-
ção de apoio.
• Solicitar aditivo contratual a projeto 
apoiado pela fundação de apoio.

GESTÃO DE PROCESSOS OPERACIONAIS
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A gestão da execução orçamentária e 
financeira do IFMT é realizada pela Di-
retoria de Planejamento e Orçamento 
(DPLAN), estruturada na Pró-Reitoria 
de Administração (Proad), na Reito-
ria.  A DPLAN realizou, em 2020, ações 
para alcançar o Objetivo Estratégico 01 
do PDI (2019-2023). Uma das ações foi 
a constante capacitação dos diretores-
-gerais de todas as unidades, informan-
do-os sobre o cenário orçamentário 
do IFMT durante o exercício de 2020, 
diante do novo panorama que se esta-
beleceu no exercício, que foi de condi-
cionamento de 40% do orçamento à au-
torização do Congresso Nacional. Essa 
atividade permitiu que cada campus 
tivesse embasamento para planejar a 
execução orçamentária, de acordo com 
as alterações de disponibilidade orça-
mentária, e compartilhar as mudanças 
com a comunidade interna local. 
Já com o objetivo de repassar as infor-
mações relacionadas ao orçamento, 
atuando com transparência, foi publi-
cado, no site institucional da Proad, o 
orçamento do IFMT por campus.

Sobre o perfil do gasto do IFMT, relata-
-se que, no exercício de 2020, houve a 
liberação de 100% de cota limite para 
empenho, ou seja, todo o orçamen-
to discricionário do IFMT foi libera-
do. Em 2020, foram executados R$ 
490.552.075,76, o que correspon-
de a um volume maior que os 
exercícios anteriores.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tesouro Gerencial, 2021.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Clique para informações sobre 
o orçamento IFMT 2020
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tesouro Gerencial, 2021.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tesouro Gerencial, 2021.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Tesouro Gerencial, 2021.
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Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira, 2021.

ação 15R4 (Apoio à expansão, rees-
truturação e modernização das insti-
tuições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica), 
destinado por emenda de bancada e 
descentralizado através de TEDs para 
diversas obras, construção do anfite-
atro, auditório, salas de aula, de qua-

dras, alojamento para alunos, área de 
convivência, prédio de mecanização, 
laboratório de sementes, reforma e 
adaptação do hangar e aquisição de 
sala modular.

R$ 1.690.092,42 de custeio e investi-
mento na ação 21C0 (Enfrentamento 

da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente 
do CORONAVÍRUS), descentralizado 
pela SETEC para aquisição de equipa-
mentos, laboratórios e materiais para 
o enfrentamento Covid-19.

R$ 993.249,70 de custeio na ação 00PI 
(Apoio a Alimentação Escolar na Edu-
cação Básica-PNAE), descentralizado 
pelo FNDE para oferta de alimentação 
escolar aos estudantes matriculados 
em todas as etapas e modalidades 
da educação básica; foram entregues 
kits para os alunos.

R$ 750.892,71 de custeio na ação 214V 
(Apoio à Alfabetização, à Educação de 
Jovens e Adultos e a Programas de 
Elevação de Escolaridade, com Quali-
ficação Profissional e Participação Ci-
dadã), descentralizado pelo FNDE para 
a formação continuada de 100 profis-
sionais da rede pública estadual e da 
rede pública de alguns municípios do 
estado de Mato Grosso para atuação 
de Educação de Jovens e Adultos.

R$ 566.387,16 de custeio na ação 20RJ 
(Apoio à Capacitação e Formação Ini-
cial e Continuada para a Educação 
Básica), descentralizado pela Capes, 
através de plano de trabalho anual, 
por meio de TED. Esse recurso viabi-
liza a execução dos cursos de tecno-
logia, licenciaturas e especializações RE
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Destaca-se, ainda, que, em 2020, foi 
empenhado em investimento um 
valor maior que em 2018 e 2019. Isso 
se deve principalmente à emenda de 
bancada liberada em TEDs. Entre os 
recursos extras recebidos em 2020, 
destacam-se os seguintes:

R$ 8.864.293,00 de investimento na 
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do IFMT ofertados através da Uni-
versidade Aberta do Brasil - UAB. 
O financiamento é destinado para 
pagamentos de diárias e passagens 
para realização de fóruns presen-
ciais, aquisição de combustível, 
materiais de consumo e serviços 
de terceiros.

R$ 502.818,27 de investimento na 
ação 15R4 (Apoio à expansão, re-
estruturação e modernização das 
instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica), descentralizado pela 
SETEC para implantação de Siste-
ma Fotovoltaico Conectado a Rede 
(SFCR) com Potência Instalada de 
4 usinas fotovoltaicas de 30 kWp, 
totalizando 120 kWp, no Campus 
Avançado Lucas do Rio Verde, e 
referente à correção com base na 
variação de 4,34237% do índice 
INCC-M/FGV dos contratos 25/2019 
(Campus Alta Floresta e São Vicen-
te) e 08/2020 (Campus Rondonópo-
lis, Campus Avançado Guarantã e 
Tangará da Serra).

R$ 374.314,85 de investimento na 
ação 219U (Apoio ao Funcionamen-
to da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológi-
ca) e na ação 15R4 (Apoio à expan-
são, reestruturação e modernização 
das instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica), oriundo da SETEC, 
com intuito de apoiar a criação 
dos laboratórios IF Maker na Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (Rede Fe-
deral).

R$ 93.182,00 de custeio na ação 
210T (Promoção da Educação do 
Campo), descentralizado pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, com a fi-
nalidade de atender o projeto Forta-
lecendo a Agricultura Familiar de 
Diamantino - MT e região.

R$ 20.435,90 de custeio na ação 
0487 (Concessão de Bolsas de Estu-
do no Ensino Superior para o Proap), 
oriundo da Capes, com a finalidade 
de custear atividades de pós-gra-
duação. Com esses recursos, foram 
realizados pagamentos de diárias e 
passagens aos docentes vinculados 
aos programas de mestrado e dou-
torado da instituição e aquisição de 
material para os laboratórios.

Fonte: Diretoria de Planejamento e Orçamento, 2021.
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Em 2020, os principais desafios no 
primeiro quadrimestre foram sobre 
a aprovação pelo congresso do valor 
condicionado na LOA. Durante o exer-
cício, o valor foi aprovado e liberado 
o montante do orçamento no mês de 
junho, o que garantiu a continuidade 
e a qualidade da prestação dos servi-
ços. Outro desafio que surgiu no de-
correr do ano foi a inclusão de Plano 
Orçamentário (PO) específico para o 
orçamento executado pelas unidades 
que fossem destinados diretamente 
ao combate à pandemia do corona-
vírus, tendo que realizar constantes 
bloqueios nos recursos para solicita-
ção à Subsecretaria de Planejamento 
e Orçamento (SPO) da alteração de PO.

Para além do seu orçamento desta-
cado na LOA, o IFMT recebe aportes 
de orçamento de investimentos pro-
cedentes da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (Setec), por 
meio da assinatura de Termos de Exe-
cução Descentralizada (TEDs). Esses 

TEDs são fundamentais para ameni-
zar as necessidades de reestrutura-
ção e modernização das instalações 
físicas (obras, reformas e equipamen-
tos – principais desafios para o IFMT 
na atualidade), embora não se tenha 
também um valor assertivo do que 
será disponibilizado pela Setec du-
rante o exercício. 

A restrição orçamentária tornou-se 
um grande desafio da gestão adminis-
trativa do IFMT, principalmente com 
decréscimo do planejamento das des-
pesas com investimentos. Tal cená-
rio exigiu adequações das programa-
ções e enseja constantes ajustes para 
o aprimoramento dos procedimentos 
de gestão orçamentária e financeira, 
no sentido de elevar a produtividade 
e a efetividade dos recursos emprega-
dos sem comprometer, no entanto, a 
qualidade dos serviços educacionais 
prestados à sociedade de Mato Grosso.
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A estrutura multicampi do IFMT, com 
19 unidades (sendo que 14 dessas têm 
autonomia administrativa, financeira 
e orçamentária), viabilizou a implan-
tação da estratégia de contratação 
compartilhada, em que a equipe da 
reitoria, em conjunto com as equipes 
dos campi, define o Plano Anual de 
Contratações (PAC), no qual é definida 
a responsabilidade de cada unidade 
pelos processos licitatórios do Insti-
tuto. Tal estratégia trouxe diversos 

benefícios, como a padronização nas 
aquisições, compras de maior vulto 
com ganho de escala, redução de cus-
tos administrativos e maior raciona-
lidade burocrática.  As contratações 
e aquisições são realizadas pelas mo-
dalidades concorrência, tomada de 
preço, carta convite e pregão eletrôni-
co; a grande maioria das contratações 
são realizadas por meio da modalida-
de pregão eletrônico para compras de 
bens comuns. Há ainda as contrata-

ções diretas por dispensa de licitação, 
inexigibilidade, suprimento de fundo 
e a modalidade não se aplica. 

Sobre a conformidade legal de licita-
ções e contratos, as contratações no 
IFMT são assessoradas juridicamente 
pela Procuradoria Federal, o que res-
palda a conformidade das contrata-
ções com as normas e entendimento 
dos órgãos de controle.

Z Lei 10.520, de 17 de julho de 2002: 
Institui, no âmbito da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, 
nos termos do artigo 37, inciso XXI, 
da Constituição federal, modalida-
de de licitação denominada pregão, 
para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências.

Z Decreto 10.024, de 20 de setembro de 
2019: Regulamenta a licitação, na 
modalidade pregão, na forma ele-
trônica, para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de 
engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da 
administração pública federal.

Z Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: Re-
gulamenta o artigo 37, inciso XXI, 
da Constituição federal, institui 
normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá ou-
tras providências.

Clique para acessar a Lei 10.520 Clique para acessar o Decreto 10.024 Clique para acessar a Lei 8.666
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As tabelas ao lado detalham os valo-
res gastos nas contratações, organi-
zando as informações por finalidade 
e especificação dos tipos de serviços 
contratados para o funcionamento do 
IFMT.
Entre as modalidades de licitação, o 
pregão representou 76,55% das contra-
tações em relação às demais modali-
dades, sendo realizado preferencial-
mente na forma eletrônica, visando 
garantir a transparência na realiza-
ção dos gastos públicos.

Fonte: Diretoria de Administração, 2021. Fonte: Diretoria de Administração, 2021.

Fonte: Diretoria de Administração, 2021.
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Quanto às contratações mais relevan-
tes de custeio, destacam-se os servi-
ços de apoio administrativo através 
da terceirização de mão de obra, como 
limpeza, vigilância, motorista. Tais 
serviços são essenciais para o funcio-
namento administrativo, pois são car-
gos que não existem nos quadros da 
Administração ou estão em extinção.
As contratações em investimento para 
estruturação das unidades contem-
plam as aquisições de equipamentos 
e as obras, sendo todas de suma im-
portância para o alcance dos objetivos 
estratégicos definidos no PDI. A seguir, 
estão listados os investimentos:
Obras licitadas e iniciadas em 2020, 
por localidade:
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• Campo Novo do Parecis: auditório.
• Campus Cuiabá: reforma do anfiteatro.
• Lucas do Rio Verde: quadra polies-
portiva, quiosques.
• Alta Floresta: quadra poliesportiva, 
sala de digestibilidade animal, labo-
ratório de artes.
• Sorriso: quadra poliesportiva.

• Tangará da Serra: quadra poliesportiva.
• Primavera do Leste: quadra polies-
portiva, reforma do hangar.
• São Vicente: reforma do prédio de 
mecanização agrícola.
• Confresa: bloco de salas de aula, re-
forma do prédio de agroindústria.
• Cáceres: alojamento feminino.
• Guarantã do Norte: área de convi-
vência.
• Juína: laboratório de sementes.
• Rondonópolis: obra de acessibilidade 
e pânico.

Sobre as contratações diretas, realiza-
das entre a Administração Pública e o 
interessado sem o procedimento pré-
vio licitatório, existem os casos de dis-
pensa (art. 24 da Lei 8.666/93) e os de 
inexigibilidade (art. 25 da Lei 8.666/93). 
No IFMT, em 2020, a modalidade de 
dispensa foi a mais utilizada. 

Tais despesas enquadraram-se den-
tro dos limites estabelecidos pela Lei 
8.666/93 e pelo Decreto 9.412/2018.
Ainda nas contratações diretas, no 
percentual da execução por natureza 
de despesa, destacaram-se: outros ser-
viços de terceiros (51,46%), principal-
mente referente à energia elétrica, lo-
cação de imóveis, entre outras que são 
computadas na natureza 39, seguidas 
de locação de mão de obra (16,73%) e 
material de consumo (11,17%). As de-
mais, 0,05%, representam obrigações 

tributárias contributivas, premiações 
culturais, artísticas e científicas e au-
xílios financeiros aos estudantes. 
As principais justificativas para as 
contratações diretas realizadas se ba-
seiam no art. 24 da Lei 8.6666/93, em 
seus incisos II (serviços e compras de 
valor até 10% do limite previsto para 
a modalidade carta-convite), X (para 

Fonte: Diretoria de Administração, 2021.

Fonte: Diretoria de Administração, 2021.

a compra ou locação de imóvel desti-
nado ao atendimento das finalidades 
precípuas da administração) e XXII 
(na contratação de fornecimento ou 
suprimento de energia elétrica com 
concessionário, permissionário ou 
autorizado).
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módulos Patrimônio, Almoxarifado e 
Frotas do Sistema Unificado de Admi-
nistração Pública (SUAP) para o Sis-
tema Integrado de Administração de 
Serviços (Siads). Essa mudança ocor-
reu em obediência à Portaria 385/2018 
do Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão (MPDG), que 
estabelece a obrigatoriedade das au-
tarquias em aderir ao Siads. Como me-
dida para implantação, a Pró-Reitoria 
de Administração do IFMT emitiu o 
Ofício Circular 6/2020 - RTR-PROAD-
-RTR-IFMT e, desde então, tem atua-
lização mensal do status de migração 
dos módulos. O módulo de almoxari-
fado já foi migrado e está em uso. O 
módulo de patrimônio tem previsão 
de finalização da migração para 2021. 
Sobre a conformidade legal da gestão 
patrimonial do IFMT, destacam-se as 
seguintes: 
• Decreto 9.373, de 11 de maio 2018: 
Dispõe sobre a alienação, a cessão, a 
transferência, a destinação e a dis-
posição final ambientalmente ade-
quadas de bens móveis no âmbito da 
administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

• Portaria 448, de 13 de setembro de 
2002: Divulga o detalhamento das na-
turezas de despesas 339030, 339036, 
339039 e 449052.

• Instrução Normativa 205, de 08 de 
abril de 1988: Com o objetivo de racio-
nalizar, com minimização de custos, 
o uso de material no âmbito do SISG 
através de técnicas modernas que 
atualizam e enriquecem essa gestão Clique para acessar o Decreto 9.373 Clique para acessar a Portaria nº 448
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A gestão patrimonial do IFMT geren-
cia o controle físico e contábil da Rei-
toria e dos 19 campi e engloba ativi-
dades relacionadas às aquisições de 
bens móveis e imóveis. Nesse senti-
do, o pleno desenvolvimento da ins-
tituição passa pelo gerenciamento 
patrimonial, de forma a atender aos 
anseios da população e propiciar o al-
cance da missão e da visão do IFMT.  
A utilização dos recursos pode ser 
acompanhada pela população, o que 
garante transparência quanto à ex-
pansão do Instituto.
Diferente de outros anos, em 2020, o 
IFMT teve novos desafios diante da 
pandemia de Covid-19. O órgão foi 
obrigado a se adaptar para continuar o 
fornecimento de serviços sem prejudi-
car a saúde do seu público. Em março, 
foi iniciado o home office, a fim de evi-
tar aglomerações, com reestruturação 
quanto ao serviço interno dos campi, 
e foram estudados os modos de se for-
necer estrutura para que os trabalhos 
pudessem ser realizados nessa moda-
lidade. Assim, foram disponibilizados 
aos servidores os equipamentos ne-
cessários para o trabalho remoto.
Durante o ano, foram feitas as ações 
de migração para o sistema Siads dos 

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
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com as desejáveis condições de ope-
racionalidade, no emprego do mate-
rial nas diversas atividades.

• MacroFunção Siafi 020330: depre-
ciação, amortização e exaustão na ad-
ministração direta, união, autarquia e 
fundações.

• Portaria 385, de 28 de novembro de 
2018: Institui SIADS, no âmbito da Ad-
ministração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional e empresas 
públicas dependentes do Poder Exe-
cutivo Federal.

Quanto aos principais investimentos 
de capital na estruturação do IFMT, 
cada unidade possui características 
únicas. As prioridades podem ser 
desde a estruturação de cursos até o 
desenvolvimento de campi agrícolas 
voltados a cursos com aula prática, 
entre outros. Isso tem impacto direto 
em como cada um irá priorizar seu 
desenvolvimento.

Clique para acessar a Instrução Normativa 205

Link para acesso à MacroFunção Siafi 020330

Link para acesso à Portaria nº 385

Os valores da séria histórica referem-
-se aos R$ 24.993.016,95 que foram 
executados em 2020. Pode-se veri-
ficar, de forma mais detalhada, em 
quais áreas foi aplicado o recurso. 
Entre várias contas contábeis, pode-
-se verificar investimento em equi-
pamentos de informática, utensílios, 
equipamentos e materiais para uso na 
área de comunicação. 

Fonte: Coordenação de Patrimônio da Reitoria, 2021.

Fonte: Coordenação de Patrimônio da Reitoria, 2021.
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administração pública, disponibiliza-
dos pelos próprios órgãos de governo 
ou oferecidos por particulares de for-
ma não onerosa. O Reuse.gov é uma 
ferramenta que desburocratiza e ga-
rante a transparência aos processos 
de incorporação e transferência de 
patrimônio da União, otimizando a 
gestão do recurso público com consu-
mo consciente e sustentável. Quanto à 
desmobilização de ativos, o IFMT ain-
da não realiza.

O IFMT utiliza a locação de bens mó-
veis para estruturar o processo de 
expansão da instituição, visto que o 
crescimento do número de cursos e 
alunos atendidos demandou adequa-
ções estruturais. Em determinadas 
ocasiões, as unidades do IFMT opta-
ram pela locação de equipamentos, 
por estes não serem de uso frequen-
te (demandados apenas em alguns 
eventos e formaturas, por exemplo). 
O investimento numa estrutura com-
pleta de auditório é de alto custo, as-
sim como sua manutenção, e acaba 
sendo recorrente a locação de bens 
móveis com a finalidade de atender 
estes eventos passageiros. Em algu-
mas situações, loca-se apenas o bem 
faltante, como equipamentos de som, 
audiovisual e climatizadores para 

formaturas. Comparando-se o valor 
de locação e o de aquisição de certos 
bens, a locação apresenta-se como 
mais viável.

Sobre a locação de bens imóveis, o 
IFMT possui a sede da Reitoria como 
imóvel alugado — o prédio central e 

sua extensão, nomeado com “Prédio 
Anexo I”. Os demais campi não pos-
suem imóvel alugado. No caso do 
Campus Avançado Sinop, a prefeitura 
arca com os custos de aluguel do imó-
vel como um acordo.

Fonte: Coordenação de Patrimônio da Reitoria, 2021.
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A respeito do desfazimento de bens, o 
órgão iniciou o leilão em 2019 e con-
cluiu em 2020. Como fora a primeira 
vez que foi feito o leilão, muitas cir-
cunstâncias novas foram vivenciadas 
de forma a surpreender o andamento 
normal, como regularização de docu-
mentos de sucatas, acompanhamento 
da retirada de bens em plena pande-
mia, entre outras situações. Houve o 
prosseguimento do desfazimento es-
tabelecido via leilão com previsão de 
arrecadação de R$135.600,00 em 42 
lotes avaliados. O órgão conseguiu ar-
recadação líquida de R$310.050,00 na 
venda de 40 lotes. Este procedimento 
atende à conformidade legal para alie-
nação dos bens inservíveis, de forma 
que todo recurso proveniente dessa 
modalidade seja aproveitado - isto é, os 
recursos públicos voltam ao órgão e são 
incorporados em seu orçamento. No 
Balanço Orçamentário, a Alienação de 
Bens Móveis arrecadou R$977.550,00.

Bens ociosos são redistribuídos para 
as unidades do IFMT que apresentam 
demanda, e os não aproveitados em 
transferência interna são disponibi-
lizados para outros órgãos, usando o 
sistema Reuse.gov, solução desenvol-
vida pelo Ministério da Economia que 
oferta bens móveis e serviços para a 
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Fonte: Coordenação de Patrimônio da Reitoria, 2021.

Entre os principais desafios e ações 
futuras, está a implantação do Siads 
(Sistema Integrado de Administração 
de Serviços) estabelecido pela Portaria 
385, de 28 de novembro de 2018, e pror-
rogado pela Portaria 232, de 2 de junho 
de 2020, para migração até o dia 1º de 
dezembro de 2021. Houve a migração 
do módulo de almoxarifado em de-
zembro de 2020. Após a conclusão da 
migração do módulo de almoxarifa-
do, foram observadas as dificuldades 
encontradas para a conclusão, e isso 
serviu de experiência para posterior 

Fonte: Coordenação de Patrimônio da Reitoria, 2021.
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migração do módulo de patrimônio. A 
conversão de dados que possui cada 
módulo precisa de tratamento estabe-
lecido para o novo sistema. Não é uma 
tarefa fácil. Em 2020, foi iniciada a mi-
gração com criação de Uorgs para mi-
gração de dados, durante o período de 
pandemia da Covid-19. De acordo com 
o cronograma estabelecido via Ofício 
Circular 6/2020 - RTR-PROAD-RTR-I-
FMT, o IFMT conseguiu cumprir com 
o planejamento estabelecido, e todos 
os campi estão sendo assistidos para 
seguirem o cronograma.
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gia da Informação e Comunicação - TIC 
pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação - SISP do 
Poder Executivo Federal.

Sobre o modelo de governança de tec-
nologia da informação e comunicação, 
disposto na Portaria 778, de 4 de abril de 
2019, o IFMT ainda não o possui. Para 
começar a trabalhar esse componen-
te, o primeiro passo será estabelecer o 
Comitê de Governança de TIC (CGTIC) e 
extinguir o Comitê de Tecnologia da In-
formação atual. Quanto a isso, foi soli-
citada análise jurídica da Procuradoria.

Quanto ao montante de recursos apli-
cados em tecnologia da informação, a 
tabela a seguir apresenta os dados que 
correspondem ao gasto total com TIC 
por unidade nos anos de 2018, 2019 e 
2020. 

Fonte: Sistema de Administração Financeira, 2021.

Clique para acessar o Decreto 
10.332, de 28 de abril de 2020

Clique para acessar a Instrução Normativa 
01, de 27 de maio de 2020

Clique para acessar a Instrução 
Normativa 01, de 4 de abril de 2019

Clique para acessar os documentos do 
Comitê de Tecnologia da Informação - CTI

Clique para acessar a Portaria 
778, de 4 de abril de 2019
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No IFMT, a gestão da tecnologia da in-
formação ocorre pela Diretoria Sistêmi-
ca de Tecnologia da Informação (DSTI), 
a qual atua observando a conformidade 
legal do Decreto 10.332, de 28 de abril de 
2020, que institui a Estratégia de Gover-
no Digital para o período de 2020 a 2022, 
no âmbito dos órgãos e das entidades 
da administração pública federal dire-
ta, autárquica e fundacional. 

Destaca-se também, entre as legisla-
ções aprovadas em 2020, a Instrução 
Normativa 01, de 27 de maio de 2020, 
que dispõe sobre a Estrutura de Gestão 
da Segurança da Informação nos ór-
gãos e nas entidades da administração 
pública federal.

E, ainda, a Instrução Normativa 0, de 4 de 
abril de 2019, que dispõe sobre o processo 
de contratação de soluções de Tecnolo-

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
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foco em governança 
e capacitação.

Os principais desa-
fios da área de ges-
tão da tecnologia de 
informação estão 
relacionados à es-
truturação da ins-
tituição com recur-
sos tecnológicos de 
cabeamento estru-
turado em todas as 
unidades que ainda 
não foram contem-
pladas com tal me-
lhoria, à implanta-

ção do sistema acadêmico SUAP EDU 
em parceria com o Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte, à implantação de 
tecnologia avançada para promover se-
gurança nos dados armazenados no da-
tacenter e, por fim, padronizar as con-
tratações e aquisições cujo objeto esteja 
relacionado à área de TIC. As ações fu-
turas estão diretamente ligadas a miti-
gar a ausência de mão de obra técnica, 
desenvolver relação mais participativa 
entre os servidores dos campi e reitoria, 
criar o painel de transparência dos ser-
viços realizados da Diretoria Sistêmica 
de Tecnologia da Informação e sistema-
tizar os processos de aquisição de solu-
ção de tecnologia de informação.
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Considerando os objetivos estratégicos 
e as metas para o plano de ação da DSTI 
em 2020, a tabela ao lado apresenta os 
principais resultados alcançados entre 
os previstos (15 objetivos) e os novos in-
seridos no decorrer do ano (18 objetivos).

Os objetivos estratégicos estavam ali-
nhados ao PDI institucional, visando 
atacar as pendências do IFMT rela-
cionadas à governança, infraestrutu-
ra básica nos campi, construção de 
um datacenter robusto no IFMT para 
suportar as cargas elevadas de pro-
cessamento existente, implantação de 
sistemas para otimizar os trabalhos do 
órgão e promoção de integração en-
tre as equipes de TIC da unidade com 
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Com o objetivo de propiciar práticas de 
sustentabilidade e racionalização de 
gastos, todas as aquisições de equipa-
mentos de informática no IFMT obede-
cem à legislação nos requisitos de sus-
tentabilidade ambiental. Na contratação, 
observam-se as certificações de eficiên-
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
cia energética de padrão internacional, 
como exemplo a certificação 80 PLUS, e 
ainda a realização do descarte sustentá-
vel dos equipamentos pelos fabricantes. 
As aquisições desses equipamentos bus-
cam sempre garantia de cinco anos, para 
otimizar os custos administrativos, pres-

cindir renovações ou novas contratações 
ao longo da vida útil do bem e reduzir a 
carga de trabalho das equipes técnicas 
locais; as garantias possuem reparação 
e reposição de peças in loco, ou seja, a 
fabricante é responsável por atender a 
garantia dentro do IFMT. Nas obras de 

engenharia, o Instituto exige o Licencia-
mento Ambiental, expedido pelo órgão 
competente, quando da realização de ati-
vidades que utilizem recursos naturais, 
que sejam poluidoras ou que possam 
causar degradação do meio ambiente.

78



Em linhas gerais, o custo finalístico 
da instituição, no exercício de 2020, 
correspondeu a 83,77% de seus custos 
totais. Entre os custos finalísticos, os 

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

A apuração das informações de custos 
no IFMT é incipiente. Em agosto de 2020, 
foi designado um Grupo de Trabalho (GT) 
com objetivo de realizar atividades espe-
cíficas de Estudos Preliminares para Im-
plementação do Sistema de Custos. Até 
que o modelo de mensuração de custos 
da instituição seja implementado, o le-
vantamento dessas informações segue 

GESTÃO DE CUSTOS

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

a metodologia de cálculo constante no 
Manual de Informações de Custos do 
Governo Federal, que utiliza os registros 
da execução orçamentária da despesa li-
quidada e realiza ajustes orçamentários 
e patrimoniais para que a informação 
se aproxime de custos conforme o regi-
me de competência. Desta forma, o custo 
apurado por área em 2020 foi de:

mais expressivos se referem a paga-
mentos de pessoal ativo, como pode ser 
observado abaixo:
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Os custos de suporte corresponderam a 16,23%; entre os quais, os mais expressivos 
foram os de auxílios e gastos com apoio administrativo e serviços de limpeza e 
conservação, nos montantes discriminados abaixo.

Considerando a metodologia utilizada para o cálculo dos custos apresentados e a 
não disponibilidade de um sistema de apuração e mensuração de custos, os valo-
res apurados por programa de governo desconsideram o valor total da depreciação 
e do consumo de estoques anual.

Clique aqui para acessar os relatório 
de Custos Operacionais do IFMT

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

Na tabela a seguir, estão especificados os custos operacionais por programa de 
governo, estando estes alinhados com os três eixos: ensino, pesquisa e extensão. 
Os programas buscam atingir a missão da instituição, que é “Educar para a vida e 
para o trabalho”, conforme definida no PDI (2019-2023).
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A gestão das atividades relacionadas 
às informações orçamentárias, finan-
ceiras e contábeis, inclusive de custos, 
que dão suporte às informações de de-
sempenho da organização, são realiza-
das pelo Departamento de Contabili-
dade e Finanças (DCF) da Pró-Reitoria 
de Administração da Reitoria do IFMT. 
Ressalta-se que, na construção deste 
relatório, o DCF deu suporte em vários 
temas e seções, e as informações fi-
nanceiras e orçamentárias estão deta-
lhadas especificamente em cada área 
de gestão. Assim esta seção dá mais 
evidência às informações contábeis.

O IFMT é constituído por campi autô-
nomos e por campi avançados, vincu-
lados à Reitoria ou a um campus titular. 
Nos campi autônomos, a contabilidade é 
acompanhada pelo contador responsá-
vel da unidade, ficando a cargo da Reito-
ria a realização da conformidade contábil 
dos campi quando houver impedimentos 
e/ou afastamentos legais do contador 
da unidade, conforme Portaria do IFMT 
1.431/2019. A execução orçamentária e 
financeira dos Campi Avançados Sinop, 
Lucas do Rio Verde e Diamantino é reali-

zada pela Reitoria, do campus Avançado 
Guarantã do Norte é realizada pelo Cam-
pus Sorriso e do Campus Avançado Tan-
gará da Serra é realizado pelo Campus 
Campo Novo do Parecis.  Para acessar a 
estrutura da atividade de contabilidade 
no IFMT, acesse o link.

As execuções do orçamento e finan-
ceiro do governo federal no Siafi resul-
tam nas demonstrações contábeis. No 
IFMT, devido a sua estrutura de órgão, 
onde a Reitoria controla os Campi, a 
apresentação e elaboração das de-
monstrações contábeis é feita de for-
ma consolidada nos termos da Norma 
Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 
17. Portanto, as análises apresentadas 
nos próximos tópicos abordam as va-
riações das demonstrações contábeis 
consolidadas do IFMT em 2020.

O Chefe do Departamento de Contabili-
dade e Finanças - DCF da Pró-Reitoria 
de Administração - Proad da Reitoria 
é o conformista contábil do órgão no 
Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI e nos casos de au-
sências e impedimentos legais dos 
contadores nos campi, o Chefe do DCF 
realiza a conformidade contábil da 
Unidade Gestora Executora-UGE. 

Em 2020 o DCF passou a realizar reu-
niões mensais com os contadores do 
IFMT, inclusive com demais servido-

res do DCF e da PROAD quando rele-
vante, visando alinhar procedimentos, 
dirimir problemas, discutir soluções 
práticas e atualizações, dentre outros 
assuntos necessários. O DCF entende 
como importante e valoriza a comu-
nicação e a integração desses profis-
sionais para o bom desempenho das 
atividades.

Clique para acessar a relação dos 
responsáveis pela contabilidade no IFMT.
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A elaboração das notas explicativas das 
demonstrações contábeis consolidadas 
do IFMT passaram a ter subsídio nas 
notas explicativas dos contadores das 
respectivas Unidades Gestoras Execu-
toras e organizadas e controladas por 
meio de processo eletrônico no SUAP, 
visando a transparência e o acesso aos 
gestores e administradores, bem como 

demais interessados. Este novo  proce-
dimento tem contribuído para a eviden-
ciação pormenorizada dos atos e fatos 
contábeis da instituição. No tocante à 
conformidade legal, as demonstrações 
contábeis do IFMT são elaboradas com 
a estrita observância aos dispositivos 
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que 
dispõe sobre normas gerais do Direito 

Financeiro, das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
da Portaria Conjunta STN/SPU 3/2014, 
do Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP) e Macrofun-
ções Siafi.

Sobre a conformidade legal, as demons-
trações contábeis do IFMT são elabora-
das com a estrita observância aos dis-

positivos da Lei 4.320, de 17 de março 
de 1964, que dispõe sobre normas ge-
rais do Direito Financeiro, a Norma 
Brasileira de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público 16.6, aprovada pela 
Resolução CFC 1.133/2008, a Portaria 
Conjunta STN/SPU 3/2014, o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico (MCASP) e Macrofunções Siafi.

softwares destinados à manutenção da 
atividade pública ou exercidos com essa 
finalidade) são mensurados ou avalia-
dos com base no valor de aquisição ou 
de produção. Todavia, a depreciação, a 
amortização, a exaustão e a mensuração 
de ativos e passivos do IFMT têm sido 
realizadas em 50% dos campi, em razão 
de falta de mecanismos eletrônicos para 
controle e gerenciamento dos bens mó-
veis e imóveis. 

Os fatos contábeis decorrentes da exe-
cução do orçamento anual destinado 
ao IFMT, resultam na demonstração 
contábil Balanço Orçamentário. Esses 
dados evidenciam a integração entre o 
planejamento e a execução em relação à 

previsão e realização de receitas e auto-
rização e execução de despesas. Portan-
to, com base nos resultados apresenta-
dos no citado demonstrativo, oriundos 
de fatos contábeis relativos ao exercício 
2020, passam-se as seguintes análises.

Compõem o orçamento anual do IFMT 
as receitas arrecadadas (receitas pró-
prias) e as dotações orçamentárias au-
torizadas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que são descentralizadas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
Ambas, são utilizadas para fazer face às 
despesas públicas da instituição.

Em 2020 houve frustração da arreca-
dação das receitas próprias, pois o va-
lor das receitas arrecadadas foi menor 
em relação à previsão de arrecadação. 
A frustração ocorreu especialmente 
em razão da pandemia da Covid 19 que 
afetou a maioria das receitas corren-
tes. Dentre os efeitos negativos gerados 
pela pandemia, cita-se as paralisações 
nas atividades presenciais no âmbito 
do IFMT ocasionando a suspensão de 
contratos administrativos de forneci-
mento de bens e serviços. Ressalta-se 
que pela natureza jurídica do IFMT 
grande parte das receitas para custear 
suas despesas advém da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN.

Clique para acessar o balanço 
orçamentário do IFMT
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A mensuração das contas ativo e passi-
vo, das disponibilidades, dos direitos, dos 
títulos de créditos e das obrigações é feita 
pelo valor original, realizada a conversão, 
quando em moeda estrangeira, à taxa de 
câmbio vigente na data do Balanço Pa-
trimonial. Os estoques são mensurados 
ou avaliados com base no valor de aqui-
sição ou no valor de produção ou cons-
trução. Quando os elementos do ativo 
imobilizado tiverem vida útil econômica 
definida, ficam sujeitos à depreciação, 
amortização ou exaustão sistemática 
durante o exercício financeiro, sem pre-
juízo das exceções expressamente con-
signadas. Os direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos (nos casos dos 
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Fonte: Balanço Orçamentário IFMT, 2020.

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças, 2021.

A dotação orçamentária atualizada, 
que consiste na autorização para a re-
alização da despesa na LOA, bem como 
as despesas executadas, têm sido cres-
centes no IFMT nos exercícios de 2018, 
2019 e 2020. Em relação às despesas 
orçamentárias, nos últimos três anos 

Das receitas próprias, as arrecadações 
mais expressivas se referem às de Ex-
ploração do Patrimônio Imobiliário do 
Estado devido a contrato de arrenda-
mento e a Alienação de Bens Móveis e 

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças, 2021.

Com base nos dados da série histórica 
da execução das despesas, observa-se 
que em relação a 2018 houve  aumento 
das despesas com pessoal em 11,38% e  
intangíveis em 101,97%. No entanto, as 
outras despesas correntes diminuíram 
em 4,17%. No tocante ao total das des-
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Semoventes decorrente da realização 
do Leilão realizado pelo Edital 01/2020. 
Segue abaixo a série histórica da arreca-
dação das receitas próprias nos últimos 
três anos. 

o orçamento autorizado para fazer face 
à elas, aumentou em aproximadamen-
te 8,57%, bem como as despesas exe-
cutadas que também aumentaram em 
aproximadamente 9,72%. Variação ob-
servada no gráfico abaixo:

pesas em investimentos, 58,84% foram 
destinados a obras e instalações e 39% 
em equipamentos e material perma-
nente. O remanescente foi destinado a 
auxílio financeiro a pesquisadores, in-
denizações e restituições e outros.
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Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças, 2021.

conclui-se que tais despesas representam as mais 
expressivas do IFMT. 

Cabe elucidar que entre as despesas executadas 
houve aquelas executadas em função de acordos 
formalizados por meio de Termos de Execução 

Fonte: Tesouro Gerencial, 2021.

A execução das despesas com o orçamento guerra foi mais ex-
pressivo no pagamento de Bolsa de Estudo no País aos alunos 
concentrando cerca de 57,15% do total. Foram gastos destina-
dos a auxiliar os alunos da instituição com alimentação, mora-
dia, saúde e acesso a internet durante o período da pandemia.

Conforme abordado anteriormente, pela natureza jurídica da 
instituição, as receitas realizadas - receitas próprias do IFMT 
- não são suficientes para realizar as despesas autorizadas na 
Lei Orçamentária Anual - LOA, e quando confrontadas com o 
total das despesas executadas gera um déficit no resultado or-
çamentário, conforme demonstrado a seguir. RE
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Constata-se que a natureza de despesa 319011 
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci-
vil concentra o maior saldo em 2020. Portan-
to, considerando a soma de todas as naturezas 
de despesas relativas à folha de pagamento de 
pessoal ativo, inativo, pensionista e contratado, 

Descentralizada - TED.  Além disso, importa destacar que o 
valor de R$ 9.018.595,27 das despesas executadas no exercício 
de 2020 corresponde ao Orçamento de Guerra introduzido pela 
Emenda Constitucional 106, de 2020, com objetivo de separar 
os gastos do governo federal no combate à pandemia de coro-
navírus dos gastos do orçamento geral da União.
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Fonte: Balanço Orçamentário IFMT, 2020.

quando ocorre o fato gerador da despe-
sa, e Não Processados (RPNP), quando 
o fato gerador ainda não ocorreu. Desta 
forma, compreendem os RPP, em 2020, 
as despesas empenhadas e liquidadas 
(fato gerador ocorrido) os inscritos em 
dezembro de 2019, bem como os inscri-
tos em exercícios anteriores a 2019. A 
análise dos RPP é importante, pois visa 
evidenciar o comportamento da gestão 
em saldar os compromissos assumi-
dos.  Por outro lado, em 2020, englobam 
os RPNP as despesas somente empe-
nhadas em 2019 de exercícios anterio-
res (fato gerador não ocorrido).

A seguir, relata-se os montantes dos 
RPNP e RPP inscritos e executados no 
exercício 2020, comparados aos exercí-
cios 2018 e 2019, tendo por base o Ba-
lanço Orçamentário. Em se tratando 
dos Restos a Pagar Não Processados 
(RPNP), os dados da tabela a seguir de-
monstram a série histórica das inscri-
ções dos RPNP por categoria econômi-
ca, nos últimos três anos.

Constata-se que os RPNP inscritos nos 
exercícios anteriores a 2020, somados 
aos inscritos no exercício 2019, vem de-
crescendo desde 2018. Desta forma, em 
2020, os RPNP diminuíram em 24,38% 
em relação a 2017, e o maior impacto foi 
nas Despesas de Capital, nas despesas 
de Investimentos, que foi reduzido do or-

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021
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No exercício 2020 o confronto entre as 
receitas realizadas e as despesas exe-
cutadas evidenciam um déficit orça-
mentário no valor de R$ 488.562.963,25. 
Esse desequilíbrio é justificável em ra-
zão da natureza jurídica e finalidade da 
instituição. As receitas próprias não 
são suficientes para custear as despe-
sas. Portanto, o déficit orçamentário é 
subsidiado pelos recursos do Tesouro 
Nacional. Além disso, cabe destacar, 
que dentre as despesas executadas há 
aquelas relacionadas a Termos de Exe-
cução Descentralizadas (TED), que são 
acordos firmados com outras institui-
ções que descentralizam recursos para 
o IFMT executar.

Os Restos a Pagar (RP), correspondem 
às despesas empenhadas em exercícios 
anteriores cujos fatos geradores da des-
pesa podem ter ocorrido ou não (produ-
to entregue ou serviço prestado), sendo 
os saldos transferidos para o exercício 
seguinte até que sejam saldados. Os RP 
distinguem-se em Processados (RPP), 

çamento da instituição em 14,37%. Esse 
resultado espelha os esforços da gestão 
do IFMT para a diminuição dos RPNP. 
Inclusive o saldo dos RPNP em 2020 
também reduziu em 4,79% em relação a 
2018. No entanto, verifica-se um aumen-
to expressivo de 396,96% dos RPNP em 
relação a 2019.
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Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

Os montantes dos Restos a Pagar Pro-
cessados (RPP), em 2020, englobam os 
RPP inscritos em exercícios anteriores 
a 2019, no exercício de 2019 e os RPNP 
Liquidados no exercício de 2020. As-
sim, considerando os RPP inscritos no 
exercício de 2019 e nos exercícios an-
teriores, houve um aumento de 181,47% 

em 2020 em relação a 2018, como pode 
ser observado na tabela a seguir. Cabe 
enfatizar que o montante da despesa 
com Pessoal e Encargos Sociais em 
2020 referem-se à folha de pagamento 
do mês de dezembro/2019, que foi paga 
em janeiro/2020.

Observa-se que o saldo de RPP de Pessoal e Encargos Sociais aumentou 75,15%. As 
UGEs que apresentaram maiores saldos foram: Reitoria, Campus Sorriso e Campus 
São Vicente. A Reitoria com saldo de R$76.768,61, o Campus Sorriso com saldo de 
R$31.470,73 referente a contratos administrativos que aguardam decisão judicial 
para quitação. Os demais campi justifica-
ram a permanência dos saldos em razão 
da pandemia da Covid 19.

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

Clique para acessar os relatórios de execução 
orçamentária e financeira, bem como das 

demonstrações contábeis e notas explicativas
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Sobre a composição patrimonial do 
IFMT, o total dos ativos (bens e direi-
tos) e passivos (obrigações) do IFMT, no 
exercício de 2020, corresponde ao valor 
de R$ 436.835.346,68, conforme dados 
apontados no Balanço Patrimonial da 
instituição. Tal demonstrativo reflete a 
posição estática do patrimônio da enti-
dade. Em relação ao exercício de 2019, 
esse montante aumentou em 2,88%, 
como pode ser observado no gráfico a 
seguir.

Clique para acessar os relatórios de 
Balanço Patrimonial do IFMT

De modo a evidenciar essa variação, 
cabe apresentar análise das variações 
dos grupos e subgrupos do balanço 
patrimonial pela ótica patrimonial: o 
grupo do Ativo, dividido em Ativo Cir-
culante (bens e direito de curto prazo) e 
do Ativo Não Circulante (bens e direito 
de longo prazo), e o grupo do Passivo, 
dividido em Passivo Circulante (obri-
gações de curto prazo), Passivo Não 
Circulante (obrigações de longo prazo) 
e Patrimônio Líquido. Nos últimos três 
anos, a composição do ativo circulante 
variou conforme demonstrado na série 
histórica a seguir.

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

A série histórica evidencia acréscimos 
nos saldos das contas do Ativo Circu-
lante nos últimos três anos, com exce-
ção da conta Caixa e Equivalentes de 
Caixa que reduziu em 4,30% em rela-
ção a 2019. Por outro lado, comparando 
a 2018 as contas Caixa e Equivalentes 
de Caixa, Demais Créditos a Curto Pra-
zo e Estoque aumentaram em 1,60%,  
14.774,10% e 20,83% respectivamente. 
A conta Demais Créditos Curto Prazo 
engloba saldos de Adiantamento de 
Salários, Depósito Caução, Depósitos 
Judiciais e Termos de Execução Des-
centralizada - TED e outros. 

Em 2020 os TED descentralizados 
pelo IFMT resultaram no saldo de  

R$ 870.760,00 na conta 11.382.38.00 
“Adiantamento - Termo Execução Des-
centralizada”. Deste total, o montante 
de R$ 690.760,00 refere-se aos recur-
sos descentralizados pelo IFMT para 
a participação de servidores da ins-
tituição no mestrado profissional em 
Administração, conforme o programa 
de Pós-Graduação em Administração 
(PPGA) do Instituto de Ciências Huma-
nas e Sociais do Polo Universitário de 
Volta Redonda da Universidade Fede-
ral de Fluminense, e o montante de R$ 
180.000,00 refere-se aos recursos des-
tinados à Fundação Universidade Fe-
deral de Mato Grosso Rede Pantaneira 
- Link de Internet, para prover meios de 
manutenção preventiva e corretiva do 
link de internet para atendimento ao 
IFMT.
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Considerando o exercício de 2020, des-
taca-se que 91.11% do saldo total do ati-
vo, ou seja, do seu patrimônio bruto, 
concentra-se nas contas do Subgrupo 
Ativo Não Circulante, sendo que des-
tes, 99,65% referem-se a imobilizados. 
As contas do imobilizado registram os 
bens móveis e imóveis ( bens de uso es-
pecial) do IFMT e as respectivas depre-
ciações acumuladas.  

A série histórica da composição do 
Ativo Não Circulante retrata que em 
relação a 2018 o saldo do Intangível 
aumentou 66,88% enquanto o do imobi-
lizado diminuiu em 2,64%. No exercício 
de 2020, destacam-se as aquisições de 
software e licenças como o softwares 
de backup do data center do IFMT e 

licenças de softwares para atender a 
área acadêmica, bem como de segu-
rança digital. A respeito do decréscimo 
do imobilizado, um fator que contribuiu 
foi a realização do Leilão N. 01/2020 
dos bens móveis, envolvendo todos os 
campi.

O grupo do Passivo Exigível subdivi-
de-se em Passivo Circulante, que con-
templa as obrigações de curto prazo e 
o Passivo Não Circulante as obrigações 
de longo prazo. O patrimônio bruto sub-
traído do Passivo Exigível resulta no 
Patrimônio Líquido, ou seja, o Passivo 
Não Exigível. A variação dos saldos das 
contas do Passivo Exigível e Não Exi-
gível podem ser analisadas no gráfico 
a seguir.

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

Fonte: Departamento de Contabilidade e Finanças - 2021

O gráfico da série histórica dos passi-
vos de curto prazo do IFMT revela au-
mento das obrigações com pessoal em 
29,78% e um aumento expressivo em 
Demais Obrigações de Curto Prazo em 
733,94%. Por outro lado, as obrigações 
com Fornecedores e Contas a Pagar 
a Curto Prazo diminuíram em 35,55% 
nesse período. Compreende as obriga-
ções de pessoal de curto prazo os pre-
catórios registrados na contabilidade 
em 2020 no valor total de R$ 963.304,75, 
de natureza alimentar e não alimentar. 
Além disso, foi registrado na contabi-
lidade precatórios relativos a pessoal 
também nas obrigações de longo prazo, 
não computadas na lei orçamentária 
de 2020. Destaca-se que tais obrigações 
de longo prazo decresceram em  67,58% RE
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em relação a 2018 e 89,81% em relação 
a 2019.

Com relação às obrigações de longo 
prazo, registradas no subgrupo Passivo 
Circulante, em 2020, foi contabilizado o 
montante de R$ 72.670,65, referente a 
Precatórios de “Obrigações Trabalhis-
tas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar de Longo Prazo”. Em relação a 
2019, o montante registrado em decres-
ceu em 881,73%.

Sobre o patrimônio líquido, o resulta-
do patrimonial do exercício é apurado 
na demonstração das variações patri-
moniais - demonstração contábil em 
que são confrontadas as variações pa-
trimoniais aumentativas (VPA) - e as 
variações patrimoniais diminutivas 
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(VPD) dependentes ou independentes 
da execução orçamentária. 

Em 2020, o Resultado Patrimonial apu-
rado foi superavitário no valor de R$ 
21.474.173,59. Dentre as VPA, as de va-
lor mais expressivo em 2020 foram as 
Transferências Intragovernamentais 
com R$524.130.920,53 e Reavaliação de 
Ativos com R$23.704.593,94 e Ganhos 
com Desincorporação de Passivos com 
R$ 14.496.880,64. Embora tenha havi-
do aumentos das VPA constatou-se que 
ocorreu decréscimo nas VPD na ordem de 
4,83% em relação ao 4º trimestre de 2019.

O saldo financeiro da instituição em 
2020, obtido no Balanço Financeiro, 
evidencia o saldo de R$ 31.713.015,45 
de Caixa e Equivalentes de Caixa. Esse 
resultado sofreu um decréscimo de 
-4,30% em relação a 2019.

Pela ótica da Lei 4.320/1964, o Balanço 
Patrimonial é dividido em Ativo Finan-
ceiro (AF) e Passivo Financeiro (PF) 
(que independem de autorização legis-
lativa); Ativo Permanente (AP) e Passi-
vo Permanente (PP) (que dependem de 
autorização legislativa para a realiza-
ção dos créditos e valores realizáveis). 
Assim, o saldo patrimonial é obtido 
pela seguinte fórmula: Saldo Patrimo-
nial (SP) = (AF+AP) – (PF+PP). A dife-
rença entre o Resultado Patrimonial e 
o Saldo Patrimonial reside no fato do 

segundo englobar os restos a pagar, ou 
seja, é um conceito mais abrangente.

Quanto à avaliação de custos opera-
cionais, tem-se que o custo operacio-
nal, definido pela (NBC T 16.11), é o que 
ocorre durante o ciclo de produção dos 
bens e serviços e outros objetos de cus-
tos, como energia elétrica, salários, etc. 
A avaliação de custos operacionais 
ocorre conforme o disposto no Decre-
to-Lei 200/1967, que determina, no arti-
go 79, que a contabilidade deverá apu-
rar os custos dos serviços de forma a 
evidenciar os resultados da gestão e a 
necessidade de informação de custos 
explicitada pela Lei 4.320/64, e, em seu 
artigo 99, que os serviços públicos in-
dustriais, ainda que não organizados 
como empresa pública ou autárquica, 
manterão contabilidade especial para 
determinação dos custos, ingressos e 
resultados, sem prejuízo da escritura-
ção patrimonial e financeiro comum. 
Considera ainda a Portaria STN 716, de 
24 de outubro de 2011, no inciso II, que 
tem por objetivo o acompanhamento, a 
avaliação e a gestão dos custos dos pro-
gramas e das unidades da Administra-
ção Pública Federal e o apoio aos gesto-
res no processo decisório. 

Clique para acessar o Decreto Lei 200

Clique para acessar a Portaria STN 716.
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Para garantir o atendimento tem-
pestivo das determinações/reco-
mendações dos órgãos de controle 
(TCU e CGU), o IFMT recebia, em 
2019, as solicitações por meio do 
Sistema Monitor Web, criado pela 
CGU especificamente para o acom-
panhamento das recomendações 
feitas por órgãos de controle. Essa 
ferramenta proporciona um contro-
le ágil e transparente, com redução 
de custos operacionais. Após rece-
bimento das determinações/reco-
mendações, o Gabinete da Reitoria 
do IFMT solicita providências aos 
setores responsáveis, bem como 
realiza o acompanhamento e mo-
nitoramento do cumprimento das 
medidas a serem tomadas.

No exercício de 2020, o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Mato Grosso possui 26 

determinações e recomendações 
emitidas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) e Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) em andamen-
to. O acesso a essas informações 
ocorre de forma restrita, com login 
e senha, e somente por servidores 
responsáveis por analisar os autos 
processuais e por inserir informa-
ções no sistema. Dessa forma, trata-
-se de processos com informações 
sigilosas ou restritas, não sendo 
disponibilizados o detalhamento 
dessas informações neste relatório. 

Na área de gestão de pessoas, por 
meio de informações extraídas do 
SIAPE, são realizadas auditorias 
preventivas pelos órgãos de con-
trole externo e interno, de forma a 
corrigir eventuais inconsistências. 
A Diretoria Sistêmica de Gestão de 
Pessoas realiza o acompanhamen-

to das diligências e apontamentos 
dos órgãos de controle (TCU e CGU) 
por meio dos sistemas de trilha de 
auditoria da CGU e dos acórdãos do 
Tribunal de Contas da União, bem 
como da auditoria interna por meio 
das notas de auditoria e do Plano 
Permanente de Providências, bus-
cando sanar ou justificar supostas 
falhas constatadas, apurando-as 
conforme legislação pertinente. 
Destaca-se que, em 2020, não foram 
recebidos novos indícios pelo Siste-
ma da CGU. Abaixo estão relaciona-
das as recomendações/solicitações 
do TCU.
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Em 2020, esse acompanhamento 
passou a ser realizado pelo e-Aud, 
o sistema desenvolvido pela Secre-
taria Federal de Controle Interno da 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
para gestão da Atividade de Audi-
toria Interna Governamental. O sis-
tema integra, em uma única plata-
forma eletrônica, todo o processo 
de auditoria, desde o planejamento 
das ações de controle até o monito-
ramento das recomendações emiti-
das e o registro dos benefícios. 

O IFMT é atento e prioriza o forta-
lecimento dos controles internos 
administrativos das unidades or-
ganizacionais por meio do monito-
ramento dos relatórios de auditoria, 
com o intuito de aumentar o índice 
de resolução das pendências que 
representam riscos à boa gover-
nança corporativa. Um destaque 
desse trabalho foi a construção da 
Resolução 97 de 2017, a qual insti-
tucionalizou, na instituição, o mo-
nitoramento das implementações 
das recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna do IFMT.

Clique para acessar a Resolução 97 de 2017
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