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Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br>

ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA - DISCUSSÃO
1 mensagem

Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br> 6 de junho de 2019 14:44
Para: Monteiro bg <monteironadieli@gmail.com>, IFMT Campus Avançado Diamantino
<ifmtagricultura1b@hotmail.com>, sala_1a@outlook.com, Primeiro Ano Administração <adm.edu.ifmt@hotmail.com>,
Agricola IFMT <ifmttecagricultura@gmail.com>, agricultura.segundoanob@gmail.com, admsegundoano@gmail.com,
gabizulli202@gmail.com, ifmtdtno1anob campos <ifmtdtno1anob@gmail.com>, 1º Ano B IFMT
<ifmt1anobdtno@gmail.com>, informatica ifmt2017 <turma_rhifmt2017@hotmail.com>,
cienciasbiologicas2018@outlook.com, cien.biologicasifmt@gmail.com, biologia-dmt@googlegroups.com, turma a do
ensino medio da ifmt de diamantino <turma_a.ifmt.dmt@outlook.com>
Cc: Ubiranei de Freitas Marinho <ubiranei.marinho@dmt.ifmt.edu.br>, Marcelo Silva Barcellos
<marcelo.barcellos@dmt.ifmt.edu.br>, Leandro Dias Curvo <leandro.curvo@dmt.ifmt.edu.br>, Fernando João Bispo
Brandão <fernando.brandao@dmt.ifmt.edu.br>

Boa tarde!!!

Amanhã, 07/06/19, iremos iniciar, no campus, a discussão da Alteração da Organização Didática do IFMT e toda a
comunidade acadêmica deve participar.
Assim, encaminho, anexo, os arquivos que conhecimento de todos, onde poderão ser apontados os eventuais
pontos que entendem devam ser alterados.
A Metodologia à ser adotada será a de Leitura do documento e apontamento de destaques para posterior discussão.
Contamos com a presença de todos, principalmente os líderes de turmas.

Att
 

Jandilson Vitor da Silva
Chefe do Departamento de Ensino

IFMT - Campus Avançado Diamantino
Portaria nº 605, de 16 de março de 2018

2 anexos

MINUTA DO REGULAMENTO DIDÁTICO DO IFMT.odt
194K

FORMULÁRIO PARA CONTRIBUIÇÕES - RD.odt
13K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5ee936ad6e&view=att&th=16b2e1b0799d2d66&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jwl0eosc0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5ee936ad6e&view=att&th=16b2e1b0799d2d66&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_jwl0eumy1&safe=1&zw
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Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br>

CONVOCAÇÃO - ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
3 mensagens

Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br> 12 de junho de 2019 10:31
Para: servidores <servidores@dmt.ifmt.edu.br>

Bom dia!!!

Conforme definido na Reunião Geral do último de 07/06/19, Convoco a todos para a discussão final e fechamento
das sugestões de alteração na Organização Didática do IFMT para posterior tabulação encaminhamento à Reitoria;
como segue:

Data: 13/06/19
Horário: 15h30
Local: Auditório do Campus.

Pauta: Leitura das sugestões de alteração para deliberação da assembléia.

Att
 

Jandilson Vitor da Silva
Chefe do Departamento de Ensino

IFMT - Campus Avançado Diamantino
Portaria nº 605, de 16 de março de 2018

Danielle do Carmo das Neves Campos <danielle.campos@dmt.ifmt.edu.br> 12 de junho de 2019 11:01
Para: Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br>

Ciente
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Danielle do Carmo das Neves Campos
Coordenadora Registro Acadêmico
Portaria Nº 15 de 21 de março de 2019
IFMT campus Avançado Diamantino

Leandro Dias Curvo <leandro.curvo@dmt.ifmt.edu.br> 12 de junho de 2019 11:35
Para: Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br>
Cc: servidores <servidores@dmt.ifmt.edu.br>

E ainda, ficou definitivo, coletivamente, que para diminuir o prejuízo acadêmico as aulas terão a duração de 25min.
Portanto, as aulas serão assim distribuídas:

1ª aula - 13h30min às 13h55min;
2ª aula - 13h55min às 14h20min;
3ª aula - 14h20min às 14h45min;
4ª aula - 14h45min às 15h10min.

E depois os discentes serão dispensados, e assim, sigamos com as discussões sobre a organização didática.

Att, 
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Em qua, 12 de jun de 2019 às 10:31, Jandilson Vitor da Silva <jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:jandilson.silva@dmt.ifmt.edu.br






REGULAMENTO DIDÁTICO

CONTRIBUIÇÕES 

Campus: Avançado Diamantino 

Contribuições Justificativa
Art. 46 Inserir  a  possibilidade  de  o

utilização do PSS também para o
EMI - Sugestão de Texto: 
§  Único: O  Processo  Seletivo
Seriado  (PSS)  poderá  ser
utilizado  para  o  ingresso  nos
cursos  do  Ensino  Médio
Integrado,  de  acordo  com  a
organização  de  cada  Campi  do
IFMT, considerando o número de
vagas  disponíveis  para  esse  fim
estabelecido  em  regulamento  do
campus.

A idéia é verificar a possibilidade
de  inserção  no  processo  seletivo
de  um  %  de  vagas  serem
destinadas  ao  PSS.  Os  alunos
interessados  fariam  a  inscrição
no curso (FC), contendo algumas
disciplinas  (inicialmente
matemática  e  português),  este
curso terá  uma carga  horária  e
avaliações  ao final  do curso.  Os
melhores  alunos  (dentro  do
quantitativo de vagas destinadas
pelo campus) serão aprovados.

Art. 57 – 
Inciso II

Sugestão de Texto : “Art. 57 - Aos
candidatos  selecionados,
obedecido o estabelecido no Art.
198, será  emitido,  pelo
Coordenador  do  respectivo
curso,  com  anuência  do
Colegiado,  um  Plano  Individual
de  Equivalência,  contendo
obrigatoriamente: 

Entendo  que  o  aproveitamento
de  estudos  deve  ser  objeto  de
requerimento  específico  do
interessado, conforme art. 198. 

Art. 61 Sugestão de Texto: “Art. 61  É de
competência  dos  Colegiados  de
Cursos,  após  consulta  aos
docentes  dos  componentes
envolvidos, analisar  e  emitir
pareceres  sobre aproveitamentos
de  estudos  e  equivalências
curriculares. 

ENTENDO QUE  O PARECER DEVE
SER DO PROFESSOR TITULAR DA
DISCIPLINA E ESTE PARECER DEVE
SER  SUBMETIDO/HOMOLOGADO
PELO  COLEGIADO  DE  CURSO,
CONFORME ARTIGO 203. 

Art. 95 Art. 95 Nos cursos subsequentes
e  de  graduação  adota-se  a
matrícula  por  componente
curricular,  exceto  no  primeiro
semestre,  que  será  efetivada,
obrigatoriamente,  em  todos  os
componentes  curriculares  do
ano/semestre.  Conforme
possibilidade de horário e agenda
do campus.

Esclarecimento: (Se  houve
aproveitamento  de  algum
componente? Poderá matricular-
se  em  componentes  de  outros
semestres)?

Art. 160 Conselhos de Classes são órgãos
colegiados,  de  natureza

Pedido  para
esclarecer/estabelecer  as  funções



consultiva  e  deliberativa,  em
assuntos didático-pedagógicos. 

do  conselho,  e  se  essas  são
equivalentes ao do colegiado?

Art. 170 Entende-se  por  dias  letivos,
independentemente do ano civil,
aqueles  dispostos  na  LDB  e
fixados  nos  calendários
acadêmicos  e  em  que  se
desenvolvem,  efetivamente,  as
atividades  didático-pedagógicas,
envolvendo  docentes  e
estudantes. 

Pede-se  Esclarecimento  sobre  a
interpretação do texto sobre que
tipo de atividades.

Art. 176 Cabe ao Coordenador de Curso,
e  na  falta  deste  ao  Chefe
imediato o controle das faltas e a
notificação  para  efeitos  de
reposição  de  aulas  não
ministradas. 

Dúvida: Coordenador de curso – 
controlar faltas? Não irá gerar 
Conflitos?

Art. 179 §  2º  Os  planos  de  ensino  que
acompanharem  de  plano
instrucional devem ser entregues
às  coordenações  de  curso  com
antecedência  para  que  os
recursos  didático-pedagógicos
propostos neles sejam produzidos
adequadamente.

Pedido de esclarecimento.

Art. 192 Compete  à  Secretaria  Geral  de
Documentação Escolar – SGDE,
ao  final  de  cada  período  letivo,
arquivar permanentemente a Ata
de  Resultados  Finais
devidamente assinadas. 

Pede-se  esclarecer  quem  irá
emitir a Ata. 

Art. 193 Compete  ao  coordenador
pedagógico  monitorar  a
frequência  dos  estudantes  e
adotar,  em  conjunto  com  a
equipe multiprofissional medidas
de  prevenção  ou  superação  de
faltas,  bem  como  prestar
informações aos estudantes e seus
responsáveis a respeito dos riscos
pelo excesso de faltas cometidas.

Dúvida: E nos campi onde não 
houver Coordenador Pedagógico,
de quem é a competência? Do 
NAP?

Art. 203 §  4º  O  componente  curricular
com  aproveitamento  não
apresentará nota, carga horária e
total  de  falta  ou  presença,
registrados no histórico escolar. 

Dúvida:  Entende-se  que
apresentar  nota  e  falta  no
histórico  evita  prejuízo  para  o
aluno.

Art. 225 Sugestão de Texto: Solicita-se  a  inclusão  do
Inciso  X  -  Atividades  culturais,



X  -   atividades  culturais,
esportivas

esportivas.

Art. 248 Sugestão de Texto:

A Curricularização  da  Extensão
é  o  processo  que  fortalece,  em
algum  momento  da  vida
acadêmica,  a  participação  de
estudantes de graduação,  ensino
médio  integrado, docentes  e
demais  servidores  do  IFMT em
atividades  curriculares
institucionais,  relacionadas  aos
componentes  curriculares
contemplados  nos  PPC’s  dos
cursos  e  envolvendo  a
comunidade externa. (

Faltou alunos do médio

Art. 295 A cada bimestre o docente deverá
realizar  no  mínimo  duas
avaliações  de  conhecimento  por
componente curricular.

Dúvida: Se aplica aos cursos de 
graduação?

Art. 296 Para  os  cursos  Técnicos
Integrados  ao  Ensino  Médio,  a
nota  de  cada  bimestre  será  a
média  aritmética  simples  de
todas  as  avaliações  do bimestre,
acrescidos de até 2 (dois) pontos
do conceito referente à avaliação
atitudinal. 

Dúvida: esclarecimento  –
mencionar 80% - amarrado com
a  média  ponderada;  outras
possibilidades de calculo

Art. 299 Sugestão de texto:

O docente  deverá programar as
avaliações  conforme  calendário
acadêmico,  conforme  o
estabelecido  no  Art.  288,
observando  que  os  estudantes
não podem ser submetidos a mais
de duas três avaliações diárias. 

Sugere-se  máximo  de  3
avaliações por dia

Art. 345 Dúvida:     Quais os critérios? Não estão definidos os critérios
Art. 346  suprimir

Art. 354 O  estudante  que  faltar  a
avaliação previamente agendada,
em 1ª chamada, poderá requerer
2ª  chamada,  na  coordenação  de
curso,  até três  dias  úteis  após o
término  da  data  de  validade  de
um  dos  documentos
apresentados.  (indicação  de



prazo) contradiz o art 313 e seus
paragrafos

Art. 346 suprimir REPETE O ARTIGO 343.
Art. 353 – 
§ II e  § 
III

“É  direito  do  estudante,  nos
termos do Art. 313,  solicitar ao
docente  a  revisão  da  avaliação
aplicada, da seguinte forma: 

CONTRADIZ O ARTIGO 313 E 
SEUS PARÁGRAFOS.

(Após preenchimento, anexar a Convocação de Reunião e Lista de Presença)


