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Para: docentes <docentes@vgd.ifmt.edu.br>, Jelder Pompeo de Cerqueira <jelder.cerqueira@vgd.ifmt.edu.br>

Prezados, bom  dia.
 
Faremos uma segunda rodada sobre Regulamento Didático na próxima terça-feira, 25/06, às 09:00. 
 
As diretrizes do processo educacional que norteiam as ações do IFMT, como o próprio Regulamento Didático, foi um
dos itens levantados na reunião de ontem. Segundo a PROEN, não houve mudança dessas diretrizes em relação à
Organização Didática vigente. Tais diretrizes estão descritas no Plano Pedagógico Institucional, presente no Capítulo
3 do PDI 2019-2023, em anexo. Recomendamos a leitura desse documento para a reunião do dia 25/06.
 
Encaminho também o Regulamento do Conselho de Classe do Campus Pontes e Lacerda, quando ainda tinha
caráter deliberativo. Também recomendamos a leitura desse documento.
 
A prof. Marilane da PROEN se prontificou em participar da reunião do dia 25/06 e poderá sanar eventuais dúvidas.
 
Att  
 
Em seg, 10 de jun de 2019 às 16:55, João Bosco Lima Beraldo <joao.beraldo@vgd.ifmt.edu.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 
 
--  
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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REGULAMENTO DIDÁTICO 

CONTRIBUIÇÕES  

Campus: Várzea Grande 

Contribuições 

Art.  Tema:  Proposta:  

Art. 30, item I Similaridade de 75% das matrizes 

curriculares 

A similaridade da matriz deve 

obedecer às particularidades regionais 

dos Campi. É necessário saber como 

esse assunto está sendo tratado no GT 

responsável pelo tema (similaridade de 

eixos temáticos, conteúdos ou comp. 

curriculares) 

Art. 35 Ingresso no IFMT Prever ingressos em cursos FIC. 

Art. 69, 

Parágrafo único 

Transferência externa Excluir o parágrafo único do Art. 69, 

em função do Art. 71. 

Art. 82, item II; 

Art 86 

Reingresso Excluir o item II do Art. 82 referente à 

necessidade de edital específico. 

Excluir o Art. 86 para diminuir a 

burocracia do processo de reingresso.  

Art. 94 Matrícula  É necessário incluir no texto os casos 

de matrícula somente das disciplinas 

de dependência para casos de alunos 

retidos no período. 

Art. 149 Definição do Colegiado de Curso O colegiado de curso deve ser 

deliberativo, conforme a OD vigente 

(art. 49). Sugere-se incluir no texto o 

caráter deliberativo desse colegiado. 

Art. 161 Conselho de Classe Incluir o termo “deliberar” na 

definição: “Os conselhos de Classe se 

reúnem para avaliar e deliberar sobre 

as ações...”. Consideramos ser 

importante que o texto do RD dê 

autonomia aos Campi para decidir ou 

não pela aprovação ou reprovação dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 179 Planos de Ensino Excluir o texto final: “antes do início 

do período de aplicação”, pois é 

importante que o docente tenha um 

contato prévio com suas turmas antes 

de planejar as aulas – em VGD a 

entrega do plano de ensino acontece 

depois de 20 dias do início das aulas e 

depois das reuniões de planejamento 

coletivo, para que o docente conheça 

as turmas e trace seu plano. Além 

disso, diante das incertezas de chegada 

de novos professores, a distribuição 

dos encargos, quase sempre, só é 

concluída na véspera, ou mesmo 

depois do início do período letivo.  

Art. 184 Projeto de Ensino Incluir visitas técnicas 

Art. 193 Da Frequência Alterar a responsabilidade do 

acompanhamento das faltas do 

supervisor pedagógico para o 

coordenador de curso, com apoio do(s) 

assistente(s) de aluno. 

Art. 278, 

parágrafo 

segundo 

Das Adaptações Comparar com o Art. 202 que trata de 

aproveitamento de estudo. Sugerimos 

adotar o mesmo percentual também 

para o aproveitamento – 75% para a 

equivalência de conteúdo e carga-

horária. 

Art. 304, 

parágrafos 1º ao 

5º 

Da Recuperação Excluir os parágrafos desse artigo, por 

entender que se tratam de burocratizar 

o processo de recuperação que já está 

inerente de ensino-aprendizagem.   

Art. 315 a 318 Da Progressão Parcial de Estudos e da 

Dependência nos Cursos Técnicos 

Integrados. 

Entendemos que o texto não 

inviabiliza o formato de retenção que 

já feito em VGD (em caso de 3 

reprovações, ou mais, o aluno fica 

retido no semestre, refaz apenas as 

disciplinas que reprovou e aproveita as 

que teve aprovação). É importante 

flexibilizar as formas de dependência, 

progressão e retenção de acordo com 

PPC/regimento próprio do Campus. 

Por exemplo, no Campus Várzea 

Grande, as dependências são ofertadas 

nas turmas correntes no contra turno. 

Essa proposta otimiza infraestrutura e 

carga horária de docentes. 

Art. 345 Da Avaliação Esse artigo tem que fazer alguma 

referência à cursos de graduação, ou 

deixar de ser um artigo e passar a ser o 

parágrafo único do art. 344. Não há 



obrigatoriedade de avaliação 

presencial para cursos de pós-

graduação, conforme Decreto nº 

9.057, de 25 de maio de 2017.  

 

Durante as discussões da minuta do Regulamento Didático no Campus Várzea 

Grande, sentiu-se a necessidade de mais tempo para debater os fundamentos pedagógicos 

que embasaram a elaboração de tal documento. Tais fundamentos foram os mesmos 

utilizados na Organização Didática de 2014 e estão descritos no Plano Pedagógico 

Institucional (PPI), presente no Capítulo 3 do PDI 2019/2023. Observou-se que alguns 

dos assuntos tratados na minuta do Regulamento Didático estão desconexos com o PPI. 

Dessa forma, encaminhamos nossas propostas de alterações no texto para cumprir 

o prazo solicitado pela PROEN, mas entendemos que seria necessário mais tempo de 

debate nos campi para uma discussão de maior qualidade e profundidade a respeito de 

documentos norteadores de questões didáticas. 

  

 

 

Prof. João Bosco Lima Beraldo  
Chefe de Departamento de Ensino 

Portaria nº 3.542 de 21/12/2016 
IFMT – Campus Várzea Grande 
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João Bosco Lima Beraldo <joao.beraldo@vgd.ifmt.edu.br>

CONVOCAÇÃO - Análise Regulamento Didático 17.06 

João Bosco Lima Beraldo <joao.beraldo@vgd.ifmt.edu.br> 10 de junho de 2019 16:55
Para: docentes <docentes@vgd.ifmt.edu.br>, Flaviele dos Santos Souza <flaviele.souza@vgd.ifmt.edu.br>, Jelder
Pompeo de Cerqueira <jelder.cerqueira@vgd.ifmt.edu.br>

Prezados, boa tarde.
 
Convoco-os para reunião no dia 17/06, próxima segunda-feira, às 15:30, para tratarmos sobre a revisão da
Organização Didática, agora denominada como Regulamento Didático. 
 
É muito importante que todos façam leitura crítica do documento enviado por mim no último dia 04/06.
 
Recomendamos aos professores que têm aula a partir das 15:50 às segundas, que deixem atividades aos alunos e
dessa forma, possam participar da reunião. 
 
Att. 
_______________________________
Prof. Me. João Bosco Lima Beraldo
Chefe do Dpto de Ensino - Portaria nº 3.542 de 21/12/16
IFMT - Campus Várzea Grande 
Tel.: 65 3691-8003
E-mail: joao.beraldo@vgd.ifmt.edu.br
www.ifmt.edu.br
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