
PLANEJAMENTO DA DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO- 2018 
  
 METAS 

PRIORITÁRIAS 
 

Missão 
 

Estimular à Pós-
Graduação e 
Inovação nas 
diversas áreas do 
conhecimento, em 
busca de soluções 
para os problemas 
relacionados com o 
desenvolvimento 
econômico, 
socioambiental da 
região, assim como 
qualificar recursos 
humanos com foco 
no desenvolvimento 
regional. 

01 
Promover política 

institucional de 
execução e 

fortalecimento dos 
cursos de Pós-
graduação lato 
sensu do IFMT  

 
 
 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Formular e monitorar indicadores e diagnósticos, relacionados à 
Pós-Graduação lato sensu do IFMT             
Realizar reuniões de alinhamento trimestrais com os 
coordenadores de Pós-Graduação lato sensu via Web 
conferência 

            

Realizar reuniões presenciais com todos coordenadores da 
Pós-graduação Lato Sensu, a fim de fortalecer a identidade 
institucional dos cursos oferecidos pelo IFMT 

            

Adquirir um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados 
Referentes à Pós-Graduação no IFMT             
Planejar, acompanhar e avaliar os resultados de ações dos 
cursos e programas de Pós-Graduação Lato sensu do IFMT             
Assessorar os campi no encaminhamento dos processos de 
criação, desenvolvimento e avaliação dos cursos e programas 
de Pós-Graduação Lato senso 

            

Emitir pareceres dos processos relativos à Pós-Graduação Lato 
sensu             
Promover um evento científico específico para divulgação das 
Pesquisas da Pós-Graduação Lato senso             

 

Visão 
 

Ser uma instituição 
pública de 
reconhecida 
excelência na oferta 
de pós-graduação. 

02 
Promover política 

institucional de 
execução e 

fortalecimento dos 
cursos de Pós-

graduação stricto 
sensu do IFMT 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Formular e monitorar indicadores e diagnósticos, relacionados à 
Pós-Graduação stricto sensu do IFMT             
Realizar reuniões de alinhamento trimestral com os 
coordenadores da Pós-graduação Stricto sensu             
Promover aula de inicio de semestre com todos os alunos das 
Pós-graduações Stricto sensu com “palestra magna”             
Planejar, acompanhar e avaliar os resultados de ações dos 
cursos e programas de Pós-Graduação Stricto sensu  do IFMT             
Assessorar os campi no encaminhamento dos processos de 
criação, desenvolvimento e avaliação dos cursos e programas 
de Pós-Graduação Stricto sensu 

            

Visitas aos campi com objetivo da consolidação e fortalecimento 
da politica institucional de Pós-graduação              
Promover  formação sobre preenchimento do módulo APCN na 
plataforma Sucupira para os campi que pretende apresentar 
proposta de cursos novos. 

            

Emitir pareceres dos processos relativos à Pós-Graduação 
Stricto sensu             
Comitês necessários para assessorar e fomentar a pesquisa da 
Pós-Graduação             
Promover um evento científico específico para divulgação das 
Pesquisas da Pós-Graduação Stricto sensu             

 



Valores 
 

Foco nos estudantes, 
nos professores e 
nos colaboradores; 
 
Respeito às pessoas, 
ao meio ambiente e à 
cultura; 
 
Compromisso com a 
excelência; 
 
Atitude 
empreendedora; 
 
Integração 
comunitária. 

03 
Capacitação de 

servidores do IFMT 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Por meio de levantamento junto aos órgãos representativos das 
categorias de servidores do IFMT, traçar perfil do modelo de 
politica de capacitação pretendido. 

            

Mantenha Reformulação do RASAC             
Lançamento do edital de afastamento              
Executar os convênios para capacitação dos servidores do IFMT 
vigentes             
Assessora na definição de novos convênios demandados com 
foco no Desenvolvimento Institucional em parceria com a 
PRODIN 
 

            

Executar projetos de MINTER e  DINTER demandados a 
PROPES com objetivo de capacitação de servidores  
 

            

Executar editais pertinentes ao fomento da capacitação dos 
servidores do IFMT             

 

 


