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APRESENTAÇÃO

cionou, buscam integrar o coletivo da escola.
Nesse processo de mudança efetiva, busca-se
transformar os sonhos em ações que, concretizadas, possam conduzir o IFTM à excelência
em todos os níveis e áreas de atuação. Seu
papel social é visceralmente vinculado à oferta do ato educativo que elege como princípio
a primazia do bem social.
A mesorregião do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba é uma das 12 mesorregiões
do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela
estão inseridas duas das dez regiões de planejamento do estado. É formada pela união
de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na região oeste de Minas
Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem
como uma área de 90.545 km², equivalente a
15,4% do território mineiro. Em comparação
com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior
economia do estado, a mesorregião tem hoje
forte influência estadual. Faz fronteira a norte
com o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas;
ao sul com Ribeirão Preto, com São José do
Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e
com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com
a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a
oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul. A
mesorregião é circundada pelos rios Grande
e Paranaíba. Sete de seus municípios estão
entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do interior mineiro.
As principais atividades econômicas desenvolvidas na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba são de agricultura e pecuária, açúcar e álcool (três quartos da produção
de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do estado),
produção e processamento de grãos, processamento de carne, poultry, cigarros, cerâmica,
produtos alimentares, fertilizantes, mineração,

O Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), em
consonância com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi criado mediante integração dos antigos Centros Federais de Educação
Tecnológica, Escolas Técnicas e Agrotécnicas e
define-se como uma “instituição de educação
superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi” (BRASIL, 2008). Possui natureza autárquica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica
e disciplinar. Assim como os demais Institutos
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, disponibiliza a oferta da educação nos
diversos níveis de ensino e modalidades de
cursos, permitindo o ingresso do estudante
desde o ensino médio até cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado).
Sua estrutura organizacional é composta, atualmente, pelos campi Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba,
Uberlândia, Uberlândia Centro, os campi Avançados Uberaba Parque Tecnológico e Campina
Verde e, também, pela Reitoria. Localizada em
Uberaba, a Reitoria é responsável pela garantia da unidade institucional e pela gestão de
recursos e planejamento, além de estar à frente de todos os interesses educacionais, econômicos e culturais da instituição; sua estrutura
administrativa é formada pela assessoria de
gabinete e possui como órgãos de suporte à
tomada de decisões as Pró-Reitorias de Administração, de Desenvolvimento Institucional,
de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação.
A instituição responde a uma nova missão na sociedade e aos horizontes de seus
profissionais que, ao crescerem em função
do processo de formação inicial e continuada que o sistema educacional lhes propor-

3

processamento de madeira, reflorestamento,
metalurgia, turismo e venda por atacado.
O comércio atacadista tem grande
importância para a região, com relevância
nacional. O setor terciário é o maior da mesorregião e o que mais emprega. As usinas
de açúcar e álcool estão cada vez mais se
expandindo nos municípios da região. A me-

sorregião desempenha um importante papel
no desenvolvimento econômico e social de
Minas Gerais. Indicadores mostram que a
região tem apresentado bom desempenho
econômico em relação ao restante do estado.
Parte da mesorregião do Noroeste de
Minas também constitui área de abrangência
de atuação do IFTM.
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INFORMAÇÕES BÁSICAS
Denominação: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Denominação abreviada: IFTM
Natureza jurídica: Autarquia de Regime Especial
Órgão de vinculação: Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC) - Ministério da Educação (MEC)
Principal atividade: Educação Profissional e Tecnológica
Portal: www.iftm.edu.br

MISSÃO
Ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão
promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática.

VISÃO
Ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, impulsionando
o desenvolvimento tecnológico, científico, humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às
regionalidades em que está inserido.

VALORES
•
•
•
•
•

Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade.
Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado ao contexto social.
Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento
social e tecnológico.
Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.
Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos para a
satisfação da sociedade
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PRINCÍPIOS E COMPETÊNCIAS

De acordo com o art. 4º de seu estatuto,
o IFTM tem as seguintes finalidades e características:
I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com
vistas à atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional;
II. desenvolver a educação profissional
e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
III. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a
infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão;
IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados
com base no mapeamento das potencialidades
de desenvolvimento socioeconômico e cultural
no âmbito de atuação do Instituto Federal;

O Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro tem por finalidade formar e qualificar profissionais no
âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os
diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos,
produtos e serviços, em estreita articulação
com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional,
oferecendo mecanismos para a educação
continuada.
Suas ações são conduzidas em conformidade com as políticas definidas pelo Ministério da Educação (MEC), ao qual está subordinado, por meio da Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC), a qual
promove o desenvolvimento da educação
profissional e tecnológica por intermédio do
funcionamento de todas as modalidades de
ensino: ensino técnico (concomitante, subsequente e PROEJA), tecnológico, bacharelados, licenciaturas e pós-graduação.
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V. constituir-se em centro de excelência
na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando
o desenvolvimento de espírito crítico, voltado
à investigação empírica;
VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo
capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII. desenvolver programas de extensão
e de divulgação científica e tecnológica;
VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento
científico e tecnológico; e
IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação
do meio ambiente.
Em consonância com a Lei nº 11.892, de
29 de dezembro de 2008, o IFTM tem os seguintes objetivos em sua esfera de atuação:
I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma
de cursos integrados, para os concluintes do
ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
II. ministrar cursos de formação inicial
e continuada de trabalhadores, objetivando
a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da
educação profissional e tecnológica;
III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV. desenvolver atividades de extensão
de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda
e à emancipação do cidadão na perspectiva
do desenvolvimento socioeconômico local e
regional; e,
VI. ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como
programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores
para a educação básica, sobretudo nas áreas
de ciências e matemática e para a educação
profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia,
visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu
de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes
áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu
de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases
sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica.
O IFTM explicita seu compromisso político educacional ao definir sua missão como
“Ofertar a educação profissional e tecnológica
por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva
de uma sociedade inclusiva e democrática”.
Nesse contexto, a educação é compreendida
como um meio de transformação social, indo
além de um simples espaço de formação e
capacitação profissional, tornando o Instituto
Federal do Triângulo Mineiro um ambiente de
aprendizagem e de desenvolvimento integral,
assumindo como principal desafio a promoção de uma educação plena por meio da diversificação das atividades extracurriculares.
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8

ENSINO

mundo que o aluno traz para, então, problematizá-lo. A partir de conhecimentos já
sistematizados e historicamente construídos, provoca-se a reflexão e a crítica para
se construir uma síntese e produzir novos
saberes. Dessa forma, o ensino deve alicerçar-se em relações dialógicas, éticas e inclusivas, considerando as diferenças de desenvolvimento e as diversidades culturais e
sociais, comprometendo-se com a formação cidadã do estudante.
Nessa perspectiva, o IFTM buscará a
construção de saberes e o aprimoramento humano do estudante, por meio de um
ensino pautado na interação, na mediação
entre professor e o estudante e que preza
sempre pela interdisciplinaridade, flexibilidade, contextualização e atualização, segundo o qual:
• Interdisciplinaridade refere-se à integração entre os saberes específicos, pro-

DEFINIÇÃO
Ensinar: a palavra latina insignīre quer
dizer “marcar, distinguir, assinalar”. É a
mesma origem de “signo”, de “significado”.
O ato de ensinar não pode restringir-se
a uma questão de transferir conhecimentos
ou a um simples processo de transmissão
de conteúdos. Muito além disso, implica
em trabalhar modos de raciocinar, de refletir, de interpretar, de compreender e de
intervir. Pressupõe ação do sujeito, pois o
estudante, agente construtor do próprio
conhecimento, ao aprender, estabelece relações entre os diversos saberes, podendo
produzir novos saberes. Nesse sentido, entende-se que aprender não significa apenas
acumular conteúdos. O ensino deve ser
significativo, partindo do conhecimento de
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IMPORTÂNCIA

dução do conhecimento e intervenção social,
de maneira a articular diferentes áreas do conhecimento, a ciência, a tecnologia e a cultura, e de modo que a pesquisa seja assumida
como princípio pedagógico;
• flexibilidade curricular remete à
possibilidade de ajustes na estrutura do
currículo e na prática pedagógica, em consonância com os princípios da interdisciplinaridade, da criatividade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
os quais fundamentam a construção do
conhecimento;
• contextualização é entendida, de forma geral, como o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação;
• atualização corresponde à contínua
atualização quanto às exigências de desenvolvimento cultural, científico e tecnológico,
com vistas ao atendimento de habilidades,
capacidades e competências necessárias ao
exercício profissional.

Sempre referência na aprendizagem,
o ensino deve organizar-se conforme as
Diretrizes Curriculares Nacionais, para a
construção de competências associadas
aos perfis profissionais de formação de
seus cursos. Aliado à pesquisa e à extensão, o ensino, desenvolvido de forma articulada e integrada, amplia os conhecimentos e insere os estudantes na comunidade
local, tornando a instituição e o estudante
importantes agentes na transformação e
no desenvolvimento regional.
Assim, o ensino, enquanto ampliação
de conhecimento, orientação, indicação
de caminho e oportunidade de preparação para uma profissão e para a inserção
social, é primordial, considerando o fortalecimento da ciência e da tecnologia e o
progresso nos aspectos sociais e econômicos advindos da sua interrelação com
as ações de pesquisa e as experiências de
extensão.
Tomando por base os preceitos legais
que estabelecem o IFTM como instituição
pública e gratuita, as ações educacionais
do Instituto sustentam-se nos princípios:
• compromisso com a justiça social,
equidade, cidadania, ética, preservação
do meio ambiente, transparência e gestão
democrática;
• verticalização do ensino e a sua integração com a pesquisa e a extensão;
• eficácia nas respostas de formação
profissional, difusão do conhecimento
científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;
• inclusão de um público historicamente colocado à margem das políticas de formação para o trabalho, inclusive as pessoas
com necessidades educacionais específicas;
• natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

Visando respeitar aspectos individuais
dos alunos na aquisição de conhecimentos,
habilidades, valores e atitudes, que possam
capacitá-los ao pleno exercício da cidadania
e, também, à qualificação para o trabalho,
o ensino no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
pauta-se nos princípios e fins da Educação
Nacional, descritos no Título II da Lei nº
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O IFTM considera ainda os aspectos
previstos na Lei nº 11.892/2008, que trata
da criação dos Institutos Federais. Tais aspectos apresentam características de integração e verticalização da educação básica
à educação profissional e educação superior, trabalho que é realizado com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, numa articulação trabalho,
ciência e cultura, em prol da emancipação
da humanidade.
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OBJETIVOS

e extensão;
• atender às determinações legais publicadas sobre especificidades dos diferentes
níveis e modalidades de ensino vigentes no
Instituto;
• articular trabalho, ciência e cultura,
buscando uma formação humanista, técnica
e científica.

Nos Institutos Federais, o ensino assume um conjunto de objetivos que vão além
da aprendizagem e da formação do cidadão.
Como instituição de educação profissional e
tecnológica, encarrega-se também da função
social de inclusão e da formação de profissionais capazes de atuar no mundo do trabalho,
assumindo uma perspectiva integral.
Com a intenção de assegurar a formação de profissionais reflexivos, críticos e competitivos, com vistas à sua inserção nos diferentes segmentos socioeconômicos, as ações
político-pedagógicas desenvolvidas no IFTM
coadunam com os objetivos estabelecidos
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Profissional e de
Graduação e demais legislações pertinentes.
Uma das finalidades dos institutos consiste em contribuir com o desenvolvimento
da sociedade, mantendo sintonia entre as
ofertas e as demandas advindas dos arranjos
produtivos econômicos, sociais e culturais de
cada localidade. Contudo, o objetivo do IFTM
vai além de preparar o aluno para o mercado
de trabalho e, seguindo orientações da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, visa ao pleno desenvolvimento do
educando e seu preparo para a cidadania.
Assim, observada tal finalidade, o objetivo geral do ensino no IFTM é proporcionar
uma formação integral e contextualizada que
favoreça a ampliação e a aplicação de conhecimentos, princípios e valores que norteiem
um viver cidadão.

Dentre as ações de ensino, destacam-se:
• consolidação e fortalecimento dos cursos ofertados;
• ampliação da oferta de formação;
• consolidação e ampliação das ações
de diversidade e inclusão visando à democratização do ensino;
• redução das taxas de evasão e retenção de estudantes;
• atividades de monitoria e de reforço
nos diversos componentes curriculares e nos
laboratórios de ensino;
• promoção e incentivo à participação
em eventos científicos e congêneres, oficinas
de arte (dança, teatro, música, cinema);
• valorização de atividades esportivas e
a promoção de jogos internos.

Para alcançar o objetivo geral, faz-se
necessário perpassar os seguintes objetivos
específicos:
• ofertar currículos dinâmicos, flexíveis
e transformadores, que permitam o diálogo
eficaz entre as atividades de ensino, pesquisa
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PROGRAMAS E AÇÕES DE ENSINO

por finalidade garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar do estudante com
necessidades educacionais específicas. Estes
núcleos promovem, em conjunto com os demais setores do IFTM, suporte técnico, científico, acadêmico e pedagógico necessário às
atividades de ensino, pesquisa e extensão,
desenvolvidas na área da educação especial e inclusiva, sob a perspectiva da cultura
da diversidade humana. Também atuam na
assessoria de planejamento e execução de
projetos de formação continuada de professores para a Educação Especial, destinados à
comunidade interna e externa do IFTM.

PROGRAMA DE MONITORIA
O Programa de Monitoria consiste em
uma estratégia institucional que visa à melhoria do processo ensino-aprendizagem
nos cursos ofertados pelo Instituto, em
cada um dos seus campi. A Monitoria é uma
atividade acadêmica de âmbito institucional, exercida por estudantes regularmente
matriculados e diretamente supervisionados por professores orientadores, visando
contribuir para a qualidade do ensino nos
cursos do IFTM e promover a cooperação
entre docentes e discentes.

Os princípios norteadores dos NAPNEs são:
I. universalização do acesso à educação;
II. articulação entre os campi e entidades voltadas para as pessoas com necessidades educacionais específicas;
III. contribuição para a construção de
um novo paradigma educacional compreendendo a pessoa com necessidades educacionais específicas como sujeitos sociais;
IV. auxílio no desenvolvimento da prática pedagógica, buscando novas bases conceituais/metodológicas para a Educação Especial/Inclusiva;
V. apoio à formação continuada de
profissionais na área de Educação Especial/Inclusiva em todos os níveis da prática
educacional.

São consideradas atividades de monitoria:
I. auxílio aos estudantes na resolução
de exercícios, trabalhos e atividades práticas;
II. auxílio ao professor orientador na
produção de informações e recursos didáticos diversificados, para mediar o processo
ensino aprendizagem;
III. atividades didático-pedagógicas
designadas pelo professor orientador que
tenham por objetivo a melhoria do processo de ensino aprendizagem, tais como o
reforço escolar;
IV. auxílio ao professor orientador
no desenvolvimento de práticas pedagógicas em laboratórios.

A Resolução n.º 42, de 26 de novembro
de 2012, regulamenta os NAPNEs no IFTM.

O programa de monitoria do IFTM é regulamentado pela Resolução n.º 49, de 27 de
agosto de 2013.

NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E
INDÍGENAS DO IFTM (NEABI/IFTM)

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECÍFICAS DO IFTM (NAPNE/IFTM)

Os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros
e Indígenas do IFTM têm a finalidade de implementar a Lei nº 11.645/2008, que institui
a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática “História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, pauta-

Os Núcleos de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas,
instituídos em cada campus do IFTM, consistem em um programa permanente que tem
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PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E
ÊXITO DOS ESTUDANTES DO IFTM

da na construção da cidadania por meio
da valorização da identidade étnico-racial,
principalmente de negros, afrodescendentes e indígenas.
Dentre suas ações, os núcleos organizam atividades que contemplam os diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e
dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no Brasil.
Os NEABIs são regulamentados pela
Resolução nº 43/2012, de 26 de novembro
de 2012.

O Programa de Acesso, Permanência
e Êxito dos Estudantes do IFTM foi criado
a partir da integração, socialização e articulação das equipes envolvidas com o trabalho de acompanhamento aos índices de
conclusão, permanência, retenção e evasão deste Instituto.
A descrição do histórico deste trabalho inicia-se a partir de 2010 e 2011, período no qual foram realizados, respectivamente, o I e II Fóruns de Gestores do
Ensino e Equipes Pedagógicas do IFTM, em
que foram discutidas ações para o acompanhamento dos índices de conclusão, retenção e evasão deste Instituto.
Posteriormente, em 2013, o projeto
“Um estudo sobre a evasão nos cursos presenciais do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
– IFTM” foi criado como parte de um conjunto de ações para amenizar o problema
da evasão no IFTM. Os dados levantados
nessa pesquisa subsidiaram a implantação
de algumas ações na instituição e foram utilizados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014 - 2018), disponível em
http://www.iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi.pdf.

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO (NAP/IFTM)
Os Núcleos de Apoio Pedagógico do
IFTM são setores de apoio e assessoramento didático-pedagógico à Direção de
Ensino, Pesquisa e Extensão, à Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão,
ou equivalentes, às coordenações de cursos, aos docentes e aos estudantes em
todos os processos de ensino e aprendizagem, visando assegurar a implementação das políticas e diretrizes educacionais dos diferentes níveis/modalidades
de ensino.
Estes Núcleos têm como objetivos
assessorar a equipe gestora de ensino,
os docentes, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o colegiado de cursos na
concepção, consolidação, avaliação e
atualização dos projetos pedagógicos;
apoiar os docentes no planejamento das
atividades de ensino e na prática educacional voltada à inovação para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão
e acompanhar as atividades acadêmicas
contribuindo para a permanência e o sucesso escolar dos estudantes.
Os NAPs são regulamentados pela
Resolução nº 52, de 27 de agosto de 2013.

Em 2014, este projeto passou por reformulações, sobretudo quanto ao instrumento para a coleta de dados.
No mesmo ano, a PROEN fez parte do
Grupo de Trabalho Evasão, Retenção e Assistência Estudantil na Rede Federal, que foi
uma iniciativa da Diretoria de Políticas de
Educação Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC.
Posteriormente, no ano de 2015, por
orientação da SETEC/MEC, foram elaborados os Planos Estratégicos de Permanência
e Êxito dos Estudantes. Este trabalho buscava implementar uma proposta de acompa-
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nhamento aos índices de conclusão, permanência, retenção e evasão em toda a Rede
de Educação Profissional e Tecnológica.
As informações detalhadas sobre o Programa de Acesso, Permanência e Êxito dos
Estudantes do IFTM se encontram disponíveis no site do Instituto, menu da Pró-Reitoria
de Ensino, no endereço eletrônico www.iftm.
edu.br/permanenciaeexito.

didático-pedagógicas sob orientação de um
docente da licenciatura e de um professor
da escola.
Para mais informações sobre o PIBID, acesse
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/
capespibid/pibid.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)
Conforme informações do portal do MEC,
o Programa de Educação Tutorial é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de
um docente, organizados a partir de formações
em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do país, orientados pelo princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão e da educação tutorial.
No caso específico do IFTM, há um grupo
PET em funcionamento: curso de Bacharelado
em Engenharia Agronômica, do IFTM Campus
Uberaba.
O grupo PET, uma vez criado, mantém
suas atividades por tempo indeterminado. No
entanto, os seus membros possuem um tempo
máximo de vínculo: ao bolsista de graduação
é permitida a permanência até a conclusão da
sua graduação e, ao tutor, por um período de,
no máximo, seis anos, desde que obedecidas
as normas do Programa.
Para mais informações sobre o PET,
acesse http://portal.mec.gov.br/pet.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)
Consoante com as informações do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica.
O programa concede bolsas a alunos de
licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES), como o IFTM
Campus Uberaba e o IFTM Campus Uberlândia
Centro, em parceria com escolas de educação
básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação
acadêmica para que desenvolvam atividades
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PESQUISA

gia, comprometida com a permanente construção de bases científicas, tecnológicas e de
inovação requeridas à sustentabilidade social,
ambiental, econômica, política e cultural.
O enfrentamento desse desafio conta
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que desempenha papel fundamental na formação
de profissionais altamente qualificados, por
meio de continuado fomento e de avaliação periódica da pós-graduação stricto sensu
(mestrado profissional, mestrado acadêmico
e doutorado). Para tal, identifica, estimula e
promove iniciativas de novos cursos de pósgraduação e de cooperação acadêmica, científica, tecnológica, cultural e de inovação, no
âmbito nacional e no internacional. Oferece
bolsas para alunos, professores e pesquisadores, apoio às atividades de pós-graduação
e acesso à literatura científica, acadêmica,
tecnológica e cultural, nacional e internacional. A inovação e a propriedade intelectual
preconizam que o conhecimento e a tecnologia devem avançar no mesmo grau de importância, sendo instrumentos dos mais eficazes
na promoção do desenvolvimento econômico no cenário mundial. Novos serviços, produtos e processos produtivos aparecem com
velocidade cada vez maior.

DEFINIÇÃO
A pesquisa científica e tecnológica pode
ser definida como um conjunto de atividades
que tem por objetivo a descoberta de novos
conhecimentos de interesse para solucionar
problemas existentes. Essas atividades são
cruciais para que ocorra o desenvolvimento,
oferecendo novos subsídios que irão permitir e indicar uma melhor maneira de procurar
soluções para os problemas detectados, pela
utilização de novas técnicas desenvolvidas.
A pesquisa deve ocorrer de forma integrada com o ensino e a extensão, mantendo,
assim, o princípio institucional da indissociabilidade entre os três eixos. Esse princípio é responsável pela promoção e intercâmbio entre
vários momentos acadêmicos, promovendo
a produção de conhecimentos e técnicas na
Instituição e o enriquecimento na vivência
dos participantes, tornando-os mais reflexivos
com relação às demandas da sociedade.
O Brasil, em sua fase atual de desenvolvimento socioeconômico, deve enfrentar o
desafio de educar sua população e formar recursos humanos altamente qualificados para
consolidar uma política de ciência e tecnolo-
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Esse movimento inovador, quando adequadamente estimulado, já provou, em países ricos, que contribui de forma rápida para
o processo de geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida das populações.
Daí ser inegável a necessidade de se valorizar e proteger as obras do espírito humano,
principalmente em face de um potencial
retorno econômico para o seu criador e
para a sociedade.

tratados isoladamente, dadas as relações de causa e efeito existentes, como incremento e estímulo à educação científica versus déficit de professores em matemática, física, química e biologia;
e melhoria da qualidade do ensino de ciências
versus déficit na infraestrutura escolar.
Nesse contexto, o IFTM corrobora em âmbito regional para minimizar tais problemas por
meio da oferta de ensino, pesquisa e extensão
de qualidade, com vistas à inclusão social e ao
desenvolvimento sustentável da ciência e da
tecnologia para atendimento às demandas da
sociedade.

IMPORTÂNCIA
A ciência e a tecnologia no Brasil têm como
maior desafio a elaboração e a implementação
de uma política em longo prazo, que permita ao
desenvolvimento científico e tecnológico alcançar a população e que, efetivamente, tenha um
impacto determinante na melhoria das condições de vida da sociedade.
Eleger ciência, tecnologia e inovação como
uma escolha estratégica para o desenvolvimento do país implica priorizar investimentos nesses
setores, a fim de recuperar seu atraso e avançar
aceleradamente na geração e na difusão de conhecimentos e inovações, em especial, quanto à
sua incorporação na produção.
O país tem capacidade material e intelectual instalada,com potencial de promover avanços
significativos nas políticas nacionais de ciência e
tecnologia e de meio ambiente, uma sociedade
civil mobilizada e um potente setor empresarial.
O grande desafio do país é fazer com que os
investimentos realizados no ensino de ciências
cheguem cada vez mais de forma homogênea
à população e possam efetivamente melhorar a
sua qualidade de vida.
A escala dos problemas enfrentados pelo
Brasil nesse campo é complexa com consequências de difícil solução em curto prazo. Os desafios
do país na educação científica não podem ser

OBJETIVOS
As finalidades e os objetivos dos institutos federais associados à pesquisa, à pósgraduação e à inovação são estabelecidos em
sua lei de criação, Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
Em decorrência de suas características
e de suas finalidades, o Instituto Federal do
Triângulo Mineiro apresenta os seguintes objetivos associados à esquisa, à pós-graduação
e à inovação:
• fomentar a pesquisa como princípio
educativo;
• realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções tanto
técnicas quanto tecnológicas e estendendo
os benefícios à comunidade;
• ministrar cursos de pós-graduação lato
sensu – tanto de aperfeiçoamento quanto de
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico, mestrado profissional, e doutorado, visando ao estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia.

16

PROGRAMAS E AÇÕES DE PESQUISA

• qualificar os profissionais do IFTM
para redação de projetos relacionados à
inovação, melhorando as suas condições
de concorrência em editais;
• fomentar e fortalecer parcerias e
buscar financiamento junto a órgãos governamentais, empresas e sociedade, para
a difusão de novas tecnologias;
• desenvolver e integrar redes de informações entre pesquisadores, empresários e instituições de Ciência e Tecnologia;
• apoiar e promover a transferência de tecnologia e a internalização da
pesquisa nas empresas;
• acompanhar os projetos, contratos
e convênios realizados no âmbito do IFTM
que versem sobre inovação ou que possam
resultar em criação intelectual;
• fomentar a interação do NIT com os demais atores do processo de inovação no IFTM.

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO À
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
O Programa de Apoio à Iniciação
à Pesquisa Científica e Tecnológica tem
como objetivos:
• possibilitar a geração e a transformação do conhecimento;
• atender às necessidades e interesses da sociedade;
• incentivar o desenvolvimento e a
consolidação dos Grupos de Pesquisa;
• incentivar a capacitação e a qualificação dos pesquisadores do IFTM;
• contribuir para a melhoria da
formação profissional;
• subsidiar o desenvolvimento de programas de pós-graduação;
• promover a geração de produtos
e/ou processos inovadores que resultem
em propriedade intelectual.

O Programa de Incentivo à Inovação
tem por finalidade a criação e o gerenciamento da Política de Incentivo à Inovação
e à Pesquisa Científica e Tecnológica, bem
como a viabilização de estratégias e ações
relacionadas à propriedade intelectual nos
âmbitos interno e externo do IFTM.

O programa tem por finalidade despertar o interesse e incentivar vocações
para as atividades de pesquisa científica e
tecnológica entre os acadêmicos regularmente matriculados no IFTM.

PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO

O Programa de Apoio à Pós-Graduação tem como objetivos:
• formar e capacitar profissionais qualificados para exercer a prática profissional
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais,
organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho;
• formar e capacitar profissionais
qualificados para transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos
com vistas ao desenvolvimento nacional,

O Programa de Incentivo à Inovação
tem como objetivos:
• difundir a cultura e incentivar a busca pela inovação;
• prospectar as tecnologias desenvolvidas no IFTM;
• divulgar a produção intelectual relacionada às atividades de inovação;
• assessorar os professores, pesquisadores e alunos em todos os aspectos relacionados com produção e gestão
da inovação;
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regional ou local;
• formar e capacitar profissionais
qualificados para promover a articulação
integrada da formação profissional com
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas
por meio da solução de problemas, geração e aplicação de processos de inovação
apropriados;
• formar e capacitar profissionais qualificados para contribuir no agregamento de

competitividade e aumentar a produtividade em empresas públicas ou organizações
públicas e privadas;
• incentivar a docência e capacitação
acadêmica.
O programa tem por finalidade planejar e coordenar as políticas de pesquisa e
pós-graduação acompanhando e avaliando
a elaboração e implementação de projetos
de cursos de pós-graduação nos âmbitos
interno e externo do IFTM.
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EXTENSÃO

atender os princípios de cidadania, de equidade, de justiça, de respeito e de dignidade,
em construção com a ética nas relações institucionais e interpessoais, agregando responsabilidade institucional e social.

DEFINIÇÃO
No âmbito do IFTM, extensão é tida
como o processo educativo, cultural e científico, articulado ao ensino e à pesquisa de forma
indissociável, ampliando a relação transformadora do Instituto em diversos segmentos
sociais, promovendo o desenvolvimento local
e regional, a socialização da cultura e do conhecimento técnico-científico.
É espaço de articulação entre o conhecimento e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região, em que educação,
ciência e tecnologia se articulam juntamente
com a perspectiva de desenvolvimento local
e regional, levando à interação necessária à
vida acadêmica.
A extensão aprofunda os vínculos existentes entre o Instituto Federal do triângulo
Mineiro e a sociedade, alcançando novas alternativas de transformação da realidade,
com a construção e o fortalecimento da cidadania, num contexto político democrático
e de justiça social, através de diretrizes voltadas ao atendimento de demandas oriundas
das diferentes políticas públicas de alcance
social.
As ações de extensão do IFTM buscam

IMPORTÂNCIA
A extensão manifesta a interação que
deve existir entre a instituição de ensino e a
comunidade na qual ela está inserida. A partir
da troca de saberes, esta relação, acadêmica e
não-acadêmica, possibilita o desenvolvimento
de projetos que podem beneficiar tanto a sociedade quanto a instituição de ensino.
Contribui com o processo de tomada de
consciência e com a promoção de mudanças,
sendo que sua visão multidisciplinar possibilita a troca de conhecimentos e a reformulação
de conceitos aprendidos. Dessa forma, tem-se
a formação do profissional cidadão e intensifica-se, cada vez mais, junto à sociedade como
espaço privilegiado de produção de conhecimento, a superação da exclusão e das desigualdades sociais existentes, o que ocorre tanto pela socialização de conhecimentos quanto
pela disponibilização de serviços.
Nesse sentido, a ideia de extensão está
associada à noção de que o conhecimento gerado pelas instituições de ensino deve neces-
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sariamente possuir intenções de transformar
a realidade social, intervindo em suas deficiências e não se limitando apenas à formação
dos alunos regulares da instituição.
Por meio da extensão, a instituição de ensino tem a oportunidade de levar à comunidade
os conhecimentos de que é detentora, agindo
como ente socializador e democratizador de conhecimento, indo além da percepção tradicional

isso em uma prática que se concretiza de forma
inter e multidisciplinar.
As atividades propostas pela extensão
podem ser realizadas nas formas mais variadas
por meio da interação direta com instituições
organizadas da sociedade, oferecendo à população oportunidades de contatos com os saberes,
visando estimular a curiosidade inata de todo
ser humano.
Dessa forma, a extensão é capaz de suprir
parte da deficiência dos sistemas sociais e educacionais.
Assim, cada atividade deverá significar
para o participante o desencadeamento de um
processo de redescoberta de uma conquista de
humanidade surgida num contexto social, político e econômico bem determinado e motivado
por razões específicas, podendo ser considerada indispensável na formação do estudante, na
qualificação do professor e no intercâmbio com
a sociedade, implicando em relações multi, inter
ou transdisciplinares e interprofissionais.

de disseminação de conhecimento, prestação
de serviço e difusão cultural. Há a participação
efetiva da comunidade na própria atuação da
instituição de ensino e, assim, a produção do conhecimento via extensão faz-se na troca de saberes sistematizados, acadêmicos e populares.
Pela extensão, é possível o conhecimento
da realidade da comunidade em que a instituição de ensino está inserida. A prestação de serviços e a assistência à comunidade podem fornecer subsídios, inclusive para um aprimoramento
curricular e para a criação de novos cursos, bem
como para o aprimoramento da estrutura e das
diretrizes da própria instituição, visando à qualidade de seu trabalho no ensino, com a finalidade de uma atuação que possa sempre apontar
soluções plausíveis às questões sociais.
Por meio da extensão, é possível propiciar
o desenvolvimento socioeconômico e ambiental
na comunidade e o fortalecimento das organizações populares, conduzindo à autonomia para a
tomada e implementação de decisões com base
numa cooperação organizada de esforços; tudo

OBJETIVOS
As ações de extensão promovidas pelo
IFTM têm por objetivo disponibilizar saberes
e experiências produzidos no ambiente acadêmico, otimizando o uso direto e indireto
desses saberes e dessas experiências por diversos segmentos da sociedade. São objetivos
específicos da extensão no âmbito do IFTM:
• fomentar o desenvolvimento de
atividades de extensão;
• apoiar financeiramente o desenvolvimento de projetos de extensão;
• fomentar a extensão como prática
acadêmica institucionalizada;
• motivar a participação dos discentes
da instituição no desenvolvimento de atividades de extensão;
• contribuir para o fortalecimento das
políticas e diretrizes; e
• contribuir para o cumprimento das
metas e objetivos institucionais do Instituto.
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receber constantes informações sobre concursos, cursos de qualificação, pós-graduação, congressos e outros eventos interessantes para sua atualização profissional.

AÇÕES INSTITUCIONAIS
Acompanhamento de egressos
Conjunto de ações que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na
perspectiva de se identificar cenários junto ao
mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão.

Eventos
Ação que implica a apresentação e exibição do conhecimento ou produto cultural,
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM, podendo
essa exibição ser pública e livre ou com clientela específica.

Cursos e minicursos de extensão
Ação pedagógica de caráter teórico e
prático, com critérios de avaliação definidos
e oferta não regular, que promova interesse
técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da
comunidade externa e/ou interna. A carga
horária desses cursos varia entre quatro e
oito horas.

Projetos sociais, culturais, artísticos e
esportivos
Projetos que agregam um conjunto de
ações, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação
com a comunidade, representando soluções
para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida.

Empreendedorismo
Apoio à formação empreendedora relativa às atividades sociais, criativas e organizacionais, ligadas à administração, execução e
transformação de conhecimentos e bens em
novos produtos ou serviços.

Visitas técnicas
Ações que visam promover a interação
das áreas educacionais do IFTM com o mundo do trabalho, objetivando a complementação dos conteúdos ministrados.

Estágio e emprego
Atividades de prospecção de oportunidades de estágio e emprego e operacionalização administrativa do estágio, englobando
encaminhamento e documentação necessários para tal fim.

Empresa Júnior
Constitui-se em uma associação civil,
sem fins lucrativos e com finalidades educacionais, criada, constituída e gerida exclusivamente por alunos regularmente matriculados
nos cursos do IFTM.

Banco de estágio, emprego e currículo do
IFTM
Através do banco de estágio, emprego
e currículo, disponibiliza-se ferramenta eficaz
para apoiar a inserção ou reinserção no mercado de trabalho de estudantes e egressos
do IFTM, assim como firmar parcerias com
empresas e/ou instituições por meio da oferta de vagas de estágio e/ou emprego. Os estudantes e egressos do IFTM poderão, ainda,

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
O Programa de Assistência Estudantil
tem como finalidade conceder auxílio estudantil e assistência estudantil com vistas à promoção do desenvolvimento humano, apoio à formação acadêmica e garantia da permanência
dos estudantes dos cursos regulares presenciais do IFTM, favoráveis ao êxito no percurso
formativo e à inserção sócio-profissional.
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O programa de assistência estudantil
tem como objetivos:
• democratizar as condições de permanência dos jovens na escola;
• consolidar o apoio à formação acadêmica integral;
• promover o acesso e permanência de
estudantes em condições de vulnerabilidade
social e econômica;
• contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, articulada com as
demais políticas setoriais;
• contribuir para a permanência e melhoria do desempenho acadêmico do estudante participante do Programa Nacional de
Integração Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA);
• minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e
conclusão dos cursos regulares;
• apoiar o estudante na participação
em atividades e eventos pedagógicos, esportivos, sociais e culturais, complementares à
formação acadêmica;
• apoiar o estudante por meio de auxílio
financeiro para atenção à saúde biopsicossocial
e para incentivo à cultura e ao esporte;
• elevar os índices de aproveitamento
dos estudantes e reduzir as taxas de retenção
e evasão.
Por cursos regulares são entendidos
aqueles oferecidos pelos campi vinculados ao
IFTM, envolvendo o ensino médio, os cursos
técnicos de nível médio nas várias formas (integrado, concomitante e subsequente, incluindo
a modalidade de EJA), graduação (licenciatura,

tecnologia e bacharelado) e pós-graduação.
Os alunos de cursos não presenciais do IFTM
somente poderão ser beneficiados com o pagamento de seguro de vida.
O benefício oferecido pelo programa é
dividido em duas categorias: assistência estudantil e auxílio estudantil.
Entende-se por auxílio estudantil o
apoio a estudantes, financeiro ou não, para
atenção à saúde biopsicossocial e acessibilidade, concessão de alojamento (IFTM Campus Uberlândia) e participação em atividades
ou eventos acadêmicos de caráter técnico,
científico, esportivo ou cultural e pagamento
de seguros.
A assistência estudantil é o apoio financeiro concedido a estudantes, sem contrapartida para a instituição, para garantia de sua
permanência nos estudos.
O Programa de Assistência Estudantil do
IFTM tem sua coordenação geral sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Extensão, na reitoria, sendo auxiliado, nos campi e campi avançados pela Coordenação Geral de Assistência
ao Educando ou setor equivalente.
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (PRONATEC)
Criado em 26 de outubro de 2011, com
a sanção da Lei nº 12.513/2011 pela
Presidenta Dilma Rousseff, o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem
como objetivo principal expandir, interiorizar
e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a
população brasileira.
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Para tanto, prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira que, juntos, já oferecem cerca
de oito milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis.

formação inicial e continuada ou qualificação
profissional;
• aumentar a quantidade de recursos
pedagógicos para apoiar a oferta de educação
profissional e tecnológica;
• melhorar a qualidade do ensino médio.
A principal novidade do Pronatec é a
criação da Bolsa-Formação, que permite a
oferta de vagas em cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC), também conhecidos como cursos de qualificação.
Estes cursos são oferecidos gratuitamente a trabalhadores, estudantes e pessoas em
vulnerabilidade social. São cursos presenciais
realizados pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por escolas
estaduais de EPT e por unidades de serviços
nacionais de aprendizagem como o SENAC e
o SENAI. Há dois tipos de Bolsa-Formação: a
Estudante e a Trabalhador.
Na Bolsa-Formação Estudante, são cursos técnicos a partir de 800 horas destinados
a alunos das redes públicas de ensino médio.
A Bolsa-Formação Trabalhador oferece cursos
de qualificação a pessoas em vulnerabilidade
social e trabalhadores de diferentes perfis.

Os destaques do Pronatec são:
• criação da Bolsa-Formação;
• criação do FIES Técnico;
• consolidação da Rede e-Tec Brasil;
• fomento às redes estaduais de Educação Profissional Tecnológica (EPT), por intermédio do Brasil Profissionalizado;
• expansão da Rede Federal de
Educação Profissional Tecnológica.
O programa tem como objetivos:
• expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional presencial e a distância;
• construir, reformar e ampliar as
escolas que ofertam educação profissional e
tecnológica nas redes estaduais;
• aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de
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Em ambos os casos, os beneficiários
têm direito a cursos gratuitos e de qualidade,
alimentação, transporte e todos os materiais
escolares necessários que possibilitem a posterior inserção profissional dos beneficiários.
Além de criar a Bolsa-Formação, a Lei nº
12.513 amplia o alcance do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, que passa a ser chamado de Fundo de
Financiamento Estudantil e financia a oferta
de cursos em escolas particulares de EPT. O
fundo provê mais duas linhas de crédito, uma
para que estudantes possam realizar cursos
técnicos e outra para empresas que desejem
oferecer cursos técnicos ou de Formação
Inicial e Continuada a seus funcionários ou à
comunidade.
Também fazem parte do Pronatec
ações já em operação pelo MEC. Nesse contexto, merece destaque a expansão da Rede
e-Tec Brasil (Decreto nº 7.589, de 26 de outubro de 2011), que amplia e democratiza
a EPT por intermédio da oferta de cursos a
distância a partir de centenas de polos pelo
país inteiro. Os recursos vêm do Ministério
da Educação, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), dos serviços nacionais de aprendizagem e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Para suprir a demanda por cursos de
qualidade, o Ministério da Educação fomenta também um esforço nacional para ampliar
as redes públicas de Educação Profissional
e Tecnológica. Nesse contexto, são disponibilizados novos financiamentos às redes estaduais, que podem ampliar e equipar suas
escolas por intermédio do Brasil Profissionalizado.

de extensão, no âmbito do IFTM e seus campi.
O programa de apoio a projetos de extensão tem como objetivos:
• fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão no IFTM;
• apoiar financeiramente o desenvolvimento de projetos de extensão no IFTM;
• fomentar a extensão como prática
acadêmica institucionalizada;
• motivar a participação dos discentes
do IFTM no desenvolvimento de atividades
de extensão;
• contribuir para o fortalecimento das
políticas e diretrizes do IFTM;
• contribuir para o cumprimento das
metas e objetivos institucionais do Instituto;
• permitir a articulação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão no IFTM;
• transferir conhecimento científico e
tecnológico à comunidade em que se encontra inserido o IFTM.
PROJETO RONDON

O Projeto Rondon, sob coordenação do
Ministério da Defesa, é conduzido em estreita
parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário,
o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio
Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de
Governo da Presidência da República.

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE
EXTENSÃO DO IFTM
O Programa de Apoio a Projetos de Extensão tem como finalidade conceder apoio financeiro institucional para a execução de projetos
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É uma ação interministerial do Governo
Federal realizada em coordenação com os Governos Estadual e Municipal que, em parceria
com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, visa a
somar esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir
com o desenvolvimento local sustentável e na
construção e promoção da cidadania.
O Projeto Rondon prioriza, assim, desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as relacionadas com a melhoria do
bem-estar social e a capacitação da gestão
pública. Busca, ainda, consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do
desenvolvimento e da defesa dos interesses
nacionais, além de contribuir para sua formação acadêmica e proporcionar-lhe o conhecimento da realidade brasileira.

lando o desenvolvimento científico com as
transformações decorrentes da tecnologia
e os rumos da sociedade contemporânea.
O contexto de sua criação revela-se como
um fator estratégico capaz de intervir decisivamente no desenvolvimento da identidade cultural, científica e tecnológica, local,
regional e nacional.
Nesse sentido, o papel do IFTM transcende as atividades de ensino na perspectiva da aprendizagem de uma profissão e da
formação da cidadania ao contribuir decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico, por meio da difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos, com ênfase na
integração entre seus campi e suas comunidades locais.
Por meio da indissociabilidade entre
o ensino, a pesquisa e a extensão, há o retorno do saber à sociedade em um fluxo dinâmico de conhecimento entre instituição,
professor, aluno e sociedade, em uma transformação mútua, traduzindo a relação entre
aprendizagem, produção e socialização do
conhecimento.
O ensino não se resume em compartilhar saberes já produzidos. Considerando as
possibilidades de cada momento do percurso formativo, o espaço acadêmico é também
um espaço para produção de novos saberes.
“Sala de aula” passa a ser entendida como
espaço, dentro e fora da instituição de ensino, no qual se apreende e se (re)constrói o
processo histórico- social em suas múltiplas
determinações e facetas.
As relações que se estabelecem na
instituição são marcadas pela ação crítica e
criadora e não restritas à sala de aula, onde
o exercício da investigação e da pesquisa será incorporado como prática, seja no
processo pedagógico, seja nos processos
de realimentação do trabalho docente, no
sentido de dar maior consistência às relações que se estabelecem entre instituição e
demandas sociais.

INDISSOCIABILIDADE ENTRE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
De acordo com a Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, os Institutos Federais devem articular o ensino, a pesquisa aplicada
e a extensão, vinculando-os aos problemas
concretos da comunidade, buscando soluções técnicas e tecnológicas para suas demandas numa relação transformadora com
a sociedade.
A indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão é um elemento estruturante do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFTM, como princípio epistemológico que remete à concepção e à identidade
da instituição. Trata-se de um processo de
produção do conhecimento por meio da ação
investigativa favorável à intervenção na realidade na qual a instituição está inserida.
Enquanto instituição socialmente
referenciada, o IFTM busca responder organicamente às demandas sociais, articu-
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O Centro de Qualificação do Instituto
Federal do Triângulo Mineiro visa propiciar
a melhoria da qualidade do ensino e dos
serviços técnico-administrativos através da
formação inicial e continuada dos professores e técnicos administrativos da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do país por meio de abordagens de ensino multidisciplinares e competências que
levem os servidores a atuarem no projeto
da Instituição e suas metas federais, com
conscientização das tarefas que contribuem
para a melhoria da qualidade do ensino.

Os principais objetivos do Centro de
Qualificação são:
a) apoiar e contribuir para a melhoria
da qualidade de ensino no país;
b) fornecer informações sobre métodos
e formas de comunicação no ambiente de
trabalho e em salas de aula;
c) oferecer treinamento para utilização
correta dos equipamentos de segurança e
conservação;
d) ampliar as oportunidades educacionais
aos servidores para o exercício de sua profissão
por meio do incremento da formação profissional;
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AÇÕES DE IDIOMAS E
INTERNACIONALIZAÇÃO

e) estimular o ensino integrado à educação profissional, enfatizando a educação
científica e humanística;
f) considerar a realidade concreta no
contexto dos arranjos produtivos e das vocações, da cultura e da economia local, regional
e brasileira;
g) contribuir para a melhoria da qualidade de vida e satisfação pessoal do futuro
Profissional;
h) investir para que o profissional tenha clareza da função social da escola e de si
mesmo como educador.

CENTRO DE IDIOMAS (CENID)
O CENID promove à comunidade acadêmica oportunidade de adquirir conhecimentos em línguas e participar de atividades
culturais inerentes à internacionalização,
buscando-se a preparação fundamentada de
recursos humanos que estejam aptos a se comunicar com fluência na língua alvo desejada
para cada situação.
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Tem como objetivo a oferta de cursos de
línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol),
ministrados para comunidade externa, estudantes e servidores do IFTM por professores do
próprio Instituto, norteando as ações da rede federal de ensino técnico e tecnológico no que se
refere às estratégias de internacionalização.

alunos, servidores e a comunidade acadêmica em geral a aperfeiçoar seus conhecimentos de língua inglesa.
Em 2014, o IFTM tornou-se Centro Aplicador do TOEFL ITP, por meio do programa
Idiomas sem Fronteiras, proporcionando a
estudantes de nível superior, pós-graduação
e servidores do IFTM a realização do teste.
Desde 2015, o teste TOEIC Bridge é aplicado para alunos dos cursos técnicos do IFTM.

Parcerias Internacionais
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
possui parcerias de mobilidade internacional com
países na América do Sul e do Norte, Europa e Ásia.

Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)
Ciência sem Fronteiras é um programa
que busca promover a consolidação, expansão
e internacionalização da ciência e tecnologia,
da inovação e da competitividade brasileira
por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Desde 2013, o IFTM participa das
chamadas do programa Ciência Sem Fronteiras. Alunos dos campi Uberlândia, Uberlândia
Centro, Ituiutaba, Uberaba e Uberaba Parque
Tecnológico selecionados fizeram mobilidade
internacional para Austrália, Portugal, Espanha, Hungria, Estados Unidos e Canadá.

Centro aplicador dos testes
TOEIC Bridge e TOEFL ITP
O programa Idioma sem Fronteiras (IsF),
instituído pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 1.466, de 18 de dezembro de
2012, tem como principal objetivo incentivar
o aprendizado de línguas, além de propiciar
uma mudança abrangente e estruturante no
ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País. O programa IsF vem auxiliando
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Graduação

O IFTM oferece, em seus campi e polos de
apoio, cursos nas modalidades presencial e a
distância (EaD). A Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFTM é desenvolvida na
forma articulada ao ensino médio (integrada
ou concomitante). No Ensino Superior, o IFTM
oferece cursos de graduação (tecnologia, licenciaturas, bacharelados) e pós-graduação lato
sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado).
Também são ofertados cursos de idiomas.

Prepara os alunos em base teórica e
prática oferecendo uma formação integral ao
educando, com aulas convencionais apoiadas
no uso constante de tecnologia, o que se reflete
na constituição de um perfil profissional atualizado e voltado para as tendências do trabalho.

Pós-Graduação

Promove o aperfeiçoamento e a atualização no campo profissional, com a finalidade
de ampliar, capacitar e desenvolver no indivíduo conhecimentos e habilidades, inerentes
à produção técnica e à produção científica.

Ensino Médio

Prioriza a formação ética, a consciência ambiental, o desenvolvimento intelectual, o pensamento crítico e, em especial, o
crescimento humano.

Idiomas

Capacita os estudantes, por meio de
cursos de língua estrangeira, para participação em projetos relacionados à internacionalização, como intercâmbios, e enriquece o
currículo diante das exigências do mercado
de trabalho.

Ensino Técnico

Proporciona a habilitação profissional.
É destinado tanto aos alunos que concluíram o ensino fundamental quanto àqueles
que concluíram o ensino médio.
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CAMPINA VERDE
Gentílico

campina-verdense

População estimada (2016)

20.052

População (2010)

19.324

Área territorial (2015)
Densidade demográfica (2010)

3.650,749 km²
5,29 hab/km²

IDH (2010)
Distância da Capital

0,704
583,28 km
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IFTM CAMPUS AVANÇADO
CAMPINA VERDE
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Matrículas: 101
Professores: 6
Técnicos administrativos: 9

CURSOS CAMPUS AVANÇADO
CAMPINA VERDE
Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Administração
Agropecuária
Informática
Idioma
Inglês
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UBERABA
Gentílico

uberabense

População estimada (2016)

325.279

População (2010)

295.988

Área territorial (2015)

4.523,957 km²

Densidade demográfica (2010)

65,43 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,772
419,77 km
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IFTM CAMPUS UBERABA
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CURSOS CAMPUS UBERABA
Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Administração
Agropecuária
Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Administração
Química
Graduação presencial
Tecnologia em Alimentos
Bacharelado em Engenharia Agronômica
Bacharelado em Zootecnia
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Química
Pós-graduação lato sensu presencial
Saneamento Ambiental
Gestão Ambiental – Diagnóstico e Adequação
Ambiental
Educação Profissional e Tecnológica Aplicada à
Gestão de Programas e Projetos de Aprendizagem

Matrículas: 1461
Professores: 129
Técnicos administrativos: 115

Pós-graduação stricto sensu presencial
Mestrado Profissional em Ciência e
Tecnologia de Alimentos
Mestrado Profissional em Educação Tecnológica
Mestrado Profissional em Produção Vegetal
Idiomas
Espanhol
Francês
Inglês
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IFTM CAMPUS AVANÇADO
UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

39

CURSOS CAMPUS AVANÇADO
UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

Graduação presencial
Bacharelado em Engenharia da Computação
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Computação Gráfica
Eletrônica
Manutenção e Suporte em Informática

Graduação a distância
Licenciatura em Computação
Licenciatura em Letras – Português
Licenciatura em Matemática

Técnicos concomitantes ao ensino médio
a distância
Idiomas
Administração
Espanhol
Automação Industrial
Francês
Edificações
Inglês
Eletroeletrônica
Informática para Internet
Segurança do Trabalho
Matrículas: 1120
Serviços Públicos

Professores: 50
Técnicos administrativos: 19
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ITUIUTABA
Gentílico
População estimada (2016)
População (2010)

ituiutabano
103.945
97.171

Área territorial (2015)

2.598,046 km²

Densidade demográfica (2010)

37,40 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,739
589,39 km
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IFTM CAMPUS ITUIUTABA
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CURSOS CAMPUS ITUIUTABA

Pós-graduação lato sensu presencial
Desenvolvimento de Sistemas para Web
e Dispositivos Móveis
Ciências Ambientais

Cursos técnicos integrados ao ensino
médio presencial
Agricultura
Agroindústria
Eletrotécnica
Informática
Química

Idiomas
Espanhol
Inglês

Cursos técnicos concomitantes ao ensino
médio presencial
Administração
Eletrotécnica
Cursos de graduação presencial
Tecnologia em Alimentos
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Tecnologia em Processos Químicos
Bacharelado em Ciência da Computação

Matrículas: 1121
Professores: 68
Técnicos administrativos: 51
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PARACATU
Gentílico

paracatuense

População estimada (2016)

91.724

População (2010)

84.718

Área territorial (2015)

8.229,592 km²

Densidade demográfica (2010)

10,29 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,744
431,7 km
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IFTM CAMPUS PARACATU
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CURSOS CAMPUS PARACATU

Graduação presencial
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Bacharelado em Engenharia Elétrica

Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Administração
Comércio
Eletrônica
Informática

Idiomas
Espanhol
Francês

Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Administração
Eletrônica
Informática
Manutenção e Suporte em Informática

Matrículas: 934
Professores: 65
Técnicos administrativos: 51
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PATOS DE MINAS
Gentílico

patense

População estimada (2016)

149.856

População (2010)

138.710

Área territorial (2015)

3.190,187 km²

Densidade demográfica (2010)

43,49 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,765
308,91 km
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IFTM CAMPUS PATOS DE MINAS
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Matrículas: 291
Professores: 33
Técnicos administrativos: 20

CURSOS CAMPUS PATOS DE MINAS
Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Eletrotécnica
Logística
Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Eletrotécnica
Logística
Mineração
Idiomas
Espanhol
Inglês
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PATROCÍNIO
Gentílico

patrocinense

População estimada (2016)

89.333

População (2010)

82.471

Área territorial (2015)

2.874,344 km²

Densidade demográfica (2010)

28,69 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,729
339,18 km
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IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
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CURSOS CAMPUS PATROCÍNIO
Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Administração
Eletrônica
Manutenção e Suporte em Informática
Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Contabilidade
Eletrotécnica
Informática
Graduação presencial
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Tecnologia em Gestão Comercial
Idiomas
Espanhol
Inglês

Matrículas: 812
Professores: 57
Técnicos administrativos: 31
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UBERLÂNDIA
Gentílico

uberlandense

População estimada (2016)

669.672

População (2010)

604.013

Área territorial (2015)
Densidade demográfica (2010)

4.115,206 km²
146,78 hab/km²

IDH (2010)
Distância da capital

0,789
469,18 km
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IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
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CURSOS CAMPUS UBERLÂNDIA
Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Agropecuária
Alimentos
Manutenção e Suporte em Informática
Meio Ambiente
Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Agropecuária
Graduação presencial
Bacharelado em Engenharia Agronômica
Tecnologia em Alimentos
Pós-graduação lato sensu presencial
Controle de Qualidade em Processos
Alimentícios
Idiomas
Espanhol
Inglês

Matrículas: 1348
Professores: 81
Técnicos administrativos: 91
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IFTM CAMPUS AVANÇADO
UBERLÂNDIA CENTRO
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CURSOS CAMPUS AVANÇADO
UBERLÂNDIA CENTRO

Pós-graduação lato sensu presencial
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Aplicados à Gestão Empresarial
Tecnologias, Linguagens e Mídias em Educação
Gestão de Negócios

Técnicos integrados ao ensino médio
presencial
Administração
Computação Gráfica

Idiomas
Espanhol
Francês
Inglês

Técnicos concomitantes ao ensino médio
presencial
Redes de Computadores
Graduação presencial
Licenciatura em Computação
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Sistemas para Internet

Matrículas: 847
Professores: 53
Técnicos administrativos: 27
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REITOR
Roberto Gil Rodrigues Almeida
Telefone: (34) 3326-1102
E-mail: gabinete@iftm.edu.br

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEXT)
Planejamento, superintendência, coordenação, fomento e acompanhamento das atividades e políticas de extensão e relações com a
sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa,
junto aos diversos segmentos sociais.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)
Planejamento, superintendência, coordenação, fomento, acompanhamento e avaliação das atividades e políticas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Pró-Reitor de Extensão
Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira
Telefone: (34) 3326-1123
E-mail: proext@iftm.edu.br

Pró-reitor de Administração
Marco Antonio Maciel Pereira
Telefone: (34) 3326-1114
E-mail: proad@iftm.edu.br

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA,
PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (PROPI)
Planejamento, superintendência, coordenação, fomento e acompanhamento das
atividades e políticas de pesquisa, inovação e
pós-graduação, integradas ao ensino e à extensão, bem como promover ações de intercâmbio com instituições e empresas na área
de fomento à pesquisa, ciência, tecnologia e
inovação tecnológica.

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (PRODIN)
Planejamento, superintendência, coordenação, fomento e acompanhamento das
atividades e políticas pertinentes às áreas de
planejamento e desenvolvimento institucional, gestão de pessoas e de tecnologia da informação e comunicação.

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação
Humberto Marcondes Estevam
Fone: (34) 3326-1121
E-mail: propi@iftm.du.br

Pró-reitor de Desenvolvimento
Institucional
Mauro Borges França
Telefone: (34) 3326-1108
E-mail: prodin@iftm.edu.br
PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN)
Planejamento, superintendência, coordenação, fomento e acompanhamento
das atividades e políticas de ensino, articuladas à pesquisa e extensão em consonância com as diretrizes emanadas do
Ministério da Educação.

OUVIDORIA
É o órgão de controle responsável por
empreender ações na defesa dos direitos individuais e coletivos da comunidade do IFTM,
e aperfeiçoamento das atividades institucionais destinadas a atender os segmentos da
sociedade civil e os diversos setores, com jurisdição nas áreas acadêmica e administrativa dos campi do IFTM.

Pró-reitor de Ensino
Luiz Alberto Rezende
Telefones: (34) 3326-1139 | (34) 3326-1115
E-mail: proen@iftm.edu.br

Ouvidora
Zilda Corrêa de Lacerda
Telefone: (34) 3326-1103
E-mail: ouvidoria@iftm.edu.br
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