
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PLANO DE GESTÃO
1. PLANO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO: 2020/1

2. COORDENAÇÃO/ASSESSORIA/GERÊNCIA/DEPARTAMENTO/DIRETORIA:
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Recursos Humanos

3. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
SERVIDOR: Dr. Adilson Vagner de Oliveira
CARGO: Professor
FUNÇÃO: Coordenação de Curso

4.ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO:
De acordo com o Art. 38 da Organização Didática do IFMT (Resolução nº104 de 17/12/2014), as
atribuições da Coordenação de Curso estão relacionadas às atividades de acompanhamento de
processos de supervisão e avaliação do curso, além de manter atualizadas as regulamentações
específicas de funcionamento do curso, por meio de proposições de atualização e mudanças. Pode-se
destacar também as atribuições ligadas ao registro de informações sobre o curso, docentes e
instâncias de apoio, como NDE e Colegiado de Curso e promover atividades acadêmicas através do
fortalecimento de pesquisas e projetos de ensino e extensão que possam ampliar as oportunidades de
cumprimento das atividades complementares. Por fim, deve-se manter o contínuo trânsito com as
chefias do campus, a fim de oferecer constantes melhorias nas instalações físicas e no material
bibliográfico do curso.

5. CONDIÇÕES E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DOS TRABALHOS

Com a ampliação das turmas do curso superior no período noturno, certas condições são fundamentais
para o encaminhamento das atividades de coordenação e ensino, por isso, a presença de servidores
nos setores de registro e protocolo tornou-se um imperativo para o próximo período letivo. Entretanto, a
redução progressiva de servidores nesses setores pode prejudicar a resolução de conflitos e dúvidas
por parte dos acadêmicos, uma vez que toda a entrega de documentação ocorre em dias específicos.
Em complementação a essas necessidades, a disponibilidade de serviços de internet deve ser um item
constantemente observado pela direção geral, uma vez que a instituição como um todo necessita
dessas condições para funcionar de maneira eficiente e rápida.

6. METAS A SEREM ATINGIDAS:

1. Organizar as comissões de eventos para III Encontro de Profissionais de Recursos
Humanos;

2. Auxiliar a seleção e aquisição de material bibliográfico;





 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020/1 
 
 
 

Curso: Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

Coordenador: Dr. Adilson Vagner de Oliveira 

 

Em atendimento à Portaria nº82 de 16 de julho de 2018, ao Plano de 

Gestão 2020/1 da coordenação do Curso Superior em Gestão de 

Recursos Humanos e a Instrução Normativa nº003/2020 do IFMT, seguem 

abaixo as metas estabelecidas no plano gerencial e o relatório de gestão 

em detalhe: 

 

1. Organizar as comissões de eventos para III Encontro de Profissionais de 

Recursos Humanos; 

2. Auxiliar a seleção e aquisição de material bibliográfico; 

3. Propor a avaliação do PPC e discutir a atualização de matriz do PPC; 

4. Manter contínuas as reuniões de NDE e Colegiado de Curso 

5. Organizar a documentação da coordenação para a visita de 

reconhecimento do curso; 

6. Auxiliar os docentes nas ações de pesquisa e extensão, voltadas para o 

curso superior.  

 

A Instrução Normativa nº003/2020 de 22/04/2020 do IFMT, foi 

emitida pela Reitoria, prevendo a paralisação das atividades presenciais 

na instituição e a alteração de trabalho para Regime de Exercícios 

Domiciliares para os acadêmicos e Trabalho Remoto para os servidores, 

portanto, algumas metas foram alteradas para atender ao novo formato 

emergencial de ensino.  

A. Inicialmente, foram organizadas reuniões contínuas entre 

coordenação, direção de ensino e docentes para estabelecer os 

procedimentos para o retorno das atividades de ensino, em 

formato não presencial, o Regime de Exercícios Domiciliares foi 



estabelecido para organizar os procedimentos didáticos durante a 

pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid19); 

B. O RED exigia a elaboração de Planos de Ensino e Relatórios de 

Atividades, por ciclos curtos, através da plataforma SUAP/IFMT. A 

coordenação e a direção de ensino propuseram atualização do 

calendário com ciclos de 4 (quatro) semanas para cada etapa do 

semestre, em recuperação ao período paralisado e a execução do 

período letivo, assim, 2020/1 estendeu-se até 11/09/2020. 

 

 

Figura 1. Formato de Plano RED 

 

C. Em atendimento às demandas tecnológicas por recursos 

didáticos, apropriados à modalidade não-presencial (RED), foram 

implementadas formações alternativas para o treinamento de 

professores e alunos para a utilização de ferramentas digitais de 

aprendizagem, como Google Meet, Google Forms e Google 

Classroom, uma vez que todas as disciplinas migraram para a 

plataforma de ensino. Assim, a coordenação criou as salas 

individuais, por disciplina, e incluiu os alunos na plataforma, além 

de realizar momentos de formação com as turmas, para a 

utilização das ferramentas.   



 

Figura 2. Google Classroom 

 

Meta 1 

Por medidas sanitárias para se evitar contaminação, os eventos 

presenciais foram cancelados, e pela condição de adaptação dos 

servidores às tecnologias de comunicação virtual, o 3º Encontro de 

Profissionais de Recursos Humanos foi adiado, de forma consensual, 

entre docentes e direção de ensino. Contudo, no dia 04/09, foi realizado 

o 1º Webinar – Conversas sobre Gestão de Recursos Humanos, em 

conjunto com o Prof. Michael Alves de Almeida, docente da disciplina de 

Gestão de Eventos Corporativos, integrando alunos do 5º semestre do 

CSTGRH.  

 

 

Figura 3. Plataforma do Evento 



Entre os dias 19/03 e 27/03, a coordenação de curso organizou as 

Bancas de Qualificação para avaliar os projetos de TCC 2020/1, e propor 

adequações, diante do cenário de pandemia. Assim, as bancas ocorreram 

no período noturno com orientadores e membros colaboradores (3 

membros por banca).  

 

Figura 4. Cronograma de Bancas de Qualificação 

 

Meta 2  

A partir de demandas do NDE do curso, foram realizadas aquisições 

de material bibliográfico para áreas carentes de referências físicas na 

biblioteca do campus avançado Tangará da Serra. Desse modo, foram 

adquiridos R$ 21.611,34 em livros, junto à empresa ÊXITO 

DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS, CNPJ 08065700/0001-76.  

 

 

Figura 5. Nota Fiscal de Compra de Livros 



Meta 3 

As avaliações coletivas do PPC para reformulação foram adiadas 

para o segundo semestre de 2020.  

 

Meta 4    

As reuniões entre coordenação e docentes ocorreram de forma digital, pela 

plataforma Google Meet, durante todo o primeiro semestre de 2020. Questões 

ligadas às ferramentas digitais de ensino, planos de ensino e aos relatórios de 

atividades via Suap foram discutidas com muita frequência, a fim de alinhar 

práticas e comportamentos pedagógicos, para o Regime de Exercícios 

Domiciliares – RED.  

 

Meta 5 

A organização de documentos do curso superior para a avaliação do MEC 

tem sido contínua, o arquivo compartilhado pelo drive fornecido pela Reitoria 

exige a constante inserção de cópias em pdf das atas, convocações, e demais 

registros das atividades do curso, por isso, todos os documentos produzidos 

relacionado à execução do curso superior têm sido carregados no drive. 

Inclusive, os Planos de Ensino e Relatórios de Atividades exigidos pela Reitoria 

para o ensino remoto. Contudo, devido à pandemia, as visitas de 

reconhecimento de curso pelo MEC foram adiadas para 2021.  

 

 



Figura 6. Drive com documentos do curso para visita MEC 

 

Meta 6 

As atividades presenciais de pesquisa e extensão do campus foram 

paralisadas, consequentemente, os editais em andamento foram encerrados, e 

novas possibilidades de submissão foram adiadas para 2021.  

 

Tangará da Serra - MT, 27 de janeiro de 2021.  

 
 
 
 
 

Dr. Adilson Vagner de Oliveira 
Coordenador do CST em Gestão de Recursos Humanos  

Portaria nº82 de 16/07/2018 
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