
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
PORTARIA 36/2020 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT, de 12 de maio de 2020

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS PONTES E LACERDA – FRONTEIRA OESTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 865 de 19.04.2017 e considerando as seguintes
legislações:
1. INSTRUÇÃO NORMATIVA IFMT Nº 003, DE 22 DE ABRIL DE 2020 que Estabelece o Regime de Exercícios Domiciliares – RED no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
2. Embasam legalmente o RED, o Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975; Lei nº 6.503, de 13 de dezembro
de 1977; Lei nº 7.692, de 20 de dezembro de 1988; Parecer CNE/SEB nº 6, de 07 de abril de 1998; Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 
3. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 36. O currículo do ensino médio observará (…) as seguintes diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
(…) 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
(…)
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino,
e de educação continuada.
4. Portaria Nº 343, de 17 de Março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de
pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.
5. Portaria Nº 345, de 19 de Março de 2020. Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020.
6. Portaria Nº 376, de 3 de Abril de 2020. Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação
de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19.

RESOLVE:
I - Orientar, os procedimentos quanto a execução do Regime de Exercício Domiciliar (RED) no âmbito do Campus Pontes e Lacerda –

Fronteira Oeste.
II - Em observância as etapas de Planejamento; Execução e Acompanhamento, mencionadas no Art.14 da INSTRUÇÃO NORMATIVA

IFMT Nº 003, DE 22 DE ABRIL DE 2020, a elaboração do Plano de Trabalho para atendimento ao RED no âmbito do Campus Pontes e Lacerda –
Fronteira Oeste e os trâmites para sua validação no Departamento de Ensino serão realizados mediante:

a) O preenchimento do formulário padrão disponibilizado no SUAP com a descrição dos elementos estruturais que deverão constar no Plano de Trabalho
para o atendimento ao RED e a autenticação do formulário via assinatura eletrônica no SUAP.
b) A Carga horária e prazo para elaboração do Plano de Trabalho de Exercício Domiciliar será informada pelo Departamento de Ensino antes de cada
envio.
c) O encaminhamento do formulário devidamente preenchido com a assinatura eletrônica para a Coordenação de Curso no qual o docente encontra-se
vinculado e solicitar a assinatura da coordenação de curso, da chefia do departamento de ensino e de um membro da equipe pedagógica:
    • Jezisbel dos Santos Souza, para os cursos do período matutino;
    • Eberton Limeira de Freitas, para os cursos do período vespertino;
    • Naiara Cassia dos Santos, para os cursos do período noturno. 
Será emitido um Parecer via SUAP para fins da validação do plano. 
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