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RELATÓRIO 
 

 
Atividade: Reunião via Webconferência com as Comissões Locais de Assistência Estudantil dos 

Campi do IFMT. 

Data: 15/06/2018 

Horário: 9h às 11h30 

Participantes/Membros da Comissão Central: Francismeiry Cristina de Queiroz, Elizabeth da 

Cunha Filha, Kléberson Pierre Cardoso de Jesus. 

Ausências justificadas: Luciana G. de Lima; Marina Marques de Arruda; Júnior César Rosas Leite; 

Max Elias. 

Participantes Comissões Locais/Campi: Alta Floresta, Cáceres, Campo Novo, Cuiabá-Octayde 

Jorge da Silva, Cuiabá-Bela Vista, Diamantino, Guarantã do Norte, Juína, Rondonópolis, Sinop, 

Tangará da Serra e Várzea Grande. 

 

1. Informes: 

- Luciana Lima participou da reunião de Dirigentes da Assistência Estudantil da rede e na próxima 

Web ou por e-mail, encaminhará as discussões realizadas; 

- Levantamento das demandas para o Programa Bolsa Permanência: Luciana também 

encaminhará as informações sobre o assunto. 

 

2. Organização dos Fóruns Locais de Assistência Estudantil: 

- No primeiro momento foi rememorado sobre a última webconferência que nos trouxe a 

orientação da realização dos fóruns locais de assistência estudantil, conforme previsto pela 

Política de Assistência Estudantil do IFMT. 

- Após, foi relatado o objetivo do fórum, o qual é discutir a política de Assistência Estudantil nos 

campi, no que tange as dificuldades cotidianas, os processos seletivos, a organização estudantil, 

as comissões locais, orçamento, mecanismos de acompanhamento e contribuir com a pauta do 

Fórum Estadual. 

- Foi relatado também, qual seria o público-alvo do fórum, que pode conter toda a comunidade 

acadêmica, incluindo estudantes e servidores; 

- Outro ponto relatado foi sobre a elaboração do projeto básico para encaminhamentos a gestão 

de cada Campus e a distribuição de tarefas, item importante, pois as discussões terão como 

resultado um relatório final para ser encaminhado à Comissão Central, estipulando como data 
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limite o dia 31/08/2018. 

- Após essas orientações foi passada a palavra para os Campi relatarem como está a organização 

dos Fóruns, que no geral alguns já tinham datas, outros estavam se articulando para realização do 

evento. Apesar das dificuldades e apreensões por ser o primeiro fórum a ser realizado em cada 

Campus, todos os participantes estão empenhados para realização. 

3. Dificuldades: 

- Demora na abertura da sala para Web, devido a problemas técnicos que foram resolvidos, mas 

atrasou a reunião. 

- Dificuldades em encaminhar o trabalho nos Campi onde as Assistentes Sociais estão de licença 

ou que não possui. 

- Período de férias que acaba dificultando a participação da comunidade acadêmica. 

4. Encaminhamentos: 

- Realizar Webconferência com mais frequência. 

- Socializar entre os Campi: modelo de projetos, programações, relatórios. 

 

 

Cuiabá, 15 de junho de 2018. 

 

 

 
Francismeiry Cristina de Queiroz 

Relatora – Assistente Social/Campus Bela Vista 

 Comissão Central Permanente de Assistência Estudantil  

Representante do Segmento Técnico Administrativo 

 

 

 


