
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO 
MINEIRO 

 
RESOLUÇÃO Nº 77/2019, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 

Processo nº 23199.008576/2019-69 
 
 
Dispõe sobre a aprovação da Resolução Ad 
Referendum n. 45/2019 
 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 
11.892/2008 e as portarias nº 397 de 26/02/2018, publicada no DOU de 02/03/2018, nº 1.319 de 
25/07/2018, publicada no DOU de 26/07/2018, nº 1.636 de 10/09/2018, publicada no DOU de 
12/09/2018 e nº 1.283 de 03/09/2019, publicada no DOU de 06/09/2019, em sessão realizada no dia 
25 de novembro de 2019, RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º - Aprovar a Resolução “Ad Referendum” n. 045/2019, que versa o Regulamento do Programa 
acesso, permanência e êxito dos estudantes  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba/MG, 25 de novembro 2019. 
 
 
 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 
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NOSSA 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.  

 

 



REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS 
ESTUDANTES DO IFTM - PAPEE/IFTM 

 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art.1º Esta Resolução visa normatizar no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro o Programa Acesso, Permanência e Êxito dos Estudantes do 
IFTM - PAPEE /IFTM em consonância com a Portaria SETEC/MEC Nº 08 de 28 de maio de 
2019 e outras legislações pertinentes. 
 
Art.2º O Papee define-se como um conjunto de ações articuladas e complementares que visa a 
promover o êxito, o acesso e a permanência de estudantes no processo educativo do IFTM com 
qualidade social, a busca pelo êxito com os objetivos de favorecer a integralização da formação 
escolar, a formação continuada e a inserção dos egressos no mundo do trabalho. 
 

Art.3º No desenvolvimento dos trabalhos do Papee adotam-se as seguintes definições: 

I -Acesso: envolve o conjunto de ações que objetivam oportunizar igualdade de condições 
aos candidatos para lograrem aprovação nos processos de acesso ao IFTM; 

II -Ingressantes: Corresponde aos alunos que ingressaram em um curso no ano de 
referência. 

III - Permanência: relaciona-se ao número de matrículas ativas dentro do prazo previsto para 
integralização do curso. 

IV -Êxito: relaciona-se ao número de matrículas finalizadas com situação "concluído" no 
tempo mínimo de integralização do curso. 

V -Retidos: compreende o número de matrículas que permanecem ativas com situação “em 
curso” ou “integralizado” após a data prevista para o término do ciclo de matrícula do 
curso (estudantes que ainda não concluíram o curso, mesmo tendo transcorrido o tempo 
previsto de conclusão). 

VI -Evadidos: corresponde aos alunos que perderam o vínculo com a instituição antes da 
conclusão de um curso. 

VII - Concluintes: compreende o número de estudantes que concluíram o curso no tempo 
mínimo de integralização. 

VIII - Formados: Corresponde aos alunos que concluíram com êxito todos os componentes 
curriculares de um curso no ano de referência, fazendo jus ao diploma ou certificado. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PAPEE 



Art.4º O PAPEE se constitui em ações articuladas e complementares a partir dos seguintes eixos: 

I - Acesso; 

II -Permanência; e 

III -Êxito. 
 

Art.5º O eixo “acesso” caracteriza-se como um conjunto de ações que visa a aproximar e 
estabelecer diálogo com a comunidade que resulte em inclusão das populações que possuam 
mais dificuldades de ingressarem nos processos educativos do IFTM. 

§1º O eixo “acesso” deve contemplar ações de busca e de ingresso de estudantes. 

§2º Para fins desta norma, ações de busca são aquelas que iniciam e consolidam a interface 
e o diálogo com a comunidade, permitindo conhecer e se aproximar daquela realidade, 
identificando suas necessidades, desafios e demandas. 

§3º Para fins desta norma, ações de ingresso são aquelas que têm como objetivo oportunizar 
igualdade de condições aos candidatos para lograrem aprovação nos processos seletivos de 
acesso ao IFTM, devendo ser democráticas e inclusivas. 
 

Art.6º O eixo “permanência” caracteriza-se como um conjunto de ações multidisciplinares 
direcionadas ao atendimento dos discentes, pautado em um processo sistêmico, estratégico e 
planejado, capaz de favorecer o desenvolvimento integral dos discentes, de seus familiares e 
da comunidade em que vivem. 

§1º O eixo “permanência” deve instituir uma cultura escolar inclusiva, promovendo a criação 
de uma comunidade escolar segura, acolhedora, colaborativa e estimulante, com ênfase na 
valorização do sujeito. 

§2º São áreas de atuação desse eixo: 

I - Acompanhamento didático-pedagógico; 

II -Estímulos à redução da evasão; 

III -Estímulos à superação da retenção; 

IV - Assistência estudantil; 

V -Estímulos a ações de pesquisa e extensão; 

VI - Monitoria e projetos de ensino; 

VII - Participação em eventos e ações institucionais; 

VIII -Apoio familiar e comunitário; 

IX - Outras áreas que favoreçam o desenvolvimento integral dos discentes. 
 

Art.7º O eixo “êxito” caracteriza-se como um conjunto de ações articuladas com os eixos 
acesso e permanência com o objetivo de favorecer a integralização da formação escolar, a 
formação continuada e a inserção da população de egressos no mundo do trabalho de forma 
sustentável. 



§ 1º O eixo “êxito” deve possibilitar que o planejamento educacional do IFTM esteja em 
constante sintonia com a dinâmica do mundo do trabalho. 

§ 2º São áreas de atuação do eixo “êxito”: 

I -Integralização curricular; 

II -Acompanhamento de egressos; 

III -Disponibilização e acompanhamento de estágio; 

IV -Integração dos estudantes e egressos ao mercado de trabalho; 

V -Viabilização do cooperativismo como vertente de atuação profissional;  

VI - Empreendedorismo enquanto base profissional; 

VII -Outras áreas que favoreçam a inserção no mundo do trabalho. 
 
 
 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO PAPEE 

Art.8º O PAPEE é composto pela Comissão Central e pelas Comissões Locais. 

Art.9º A Comissão Central é composta por: 

I -  representantes da Pró-Reitoria de Ensino – Proen; 

I - No mínimo dois representantes da Pró-reitoria de Ensino – PROEN (nova redação pela 

Resolução n. 77/2019) 

II - Um representante da Pró-Reitoria de Extensão – Proext; 

III -  Um representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Propi. 
 
Art.10. A Comissão Local é formada por, no mínimo: 

I - Um representante do NAP, que será o presidente da comissão;  

II - Um representante de cada curso do campus; 

III - Um representante do Conselho Gestor. 

Parágrafo único. É facultada a participação de outros servidores do IFTM, a critério de cada 
campus, na Comissão Local. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES 

Art.11. São atribuições da Comissão Central: 

I - Representantes da Proen: 



a) Subsidiar as ações das comissões locais; 
b) Compilar relatórios recebidos; 
c) Elaborar e divulgar o Plano Estratégico Institucional; 
d) Fornecer dados para atualização da página institucional; 
e) Organizar eventos institucionais; 
f) Fomentar grupos de estudos;  
g) Criar e revisar documentos afins à realização do trabalho; 
h) Divulgar documentos afins à realização do trabalho na página institucional; 
i) Revisar os questionários de coleta de dados; 
j) Elaborar Relatório Anual Institucional; 
k) Acompanhar os trabalhos do Quadro Informativo do Estudante – QI; 
l) Encaminhar o Plano Estratégico e o Relatório Institucional ao CONSUP. 

 
II - Representante PROEXT: 

a) Acompanhar egressos; 
b) Disponibilizar e acompanhar o estágio; 
c) Integrar os estudantes e egressos ao mercado de trabalho; 
d) Viabilizar o cooperativismo como vertente de atuação profissional cooperativismo; 
e) Criar um sistema integrado de armazenamento de dados de todos os estudantes bolsistas 

e que recebem algum tipo de auxílio; 
f) Fomentar projetos de extensão e de iniciação científica nos cursos de cada campus para 

incluir o maior número possível de estudantes nessas atividades; 
g) Fortalecer programas e ações de cultura; 
h) Realizar estudo para avaliar se há ou não demanda por estágio referente aos cursos técnicos 

e de graduação ofertados pelo IFTM; 
i) Estruturar um sistema regional de informação profissional, articulando a oferta de formação 

das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de 
trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores; 

j) Realizar periodicamente eventos com profissionais da área, conselhos profissionais para 
motivar e esclarecer as atividades profissionais aos estudantes do IFTM. 

 
III - Representante PROPI: 

a) Fomentar projetos de iniciação científica e tecnológica envolvendo estudantes; 
b) Estreitar a articulação e o planejamento entre a gestão administrativa; 
c) Promover o empreendedorismo. 

 

Art.12. São atribuições da Comissão Local: 

I - Membro do NAP: 
a) Levantar o “Diagnóstico qualitativo” com apoio do representante de cada curso; 
b) Elaborar as “Estratégias de intervenção” junto à comunidade acadêmica com apoio do 

representante de cada curso; 
c) Avaliar as “Estratégias de intervenção executadas” com apoio do coordenador do curso; 
d) Elaborar o “Quadro Sínteses Diagnóstico” com apoio do representante de cada curso; 
e) Elaborar o “Quadro Síntese Estratégias de Intervenção” com apoio do representante de 

cada curso; 
f) Realizar intervenções pontuais com apoio do coordenador de curso; 



g) Elaborar o Relatório Anual do campus. 
 
II - O representante de cada curso do campus: 

a) O representante de cada curso do campus: 

b) Levantar o “Diagnóstico quantitativo” relativo ao seu curso a partir dos dados do ano base 
anterior;  

c) Realizar o levantamento do “Diagnóstico Qualitativo” junto aos alunos que solicitam 
trancamento ou desistência; 

d) Observar a Assistência Estudantil quando relacionada a questões do Papee. 
 
III.  O representante do Conselho Gestor: 

a) apreciar e recomendar sobre os assuntos de interesse pedagógico do campus a ele submetidos; 
b) recomendar constituições de comitês e comissões para tratar de temáticas específicas; 
c) acompanhar Plano de Desenvolvimento Institucional; 
d) acompanhar e avaliar o desempenho do campus face às diretrizes, prioridades e metas 

estabelecidas no Papee; 
e) apreciar e recomendar sobre projetos e planos de ação, específicos para o campus, em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos documentos aprovados pelos órgãos 
colegiados superiores. (Incluído pela Resolução n. 77/2019) 
 

 
CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PAPEE 

 

Art.13 À Comissão Central compete planejar e orientar as ações institucionais do Programa. 
 

Art.14 As ações institucionais são descritas no Plano Estratégico Institucional do Papee. 
 

Art. 15 O Plano Estratégico Institucional é elaborado anualmente pela Comissão Central, a 
partir dos dados levantados pelas Comissões Locais e encaminhado para o Consup no início 
do 2º semestre de cada ano para deferimento. 
 

Art.16 As Comissões Locais deverão preencher anualmente, até a metade do 1º semestre, os 
Formulários disponibilizados por meio eletrônico pela Comissão Central com as informações 
relativas aos Diagnósticos e as Estratégias de Intervenção. 
 

Art. 17 As Estratégias de Intervenção deverão ser criadas a partir dos Diagnósticos 
Qualitativos e Quantitativos, da consulta à comunidade acadêmica, da avaliação das 
Estratégias executadas e poderão ser extraídas do Banco de Estratégias de Intervenção. 

Parágrafo único: Dentre as Estratégias de Intervenção, deverão acontecer pelo menos duas 
reuniões com a comunidade acadêmica, considerando: 

I - consulta sobre causas da retenção e da evasão para o levantamento do Diagnóstico 



Qualitativo e; 

II -consulta acerca de criação e/ou avaliação de “Estratégias de Intervenção”. 

 

Art. 18. O Plano Estratégico Institucional deverá ser composto por, no mínimo, os seguintes 
itens: 

I -Apresentação: consiste na descrição do Programa no IFTM. 

II -Justificativa: explicita as razões que levaram à criação do Plano Estratégico. 

III - Objetivos (geral e específico): aponta as finalidades do Plano Estratégico. 

IV -Metodologia e desenvolvimento: descreve a forma de implementação do Plano 
Estratégico. 

V -Diagnóstico quantitativo: aponta o quantitativo e o percentual de estudantes 
ingressantes, retidos, evadidos, concluintes (concluintes no tempo mínimo de 
integralização) por ciclo do curso e por campus de acordo com os resultados do ano 
base anterior. 

VI -Diagnóstico qualitativo: descreve as causas da retenção e da evasão por curso e por 
campus identificadas a partir da tabulação dos questionários respondidos pelos 
estudantes e/ou do levantamento de informações em reuniões com a comunidade 
acadêmica. 

VII - Quadro Síntese Diagnóstico: Deverá elencar, para cada forma de oferta de curso do 
campus, duas das principais causas da evasão e da retenção identificadas nos 
Diagnóstico Qualitativo. 

VIII - Estratégias de Intervenção: descreve as ações que serão desenvolvidas no 2º semestre 
do corrente ano e no 1º semestre do ano seguinte. Deverão ser criadas a partir do 
último Diagnóstico identificado (Quantitativo e Qualitativo), bem como da Avaliação 
das Estratégias executadas e das sugestões coletadas junto à comunidade acadêmica, 
ou poderão ser extraídas do Banco de Estratégias. 

IX -Referências: Campo opcional onde deverão ser descritas as referências citadas no 
Plano Estratégico Institucional. 

 
 
Art.19. Após deferido, o Plano Estratégico Institucional do Papee deverá ser socializado nos 
campi pelas Comissões Locais e na página institucional. 
 

Art.20. Os Planos Estratégicos Institucionais terão vigência de 1 ano sendo iniciados no 2º 
semestre do respectivo ano. 
 

CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DO PAPEE 
 

Art.21. O acompanhamento das ações do Papee e seus resultados serão mensurados em 
indicadores que refletirão sobre os seguintes temas: 



I - inscrições nos processos seletivos do IFTM;  

II -matrículas efetivas; 

III - evasão de estudantes;  

IV -retenção de estudantes;  

V -estudantes concluintes; 

VI -estudantes concluintes com êxito; 

VII -egressos matriculados nos cursos de formação continuada;  

VIII - egressos inseridos no mundo do trabalho. 

Parágrafo Único. Os indicadores de que tratam o caput deste artigo serão utilizados como 
medidores da eficácia do Papee e como determinantes para definir ações prioritárias. 
 

Art.22. Compete à Comissão Central estabelecer os indicadores e suas metodologias para 
acompanhamento dos resultados do Papee. 
 

Art.23. Os resultados do Papee serão descritos no Relatório Anual Institucional. 
 

Art. 24. O Relatório Anual Institucional será elaborado anualmente a partir dos dados 
levantados pelas Comissões Locais e encaminhado para o Consup no início do 2º semestre 
de cada ano para deferimento.  

Art. 25. As Comissões Locais deverão preencher anualmente, até o final do 1º semestre, os 
Formulários disponibilizados por meio eletrônico pela Comissão Central com as informações 
relativas às Avaliações das Estratégias de Intervenção, as Avaliações do Programa e com os 
Apêndices. 

Art. 26. O Relatório Anual Institucional deverá conter no mínimo: 

I -Apresentação: campo destinado à descrição de como foi desenvolvido o trabalho 
previsto no Plano Estratégico. 

II -Avaliação das Estratégias de Intervenção executadas: Descreve as Estratégias de 
Intervenção aplicadas com suas respectivas avaliações, bem como a análise para fins 
de continuidade ou não. 

III - Avaliação das ações do Programa: Descrever a avaliação das ações executadas no 
PAPEE. 

IV -Referências: Campo opcional para descrição de possíveis referências citadas. 

V -Anexos: Deverão ser apresentados nesse campo relatórios, ata de reuniões, portarias, 
fotos de eventos e outros documentos que mostrem o desenvolvimento do trabalho no 
IFTM. 

 

Art.27. Após deferido, o Relatório Anual Institucional do Papee deverá ser socializado nos 
campi pelas Comissões Locais e na página institucional. 



 
 
 

CAPÍTULO IV 

DOS TRÂMITES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
 

Art.28. O desenvolvimento dos trabalhos do Papee são norteados pela Comissão Central e 
realizados pelas Comissões Locais, requerendo as seguintes ações do reitor e dos diretores 
gerais. 

§1ºAo reitor caberá a designação/atualização da Comissão Central; 

§2º Aos diretores gerais caberá a designação/atualização das Comissões Locais por campus. 

 

Art.29. São trâmites a serem realizados pela Comissão Central: 

I -Elaboração/Atualização do Plano Estratégico Institucional até o início do 2º semestre de 
cada ano; 

II -Elaboração do Relatório Anual Institucional até o início do 2º semestre de cada ano; 

III - Encaminhamento do Plano Estratégico Institucional até o início do 2º semestre de cada 
ano para deferimento; 

IV -Encaminhamento do Relatório Anual ao Consup até o início do 2º semestre de cada ano 
para deferimento; 

V -Disponibilização do Plano Estratégico Institucional e do Relatório Anual Institucional 
deferidos pelo Consup na página institucional; 

VI -Desenvolvimento do Plano Estratégico Institucional deferido pelo Consup; 

VII - Orientação e acompanhamento dos trabalhos das Comissões Locais. 
 
 

Art.30. São trâmites a serem realizados pelas Comissões Locais: 

I -Levantamento do Diagnóstico Quantitativo: Identificação do quantitaquantitativo de 
estudantes ingressantes, retidos, evadidos e concluintes do ano base anterior. 

II -Levantamento do Diagnóstico Qualitativo; 

III -Identificação das causas da evasão e da retenção por meio da aplicação dos questionários 
e por consulta à comunidade acadêmica; 

IV -Análise dos Diagnósticos Qualitativo e Quantitativo; 

V -Elaboração das Estratégias de Intervenção de acordo com os Diagnósticos identificados 
e com as sugestões coletadas com a comunidade acadêmica. 

VI -Preenchimento dos Formulários disponibilizados pela Comissão Central com as 
informações relativas aos Diagnósticos e às Estratégias de Intervenção até a metade do 1º 
semestre; 



VII -Execução das Estratégias de Intervenção planejadas;  

VIII -Avaliação das Estratégias de Intervenção executadas;  

IX -Avaliação das ações do Programa; 

X -Preenchimento dos Formulários disponibilizados pela Comissão Central com as 
informações relativas às Avaliações das Estratégias de Intervenção, as Avaliações do 
Programa e os Apêndices até o final do 1º semestre de cada ano. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.31. O Papee é um programa institucional do IFTM e suas ações são de responsabilidade 
de toda a comunidade escolar, pois todos são sujeitos ativos na promoção da melhoria do 
processo educativo. 
 

Art.32. Apesar de a metodologia apresentada por esta norma dividir o Papee em eixos, suas 
ações não devem se restringir a determinado eixo, e sim perpassar pelas mais diversas áreas, 
setores, ações, articulando-se e complementando-se em busca da qualidade social no 
processo educativo. 
 
Art. 33. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Central.  

Art.34. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 
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