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I - promover e planejar ações de integração entre o Instituto Federal de Mato Grosso e outros setores da sociedade,

nas áreas de acompanhamento de egressos,  estágios,  visitas técnicas,  convênios e parcerias  em âmbito local,

regional e nacional;

II - propor, em consonância com a Pró-Reitoria de Ensino, diretrizes para o acompanhamento de egressos da

instituição;

III - coordenar e supervisionar o acompanhamento de egressos da instituição;

IV - prestar orientações e apoiar as ações das coordenações de extensão dos campi do IFMT;

V - atuar na elaboração de diretrizes e políticas de estágio curricular obrigatório, nos termos da Organização

Didática e dos Projetos Pedagógicos de Cursos, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino;

VI -  criar  manuais  de  procedimentos  operacionais,  objetivando  certificação,  reconhecimento  e  execução  dos

projetos desenvolvidos de livre iniciativa;

VII - prospectar áreas, perfis e competências para o desenvolvimento de ações de extensão;

VIII - promover convênios e outras parcerias para execução das políticas de relações interinstitucionais no âmbito

do Instituto Federal de Mato Grosso;

IX - apoiar a elaboração e a submissão de projetos a editais internos e de órgãos externos de fomento, para o

desenvolvimento de ações de extensão da instituição;

X - compilar o registro das ações e monitorar o cumprimento das metas físicas e dos indicadores das atividades de

extensão dos campi do IFMT;

XI - atuar em programas especiais de Reconhecimento de Saberes e Competências, bem como na qualificação

profissional, em parceria com Municípios, Estados e a União;

XII - contribuir na elaboração e aplicação da política institucional de Cursos de Formação Inicial e Continuada,

com carga horária não superior a 160 horas;

XIII  -  apoiar  e  orientar  a  elaboração  de  projetos  e  a  participação  em editais  de órgãos  de  fomento,  para  o

fortalecimento da incubadora de empresas do IFMT;

XIV - administrar a incubadora de empresas do IFMT, nos termos do seu regimento;

XV - planejar, implantar e acompanhar a política de empreendedorismo e incubação de empresas;

XVI  -  elaborar  manuais,  instruções  normativas  e  promover  orientações  necessárias  acerca  da  incubação  de

empresas no IFMT;

XVII - orientar e apoiar os trabalhos do Conselho Deliberativo da Gerência; Executiva e dos núcleos incubadores

da incubadora de empresas do IFMT, nos termos de seu regimento e suas regulamentações específicas;

XVIII - acompanhar o cumprimento das metas físicas da incubação de empresas desenvolvidas nos campi do

IFMT;
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XIX - orientar os campi na prospecção de ideias e iniciativas empresariais entre os discentes do IFMT;

XX - planejar, implantar e acompanhar a política de empresas juniores;

XXI - apoiar e orientar as propostas de criação e qualificação de empresas juniores;

XXII - acompanhar as atividades executadas pelas empresas juniores e os resultados obtidos;

XXIII  -  elaborar  manuais,  instruções  normativas  e  promover  orientações  necessárias  ao  desenvolvimento  de

empresas juniores no IFMT;

XXIV - subsidiar a Assessoria de Comunicação Social na execução de programas de publicização das atividades

de extensão, por intermédio dos canais de comunicação local, regional e nacional;

XXV - desenvolver e implantar programas, projetos e eventos extensionistas;

XXVI -  compilar  o  registro  das  ações  e  monitorar  o  cumprimento  das  metas  físicas  e  dos  indicadores  das

atividades de extensão no IFMT;

XXVII  -  elaborar  manuais  de  procedimentos  e  promover  orientações  necessárias  ao  desenvolvimento

extensionista;

XXVIII - promover e apoiar ações de inclusão pela extensão;

XXIX - atuar, em conjunto com as demais pró-reitorias e os campi, na criação de políticas que promovam a

extensão no IFMT;

XXX - executar outras funções que lhe sejam inerentes ou lhe tenham sido atribuídas.
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