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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSÁBILIDADES DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Responsável pelas Ações de Extensão - Cultura e Desporto
Leniézia Cássia Duarte da Silva
E-mail: leniezia.silva@ifmt.edu.br

I. promover ações de apoio ao desporto extensionista, quando vinculado, associado ou compartilhado com

segmentos da sociedade local, regional ou nacional;

II. promover  ações  de  apoio  e  incentivo  cultural  extensionista,  quando  vinculado,  associado  ou

compartilhado com segmentos da sociedade local, regional ou nacional;

III. Subsidiar  a  assessoria  de  comunicação  na  execução  de  programas  de  publicização  das  atividades

culturais e desportivos, por intermédio dos canais de comunicação local, regional e nacional.

IV. desenvolver e implantar projetos, programas e eventos culturais e desportivos;

V. compilar  o  registro  das  ações  e  monitorar  o  cumprimento  das  metas  físicas  e  dos  indicadores  das

atividades desportivas e culturais no IFMT;

VI. Articular e estabelecer parcerias para execução das políticas de desporto e cultura no IFMT;

VII. apoiar a elaboração e a submissão de projetos desportivos e culturais em  editais internos e de órgãos

externos de fomento;

VIII. Planejar, implantar e acompanhar a política de desporto e cultura do IFMT;

IX. elaborar manuais de procedimentos e promover orientações necessárias ao desenvolvimento desportivo e

cultural, bem como a participação em eventos;

X. promover e apoiar ações de inclusão pela cultura e desporto;

XI. atuar  em  conjunto  com  as  demais  pró-reitorias  na  criação  de  políticas  que  promovam  a  cultura  e

desporto;

XII. Estimular, coordenar e acompanhar a participação do IFMT em programas institucionais de cultura e

desporto;

XIII. executar outras funções que lhe tenham sido atribuídas.

XIV. Manter banco de dados atualizado dos programas e ações culturais, esportivos e de lazer, desenvolvidas

no âmbito do IFMT;

XV. Atuar  na  criação  de  Instrumento  de  apoio  aos  campi  visando  estimular  os  campi  a  desenvolverem

atividades culturais relacionadas à identidade territorial;

XVI. atuar na viabilização e organização de encontros setoriais com a classe artística, esportivas e de lazer;

XVII. propor e organizar a criação de grupos e núcleos culturais, esportivos e de lazer, bem como, realizar

acompanhamento através do registro das atividades desenvolvidas;

XVIII. Apoiar a participação dos segmentos do IFMT, em editais e seleções públicas relacionados à cultura,

desporto e lazer;

XIX. Auxiliar e subsidiar a Diretoria de Extensão na execução dos projetos culturais e esportivos;

XX. Propor modelos e procedimentos para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer no
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âmbito dos campi;

XXI. Auxiliar e subsidiar a Diretoria de extensão e os campi na busca de possibilidades de convênios públicos

e privados para o desenvolvimento da cultura, esporte e lazer nos Campi do IFMT;

XXII. Exercer outras atribuições determinadas pela Diretoria de Extensão e Relações Interinstitucionais;

XXIII. Elaborar relatório de gestão das atividades da coordenação;
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