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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Cáceres/MT, 17 e 18 de abril de 2017 
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil dezessete às oito horas, no Auditório 
“Edival dos Reis”, situado Cidade Universitária na Av. Santos Dumont, Bairro DNER, em 
Cáceres-MT, foi realizada a 1ª Sessão Ordinária de dois mil e dezessete do Conselho 
Universitário-CONSUNI, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; sob a 
presidência da professora Dra. Ana Maria Di Renzo presidente do CONEPE, e assessorada pela 
Cristhiane Santana de Souza. 

Conselheiros 
Presentes 

Ana Maria Di Renzo, Ivan Cleiton de Oliveira Silva, Vinícius Augusto Morais, 
Gislaine Aparecida de Carvalho, Milton Chicalé Correia, Luiz Carlos Pascuali, 
Eveline Nunes Costa, Adailton Alves da Silva, Luiz Jorge Brasilino da Silva, 
Alcione Lescano de Souza Junior, Dilma Lourença da Costa, Tales Nereu 
Bogoni, Alfredo Zenen Domínguez González, Silkiane Machado Capeleto, 
Verônica de Sousa Bezerra, Maria Eloisa Mignoni, Thiago Silva Guimarães, 
Rivanildo Dallacort, Ben Hur Marimon Junior, Ricardo Keichi Umetsu, Eurico 
Lucas de Souza Neto, Heitor Marcos Kirsch, Raul Angel Carlos Oliveira, Marion 
Machado Cunha, Adil Antonio Alves de Oliveira, Anderson Fernandes de 
Miranda, Alexandro Cesar Faleiro, Cleci Grzebieluckas, Dirceu da Rosa 
Martins, Marcelo Berigo, Gabriel Schardong Ferrão, Reinaldo Norberto da 
Silva, Clebes Cosendey de Souza, Claudinei da Silva Lara, Keila Mara da 
Costa e Silva, Geferson Ribeiro de Souza, Antonio Ronaldo da Silva. 

Ausências 
Justificadas 

Paulo Roberto Pimenta, Lilian Rodrigues Moretti, Agilson Poquiviqui, Valdir 
Silva, Camilla Saraiva. 

Ausências 
Injustificadas 

Solange Kimie Ikeda Castrillon, Marcos Francisco Borges, Gildete Evangelista 
da Silva, Ângela Rita Christofolo de Mello, Rogério Dias Dalla Riva, Marinez 
Cargnin Stieler, Eder Reinoldo Gotz, Claudeir Dias, Jeferson Odair Diel. 

A presidente do conselho, profa. Ana Maria Di Renzo, consulta o quórum, sendo constatada a 
presença suficiente de Conselheiros. Agradece a presença de todos e inicia a sessão, que será 
regida em conformidade com a Resolução nº 20/2012-CONSUNI. A presidente solicita aos pró-
reitores que façam suas comunicações, informando aos conselheiros as ações de cada pró-
reitoria. A presidente apresenta a ata da 3ª Sessão Ordinária do ano de 2016, que foi 
previamente disponibilizada para apreciação dos conselheiros e, não havendo apontamentos, é 
declarada aprovada.  A presidente apresenta as ausências justificadas do CONSUNI e empossa 
os novos conselheiros do conselho. Em seguida é definida a ordem do dia, após discussões, 
inclusões e retiradas, mantendo-se a pauta restabelecida da seguinte forma: 1. Homologações 
das Resoluções Ad Referendum do CONSUNI 1.1 Resolução nº 013/2016 - Dispõe sobre o 
reconhecimento profissional aos docentes e Profissionais Técnicos da Educação Superior da 
Universidade do Estado de Mato Grosso; 1.2 Resolução nº 014/2016 - Altera a estrutura 
organizacional da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.3 Resolução nº 
015/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Geografia, na modalidade educação à distância, 
vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.4 
Resolução nº 016/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em História, na modalidade educação à 
distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.5 Resolução nº 017/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua 
e Literaturas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, na modalidade educação à distância, 
vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.6 
Resolução nº 018/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua e 
Literaturas de Língua Portuguesa e Língua Espanhola, na modalidade educação à distância, 
vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.7 
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Resolução nº 019/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade educação 
à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.8 Resolução nº 020/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.9 Resolução nº 021/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, na modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à 
Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.10 Resolução nº 022/2016 - Cria o Curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas, na modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão 
de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.11 Resolução nº 023/2016 - Cria o Curso 
de Bacharelado em Ciências Contábeis, na modalidade educação à distância, vinculado à 
Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.12 Resolução nº 
024/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, na modalidade educação 
à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.13 Resolução nº 025/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Administração Pública, na 
modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.14 Resolução nº 026/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em 
Turismo, na modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à 
Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 1.15 Resolução nº 027/2016 - Cria o Curso de Licenciatura 
em Educação Física do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 
PARFOR vinculado à Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – FAMMA; 1.16 Resolução 
nº 028/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em Matemática do Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade Multidisciplinar do Médio 
Araguaia – FAMMA; 1.17 Resolução nº 029/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em 
Matemática do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR 
vinculado à Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – FAMMA; 1.18 Resolução nº 
030/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia do Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade Multidisciplinar do Médio 
Araguaia – FAMMA; 1.19 Resolução nº 031/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Pedagogia 
do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à 
Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – FAMMA; 1.20 Resolução nº 032/2016 - Cria o 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Saberes e Práticas na Educação Infantil”, da Diretoria 
de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.21 
Resolução nº 033/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão em Saúde” da 
Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT; 1.22 Resolução nº 034/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
“Gestão Universitária” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT; 1.23 Resolução nº 035/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em “Informática na Educação” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.24 Resolução nº 036/2016 – Cria o 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Escolar” da Diretoria de Educação a Distância 
– DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.25 Resolução nº 037/2016 - 
Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Pública Municipal” da Diretoria de 
Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.26 
Resolução nº 038/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Pública” da 
Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT; 1.27 Resolução nº 039/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
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“Ensino a Distância” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT; 1.28 Resolução nº 040/2016 - Aprova a alteração da Resolução nº 
015/2016-CONSUNI e Resolução nº 016/2016-CONSUNI; 1.29 Resolução nº 001/2017 - Aprova 
o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017 – 2021 da Universidade do Estado de Mato 
Grosso; 1.30 Resolução nº 002/2017 - Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 001/2016-Ad 

Referendum do CONSUNI que dispõe da constituição da Comissão Organizadora do III 
Congresso Universitário da Universidade do Estado de Mato Grosso; 1.31 Resolução nº 
003/2017 – Aprova o Relatório Parcial de Avaliação Institucional da Universidade do Estado de 
Mato Grosso referente ao ciclo 2015-2018. 2. Resultado das Comissões Temporárias 2.1 
Congresso Universitário; 2.2 Estudos e viabilidades sobre alteração do Estatuto da UNEMAT 
para que comporte a criação de numeração de CNPJ para cada um dos Câmpus Universitários; 
2.3 Reestruturação do Regimento da Comissão Permanente de Avaliação do Desempenho 
Docente – COPAD; 2.4 Estudo e reorganização dos cursos do Câmpus Universitário de Alto 
Araguaia; 3. Câmara de Legislação 3.1 Minuta de Resolução: Criação e Regulamentação do 
Auxílio Financeiro aos servidores matriculados em Programas de Pós-graduação – modalidade 
de MINTER e DINTER; 3.2 Minuta de Resolução - Auxílio para apresentação de trabalho 
técnico-científico – PTES; 3.3 Minuta de Resolução - Honrarias Universitárias; 3.4 Minuta de 
Resolução - Símbolos e Homenagens; 3.5 Regimento Interno das Faculdades da UNEMAT; 3.6 
Criação da Faculdade Indígena; 3.7 Alteração da Resolução nº 012/2016-Ad Referendum do 
Consuni – Bolsa Preceptoria Medicina; 3.8 Minuta de Resolução: Bolsa Preceptoria no Curso de 
Enfermagem; 3.9 Minuta de Resolução: Relação entre UNEMAT e FAEPEN/MT. 4. Câmara de 
Orçamento e Patrimônio 4.1 Minuta de Res. Auxílio para apresentação de trabalho técnico-
científico – PTES; 4.2 Criação do Núcleo Pedagógico de Marcelândia. 5. Inclusão de Pauta 5.1 
Política de Ofertas de Cursos para os Câmpus na modalidade Parceladas; 5.2 Minutas do 
Programa de Assistência Estudantis. 

1. Homologações das Resoluções Ad Referendum do CONSUNI 

1.1 Resolução nº 013/2016 - Dispõe sobre o reconhecimento profissional aos docentes e 
Profissionais Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente esclarece que a Resolução 013/2016 trata de um documento 
necessário para o não prejuízo da avaliação docente e técnico, é um 
reconhecimento profissional como se fosse um título ou diploma para 
servidores aposentados.  

Votação 33 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção.  

Decisão Resolução homologada. 

1.2 Resolução nº 014/2016 - Altera a estrutura organizacional da Universidade do Estado de 
Mato Grosso – UNEMAT 

Apresentação e 
Discussão 

O pró-reitor Danzer diz que há a necessidade de fazer tais readequações para 
o cumprimento de exigências do Tribunal de Contas, sendo essas alterações 
no que se refere à Pró-reitoria de Gestão Financeira e Pró-reitoria de 
Administração. 

Votação 35 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 



ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária do CONSUNI                                            Página 4 de 16 

Decisão Resolução homologada. 

1.3 Resolução nº 015/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Geografia, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.4 Resolução nº 016/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em História, na modalidade educação à 
distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.5 Resolução nº 017/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua e 
Literaturas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, na modalidade educação à distância, vinculado à 
Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.6 Resolução nº 018/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua e 
Literaturas de Língua Portuguesa e Língua Espanhola, na modalidade educação à distância, 
vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.7 Resolução nº 019/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Matemática, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT; 
1.8 Resolução nº 020/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.9 Resolução nº 021/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.10 Resolução nº 022/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na 
modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.11 Resolução nº 023/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, na 
modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.12 Resolução nº 024/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, na 
modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.13 Resolução nº 025/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Administração Pública, na 
modalidade educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 
1.14 Resolução nº 026/2016 - Cria o Curso de Bacharelado em Turismo, na modalidade 
educação à distância, vinculado à Diretoria de Gestão de Educação à Distância - 
DEAD/PROEG/UNEMAT. 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente propõe que a votação seja feita em bloco para facilitar, tendo 34 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Justificativa de 
Voto – Luiz Jorge B. Silva: Voto: Abstenção – O conselheiro considera que os 
cursos via DEAD não possuem identidade com os cursos de oferta da 
UNEMAT. 

Votação 34 votos favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções.  

Decisão Resoluções homologadas. 
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1.15 Resolução nº 027/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Educação Física do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade 
Multidisciplinar do Médio Araguaia - FAMMA. 
1.16 Resolução nº 028/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em Matemática do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade 
Multidisciplinar do Médio Araguaia – FAMMA. 
1.17 Resolução nº 029/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em Matemática do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade 
Multidisciplinar do Médio Araguaia - FAMMA. 
1.18 Resolução nº 030/2016 - Cria o Curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade 
Multidisciplinar do Médio Araguaia - FAMMA. 
1.19 Resolução nº 031/2016 - Cria o Curso de Licenciatura em Pedagogia do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR vinculado à Faculdade Multidisciplinar 
do Médio Araguaia - FAMMA. 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente propõe que a votação seja feita em bloco para facilitar, tendo 34 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Votação 34 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resoluções homologadas. 

1.20 Resolução nº 032/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Saberes e 
Práticas na Educação Infantil”, da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do 
Estado de Mato Grosso – UNEMAT. 
1.21 Resolução nº 033/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão em 
Saúde” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT. 
1.22 Resolução nº 034/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão 
Universitária” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT. 
1.23 Resolução nº 035/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Informática na 
Educação” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT. 
1.24 Resolução nº 036/2016 – Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Escolar” 
da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT. 
1.25 Resolução nº 037/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Pública 
Municipal” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT. 
1.26 Resolução nº 038/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Gestão Pública” 
da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT. 
1.27 Resolução nº 039/2016 - Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Ensino a 
Distância” da Diretoria de Educação a Distância – DEAD da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – UNEMAT. 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente propõe que a votação seja feita em bloco para facilitar, tendo 34 
votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Justificativa de 
Voto – Luiz Jorge B. Silva: Voto: Contrário – O conselheiro considera que os 
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cursos via DEAD não possuem identidade com os cursos de oferta costume 
ofertados pela UNEMAT. 

Votação 34 votos favoráveis, 01 contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resoluções homologadas. 

1.28 Resolução nº 040/2016 - Aprova a alteração da Resolução nº 015/2016-CONSUNI e 
Resolução nº 016/2016-CONSUNI 

Apresentação e 
Discussão 

A relatora disserta a respeito das alterações que competem a Resolução nº 
015/2016-CONSUNI, que trata do regimento do Congresso Universitário e da 
Resolução nº 016/2016-CONSUNI, que trata do Regulamento deste. Explica 
que a metodologia de execução utilizada no 3º Congresso Universitários está 
sendo contrária a metodologia exigida na resolução, logo, alterações foram 
necessárias para que a aplicação acordasse com a norma.  

Votação 32 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção. 

Decisão Resolução homologada. 

1.29 Resolução nº 001/2017 - Aprova o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017 – 
2021 da Universidade do Estado de Mato Grosso 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente esclarece que o PDI que está na tela foi feito pela Pró-Reitoria de 
Planejamento, tem sua origem nas discussões realizadas em todos os Câmpus 
no Planejamento Estratégico Participativo. Explica a necessidade de ter sido 
feito o Ad Referendum e garante a fidedignidade do texto do PDI.  

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 

Decisão Resolução homologada. 

1.30 Resolução nº 002/2017 - Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 001/2016-Ad 

Referendum do CONSUNI que dispõe da constituição da Comissão Organizadora do III 
Congresso Universitário da Universidade do Estado de Mato Grosso 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente fala a respeito das alterações da constituição da Comissão 
Organizadora do III Congresso Universitário da UNEMAT, sendo elas: 
Presidência da Comissão Organizadora do III Congresso Universitário do 
Estado de Mato Grosso; Representações do SINTESMAT e representação nos 
cargos de discentes; Representante docente e discente do CONEPE. 
Vacância: Duas vagas no Conselho do CONSUNI. Justificativa de Voto – 
Luiz Jorge B. Silva: Voto: Abstenção – Não concordância com a Metodologia 
de composição da representação/delegados, por Câmpus, o que sob o ponto 
de vista deste conselheiro compromete o caráter da democracia do congresso. 

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção.  
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Decisão Resolução homologada. 

1.31 Resolução nº 003/2017 – Aprova o Relatório Parcial de Avaliação Institucional da 
Universidade do Estado de Mato Grosso referente ao ciclo 2015-2018 

Apresentação e 
Discussão 

A presidente da CPA Elizeth Gonzaga inicia a relatoria e esclarece que os 
resultados gerais já foram disponibilizados no site da UNEMAT, na página da 
Avaliação Institucional. Esclarece também que a UNEMAT tem um prazo limite 
de até 31 de março para que sejam postados o Relatório de Avaliação 
Institucional bem como todas as instituições públicas e privadas e em 
decorrência de não ter ocorrido a Sessão do CONSUNI antes do final do prazo, 
o Relatório Parcial de Avaliação Institucional teve que ser aprovado por Ad 

Referendum. Ressalta também que todos os documentos que servem nos atos 
regulatórios da UNEMAT estão regularizados tanto com o MEC, SESITEC e 
Conselho Estadual. Frisa o avanço que a UNEMAT teve e que os resultados 
foram encaminhados antes da Reunião Pedagógica para todos os Câmpus. A 
CPA teve uma reunião com as Comissões de Avaliação (CA) dos Câmpus e foi 
entregue um CD contendo todos os resultados. Esclarece que o ciclo da 
avaliação é congruente com o clico do ENADE e faz a explanação de alguns 
dados dos resultados, sendo eles: entre os anos de 2013 a 2016 houve um 
aumento no número de participantes por parte dos acadêmicos, diminuição por 
parte dos docentes, mas não foi tão significativa, aumento por parte dos 
gestores e o número de PTES praticamente dobrou. Comenta sobre os 
problemas existentes na Avaliação sendo: Internet, Microestrutura, etc. Sugere 
por fim que os dados sejam avaliados pelos conselheiros e levados para os 
Câmpus de cada um para que os dados sejam discutidos e relembra que no dia 
31 de março venceu todas as portarias da CPA e de todas as CA’s dos 
Câmpus e acredita que até o mês subsquente abrirá novas eleições. 

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resolução homologada. 

A presidente do conselho Ana Di Renzo passa temporariamente a presidência da Sessão para o 
vice-reitor Ariel Torres em decorrência de um compromisso urgente de cunho pessoal.  

2. Resultado das Comissões Temporárias 

2.1 Congresso Universitário 

Apresentação e 
Discussão 

O presidente coloca em regime de discussão o primeiro documento referente 
ao III Congresso Universitário. Os conselheiros chegam a um consenso de que 
a discussão é irrelevante e, por 31 votos contrários e 01 abstenção decidem 
não acatar o documento referente ao ponto de pauta em questão. Justificativa 
de Voto – Tales Nereu Bogoni: Voto: Abstenção – Sou presidente da 
Comissão do Congresso, não me sinto confortável em emitir opiniões sobre os 
encaminhamentos desta pauta.  

Votação Nenhum voto favorável, 31 votos contrários e 01 abstenção. 

Decisão Pauta não acatada para discussão. 
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2.2 Estudos e viabilidades sobre alteração do Estatuto da UNEMAT para que comporte a 
criação de numeração de CNPJ para cada um dos Câmpus Universitários 

Apresentação e 
Discussão 

Segundo a Comissão, o intuito inicial era fazer um estudo para saber o que 
aconteceria pós implantação de um CNPJ e, após essas avaliações, a 
conclusão foi de que a necessidade de ser ter um CNPJ para cada um dos 
Câmpus e pela viabilização da descentralização que foi acordada no último 
Congresso Universitário, com o intuito de facilitar diversos serviços de ordem 
administrativa em cada Câmpus. Porém, a Comissão concluiu que nesse 
momento ainda não é possível implantar CNPJ em cada Câmpus e será 
necessária uma alteração no Estatuto, devendo ser convocado uma Sessão 
Extraordinária para essa finalidade. A proposta da Comissão é realizar um 
estudo melhor e mais detalhado para poder dar andamento no processo e 
iniciar a implantação de um CNPJ. O presidente coloca em votação a proposta 
de aprovação do relatório da Comissão e a convocação de uma Sessão 
Extraordinária ao meio dia do dia subsequente para discussão e alteração no 
estatuto da Universidade. Justificativa de Voto – Luiz Carlos Pascuali: Não 
esclarecido totalmente para votar, pois acredito que os Câmpus pequenos 
serão afetados e possivelmente inviabilizados. Anderson Fernandes de 
Miranda: Conflito de interesse. Sou membro da Comissão.  

Votação  29 votos favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções 

Decisão 
Aprovação do relatório e a convocação de uma Sessão Extraordinária ao meio dia 
do dia subsequente para discussão e alteração no estatuto da Universidade. 

2.3 Reestruturação do Regimento da Comissão Permanente de Avaliação do Desempenho 
Docente – COPAD 

Apresentação e 
Discussão 

A professora Zulema pede prorrogação dos trabalhos da Comissão para 
apresentação no próximo Conselho Universitário. 

Decisão Pauta prorrogada para a próxima sessão do CONSUNI. 

2.4 Estudo e reorganização dos cursos do Câmpus Universitário de Alto Araguaia 

Apresentação e 
Discussão 

Dia 17: O presidente comenta acerca da reestruturação que os câmpus precisa 
e que, apesar de ser um assunto difícil, é algo que deve ser estudado com 
cautela. Por questão de ordem a recontagem é solicitada, sendo constatado 32 
presentes na sessão. É proposta à mesa uma inversão de pauta, pois a 
Câmara está discutindo uma nova proposta para apresentar ao Conselho e 
precisam de tempo para avaliar as mudanças. O presidente coloca em votação 
a inversão de pauta para que seja adiada para a 1ª pauta do dia subsequente. 
Dia 18: O conselheiro Milton comenta acerca do Câmpus de Alto Araguaia, 
retoma a história do câmpus e relembra a visita do então reitor vigente da 
UNEMAT, que aconselhou ao Diretor de Câmpus que melhorias fossem 
realizadas para aperfeiçoar a sua estrutura. Ressalta que como tentativa para 
manter os cursos em Alto Araguaia e por pedido por parte da população de Alto 
Araguaia, do poder Executivo e Legislativo do município, dos municípios 
vizinhos e por concordância da maioria dos conselheiros do CONSUNI, o 
projeto de reestruturação do Câmpus Universitário de Alto Araguaia foi 
aprovado e por divergências e conflitos de opiniões, criou-se uma outra 
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Comissão para estudar e readequar as necessidades do câmpus. Ressalta que 
novas propostas foram levadas ao CONSUNI, foram discutidas e amadurecidas 
e assim chegou-se ao fim da primeira etapa do projeto de reestruturação, tendo 
total apoio da administração do município de Alto Araguaia e as obrigações 
que foram atribuídas ao município estão sendo cumpridas fielmente. Porém, 
ainda com o projeto de reestruturação, a baixa demanda continuou nos cursos 
de Letras, Computação e Jornalismo do Câmpus de Alto Araguaia, sendo o 
momento mais crítico a remoção de Jornalismo para Tangará da Serra. Logo, o 
conselheiro Milton esclarece que o momento atual não é de criar novos cursos 
regulares por não ser viável, mas sim de aperfeiçoar os Câmpus que já existem 
e somente então se pensar em expansão com eficiência e qualidade. Como 
alternativa que pode ser tomada, destaca o município de Rondonópolis, uma 
das maiores cidades do estado de Mato Grosso e relembra que o município 
vem exigindo há algum tempo a criação de um Câmpus lá, porém a criação de 
um Câmpus nesse momento também é inviável tendo em vista o grande 
recurso financeiro que é exigido para isso. Logo, o consenso que a Câmara 
chegou como melhor proposta a ser apresentada é de criar um Núcleo 
Pedagógico em Rondonópolis intercalando a abertura de vagas, no final do ano 
em Alto Araguaia (Letras e Computação) e no semestre subsequente por meio 
de vestibular a abertura das duas turmas de Letras e Computação no Núcleo 
de Rondonópolis. O vereador Thiago de Rondonópolis primeiramente saúda os 
presentes, os conselheiros, a mesa, e ademais ressalta os apoios que o Poder 
Legislativo conseguiu na política e na educação para manutenção da UNEMAT 
em Rondonópolis e acredita que o Núcleo em Rondonópolis não prejudicaria o 
Câmpus de Alto Araguaia, mas sim fortaleceria a UNEMAT e o Câmpus de Alto 
Araguaia e, leva-se em consideração também a importância econômica de 
Rondonópolis e os efeitos positivos que traria à região, para tanto, pede o 
apoio do Conselho Universitário a essa proposta. O vereador Jorge de Mello de 
Alto Araguaia saúda os presentes na Sessão e ressalta a importância do 
reconhecimento, não apenas através de todos os vereadores de Alto Araguaia 
presentes e até mesmo os que não puderam estar presentes na Sessão que 
comungam da mesma opinião, mas reconhece o trabalho implementado pela 
UNEMAT e esclarece que a missão deles é pelo reconhecimento, pela 
manutenção e pela reestruturação do Câmpus da UNEMAT em Alto Araguaia, 
pois a falta deste seria um retrocesso para o município e para a região. 
Destarte, ressalta a importância que o Câmpus tem para a região de Alto 
Araguaia e pede o apoio dos conselheiros. O conselheiro Ronaldo apresenta 
uma Carta de Apoio por parte dos colaboradores e acadêmicos, em especial do 
conselheiro discente do CONEPE de Alto Araguaia Gabriel Francisco Duarte 
Simões referente à proposta 2.4 apresentada ao CONSUNI, se posicionando 
totalmente favorável a proposta, acreditando ser a melhor decisão a ser 
tomada para o Câmpus de Alto Araguaia e Rondonópolis. O conselheiro Ben 
Hur se coloca favorável a proposta e sugere que a partir desse momento a 
UNEMAT comece a fazer um Estudo Permanente de expansão e consolidação 
da UNEMAT, até mesmo pelo dinamismo e mudanças que a sociedade sofre 
como um todo e pela necessidade da Universidade se adequar a essas 
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mudanças, dessa forma a proposição é de se montar um grupo que mantenha 
esses estudos permanentemente. O conselheiro Gabriel não vê em sua visão 
particular um fortalecimento para o Câmpus de Alto Araguaia, mas sim uma 
resistência por parte desse e um fortalecimento apenas para a instituição da 
UNEMAT como um todo, porém deixa claro que não se posiciona contra a 
proposta apresentada, apenas se vê receoso quanto ao rumo que o projeto irá 
tomar. O conselheiro Pascuali acredita que primeiramente é preciso redistribuir 
e espalhar os cursos, já que é essa a política que a UNEMAT adota de 
favorecer as cidades do interior e beneficiar a população de baixa renda, para 
tanto acredita que o bem coletivo deve se sobrepor ao Câmpus, ou seja, 
primeiro os conselheiros devem pensar no bem da UNEMAT como um todo 
para só assim pensar no Câmpus que representa.  A Diretora do Câmpus de 
Alto Araguaia ressalta sua experiência na direção do Câmpus e para tanto 
pede o apoio e a compreensão dos conselheiros para que uma chance seja 
dada ao Câmpus para que ele se mantenha. Esclarece que inicialmente foi 
contra a abertura do Núcleo em Rondonópolis, porém posteriormente abraçou 
a causa, pois vê em Rondonópolis uma maneira de fortalecer e manter a 
existência do Câmpus e Alto Araguaia. A presidente apresenta a proposta 
original e a alterada pela Câmara para observação dos conselheiros e em 
seguida coloca em regime de votação.  

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3. Câmara de Legislação 

3.1 Minuta de Resolução: Criação e Regulamentação do Auxílio Financeiro aos servidores 
matriculados em Programas de Pós-graduação – modalidade de MINTER e DINTER 

Apresentação e 
Discussão 

O relator Claudinei inicia a apresentação da Minuta, fazendo a leitura dos artigos 
que a compõe, cuja finalidade principal dos programas é de apoiar a execução de 
estágio presencial nas instituições parceiras, de servidores da Unemat 
matriculados em programas MINTER e DINTER. O professor Rodrigo faz um 
adendo à fala do relator, complementando as informações sobre o projeto 
MINTER e DINTER. O professor Ben Hur pede que seja registrada a necessidade 
de se fazer a regulamentação de afastamento e financiamento de Técnicos e 
Docentes para qualificação em nível de mestrado e doutorado da UNEMAT. 
Justificativa de Voto – Bem Hur Marimon Jr.: Discutir proposta de 
regulamentação de afastamento e financiamento de técnicos e docentes para 
qualificação em nível de mestrado e doutorado da UNEMAT.  

Votação 30 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.2 Minuta de Resolução - Auxílio para apresentação de trabalho técnico-científico – PTES 

Apresentação e 
Discussão 

O pró-reitor Danzer solicita a retirada de pauta e esclarece que é necessário fazer 
uma adequação nas duas minutas em relação à publicação em revistas e a 
inclusão de Profissionais Técnicos na Resolução e em relação à inclusão de 
servidores docentes para participação em apresentação de artigos em eventos do 
tipo, devendo voltar no próximo conselho com a proposta de alteração, 
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contemplando todos os servidores. 

Votação 34 votos a favor, 02 contrários e 01 abstenção. 

Decisão Aprovada a retirada de pauta. 

3.3 Minuta de Resolução - Honrarias Universitárias 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Milton faz a relatoria da Minuta de Resolução, tratando a concessão 
de Honrarias Universitárias como uma evolução, agradece a todos os conselheiros 
membros da Câmara Setorial de Legislação pelo trabalho realizado e aos demais 
conselheiros membros. Segue fazendo a leitura da Minuta de Resolução e 
esclarece que a Câmara concedeu parecer favorável à Minuta. O pró-reitor 
Gustavo Danzer esclarece que as honrarias trata-se de reconhecimentos 
administrativos e pelas causas e serviços prestados a Universidade. Reconhece 
que os indicativos podem partir dos Câmpus ou da própria Reitoria, devendo ter a 
de liberação por parte do CONSUNI para tanto, com o sentido de regulamentar e 
dar um procedimento adequado para esse tipo de concessão de honrarias dentro 
da universidade. 

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.4 Minuta de Resolução - Símbolos e Homenagens 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Milton faz a relatoria da Minuta de Resolução, salienta que a 
proposta de resolução cumpre as exigências e então o parecer da Câmara é 
favorável à matéria que estabelece os símbolos e homenagens da UNEMAT. O 
pró-reitor Gustavo Danzer esclarece que na minuta apresentada existe uma 
proposta de alteração no brasão da UNEMAT, pois considerando a resolução 
oficial que institui o brasão dentro da heráldica, as referências aos símbolos que 
constam do centro do brasão têm relação aos centros universitários da UNEMAT, 
sendo 11 unidades representadas na época da criação do brasão, porém 
posteriormente esse número aumentou para 13 unidades e para tanto, é 
necessário um ajuste quanto a essa referência. Comenta também sobre o 
tratamento em relação a eventuais passagens pela instituição e ao 
comportamento da instituição em relação a eventuais falecimentos e homenagens 
necessárias. 

Votação 33 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.5 Regimento Interno das Faculdades da UNEMAT 

Apresentação e 
Discussão 

A relatora Eveline esclarece que desde que as faculdades foram criadas, faltou-se 
a regulamentação do regimento interno e o parecer da Câmara é aprovação 
favorável na integra da Minuta por estar de acordo com o Estatuto da UNEMAT. A 
presidente retoma o regimento, questionando destaques artigo por artigo, sendo 
eles: Art. 2º – Rodrigo: Considera importante especificar após “[...] congregam 
cursos de graduação e pós-graduação” os termos stricto sensu e lato sensu. Art. 
4º - Rodrigo: Erro quanto a redação do artigo no que se refere aos princípios. Art. 
7º - Luiz Pascuali: O conselheiro Pascuali questiona a respeito do quantitativo de 
membros para compor o Colegiado de Faculdade, já que a redação dá brecha 
para interpretar a quantidade em porcentagem, desde que se mantenha a 
proporção e se respeite o estatuto e considerando que é difícil conseguir pessoas 
para compor o Colegiado. O conselheiro Ricardo acredita que não há como 
obedecer a proporção com menos de 10 conselheiros, propondo assim que seja 
estabelecido um limite mínimo no quantitativo. O conselheiro Anderson sugere que 
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o limite do quantitativo siga o padrão do Colegiado de Curso, sendo 05 docentes, 
02 técnicos e 01 discente, diminuindo a quantidade de membros e facilitando o 
preenchimento de vagas. A presidente do conselho sugere que seja exportado do 
Estatuto da universidade o mesmo quantitativo do Colegiado de Curso para o 
Colegiado de Faculdade, deixando como proposição da Mesa. O pró-reitor 
Gustavo Danzer esclarece que o Estatuto vai continuar sendo preservado, apenas 
o quantitativo vai ser estabelecido no Regimento Interno de cada faculdade. Os 
conselheiros discutem a respeito das atribuições do Colegiado de Faculdade e a 
respeito do planejamento que lhes são encarregados, devendo ser caracterizado 
se é planejamento administrativo, orçamentário, etc. A presidente propõe que a 
pauta seja retirada para que a Minuta seja revisada para o DURA com os 
Diretores de Faculdade e submetido ao próximo Conselho Universitário. O 
conselheiro Rivanildo sugere que, já que a Minuta será revisada, uma política 
macro seja criada para direcionar os Câmpus a seguirem diretrizes e não se 
dispersarem. A presidente coloca em votação a retirada de pauta para que seja 
apresentada no próximo CONSUNI. Proposta – Alcione Lescano de Souza 
Júnior: Acrescentar um parágrafo que coloca como prerrogativa do Colegiado da 
Faculdade administrar os laboratórios de ensino quanto controle de materiais. 
Logística de utilização do laboratório pelos cursos. Elaboração do cronograma de 
férias e afastamento de técnicos. Luiz Carlos Pascuali: Composição: Rivanildo 
Dallacort, Alcione Lescano de Souza Junior, Reinaldo Norberto da Silva e Bruna 
de Farias da Silva Cristino. 

Votação 32 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.6 Criação da Faculdade Indígena 

Apresentação e 
Discussão 

A conselheira Eveline inicia a relatoria esclarecendo que no parecer consta o 
pedido de retirada de um artigo da Minuta, porém foi realizado na versão antiga 
que não havia sido atualizada quando chegou nas mãos da Câmara, dessa forma, 
a versão final da Minuta já consta com a correção indicada pela Câmara, havendo 
o parecer com aprovação na íntegra por parte da Câmara. O Prof. Adailton 
comenta acerca da FAINDI e esclarece que a demanda pela faculdade está 
aumentando e não há uma política definida para lidar com esse público que está 
se formando e chegando, dessa forma, a Minuta foi elaborada para que seja 
discutida e para que soluções sejam pensadas em relação a essa problemática. O 
professor Porto respalda o projeto e fala da importância da sua aprovação, tanto 
para a UNEMAT quanto para a sociedade como um todo. Os conselheiros 
discutem a respeito da revisão da Minuta e da readequação que deve ser feita, já 
que ela possui o mesmo problema de redação da pauta anterior. A presidente 
sugere que a criação seja aprovada e o regimento volte futuramente para o 
Conselho para que este seja discutido. A professora Vera sugere que seja criada 
uma Comissão Temporária para analisar seu regimento, desmembrando os 
trabalhos das comissões pela especificidade da faculdade. A composição da 
Comissão Temporária ficou: Adailton, Agnaldo Rodrigues, Porto, Rinalda, Diego e 
um discente indicado pelo Adailton.  

Votação 

Criação de Faculdade: 32 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção. 
Criação da Comissão Temporária: 32 votos favoráveis, nenhum contrário e 
nenhuma abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

A presidente sugere que a Sessão Extraordinária seja prorrogada até as 13 horas do dia 
subsequente, porém há conselheiros que alegam não poder comparecer, logo, não haveria quorum 
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suficiente para tanto. O conselheiro Ricardo sugere que a Sessão Extraordinária não ocorra, tendo 
em vista que primeiro é necessário que haja conhecimento dos desdobramentos da criação de CNPJ 
para cada Câmpus, devendo ser uma análise cautelosa e com tempo. 

Votação 
Cancelamento da Sessão Extraordinária: 32 votos favoráveis, 01 contrário e 
nenhuma abstenção.  

Decisão A Sessão Extraordinária foi cancelada. 

3.7 Alteração da Resolução nº 012/2016-Ad Referendum do Consuni – Bolsa Preceptoria 
Medicina. 

Apresentação e 
Discussão 

A conselheira Eveline inicia a relatoria esclarecendo que a solicitação é referente à 
exclusão de dois parágrafos na resolução que cria a Bolsa Preceptoria. A 
alteração ser dá pela necessidade de ampliar o quadro de profissionais que estão 
aptos a concorrer a essa modalidade de bolsa. Segundo a avaliação da Câmara 
as supressões desses dois parágrafos estão de acordo com as condições da 
UNEMAT e não interferem nas condições orçamentárias, tendo o parecer 
favorável da Câmara. O professor Franciano faz a justificativa da alteração, 
esclarecendo que a intenção dessa supressão é flexibilizar para que os docentes 
possam exercer tanto a carreira docente quanto a Bolsa Preceptoria, desde que 
as atividades aconteçam em momentos distintos, mas sem precisar abrir mão de 
uma carreira em função de outra atribuição, como estava ocorrendo 
anteriormente. 

Votação 31 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.8 Minuta de Resolução: Bolsa Preceptoria no Curso de Enfermagem 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Milton esclarece que a Câmara não emitiu nem parecer e relatório, 
pois foram encontrados problemas e dificuldades quanto à redação dessa Minuta, 
para tanto, a Câmara deu parecer favorável, porém pede a verificação e correção 
dessa redação. Esclarece também que a Câmara não é contrária em referência ao 
mérito da relação da UNEMAT e FAESPE, mas por questões formais, há 
documentos necessários que não estão no processo. A professora Angélica 
esclarece que as adequações em relação à redação já foram corrigidas  
encaminhadas à Câmara, justificando que foi um equívoco quanto ao envio da 
documentação e ressalta que a Assessoria Jurídica já foi consultada e obteve 
aprovação. Comenta ainda a respeito da diferença da Bolsa Preceptoria e da 
Prática na área da saúde e em como a criação de uma Bolsa Preceptoria iria 
facilitar e economizar as despesas gastas.  

Votação 31 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção. 

Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

3.9 Minuta de Resolução: Relação entre UNEMAT e FAEPEN/MT 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Adil esclarece que a FAEPEN é uma iniciativa do Câmpus de Sinop 
e se inspira e segue a mesma direção da FAESPE. Coloca ainda que a FAEPEN 
se preocupa em atender e mediar as atividades de uma determinada região e foi 
avaliada por 03 anos pelo Ministério Público. Para tanto, a relação da FAEPEN 
com UNEMAT deverá passar pelo Conselho Universitário para que assim possa 
desempenhar as atividades que lhes são atribuídas. Pede a aprovação da relação 
por parte dos conselheiros e ressalta que o projeto cumpriu todas as exigências 
legais e foi devidamente supervisionado e orientado com todas as exigências que 
o MP fez ao longo de 03 anos.  

Votação 30 votos favoráveis, 01 contrário e nenhuma abstenção. 
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Decisão Deverá ser confeccionada Resolução com o teor da proposta acima apresentada. 

4. Câmara de Orçamento e Patrimônio 

4.1 Minuta de Res. Auxílio para apresentação de trabalho técnico-científico – PTES 

Apresentação e 
Discussão 

O pró-reitor Danzer esclarece que é necessário fazer uma adequação nas duas 
minutas em relação à publicação em revistas e a inclusão de Profissionais 
Técnicos na Resolução e em relação à inclusão de servidores docentes para 
participação em apresentação de artigos em eventos do tipo, devendo voltar no 
próximo conselho com a proposta de alteração, contemplando todos os 
servidores. 

Decisão Proposta retirada de pauta. 

4.2 Criação do Núcleo Pedagógico de Marcelândia 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Adil esclarece que o parecer da Câmara é favorável e como já 
ocorreu em outros casos, para criar cursos é necessário que se criem Núcleos 
Pedagógicos, ressalta ainda que o processo consta todos os pareceres que 
atestam a legalidade e cumprimento da prefeitura quanto à criação do Núcleo. A 
presidente consulta quórum para a votação, pois o voto é qualificado. Não sendo 
constatado, o Conselho voto a permissão de se fazer um Ad Referendum  

Votação 
Permissão Ad Referendum: 31 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 
abstenção. 

Decisão 
Deverá ser confeccionada Resolução Ad Referendum com o teor da proposta 
acima apresentada. 

4.3 Curso de Agronomia - Câmpus Universitário de Colíder 

Decisão Proposta retirada de pauta. 

5.1 Política de Ofertas de Cursos para os Câmpus na modalidade Parceladas 

Apresentação e 
Discussão 

O conselheiro Tales esclarece a respeito das discussões que foram realizadas 
sobre a manutenção dos Câmpus que comportam modalidades não regulares e 
sobre a política para oferta desses cursos, de tal forma que a UNEMAT precisa 
continuar atendendo essa população com meios mais viáveis e que facilitem o 
atendimento desses Câmpus aos acadêmicos. Nessa proposta encaminhada fala 
a respeito de como será feita a criação desses cursos, quais são as 
responsabilidades desses Câmpus e se atenta no art. 3º sobre a quantidade de 
professores para cada Câmpus que é equivalente a metade do quadro efetivo de 
um curso regular, ressalta ainda que toda manutenção e as despesas necessárias 
para a execução desses Câmpus já estão inclusas no processo e no orçamento 
disponibilizado e frisa ainda que com essa estruturação, cada Câmpus conseguiria 
executar em torno de 05 a 06 turmas únicas simultaneamente. O conselheiro 
Ricardo sugere que o processo passe pelas Câmaras para que seja estudado por 
cada uma. O conselheiro Claudinei questiona se o financeiro consegue cobrir o 
orçamento realizado. O conselheiro Tales esclarece que os cursos da região 
centro-oeste e alguns cursos de Colíder estão sendo encerrados nesse ano e a 
proposta é de reinaugurar os cursos que já estão sendo executados nas 
modalidades diferenciadas, frisando que é um recurso que já está sendo 
executado pelas modalidades diferenciadas e passariam a ser executados nesses 
Câmpus que têm a modalidade diferenciada. A presidente ressalta que a 
proposição é para fazer repasses aos Câmpus da UNEMAT e não de financiar 
Turmas Especiais para a região de maneira aleatória. O conselheiro Vinícius 
questiona se essa política caberia apenas aos Câmpus que não tem turma integral 
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ou se outros Câmpus poderiam oferecer uma modalidade diferenciada e requerer 
esse recurso também. O conselheiro Tales esclarece que no Art. 1º já está 
estabelecido quais são os Câmpus considerados da modalidade parcelada, que 
são os que não têm cursos com ingresso regular vinculado as suas faculdades. O 
conselheiro Claudinei acredita que não houve economia e sim um custo desse 
quadro tendo em vista que ao se pensar no todo da instituição, o curso fora 
removido. Também faz uma crítica em relação ao Câmpus de Alto Araguaia que 
não poderia ser contemplado com essa resolução proposta. O professor Rodrigo 
sugere que seja criada uma Comissão para estudar e lapidar a proposta. A 
professora Vera faz uma contraproposta ao conselheiro Ricardo e sugere que a 
proposta não seja encaminhada às Câmaras agora e sim passe primeiramente à 
uma Comissão para que seja estudada e posteriormente volte ao CONSUNI e as 
Câmaras. O conselheiro Ricardo solicita a retirada da sua proposta em razão da 
criação da Comissão. A presidente inicia a composição da Comissão que fica 
estabelecido: Tales, Luiz Antonio Barbosa, Vera Maquêa, Luiz Pascuali, Milton 
Chicalé. Proposta – Ricardo K. Umetsu: Encaminhar minuta para as respectivas 
Câmaras Setoriais. Ben Hur Marimon Junior: Propomos a criação de uma 
Comissão permanente multicampi para estudar o cenário sócio-econômico do 
estado de Mato Grosso (política, demografia, economia, educação, ciência e 
tecnologia) com a finalidade de subsidiar e planejar a expansão e consolidação da 
UNEMAT.  

Decisão 
Constituição de Comissão Temporária: Tales Nereu Bogoni, Vera Lúcia da Rocha 
Maquêa, Luiz Carlos Pascuali, Milton Chicalé Correia, Luiz Antonio Barbosa. 

5.2 Minutas do Programa de Assistência Estudantil - PAE 

Decisão Proposta retirada de pauta. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão e eu, Cristhiane Santana 
de Souza, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente 
assinada. 

Cristhiane Santana de Souza  

Ana Maria Di Renzo  

Célia Regina Araújo Soares Lopes  

Júlio César Wojciechowski  

Gislaine Aparecida de Carvalho  

Adriana Oliveira Dias  

Carlos Edinei de Oliveira  

Eveline Nunes Passignolo Costa  

Adailton Alves da Silva  

Alcione Lescano de Souza Junior  

Edna Luzia Almeida Sampaio  

Áurea Regina Alves Ignácio  

Dimas Santana Souza Neves  

Marco Antônio Aparecido Barelli  

Larissa Maria Scalon Lemos  

Ralf Hermes Siebiger   
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Marcos dos Santos   

Gildete Evangelista da Silva  

Ana Maria de Lima   

Silkiane Machado Capeleto  

Verônica de Sousa Bezerra  

Maria Eloisa Mignoni  

Thiago Silva Guimarães  

Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira  

Anderson Gheller Froehlich  

Joaquim Manoel da Silva  

Zeneide Ribeiro Campos  

Edson Junior H. de Paula  

Eurico Lucas de Souza Neto  

Juliana Freitag Schweikart  

Marion Machado Cunha  

Miguel Tadayuki Koga  

Vandersézar Casturino  

Rogério Benedito da Silva Añez  

Angélica Pereira Borges  

Karine Medeiros Anunciato  

Toni Amorim de Oliveira  

Viviane Fraga Gouveia Rossi  

Marcelo Berigo  

Gabriel Schardong Ferrão  

Raquel Mendes dos Santos  

Clebes Cosendey de Souza  

Jorge Silveira Dias  

Mérik Rocha Silva  

Fábio Iser  

Darlan Guimarães Ribeiro  

Manoel Westphalen Vescia  

Milena Gabrielle Kishi  

Jaqueline da Silva Oliveira  

Larissa Ribeiro Bueno  

Gustavo Brito Bortolan  

Eliezer Wiguer Carmo Silva  
 


