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ATA DA SESSÃO SOLENE CONJUNTA DE 2018  
CONSELHO CURADOR – CONCUR 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONEPE 

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018 
Aos dias oito de novembro de dois mil dezoito, às oito horas, na Secretaria Municipal de Turismo - 
SICMATUR, situado na Rua Riachuelo, número 01, bairro Cavalhada, em Cáceres-MT, foi 
realizada a Sessão Solene Conjunta, em comemoração aos 40 anos da UNEMAT, do Conselho 
Curador – CONCUR, Conselho Universitário – CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CONEPE, da Universidade do Estado de Mato Grosso “Carlos Alberto Reyes 
Maldonado” – UNEMAT; sob a presidência da professora Ana Maria Di Renzo, presidente dos 
conselhos, e secretariada por Cristhiane Santana de Souza. 

Conselheiros 
Presentes 
CONCUR 

Ana Maria Di Renzo (Reitora da UNEMAT), Fátima Araújo Barbosa Possamai 
(Representante Titular da SECITECI), Francisco Lledo (Representante Titular da 
Reitoria), Luiz Wanderlei dos Santos (Representante Titular das Classes de 
Empregados de Âmbito Estadual), Carlos Roberto dos Santos Junior 
(Representante Titular das Classes de Empregados de Âmbito Estadual), Luiz 
Jorge Brasilino da Silva (Representante Titular do Segmento Docente) e Guilherme 
Angerames Rodrigues Vargas (Representante Titular dos PTES). 

Conselheiros 
Presentes 
CONSUNI 

Ana Maria Di Renzo, Júlio César Wojciechowski, Luiz Carlos Pascuali, Edna 
Luzia Almeida Sampaio, Áurea Regina Alves Ignácio, Dimas Santana Souza 
Neves, Larissa Maria Scalon Lemos, Gildete Evangelista da Silva, Ana Maria de 
Lima, Silkiane Machado Capeleto, André Luis Reis Ribeiro, Maria Eloisa 
Mignoni, Thiago Silva Guimarães, Kelli Cristina A. M. Moreira, Heitor Marcos 
Kirsch, Joaquim Manoel da Silva, Ricardo Keichi Umetsu, Edson Junior H. de 
Paula, Eurico Lucas de Souza Neto, Juliana Freitag Schweikart, Marion 
Machado Cunha, Vandersézar Casturino, Toni Amorim de Oliveira, Viviane 
Fraga Gouveia Rossi, Marcelo Berigo, Gabriel Schardong Ferrão, Edneia Ap. 
Souza Andrade Santos, Jorge Silveira Dias, Fábio Iser, Darlan Guimarães 
Ribeiro, Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer, Sergiana Alves da Silva, Renan 
Trindade Pacheco da Silva, Gustavo Brito Bortolan e João Ricardo de Souza 
Dalmolin. 

Conselheiros 
Presentes 
CONEPE 

Ana Maria Di Renzo, Muriel da Silva Folli Pereira, Osmar Quim, Paulo Alberto 
dos Santos Vieira, Fabiana Aparecida da Silva, Nilce Maria da Silva, Tanismare 
Tatiana de Almeida, Elias Antonio Morgan, Ivan de Sousa Soares, Hilton 
Giovani Neve Karina Nonato Mocheutis, José Leonildo Lima, Alessandra 
Conceição de Oliveira, Kleber Pelicia, Tatiane Botini Pires, Adelice Minetto 
Sznitowski, Anderson Fernandes de Miranda, Marcus Vinícius Araújo 
Damasceno, Marlon Borges dos Santos, Paulo Cezar Libanori Júnior, 
Wellington Aparecido Aires, Giceli Marins Brandini, Lucas Ferraça Corrêa, 
Valdivina Vilela Bueno Pagel, Vanessa Rakel de Moraes Dias, Welton Neves 
Vilela, Willian Santos de Oliveira, Genecir França Vieira e Maykon Vinicius 
Dourados. 

A presidente do conselho, profa. Ana Maria Di Renzo, consulta o quorum, sendo constatada a 
presença suficiente de conselheiros. Agradece a presença de todos e inicia a sessão solene, que 
será regida em conformidade com as resoluções 017/2012-CONSUNI, 020/2012-CONSUNI e 
003/2010-CONCUR. Após discursos da mesa de autoridades, a ordem do dia foi estabelecida da 
seguinte forma:  

1. Homologação da Carta “UNEMAT 40 Anos”. 
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Apresentação/ 
Discussão 

A presidente solicitou a leitura da carta em pauta, pela professora Vera Lucia da 
Rocha Maquêea e professor Taisir Mahmudo Karim, que realizaram a leitura do 
texto a seguir: Unemat 40 anos! Quarenta anos de história construída com 
compromisso social o que a torna exemplo de democratização da educação 
superior e pode ser observado no decorrer da sua história. Uma universidade que 
surge no interior e expande para o interior e que, nestes quarenta anos de 
existência, passou por várias reformulações estruturais, de nomenclatura, de 
natureza acadêmica e jurídica, mas sempre se manteve firme na perspectiva de 
atendimento às necessidades sociais, locais e regionais. Nesta trajetória, 
experimentou diferentes formas de promover o acesso à educação superior com 
atendimento a todas as camadas da sociedade, primando pela inclusão de 
populações específicas, de diferentes classes sociais, raças, etnias e comunidades 
tradicionais. No momento em que comemora 40 anos, a Unemat possui 13 
câmpus, 19 núcleos pedagógicos e 24 polos de Ensino a Distância. Cerca de 25 
mil acadêmicos são atendidos em 60 cursos de graduação presenciais de oferta 
contínua, à distância ou em modalidades diferenciadas. Conta com quatro 
doutorados institucionais, dois doutorados interinstitucionais, três doutorados em 
rede, 11 mestrados acadêmicos, um mestrado interinstitucional, nove mestrados 
profissionais, destes, sendo três em rede. Atualmente o país enfrenta uma crise de 
identidade institucional e de legitimidade que reflete nas Instituições de Educação 
Superior Públicas, por meio de cortes orçamentários e da perda de autonomia 
provocada pelas mudanças no estado brasileiro. Na Unemat não é diferente. O 
desafio que hora se apresenta é o de garantir a continuidade de uma universidade 
pública, gratuita, inclusiva e democratizada, comprometida na defesa e no 
reconhecimento de suas especificidades, peculiaridades e diferenças e na 
(re)construção de uma identidade que é regional, histórica, cultural e social, 
devendo produzir o conhecimento como um bem público. Esse cenário exige uma 
ação conjunta da comunidade acadêmica e do Estado de Mato Grosso para 
garantir a qualidade das ações que estão sendo desenvolvidas e que estão 
planejadas para 10 anos (2015-2025) em seu Planejamento Estratégico e nas 
decisões do Congresso Universitário com a participação de toda comunidade 
acadêmica. A Unemat possui como missão ofertar uma educação superior pública 
de excelência, promovendo a produção do conhecimento por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão de maneira democrática e plural contribuindo com a 
formação de profissionais competentes, éticos e compromissados com a 
sustentabilidade e com a consolidação de uma sociedade mais humana e 
democrática. E, nestes termos, nós Conselheiros do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONEPE), Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho 
Curador (CONCUR), assumimos, em conjunto com a comunidade acadêmica da 
Unemat, perante a nação, o Estado, seus governantes e a sociedade, nos 
comprometemos em zelar pela continuidade da Unemat como universidade 
pública, gratuita e autônoma e pelo cumprimento dos compromissos sociais 
necessários para a melhoria de sua qualidade, os quais devem garantir:  O ensino 
público, gratuito e de qualidade para todas as classes sociais, etnias, cor/raça e 
populações específicas da sociedade nas mais diferentes modalidades; • O 
caráter democrático e participativo nas decisões da Unemat, fortalecendo seus 
Conselhos e Órgãos Colegiados como instâncias deliberativas, criando espaços de 
discussão com a participação de toda comunidade acadêmica; • A identidade insti-
tucional construída historicamente nos processos de democratização das políticas 
de ingresso e a ampliação das políticas de permanência; • A implementação 
das decisões da comunidade acadêmica definidas no Congresso Universitário 
(2017) e no Planejamento Estratégico Participativo (2015-2025); • A 



ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
“CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO” 

CONSELHO CURADOR – CONCUR 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONEPE 
 

 

Ata da Sessão Solene Conjunta – CONEPE – CONSUNI - CONCUR                                              Página 3 de 3 

ampliação da oferta de vagas para os cursos de graduação e de pós-graduação 
Lato e Stricto Sensu; • A ampliação da proporção de mestres e doutores do 
corpo docente e profissionais técnicos em efetivo exercício, respeitando o plano de 
qualificação profissional; • A implementação de programas de formação inicial e 
continuada aos(às) servidores (as) de carreira da Unemat; • A Integração e 
interface com a Educação Básica, contribuindo para uma educação de qualidade 
para todas as crianças, jovens e adultos; • Que o Estado, independente de 
gestões governamentais, respeite a autonomia administrativa, didático-pedagógica 
e de gestão financeira da Unemat e, especialmente, zele pela permanência do 
Artigo 246 na Constituição Estadual que garante o repasse, mínimo, de 2,5% da 
Receita Corrente Líquida do Estado (RCL); • Que o Estado, independente de 
gestões governamentais, garanta o orçamento suficiente para melhorar as ações 
de ensino, pesquisa e extensão e da infraestrutura física e pedagógica (salas de 
aulas, laboratórios, bibliotecas, dentre outros); • Que a Unemat ocupe espaços 
na administração do Estado, propiciando a integração do seu desenvolvimento 
com a pesquisa estratégica através da ciência, tecnologia e inovação. Acreditamos 
firmemente que uma Nação e um Estado fortes, preparados para o futuro, 
prescindem da consolidação da oferta da Educação Superior pública e gratuita, 
vista como um direito humano fundamental e um bem social, assim como, 
acreditamos que os gestores da Unemat, comunidade acadêmica, governantes da 
Nação e do Estado de Mato Grosso e toda a sociedade mato-grossense, estarão 
atentos na garantia e ao respeito aos compromissos ora firmados, neste dia, 08 de 
novembro de 2018, em Cáceres-MT. Encerrada a leitura a presidente colocou em 
votação a homologação pelos conselheiros presente. 

Votação 67 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenção. 

Decisão Homologação do texto da Carta “UNEMAT 40 Anos”. 

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. 

 


