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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2017 
CONSELHO DE ENSINO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Cáceres/MT, 05 de julho de 2017 
Aos cinco dias do mês de julho 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 2ª Sessão Ordinária de dois mil e dezessete do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEPE, da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT; sob a presidência da professora Dra. Ana Maria Di Renzo presidente do CONEPE, 
e secretariada por mim, Cristhiane Santana de Souza. 

Conselheiros 
Presentes 

Ana Maria Di Renzo, Edgley Pereira da Silva, Muriel da Silva Folli Pereira, 
Osmar Quim, Antônia Alves Pereira, Fernando Selleri Silva, Alexandre 
Berndt, Luiz Antônio Jacyntho, Paulo Alberto dos Santos Vieira, Fabiana 
Aparecida da Silva, Denise da Costa Boamorte Cortela, Alessandra AP. 
Elzana T. Morini, Célia Alves de Sousa, Tanismare Tatiana DE Almeida, Leo 
Manoel da Silva Garcia, Ivan de Sousa Soares, Hilton Giovani Neves, Karina 
Nonato Mocheuti, Ana Aparecida Bandini Rossi, Cleuza Regina Balan 
Taborda, Ângela Rita Christofolo de Melo, José Leonildo Lima, Alessandra 
Conceição de Oliveira, Ana Heloisa Maia, Kleber Pelicia, Tatiani Botini Pires, 
Rogério dos Reis Gonçalves, Lindomar Pegorini Daniel, Lenita Maria Körbes, 
Adelice Minetto Sznitowski, Marcus Viníc ius Araújo Damasceno, Diego 
Cardoso B. Monteiro, 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, Silvio 
Gomes de França e Francisca Marylin Lucas. 

Ausências 
Justificadas 

Rafael Brustolon, Cleci Crzebieluckas, Everton Neves dos Santos, Ana 
Cássia Silva Possamai e Anderson Fernandes de Miranda. 

Ausências 
Injustificadas 

Gabriel Francisco Duarte Simões, Ronald Tavares Pires Silva, Howenda 
Nibetab Baganha, Vagner da Silva Souza e Kaliandra Silva Tossi. 

A presidente do conselho, professora Ana Maria Di Renzo, consulta o quorum, sendo 
constatada a presença suficiente de Conselheiros. Agradece a presença de todos, dando as 
boas vindas. Esclarece que este conselho não votará nenhuma matéria, devendo 
primeiramente ocorrer a posse dos conselheiros e a constituição das Câmaras Setoriais. 
Assim sendo, inicia a sessão que será regida em conformidade com a Resolução nº 
20/2012-CONSUNI. A presidente abre falas às Pró-Reitorias e demais setores que tenham 
algum comunicado a fazer. A professora Vera Maquêa saúda os novos conselheiros e 
ressalta a importância do conselho que têm discutido pautas fundamentais para a 
universidade. Informa sobre as ações mais recentes realizadas pela PROEG (Pró-reitoria de 
Ensino e Graduação) e o que foi discutido durante o Fórum Regional em Cuiabá (ForGRAD) 
nos dias 29 e 30. Comenta ainda sobre a perspectiva da internacionalização da 
universidade, sobre o edital que foi lançado no dia anterior à sessão para o Idioma Sem 
Fronteiras e o Programa Mais Educação Mais Desenvolvimento. O professor Alexandre 
Porto se apresenta e explica que assumiu no iníc io desse ano a Pró-Reitoria de Gestão 
Financeira e justifica a ausência do professor Francisco Lledo. Em seguida faz alguns 
esclarecimentos a cerca da situação orçamentária da instituição e da relação que a 
UNEMAT vêm mantendo com o estado de Mato Grosso no quesito de repasses financeiros, 
investimentos, aquisições institucionais e sobre o novo sistema integrado de Gestão 
Acadêmica. O Pró-reitor de Extensão e Cultura Anderson Amaral parabeniza os conselheiros 
e explicita que o CONEPE é o conselho mais importante da instituição, pois é nele será 
discutido as políticas de ensino e pós-graduação, de pesquisa e extensão, questão de 
ingresso dos estudantes, evasão e currículo. Pede a participação e a discussão qualificada 
de todos, pois esse conselho exige articulação e compromisso. Faz alguns informes sendo 
eles em relação à bolsa de projeto de extensão com interface na pesquisa e também acerca 
do edital e da resolução criada das Empresas Juniores. Relata que a Pró-Reitoria está 
dialogando com a Secretaria de Estado e Cultura no sentindo da universidade poder operar 
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juntamente com a Secretaria para que as atividades desenvolvidas lá aconteçam também 
nos Câmpus da UNEMAT, buscando descentralizar os eventos da capital do estado. O 
professor Rodrigo Zanin dá boas vindas aos conselheiros e prossegue para os informes. Em 
relação à Pesquisa esclarece a respeito das bolsas de iniciação científica, porém a pró-
reitoria se preocupa com a queda no número de inscrições para essas bolsas e pontua 
algumas das probabilidades que justificam essa diminuição no número de candidatos. 
Comenta sobre o calendário para os Seminários de Pesquisa e quais são as ideias e 
objetivos desse seminário. Discorre também sobre a Jornada Científica que ocorrerá em 
Cuiabá no dia 23 a 26 de outubro, onde a UNEMAT participará com o intuito de expor a 
instituição para o Estado, sendo que essa Jornada ocorrerá concomitantemente com a 
Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que irá ser realizada pela segunda vez na Arena 
Pantanal. Comenta brevemente sobre a implantação do novo Sistema de Gestão 
Acadêmica. Com relação à Pós-Graduação, a pró-reitoria estará marcando um itinerante 
aonde irão visitar os Câmpus que tem esses programas ofertados para que esse tema seja 
discutido de forma a melhorar as ações da pós-graduação. Comenta sobre o prazo da 
CAPES para submissão de novas propostas que deverão ser apresentadas em outubro. 
Esclarece que a pró-reitoria instalou no ano passado uma Câmara pro tempore de pós-
graduação onde está sendo discutindo regimento e sua própria estrutura, e explica os dois 
sistemas que estão sendo adquiridos para a universidade, sendo um deles destinado à pós-
graduação. Esclarece ainda sobre outro sistema que a PROEC está adquirindo, onde 
poderão ser vinculadas as características dos professores, dos laboratórios e das pesquisas. 
O professor Celso Fanaia saúda os novos conselheiros e partilha com o conselho a respeito 
da distribuição de auxílios moradia e alimentação que, mesmo com o rigor das bancas, 
sobraram apenas 31 auxílios dos 976 ofertados aos acadêmicos. Comenta ainda sobre outro 
ponto que é a realização de dois projetos pilotos que visam abrir uma clínica no Câmpus de 
Cáceres para atender problemas psicológicos de professores, alunos e funcionários em 
geral. Complementa que a prefeitura de Cáceres em parceria com a instituição irá fornecer 
os profissionais necessários para trabalhar nessa clínica e a ideia é que esse projeto se 
estenda a outros Câmpus da UNEMAT. O profissional técnico Valter Danzer parabeniza os 
conselheiros e ressalta a importância de suas funções nesse conselho. Esclarece que está à 
frente da Pró-Reitoria de Administração e informa os conselheiros em relação à reunião que 
a pró-reitoria teve com a COPAD sobre os novos períodos de avaliação e a respeito da 
reformulação dos critérios de avaliação. Finaliza comentando sobre a Comissão constituída 
em 2015, com a participação da ADUNEMAT, a fim de fazer um levantamento os quadros de 
vagas de todos os cursos e faculdades da universidade. No início deste ano a Comissão 
apresentou o resultado do levantamento que, apesar de algumas inconsistências, foi 
publicado. A partir desse resultado a pró-reitoria fez um encaminhamento que eventuais 
dúvidas ou inconformidades deverão ser apontadas ao coordenador de curso e ao diretor de 
faculdade, que encaminhará à PROEG. A presidente apresenta a equipe da ASSOC 
(Assessoria de Normas dos Órgãos Colegiados), ASSEJUR (Assessoria Jurídica), PROEG 
(Pró-Reitoria de Ensino e Graduação) e os demais setores envolvidos na realização do 
Conselho. Lembra que a UNEMAT, a partir do dia 20 de julho, começará a divulgar os 40 
anos de aniversário da instituição, juntamente com cerimônias comemorativas. Convida os 
interessados para partic ipar do 2º Fórum das IPES (Instituições Públicas do Ensino Superior) 
do Mato Grosso em Cuiabá no dia 07 de julho. A presidente segue explicando que a 
Faculdade Intercultural Indígena agora está vinculada ao Câmpus de Barra do Bugres. 
Relembra que o último CONEPE discutiu a respeito do vestibular que deveria cotizar 5% das 
vagas para indígenas. Chama a atenção dos Conselheiros para que estudem as políticas 
estudantis que estão ocorrendo no país e no mundo, para que tragam ideias e metodologias 
renovadoras para as pautas do conselho. Apresenta os cursos de graduação e suas áreas, 
as bolsas que a UNEMAT oferece e suas modalidades, o quadro docente atual, o histórico 
da UNEMAT, o histórico da qualificação nos últimos anos e salienta que é necessário pensar 
em maneiras de manter os servidores na instituição. Salienta a captação de recurso através 
da Pesquisa e pede aos conselheiros uma atenção especial à Extensão quando for estudá-la 
no currículo. Comenta sobre as pós-graduações, salientando que hoje a UNEMAT tem 17 
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cursos de mestrado e 11 doutorados. Comenta acerca dos auxílios para os estudantes e 
realça que os auxílios para técnico e docente também estão sendo providenciados. Ressalta 
que na Pós-Graduação está sobrando bolsa. Comenta brevemente sobre a mobilidade 
acadêmica e esclarece que uma política de língua estrangeira deve ser criada na instituição 
com urgência. Faz um adendo, comentando sobre a Jornada Científica em Cuiabá e sobre o 
Congresso Universitário. Esclarece a respeito da implantação da FATEC (Faculdade de 
Tecnologia), surgida durante uma viagem do governador Pedro Taques que se encontrou 
com o governador Geraldo Alckimin e que nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo estão vinculadas a FATESP (Faculdade de Tecnologia e 
Educação Superior Profissional), IES Públicas e o Instituto Paula Souza (responsável pelas 
FATECs). Esse instituto forma em nível de graduação mais de 260 mil alunos, sendo assim o 
governador Paulo Taques trouxe-o para Cuiabá. A FATEC a primórdio deveria ser criada 
através da SECITEC, entretanto, a UNEMAT se propôs em criar esses cursos tecnólogos 
por meio de um convênio com a SECITEC (Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia). 
Relembra que Rondonópolis não é Câmpus, apenas um Núcleo de Pedagógico cedido por 
Alto Araguaia. Comenta sobre a FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público 
Estadual) e esclarece os rumores acerca dos documentos dos convênios com a 
universidade. Passa a palavra para a Assessora de Assuntos Internacionais da UNEMAT, 
Áurea Ignácio, que saúda os presentes em mandarim e segue dizendo que a UNEMAT 
recebeu um convite para compor a Delegação do Estado de Mato Grosso participante de um 
seminário realizado na China. Esclarece que o estado do Mato Grosso a partir desse 
governo quer ampliar as relações com o mundo e esse é o terceiro seminário ocorrido na 
China o qual tratou sobre Cultura e Línguas. A Delegação foi composta por 52 pessoas, 
sendo 10 representantes do Mato Grosso. A UNEMAT recebeu através do Beijing 
Chinese Language and Culture College, a proposta de um convênio que permite mobilidade 
aos alunos que tem interesse em estudar chinês, a China também foi convidada para abrir 
um stand na Jornada Científica e com a implantação do Centro de Línguas serão abertos 
diversos cursos de línguas conforme a demanda, dentre elas o mandarim. Esclarece que o 
College propõe parceria não somente com línguas, mas também com engenharias, 
tecnologias e medicina chinesa, pois a expectativa é que os alunos brasileiros aprendam 
mandarim e possam assim interagir com a Faculdade de Pequim. A presidente esclarece o 
porquê da UNEMAT não ter participado do 1º Seminário na China e faz um adendo, 
relatando sobre a visita à Universidade Estadual de Iowa. Explicita ainda quais ausências 
foram justificadas e dá posse aos Conselheiros presentes. Em seguida, é definida a ordem 
do dia, mantendo-se a ordem constante na convocação, da seguinte forma: 1) POSSE DOS 
CONSELHEIROS; 2) CONSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS 2.1) Câmara Setorial 
de Ensino; 2.2) Câmara Setorial de Pesquisa e Pós-Graduação; 2.3) Câmara Setorial de 
Extensão e Cultura; 2.4) Câmara Setorial de Política Estudantil; 3) REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO ESTRANGEIROS; 4) PROGRAMA PERMANENTE DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA; 5) INCLUSÃO DE PAUTA 5.1) Regulamentação do uso de 
nome social por pessoas Trans no âmbito da UNEMAT. 

1. POSSE DOS CONSELHEIROS: 

A presidente solicita que os conselheiros façam uma breve apresentação. A Assessora de 
Normas dos Órgãos Colegiados Cristhiane Santana lê o Termo de Posse que deverá ser 
assinado pelos conselheiros e pede que eles se apresentem pela ordem do Câmpus ao qual 
pertencem. Os conselheiros se apresentam, identificando nome, área de formação, Câmpus e 
objetivos pretendidos com o conselho. A presidente do Conselho professora Ana Maria Di 
Renzo apresenta a presidente do Conselho Estadual da Educação, professora Adriana, 
agradecendo a vis ita e desejando uma excelente gestão, manifestando apoio e parceria por 
parte da UNEMAT. A professora Adriana agradece o convite, comenta sobre o evento de 
Formação de Professores em Cáceres e esclarece a importância de se fazer essas reuniões 
e dialogar sobre as melhorias que podem ser feitas no universo escolar e deseja aos 
conselheiros um ótimo mandato. 
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2. CONSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS: 

A professora Vera faz um informe sobre o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes) e de suas competências, comentando quais cursos serão avaliados, sendo eles os 
cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia. Ressalta a nota da UNEMAT no IGC (Índice 
Geral de Cursos), que acredita ser uma excelente nota por equivaler à 70% de qualidade do 
padrão ideal. Fala a respeito das aulas preparatórias do ENADE e acredita que esses “Aulões” 
deveriam abordar uma metodologia de aulas que estudasse a estrutura das provas juntamente 
com os conteúdos, tendo em vista que diversos pró-reitores de outras instituições aplicam 
simulados do próprio ENADE como forma de preparação dos seus alunos. Manifesta 
preocupação com a pouca de importância atribuída à prova do ENADE e pede para que os 
conselheiros encarem-na de maneira mais orgânica, cuidando da avaliação em todos seus 
âmbitos, pois para o ENADE é mais interessante saber o que o aluno consegue fazer com o 
conhecimento que tem do que saber o que o aluno sabe. Salienta que o ENADE compõe 20% da 
nota do IGC e que nesse ano a inscrição poderá ser realizada pelo aluno e não mais 
necessariamente pelo coordenador. A presidente respalda o comentário da professora Vera e 
solicita que o acesso ao portal dos Conselhos seja explicado. A assessora Cristhiane mostra 
onde estão hospedados os portais dos Conselhos (CONEPE, CONSUNI E CONCUR), as 
informações das Câmaras Setoriais, bem como as sessões dos Conselhos, Resoluções, 
Convocação e Documentos afins. A ASSOC fez um extrato do regimento onde diz as 
composições das Câmaras, quais sãos as Câmaras e o que compete ao presidente das 
Câmaras, entre demais atribuições e informações. Informa também como será feita a 
convocação, onde será disponibilizada e os prazos desta. A presidente esclarece que a Ata será 
renovada, de modo que o seu modelo será mais sintético, fácil de leitura e as pautas serão mais 
organizadas. A presidente esclarece quais são as Câmaras que deverão ser compostas pelos 
conselheiros, sendo elas: Câmara de Ensino, Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Câmara de 
Extensão e Cultura e Câmara de Política Estudantil. Cada uma deve ser composta por 03 
docentes, 01 técnico e 01 aluno. Explica que a vaga de discente permanecerá preenchida pelos 
antigos conselheiros até o dia 21 de agosto de 2017. Explica como será feita a votação. 

2.1 Câmara Setorial de Ensino: 

Votação 

A presidente inicia a votação da composição da Câmara Setorial de Ensino, 
pedindo que os candidatos interessados se manifestem, sendo eles: 
Docentes: Paulo Alberto dos Santos Vieira, Ana Aparecida Bandini Rossi, 
Muriel da Silva Folli Pereira, Lenita Maria Körbes, Cleuza Regina Balan 
Toborda, Marcus Viníc ius Araújo Damasceno, Lindomar Pegorini Daniel e 
Adelice Minetto Sznitowski. PTES: Valdivina Vilela Bueno Pagel e Lucas 
Ferraça Corrêa. 

Decisão 

Foram eleitos como conselheiros docentes Paulo Alberto dos Santos Vieira com 
15 votos, Ana Aparecida Bandini Rossi com 14 votos e Muriel da Silva Folli 
Pereira com 10 votos. Como conselheira PTES foi eleita Valdivina Vilela Bueno 
Pagel com 23 votos. 

2.2 Câmara Setorial de Pesquisa e Pós-Graduação: 

Votação 

A presidente inicia a votação da composição da Câmara Setorial de Pesquisa 
e Pós-graduação, pedindo que os candidatos interessados se manifestem, 
sendo eles: Docente: Denise da Costa Boamorte Cortela, Célia Alves de 
Sousa, Adelice Minetto Sznitowski e Fernando Selleri Silva. PTES: Diego 
Cardoso B. Monteiro e Vanessa Rakel de Moraes Dias. 

Decisão 

Foram eleitas as conselheiras docentes Denise da Costa Boamorte Cortela com 
20 votos, Célia Alves de Sousa com 20 votos e Adelice Minetto Sznitowski com 
15 votos. Como conselheiro PTES foi eleito Diego Cardoso B. Monteiro com 21 
votos.  

2.3 Câmara Setorial de Extensão e Cultura: 
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Votação 

A presidente inicia a votação da composição da Câmara Setorial de Extensão 
e Cultura, pedindo que os candidatos interessados se manifestem, sendo 
eles: Docente: Lindomar Pegorini Daniel, Marcus Viníc ius Araújo 
Damasceno, Ivan de Sousa Soares, Cleuza Regina Balan Taborda, Fabiana 
Aparecida da Silva, Alexandre Berndt, Ana Heloisa Maia, Hilton Giovani 
Neves e Antonia Alves Pereira. PTES: Lucas Ferraça Corrêa e Vanessa 
Rakel de Moraes Dias. 

Decisão 
Foram eleitos os conselheiros docentes Lindomar Pegorini Daniel com 13 votos, 
Marcus Vinícius Araújo Damasceno com 11 votos e Ivan de Sousa Soares com 
11 votos. Como conselheiro PTES foi eleito Lucas Ferraça Corrêa com 21 votos. 

2.4 Câmara Setorial de Política Estudantil: 

Votação 

A presidente inicia a votação da composição da Câmara Setorial de Política 
Estudantil, pedindo que os candidatos interessados se manifestem, sendo 
eles: Docente: Lenita Maria Körbes, Edgley Pereira da Silva, Luiz Antonio 
Jacyntho, Tatiane Botini Pires e Hilton Giovani Neves. PTES: Vanessa Rakel 
de Moraes Dias e Paulo Cezar Libanori Júnior. 

Decisão 
Foram eleitos os conselheiros docentes Lenita Maria Körbes com 17 votos, 
Edgley Pereira da Silva com 15 votos e Luiz Antonio Jacyntho com 12 votos. 
Como conselheira PTES foi eleita Vanessa Rakel de Moraes Dias com 24 votos. 

3. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO ESTRANGEIROS: 

Apresentação 
e Discussão 

A presidente explica que essas pautas são apenas de discussão e não de 
deliberação, pois serão apresentadas para que sejam encaminhadas as 
Câmaras e respectivamente trabalhem nestas. A professora Vera esclarece que 
esse primeiro ponto de pauta tem a ver com a prorrogação do Ministério da 
Educação e do Conselho Nacional de Educação, nos quais os Reitores das 
universidades da rede Federal foram convidados para uma reunião para discutir 
a plataforma Carolina Bori, que é por meio do qual os o governo brasileiro 
pretende convalidar os diplomas estrangeiros com exceção do curso de 
Medicina. Salienta que essa é uma medida para as universidades federais, 
sendo que a UNEMAT deve obedecer ao Conselho Estadual de Educação, 
entretanto é uma política federal que futuramente recairá sobre as universidades 
estaduais de modo que é prudente fazer essa discussão com antecedência a 
respeito da revalidação de diplomas estrangeiros. Esclarece que a PROEG fez 
uma proposta alicerçada a essa legislação nacional, e agora deverá ser feita a 
adesão a essa plataforma da capes para fazer essa convalidação. O professor 
José Ricardo esclarece em linhas gerais como foi realizada a estruturação 
desse documento pela equipe da PROEG juntamente com a equipe de 
diplomas. 

4. PROGRAMA PERMANENTE DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 

Apresentação 
e Discussão 

A professora Rinalda faz a relatoria do programa, esclarecendo que ele provém 
da LDB (Leis de Diretrizes e Bases), ele tem os dois planos nacionais de 
educação e a PROEG vêm com a política de instituição com o PTI, e ele atende 
a primeira solicitação do PEP (Planejamento Estratégico Participativo), ou seja, 
de alta emergência, é uma necessidade, ele culmina também com o último 
encontro de gestores no ano passado (2016), todas as solicitações e itens do 
portal do último encontro estão inclusos nesse programa. O programa de 
formação continuada tem uma minuta que deverá ser analisada pela Câmara, 
juntamente com um formulário que institui o programa de formação continuada. 

5. INCLUSÃO DE PAUTA: REGULAMENTAÇÃO DO USO DE NOME SOCIAL POR PESSOAS 
TRANS NO ÂMBITO DA UNEMAT. 
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Apresentação 
e Discussão 

O professor José Ricardo esclarece que essa Resolução do uso do nome social 
por pessoas trans no âmbito da UNEMAT nasce da perspectiva de concretizar a 
dignidade humana dos estudantes da universidade, abrangendo até os 
servidores da própria instituição, para que estes também possam usar o nome 
social. Essa discussão nasceu devido a um caso concreto em um dos Câmpus, 
sendo obviamente deferida pela instituição. Lembrando que o nome social não 
pressupõe alteração no registro civil, e a regulamentação da UNEMAT é de que 
o uso do nome social seja utilizado em todos os documentos do discente, 
inclusive no diploma. 

 

Nada mais havendo a tratar a Presidente declarou encerrada a sessão e eu, Diego Alves da 
Rocha, lavrei a presente Ata, que depois de apreciada pelos conselheiros e aprovada, vai 
devidamente assinada. 

 


