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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO CONSELHO CURADOR 

Cáceres-MT, 04 de Novembro de 2015 
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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, 

na Sala de Reuniões da Reitoria, sito a Av. Tancredo Neves, nº 1.095, bairro 

Cavalhada, em Cáceres-MT, foi realizada a 3ª Sessão Ordinária de 2015 do 

Conselho Curador da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; sob a 

presidência da professora Dra. Ana Maria Di Renzo (Reitora), e assessorada por 

Cristhiane Santana de Souza. Fizeram-se presentes à sessão os seguintes 

conselheiros: Fátima Araújo Barbosa Possamai (Representante Titular da 

SECITECI), Francisco Lledo (Representante Titular da Reitoria), Vera Lúcia da 

Rocha Maquêa (Representante Titular do Segmento Docente), Luiz Wanderlei 

dos Santos (Representante Titular dos PTES), Guilherme Angerames Rodrigues 

Vargas (Representante Suplente dos PTES), Noé Monteiro de Barros 

(Representante Titular dos Discentes). Justificaram a ausência os seguintes 

conselheiros: Leide Antoniette Abranches (Representante Titular do Governo do 

Estado), Jacio de Andrade Carvalho (Representante Suplente do Governo do 

Estado), Willian Rossi (Representante Titular das Classes de Empregados de 

Âmbito Estadual), Benedito Augusto Daltro de Carvalho (Representante Suplente 

das Classes de Empregados de Âmbito Estadual). Conselheiros com ausência 

injustificada: Moacyr Silva Barbosa Neto (Representante Titular das Classes 

Empregadoras de Âmbito Estadual), Helton de Matos Ourives (Representante 

Suplente das Classes Empregadoras de Âmbito Estadual). A presidente do 

conselho, professora Ana Maria Di Renzo, iniciou a sessão do Conselho Curador 

desejando boas vindas aos conselheiros e agradece em especial a presença dos 

conselheiros Fátima Possamai e Noé Monteiro, que realizaram viagem para 

participarem do conselho. Passam a discutir sobre as datas das próximas 

sessões e o conselheiro Luiz Wanderlei propõe que elas aconteçam sempre 

após o Conselho Universitário. A assessora Cristhiane Santana esclarece que o 

regimento do Conselho Curador (conforme art. 5º da Resolução nº 003/2010-

CONCUR) estabelece que o conselho se reúna, ordinariamente, a cada 120 

(cento e vinte) dias, ou seja, três vezes ao ano. Os conselheiros presentes 

convergem para que ocorram nos meses de abril, julho e setembro. O 
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conselheiro Luiz Wanderlei esclarece sobre o processo de aproveitamento de 

tempo de carreira dos Técnicos Administrativos do Ensino Superior (TAES) em 

outros órgãos estaduais. É a única categoria do segmento técnico do estado que 

ainda não possui esse direito, complementa a reitora Ana Maria Di Renzo.  

Discorre sobre a questão das vagas remanescentes e a necessidade de 

alternativas de ofertas de cursos e de flexibilidade nas formas de ingresso, 

citando, por exemplo, a possibilidade de ofertar vagas aos alunos medalhistas 

das escolas que participam das Olimpíadas de Matemática, considerando a 

escassez de professores de Matemática no estado. Manifesta preocupação em 

relação ao alcance da divulgação da imagem da UNEMAT junto ao público 

externo, pois nem todos sabem que se trata de uma universidade pública, 

considera a reitora. Ao realizar uma visita à bancada federal na busca de 

emendas parlamentares, se pergunta: “Qual é o imaginário de UNEMAT que nós 

temos?” É preciso ocupar os espaços estratégicos para que a universidade tenha 

visibilidade, finaliza. Na discussão sobre a reestruturação de cursos nos câmpus 

da universidade, como Colíder e Nova Xavantina, a conselheira Fátima 

Possamai considera uma estratégia muito interessante a oferta de turmas fora de 

sede, que suprem a necessidade da região e vai de encontro com a missão da 

UNEMAT, que é promover educação superior no interior do estado. Findo os 

informes, a presidente do conselho anuncia o primeiro item da pauta, o 

Planejamento Estratégico Participativo (PEP). O pró-reitor de Planejamento e 

Tecnologia da Informação, Francisco Lledo, aborda as dificuldades de 

levantamento de dados considerando a existência de diversas plataformas em 

que estão alocados e apresenta o Sistema de Informações Gerenciais (SIG), 

elaborado para aproveitar essas informações existentes e possibilitar 

preenchimento dos dados pela comunidade acadêmica. Informa sobre a 

realização de uma reunião em Cuiabá, nos dias 10 e 11 de novembro, com a 

participação de membros de todos os câmpus, inclusive com os diretores das 

unidades, para validação dos dados e elaboração de diagnósticos sobre a 

instituição. Em seguida, a pró-reitora de Ensino de Graduação, Vera Maquêa, 

comunica a criação de uma comissão, designada para apresentar uma proposta 

de regimento do Congresso Universitário, realizado a cada seis anos e que 
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norteia as macro-políticas da universidade. Detalha os objetivos do Congresso 

Universitário e a composição da comissão organizadora e da delegação, 

compreendendo 21 (vinte e um) e 158 (cento e cinquenta e oito) representantes 

cada uma, respectivamente. Destaca que somente o reitor e o vice-reitor são 

membros natos da delegação e que todos os demais são eleitos, distribuídos de 

forma paritária, ou seja, 4 (quatro) docentes, 4 (quatro) técnicos e 4 (quatro) 

discentes por cada unidade representativa. Esclarece que, embora somente a 

comunidade acadêmica tenha direito a voto, serão convidados para participar do 

III Congresso Universitário os seguintes membros externos: representante 

indicado pela SEDUC; representante indicado pela CEE; representante indicado 

pela SECITECI; representante indicado pela Assembleia Legislativa; 

representante indicado pela Casa Civil e; representante do Conselho Curador. O 

conselheiro Luiz Wanderlei propõe a indicação do conselheiro Willian Rossi para 

representar o Conselho Curador na participação do Congresso e a presidente 

submete a proposição à votação, que é acatada por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. A presidente comunica que a ata da segunda sessão 

não ficou pronta para aprovação na presente sessão e se compromete a 

disponibilizá-la, juntamente com a ata desta sessão, para apreciação nos 

próximos dias. Informa que as decisões deste conselho, na forma de resolução, 

são publicadas no Diário Oficial do Estado. A presidente do conselho agradece a 

participação dos conselheiros, desejando um bom final de ano a todos e finaliza 

a sessão. Não havendo mais nada a tratar, eu, Diego Alves da Rocha, lavrei a 

presente Ata, que depois de apresentada aos conselheiros e aprovada, vai 

devidamente assinada. 

 


