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 ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Cáceres/MT, 13 de abril de 2021 

Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos, na 
sala virtual, foi realizada a 1ª Sessão Ordinária de dois mil e vinte do Conselho Universitário – 
CONSUNI, da Universidade do Estado de Mato Grosso “Carlos Alberto Reyes Maldonado” – 
UNEMAT; sob a presidência do professor Rodrigo Bruno Zanin, secretariada por Cristhiane Santana 
de Souza. 

Conselheiros 
Presentes 

Rodrigo Bruno Zanin, Edgley Pereira da Silva, Célia Regina Araújo Soares 
Lopes, Sérgio Santos Silva Filho, Fernando Yoiti Obana, Fernando Selleri Silva, 
Anderson Dias Lima, José Wilson Pires Carvalho, Anderson Marques do 
Amaral, Áurea Regina Alves Ignácio, Maria do Socorro de Souza Araújo, 
Rubens dos Santos, Marcelo Leandro Holzschuh, André Luis Reis Ribeiro, 
Karina Nonato Mocheuti, Kelli Cristina Aparecida Munhoz Moreira, Gustavo 
Domingos Sakr Bisinoto, Ana Maria de Lima, Cleuza Regina Balan Taborda, 
José Leonildo Lima, Cesar Crispim Vilar, Jocilaine Garcia, Kleber Pelícia, Erico 
Fernando de Oliveira Martins, Ivan Canan, José Pereira Filho, Toni Amorim de 
Oliveira, Sérgio Baldinoti, Clades Zimmermann, Danilo Domingos Xavier, Ana 
Paula Lins Ferreira Vasconcelos, Benedito de Jesus Benevides, Howenda 
Nibetad Baganha, Fernando Botelho de Paula, Darlan Guimarães Ribeiro, 
Raphael Monteiro Pires, Regiane Batista Santos, Kleiton Jorge Pereira, Haroldo 
Xavier de Almeida e Adenir Rodrigues. 

Ausências 
Celso Fanaia Teixeira, Taisir Mahmudo Karim, Joaquim Manoel da Silva, 
Roberto Alves de Arruda, Celice Alexandre Silva, Benedito de Jesus Benevides, 
e Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer. 

Ausência 
Justificadas 

Miguel Tadayuki Koga e Noemia Andreza de Almeida Paiva. 

O presidente Rodrigo Zanin dá boas-vindas aos conselheiros e o presidente do conselho abre os 
trabalhos e cumprimenta a todos conselheiros e conselheiras presentes, e empós, os informes a 
cada pró-reitoria. Informa sobre a legislação que será confeccionada sobre o ensino remoto/híbrido. 
E haverá a data de hoje para dispor a respeito, a nível nacional, no MEC. A movimentação está 
restrita na sede administrativa e nos câmpus em defesa da vida e para frear a disseminação do 
coronavírus. A universidade criou o ensino remoto, que não é ensino a distância, muito menos ensino 
presencial. Frisa que todo o aparato era voltado ao ensino presencial, então, houve adaptação 
pedagógica e administrativa para que fosse possível a implementação do ensino remoto. Além dos 
seletivos que foram prorrogados, uma vez que não poderia realizar provas presenciais. A 
Universidade do Estado de Mato Grosso está no mesmo patamar de grandes universidades 
estaduais no tocante ao semestre 2020/2, e início do semestre 2021/1. Iniciou o semestre ainda no 
ano de 2020, mesmo com todas as dificuldades de adaptação necessária. A vice-reitora Nilce Maria 
deseja boas-vindas a todos presentes na sala virtual, bem como todos que acompanham também 
pelo Youtube. Explica que os conselhos são as instâncias onde as políticas públicas são debatidas e 
aprovadas. Informa que na semana pedagógica será debatido junto com os professores e técnicos 
que fizeram o programa de mestrado, e será explanado o que foi desenvolvido voltado para a 
universidade, uma vez que a mesma só existe para, e com a sociedade. Além disso, ressalta a 
importância do período letivo suplementar que proporcionou a oportunidade de colação de grau de 
mais de mil acadêmicos, mesmo com toda dificuldade que ocorreu no ano anterior. Nilce Maria 
preside o conselho a partir deste momento, pois o reitor Rodrigo Zanin irá participar de reunião com 
conselho nacional de educação, e abre a fala para informes das pró-reitorias. Anderson Miranda, pró-
reitor de pesquisa e pós-graduação, deseja bom dia a todos e destaca edital de manutenção do 
parque de equipamentos da universidade, objeto de emenda do deputado Lúdio Cabral, que será 
feito por edital este ano. Importante para fortalecimento da estrutura de pós-graduação. Edital 
também de bolsa, também, na pós-graduação para extensão tecnológica. Informa que será lançada a 
plataforma “Estela”, que dará indicadores de saúde dos programas de pós-graduação, e dessa forma, 
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poderá mensurar isso. E que ajudará muito nos processos de credenciamento dos programas da 
universidade. Luiz Fernando Caldeira, pró-reitor de planejamento e tecnologia da informação, 
cumprimenta a magnífica vice-reitora, e ressalta o contingenciamento financeiro devido a demanda 
governamental, mas que, apesar disso, não houve nenhuma pendência orçamentária da 
universidade. Ainda no ano de 2020, houve o relatório de trabalho anual, e junto com a Diplan, houve 
a estruturação das comissões setoriais e sua capacitação, e implementação do portal “UNEMAT em 
números”. Acompanhamento do PEP mediante a instituição de câmaras setoriais e acompanhamento 
pela real das metas indicadoras. E novo portal, implementação do SIGAA em menor tempo que o 
previsto. Instalação de novos links que já estão devidamente ativos, assim como contratação da 
nuvem, o que ajudou muito os câmpus em todo o Estado. E agora, também, será o entregue o 
sistema eleitoral. Ricardo Umetsu, pró-reitor de gestão financeira, demonstra o impacto do novo 
coronavírus na universidade com uma tabela comparativa entre o ano de 2019 e 2020. Despesas 
estas que se dividem basicamente nestes grupos: folha de pagamento; juros da dívida; despesas 
correntes, que é custeio; e investimento. Compartilha dois histogramas com a comparação entre 
empenho, liquidado e pago entre o ano de 2019 e 2020. Empós, demonstra a diferença entre o 
orçamento enquanto a universidade tinha a vinculação ao orçamento líquido do Estado, e no ano de 
2020, quando já não possuía a vinculação, após o liminar favorável em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ajuizada no Supremo Tribunal Federal pelo Governo do Estado. Vice-reitora 
Nilce Maria ressalta o quanto a desvinculação afeta a instituição quanto aos investimentos e 
sustentação da universidade. Profa. Antonia, pró-reitora de assuntos estudantis, ressalta a fala do 
Ricardo que mesmo nos períodos críticos priorizou o pagamento de bolsas. Frisa o trabalho da CAE - 
Comissão de Auxílio Estudantil, auxílio moradia, auxílio estudantil, e também auxílio digital, que teve 
início durante a pandemia e é de suma importância, e demonstra o alcance em números. Bem como 
trabalho realizado juntamente com os psicólogos para atendimento da comunidade acadêmica. E 
mesmo na pandemia, o encontro com os acadêmicos, de forma virtual, no início e fim dos períodos 
letivos, com a Virada Cultural, que teve eventos teatrais e musicais e visou a integração da 
comunidade acadêmica. Por fim, realiza resumo da pró-reitoria de assuntos estudantis nas diversas 
ações que foram debatidas no congresso universitário realizadas no ano de 2020, e também o que 
será feito no corrente ano. O Pró-reitor de Administração, Tony Hirota, deseja bom dia a todos, 
destaca a ênfase da pró-reitoria no sentido de que a gestão é realizada por pessoas, e para pessoas. 
Bem como o trabalho nos lançamentos dos professores na folha de pagamento e nas progressões de 
carreira. Frisa o empenho da gestão no setor de aquisições, principalmente à equipe da PRAD, e aos 
conselheiros André e Darlan, que ajudaram no andamento dos processos juntamente com a equipe 
de licitação, o que obteve êxito no que foi proposto. Profa. Leonarda Neves, pró-reitora de extensão e 
cultura, explicita dados sobre os eventos realizados no ano de 2020, por meio de gráfico quantitativo 
das ações. Visitou todos os câmpus em 2019, para conhecer a realidade de cada um. Em 2020 foi 
feito novamente o encontro, mas de forma remota com cada uma das faculdades. E, em 2021, 
reunião com todos os 62 cursos, para que seja realizada a creditação dos mesmos. Outrossim, houve 
criação dos podcasts, mais uma forma de comunicação com a comunidade acadêmica, bem como 
Tik Tok, para estreitar cada vez mais as relações. Pró-reitor de Ensino de Graduação Alexandre 
Porto, ressalta as principais ações da pró-reitoria, a implantação do Sistema de Gestão de Atividades 
Acadêmicas - SIGAA, executado em tempo recorde. A previsão inicial era de um ano, e foi executado 
e implantado no decorrer de três meses. E, ao longo da pandemia e suspensão do calendário 
acadêmico, a formação no SIGAA por parte dos professores. Empós, a implantação do ensino 
remoto emergencial, a começar pela capacitação pela gestão de educação a distância, DEAD, e 
empenho de toda equipe envolvida nos trabalhos, os servidores técnicos e professores. Bem como a 
revisão dos projetos pedagógicos dos cursos, totalizou até o momento mais de trinta projetos, e ainda 
mais irão ser apreciados no próximo CONEPE. Além disso, a continuidade dos novos cursos 
executados pela DEAD, e a revisão das cotas étnicos-raciais no ingresso no Sisu. Empós, apresenta 
quadro demonstrativo com dados sintéticos dos PLSE´s, como número de matrículas, sucessos e 
insucessos, do ano de 2020, e 2021 até o momento. Após consultar o quorum, constata-se a 
presença suficiente de conselheiros, agradece a presença de todos e inicia a sessão, que será regida 
em conformidade com a Resolução nº 017/2012-CONSUNI. A presidência submete a unificação dos 
itens 3.1 e 4.4, e 3.2 e 4.5, para serem votadas em conjunto, não houve objeções e foi aprovada por 
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unanimidade. Em seguida o Presidente apresenta a ordem do dia, reestabelecida da seguinte forma: 
1. HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES AD REFERENDUM. 1.1 Resolução 017/2020 - Cria o 
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, a ser 
ofertado no Câmpus Universitário de Sinop, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – 
FACISA; 1.2 Resolução 001/2021 - Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos Órgãos 
Colegiados no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso; 1.3 Resolução 002/2021 - Altera 
e inclui dispositivos à Resolução nº 018/2013 - CONSUNI, que dispõe sobre o Comitê de Ética em 
Pesquisa - CEP da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; 1.4 Resolução 003/2021 -  
Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a emergência de saúde pública 
relacionada a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a realização de outorgas de grau de forma 
virtual, dispensando a presença física dos formandos em locais que levem à aglomeração de 
pessoas; 1.5  Resolução 004/2021 - Aprova o Relatório Parcial da Autoavaliação do Ciclo 2018-2021 
da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. 2. RESULTADO DA COMISSÃO 2.1 
Portaria nº 105/2019 e 297/2021 – Política de Comunicação; 2.2 Portaria nº 769/2020 - Moradia 
Estudantil; 2.3 Portaria nº 1.545/2019 - Concessão de Auxílios; 2.4 Portaria nº 767/2020 - Política 
de Permanência; 2.5 Portaria nº 160/2021 - Política de Restaurante Universitário; 2.6 Portaria nº 
1.543/2019 - Participação em Eventos. 3. CÂMARA SETORIAL DE LEGISLAÇÃO 3.1 Minuta de 
Resolução - Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade do Estado Mato Grosso 3.2 
Minuta de Resolução - Pós-graduação Lato Sensu. 4. CÂMARA SETORIAL DE ORÇAMENTO E 
PATRIMÔNIO. 4.1 Institucionalização do Centro de Pesquisa e Extensão e Museu de História Natural 
de Alta Floresta - MUHISNAF; 4.2 Institucionalização do Centro de Línguas Ameríndias - CLAM; 
4.3  Institucionalização da Empresa Júnior i5_Administra - Câmpus Universitário de Sinop; 4.4 Minuta 
de Resolução - Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade do Estado Mato Grosso; 
4.5 Minuta de Resolução - Pós-graduação Lato Sensu. 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES AD REFERENDUM 

1.1 Resolução 017/2020 - Cria o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Regional, a ser ofertado no Câmpus Universitário de Sinop, vinculado à 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA 

Apresentação/ 
Discussão 

Conselheiro Zé Pereira faz a relatoria, ressalta que não há ônus para a 
universidade, e não há nenhuma taxa de matricula ou mensalidade, assim como o 
deslocamento será realizado pelos professores. 

Votação 26 votos favoráveis; 00 contrários; 00 abstenções. 

Decisão Resolução ad referendum homologada 

1.2 Resolução 001/2021 - Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos Órgãos Colegiados no 
âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

Apresentação/ 
Discussão 

A Vice-reitora explica que o os mandatos precisam ser prorrogados para que não 
os conselhos possam desenvolver os trabalhos normalmente, e não há como fazer 
eleições presenciais por conta da pandemia de covid-19. E o sistema para que 
sejam realizadas as eleições será disponibilizado neste mês de Abril, e os pleitos 
para eleição serão realizados de forma remota. José Wilson faz questionamento a 
respeito do período o qual será prorrogado, muito curto, e não contempla o prazo 
até a posse dos membros eleitos, portanto, é melhor prorrogar por tempo maior 
para garantir os mandatos até a posse. 

Votação 30 votos favoráveis; 00 contrários; 03 abstenções. 

Decisão Resolução homologada 

1.3 Resolução 002/2021 - Altera e inclui dispositivos à Resolução nº 018/2013 - CONSUNI, que 
dispõe sobre o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT 

Apresentação/ Relatoria pelo Pró-reitor Anderson Miranda, frisa que foi um pedido do conselho 

http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4463
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4460
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4461
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4480
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4488
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Moradia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Moradia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Auxilio.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Permanencia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Permanencia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Restaurante.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Eventos.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/3_2%20Minuta%20Lato%20-%20Pronto(2).pdf
http://portal.unemat.br/media/files/3_2%20Minuta%20Lato%20-%20Pronto(2).pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Centro-MUHISNAF.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Centro-MUHISNAF.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Centro-CLAM.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/4_3%20%20Empresa%20Junior%20i5_Administra.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Empresa-Junior-i5_Administra.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/4_3%20%20Empresa%20Junior%20i5_Administra.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/3_2%20Minuta%20Lato%20-%20Pronto(2).pdf
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4463
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4460
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4461
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Discussão nacional, para adequações aos serviços federais. Necessidade de cumprir data da 
CONCEP, e esta data não entrava na janela do calendário do conselho, por isso 
justifica a resolução ad referendum. 

Votação 31 votos favoráveis; 00 contrários; 01 abstenções. 

Decisão Resolução homologada 

1.4 Resolução 003/2021 -  Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a 
emergência de saúde pública relacionada a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a realização 
de outorgas de grau de forma virtual, dispensando a presença física dos formandos em locais que 
levem à aglomeração de pessoas 

Apresentação/ 
Discussão 

Regulamenta, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a emergência 
de saúde pública relacionada a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a 
realização de outorgas de grau de forma virtual, dispensando a presença física dos 
formandos em locais que levem à aglomeração de pessoas. Em função do 
cumprimento do decreto governamental que suspende o atendimento em órgãos 
públicos, justifica a necessidade da resolução ad referendum. E possibilitou a 
colação de grau de forma virtual a mais de trezentos discentes. 

Votação 31 votos favoráveis; 00 contrários; 00 abstenções. 

Decisão Resolução homologada. 

1.5 Resolução 004/2021 - Aprova o Relatório Parcial da Auto avaliação do Ciclo 2018-2021 da 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 

Apresentação/ 
Discussão 

Aprova o Relatório Parcial da autoavaliação do Ciclo 2018-2021 da Universidade 
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. O Prof. Adil, ressalta que foi desenvolvido 
aplicativo para a comissão própria de avaliação, porém, por conta da implantação 
do SIGAA houve atraso na finalização dos trabalhos. O relatório foi enviado para o 
MEC foi parcial, em razão da pandemia, com breve histórico da UNEMAT, 
experiência no ensino superior, metodologia, e após com todos os dados de cada 
segmento em cada eixo levantado. O relatório também leva em consideração o 
planejamento estratégico participativo e também os planos pedagógicos dos 
cursos. O MEC aceitou o relatório parcial, ao invés do conclusivo, em razão da 
pandemia. O relatório final será finalizado assim que o sistema estiver implantado, 
e superado essa parte, disponibilizado a toda comunidade acadêmica. 

Votação 33 votos favoráveis; 00 contrários; 00 abstenções. 

Decisão Resolução homologada 

2. RESULTADO DA COMISSÃO 

2.1 Portaria nº 105/2019 e 297/2021 – Política de Comunicação 

Apresentação/ 
Discussão 

Relatoria realizado pela jornalista Danielle Tavares, que explana toda a política 
de comunicação, metodologia, construção, proposição e implementação. 
Contextualiza que o começo da discussão ocorreu ainda no ano de 2019, com 
os DPPF e DURA. Totalizam doze temas a respeito da comunicação, e teve a 
participação de docentes e de toda comunidade acadêmica. A interação da 
Unemat com os seus públicos externos estratégicos está fundada na proposta 
que os contempla como protagonistas e que prioriza o diálogo, o debate 
democrático e a troca saudável e produtiva de informações, experiências e 
conhecimentos. A vice-reitoria destaca que a comunicação é a peça chave para 
que universidade tenha o alcance efetivo que sempre almejou, de forma clara e 
objetiva. E toda construção da política de comunicação foi construída de forma 
democrática e de forma coletiva. Agradece ao professor Wilson Bueno, pela 
colaboração e parceria.  

http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4480
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=4488


ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

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

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária do CONSUNI de 2021                                             Página 5 de 9 

Votação 31 votos favoráveis; 00 contrário; 01 abstenções. 

 Decisão Política de comunicação aprovada. 

2.6 Portaria nº 1.543/2019 - Participação em Eventos. 

Apresentação/ 
Discussão 

Profa. Antonia sugere que o item 2.6 fosse apresentado e votado antes dos itens 
2.2 a 2.5 e estes fossem apresentados em bloco. Em regime de votação a 
proposta da pró-reitora, 24 votos favoráveis; 00 contrário; 03 abstenções. Após foi 
realizada a relatoria pelo Prof. Lawrenberg Advíncula, que fez a apresentação do 
resultado da comissão, ressalta a que a proposição tem como objetivo incentivar e 
garantir a participação acadêmica em eventos institucionais, regionais, nacionais e 
internacionais. Fortalecer a participação científica, além de desburocratizar os 
processos de tramitação interna para a participação acadêmica em eventos. Frisa 
que a política promove além de maior envolvimento dos acadêmicos na 
organização dos eventos, maior fomento na divulgação, em todos os níveis e 
áreas, com o fito de garantir a indissociabilidade entre a pesquisa, ensino e 
extensão. Entre os resultados alcançados, foram o mapeamento dos principais 
problemas relacionados a participação do evento, revisão dos valores de auxílios, 
visar a celeridade dos processos internos e externos, mormente a carta de aceite. 
Isso posto, A comissão encaminha proposição final à PRAE para a revogação da 
Resolução nº 004/2012. Selleri se inscreve, faz menção ao auxílio de publicação 
em periódicos. E que deve ser integrado ao edital da política de comunicação, para 
integrar a revisão e tradução para outros idiomas também. O presidente ressalta 
que a política serve para integrar os segmentos, uma vez que estes estão 
pulverizados, cada câmpus tem uma orientação. Assim segue orientação mais 
integral. Conselheiro Zé Pereira se inscreve, e ressalta a importância da comissão, 
e a abrangência da política de publicação de eventos, que ajuda tanta gente dentro 
da universidade. 

Votação 28 votos favoráveis; 00 contrário; 01 abstenções. 

Decisão Relatório aprovado. 

2.2 Portaria nº 769/2020 - Moradia Estudantil 

Apresentação/ 
Discussão 

Relatoria realizado pela PTES Luzinete, ressalta os objetivos da comissão que são 
auxiliar na permanência dos acadêmicos de baixa renda oriunda de outra cidade 
ou zona rural; Facilitar o acesso e garantir a permanência na universidade dos 
acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, além de 
contribuir com a redução da evasão. As estratégias vinculadas a essa proposição 
foram: levantar os recursos via instituições públicas ou privadas; garantir 
investimento para manutenção e possível ampliação nessas moradias; construir 
moradia estudantil em todas as unidades que não possuem e reformar as já 
existentes; ofertar alojamentos masculinos e femininos; regulamentar a criação, 
ampliação, manutenção da casa do estudante em todos os campus, via conselho 
competente; e, estabelecer parceria público/privada para auxiliar e estruturar as 
moradias estudantis. Essa última como boa alternativa para construção de moradia 
estudantil em todos os campi. Nas considerações finais encaminha para PRAE 
sugestões para dar continuidade aos trabalhos. 

Votação 30 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenções. 

Decisão Relatório aprovado. 

2.3 Portaria nº 1.545/2019 - Concessão de Auxílios 

Apresentação/ 
Discussão 

Relatoria realizada pela Profa. Solange, explana sobre as estratégias, 
metodologia, e resultado da comissão, que discutiu a reformulação da Resolução 

http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Eventos.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Moradia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Auxilio.pdf
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nº 020/2013 – CONSUNI que dispõe sobre o auxílio alimentação para discentes 
dos cursos de graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso. E como 
proposição final a adequação da política a fim de agilizar os procedimentos, bem 
como beneficiar o maior número discentes possíveis, e encaminha minuta de 
resolução para ser apreciada neste conselho. 

Votação 30 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenções. 

Decisão Relatório aprovado. 

2.4 Portaria nº 767/2020 - Política de Permanência 

Apresentação/ 
Discussão 

Conselheira Karina faz a relatoria, apresentado os objetivos, metodologia, 
estratégias e resultados da comissão. Destaca que a medida que se amplia o 
acesso de discentes advindos de escolas públicas e considerados em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica faz-se necessária a implementação de políticas 
que possibilitem a permanência desses universitários, entendendo-se como 
acesso, a permanência e a conclusão, como parte indissociáveis de um processo 
contínuo. 

Votação 30 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenções. 

Decisão Relatório aprovado. 

2.5 Portaria nº 160/2021 - Política de Restaurante Universitário 

Apresentação 

A relatoria fica a cargo da Pró-reitora de assuntos estudantis, Profa. Antonia, 
destaca que a criação e implantação do restaurante universitário tem o objetivo 
proporcionar melhor qualidade de vida aos acadêmicos, bem como reduzir a 
evasão, possibilitar o acesso aos serviços de restaurante universitário à 
comunidade acadêmica e auxiliar na permanência. Foi realizado estudo 
comparado para melhor avaliar alternativas com as políticas implementadas em 
outras IES por todo o país, que contam com subsídios do governo adquiridos por 
meio dos programas institucionalizados. O presidente frisa a importância da 
aprovação dessas políticas tão importantes para os discentes, que após aprovação 
serão desenvolvidas e implementadas. 

Votação 30 votos favoráveis; 00 contrário; 00 abstenções. 

Decisão Relatório aprovado. 

3. CÂMARA SETORIAL DE LEGISLAÇÃO  

3.1 Minuta de Resolução - Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade do Estado 
Mato Grosso 

Apresentação/ 
Discussão 

Relatoria realizada pelo professor Toni Amorim. O presidente ressalta a 
importância de criar políticas viáveis dentro da universidade, e jamais diminuir as 
políticas voltadas aos acadêmicos. Antonia Alves ressalta que agora não estão 
preocupadas com números, mas com a implementação das políticas voltadas aos 
acadêmicos, e que estão em construção durante a sessão. Destaca o auxílio 
transporte como ideia antiga da PRAE, que anteriormente era negada por não 
haver orçamento, mas que agora possa ser ofertada através de parcerias. Após 
relatoria foi aberto aos destaques pelos conselheiros. Solange faz menção ao art. 
7, IV, para alterar a redação de “aluno com deficiência” para “pessoa com 
deficiência”. Conselheira Kelli faz destaque ao art. 14, parágrafo único, onde há 
menção do auxílio moradia e alimentação, e alimentação é objeto do anterior, art. 
13. O presidente explica que um artigo dispõe sobre o auxílio para o campus, e 
quando este receber, ou seja, disponibilizar alimentação para o aluno, se este 
ainda terá a possibilidade de receber o auxílio alimentação ou não, e a mesa 
situação com o auxílio moradia. Conselheira Cleuza questiona que quando o 

http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Permanencia.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Relatorio-Final-Restaurante.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Programa-Assistencia-Estudantil-PAE.pdf
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discente tiver moradia estudantil, não poderá receber o auxílio moradia. O 
presidente dirimi a dúvida e afirma que sim, quem já é comtemplado com 
alojamento já disponível no campus, não poderá pleitear o auxílio moradia. 
Gustavo Bisinoto ratifica a fala do conselheiro Marcelo, no sentido de manter o 
parágrafo único do art. 14, para receber o recurso para manutenção do espaço. 
Selleri pede a palavra e parabeniza a PRAE e a reitoria pela sensibilidade quanto a 
estas políticas voltadas a pessoa com deficiência, indígenas e em condição de 
vulnerabilidade econômica. Conselheiro Darlan frisa que a resolução se trata de 
auxílio moradia e alimentação, e campus não recebe nenhum dos dois, e vota pela 
supressão dos dois parágrafos únicos portanto. Terminado as discussões, foi 
posto em votação quanto à supressão do parágrafo único: 26 votos favoráveis 
para supressão; 02 não aprovam a supressão, e 01 abstenção. Por fim, regime de 
votação para aprovação da minuta na íntegra: 26 votos favoráveis; 00 
desfavoráveis, e 02 abstenções. 

Votação 26 votos favoráveis; 00 contrário; 02 abstenções. 

Decisão Minuta aprovada. 

3.2 Minuta de Resolução - Pós-graduação Lato Sensu 

Apresentação/ 
Discussão 

Conselheira Kelli faz a relatoria, explana o parecer sobre tabela pró-labore que 
estabelece os valores da hora aula por atividade desenvolvida, de acordo com a 
qualificação do professor. Esses valores regulamentam a análise de viabilidade 
financeira no processo de institucionalização e funcionamento dos cursos de Pós-
Graduação lato sensu na modalidade presencial e a distância, da Universidade do 
Estado de Mato Grosso. A Câmara Legislação e Normas emite parecer conclusivo, 
de acordo com o voto do relator e nos termos do art. 23 §1º, pela aprovação total 
da matéria. Após, conselheiro Toni Amorim faz a relatoria pela comissão de 
orçamento e patrimônio, após analisar o processo, a Câmara Setorial de 
Orçamento e Patrimônio do CONSUNI, em conformidade com o Regimento do 
CONSUNI em seu art. 23, §1º, inciso I: apresenta Rejeição Total do processo. A 
rejeição se baseia no fato de a tabela não ser compatível com a Resolução nº 
002/2018 – AD REFERENDUM DO CONSUNI em seu artigo 6º item I Bolsa 
Instrutoria: tem como objetivo apoiar o servidor que possa ministrar aulas, orientar, 
realizar atividades de coordenação pedagógica e técnica e atuar em atividades 
similares ou equivalentes em curso de graduação, PÓS-GRADUAÇÃO, formação, 
desenvolvimento ou de treinamento, presenciais ou à distância. 

Votação 23 votos favoráveis; 03 contrários; 03 abstenções. 

Decisão Minuta aprovada. 

4. CÂMARA SETORIAL DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO 

4.1 Institucionalização do Centro de Pesquisa e Extensão e Museu de História Natural de Alta Floresta 
- MUHISNAF 

Apresentação/ 
Discussão 

Conselheiro Toni faz a relatoria, parabeniza o Prof. Jesus pela proposta, e após 
análise do processo, a Câmara Setorial de Orçamento e Patrimônio do CONSUNI, 
em conformidade com o Regimento do CONSUNI em seu art. 23, §1º, inciso I: 
apresenta Aprovação Total do processo. Por fim remetemos o referido processo a 
apreciação da plenária do Conselho Universitário. Pró-reitora Leonarda faz 
comentário sobre a relevância dos centros em apreço neste conselho, e que todos 
observaram toda a tramitação, e tem os pareceres necessários anexos. Vice-
reitora Nilce Maria convida os conselheiros a conhecer o museu de história natural 
em Alta Floresta, e em decorrência do tamanho do Estado de Mato Grosso, muita 
gente não tem oportunidade para tanto. O presidente, nessa esteira, vê a 
singularidade da universidade, e por isso a deve ser muito em estruturada, assim 

http://portal.unemat.br/media/files/3_2%20Minuta%20Lato%20-%20Pronto(2).pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Centro-MUHISNAF.pdf
http://portal.unemat.br/media/files/Centro-MUHISNAF.pdf


ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

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

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI 

 

Ata da 1ª Sessão Ordinária do CONSUNI de 2021                                             Página 8 de 9 

como descrito pelo Prof. Ivan na data de ontem. 

Votação 28 votos favoráveis; 0 contrário; 0 abstenções 

Decisão Institucionalização aprovada. 

4.2 Institucionalização do Centro de Línguas Ameríndias - CLAM 

Apresentação/ 
Discussão 

Toni Amorim faz a relatoria. Parabeniza pela iniciativa da institucionalização do 
centro de línguas, e pelo trabalho realizado com os povos originários dentro da 
Universidade do Estado de Mato Grosso. A câmara setorial de orçamento e 
patrimônio exara parecer favorável pela institucionalização do centro. Conselheiro 
Selleri pede a palavra, e sabe da importância da institucionalização do museu e 
centro de línguas, e que coloca a Unemat no cenário nacional e internacional com 
essas duas iniciativas, e parabeniza aos professores responsáveis. Vice-reitora 
Nilce Maria ressalta que o que nos constitui enquanto pessoa, e como cultura 
específica de um povo é a língua. E oferecer condições para que aos poucos 
consigamos proteger as línguas indígenas dentro do Estado de Mato Grosso. O 
presidente lembra que a universidade foi uma das primeiras a criar políticas de 
pós-graduação para indígenas, e agora avança mais ainda nesse sentido.  

Votação 28 votos favoráveis; 0 contrário; 0 abstenções 

Decisão Institucionalização aprovada. 

4.3 Institucionalização da Empresa Júnior i5_Administra - Câmpus Universitário de Sinop 

Apresentação/ 
Discussão 

Toni Amorim faz a relatoria. Trata-se da Criação da Empresa Junior i5_Administra 
do Curso de Administração, vinculado a Faculdade de Ciências Sociais Aplicada 
(FACISA) do Campus Universitário de Sinop, tendo como proponente o Professor 
Dr. Ronald Tavares Pires da Silva, com a função de Docente Supervisor. Após 
analisar o processo, a Câmara Setorial de Orçamento e Patrimônio do CONSUNI, 
em conformidade com o Regimento do CONSUNI em seu art. 23, §1º, inciso I: 
apresenta Aprovação Total do processo. Por fim remetemos o referido processo a 
apreciação da plenária do Conselho Universitário. 

Votação 27 votos favoráveis; 0 contrário; 0 abstenções 

Decisão Institucionalização aprovada. 

4.4 Minuta de Resolução - Política de Assistência Estudantil no âmbito da Universidade do Estado 
Mato Grosso 

Apresentação/ 
Discussão 

Relatoria, discussão e votação em conjunto com item 3.1. 

Votação 26 votos favoráveis; 00 contrário; 02 abstenções 

Decisão Minuta aprovada. 

4.5 Minuta de Resolução - Pós-graduação Lato Sensu 

Apresentação/ 
Discussão 

Conselheiro Toni Amorim faz a relatoria pela comissão de orçamento e patrimônio, 
após analisar o processo, a Câmara Setorial de Orçamento e Patrimônio do 
CONSUNI, em conformidade com o Regimento do CONSUNI em seu art. 23, §1º, 
inciso I: apresenta Rejeição Total do processo. A rejeição se baseia no fato de a 
tabela não ser compatível com a Resolução nº 002/2018 – AD REFERENDUM DO 
CONSUNI em seu artigo 6º item I Bolsa Instrutoria: tem como objetivo apoiar o 
servidor que possa ministrar aulas, orientar, realizar atividades de coordenação 
pedagógica e técnica e atuar em atividades similares ou equivalentes em curso de 
graduação, Pós-Graduação, formação, desenvolvimento ou de treinamento, 
presenciais ou à distância. 

http://portal.unemat.br/media/files/Centro-CLAM.pdf
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Votação 23 votos favoráveis; 03 contrários; 03 abstenções. 

Decisão Minuta aprovada. 

5. Discussão a respeito da resolução de prorrogação dos mandatos dos órgãos colegiados. 

Apresentação/ 
Discussão 

O presidente faz a relatoria. A resolução tem o objeto de prorrogar, em caráter 
excepcional, os mandatos dos membros dos órgãos colegiados da Universidade 
do Estado de Mato Grosso, e se faz necessário por conta das eleições que 
estavam represadas, como coordenadores de cursos e diretor de faculdades. 
Conselheiros Toni Amorim e José Wilson frisam que a resolução não resolve o 
problema dos cargos em caráter executivo, mas apenas para os órgãos 
colegiados. O presidente lembra que não é possível fazer eleição para os órgãos 
colegiados, antes de ser feita para coordenadores de curso. Não houve mais 
inscritos, passou-se a votação. 

Votação 26 votos favoráveis; 0 contrário; 0 abstenções. 

Decisão Prorrogação aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão e eu, Ramon Ramsés 
Yucatan Oliveira, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada pelos conselheiros, segue 
devidamente assinada. 

 


