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 ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2021 

Ao décimo quinto dia de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às oito horas e trinta minutos, na 
sala virtual, foi realizada a 3ª Sessão Ordinária 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, 
José Wilson Pires Carvalho, Celso Fanaia Teixeira, Taisir Mahmudo Karim, 
Anderson Marques do Amaral, Aurea Regina Alves Ignácio, Maria do Socorro 
de Sousa Araújo, Marcelo Leandro Holzschuh, André Luis Reis Ribeiro, Karina 
Nonato Mocheuti, Kleiton Jorge Pereira, Kelli Cristina Aparecida Munhoz 
Moreira, Ana Maria de Lima, Cleuza Regina Balan Taborda, Roberta Leal Raye 
Cargin, José Leonildo Lima, Joaquim Manoel da Silva, Jocilaine Garcia, Kleber 
Pelicia, Erico Fenando de Oliveira Martins, Miguel Tadayuki Koga, José Pereira 
Filho, Toni Amorim de Oliveira, Luzirene Pereira Macedo Oliveira, Benedito de 
Jesus Benevides, Howenda Nibetad Baganha, Fernando Botelho de Paula, 
Darlan Guimarães Ribeiro, André Ricardo Cajazeira, Raphael Monteiro Pires,  
Haroldo Xavier de Almeida e Adenir Rodrigues. 

Ausências 
Rubens dos Santos, Ivan Canan, Roberto Alves de Arruda, Sérgio Baldinotti, 
Regiane Batista Santos, Ana Paula Lins Ferreira de Vasconcelos. 

Ausência 
Justificadas 

Anderson Dias Lima, Gustavo Sakr Bisinoto, Noêmia Andreza de Almeida 
Paiva, Clades Zimmermann e Celice Alexandre Silva. 

Perda de 
mandato 

Cesar Crispim Vilar, Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer.  

O presidente deseja bom dia a todos os presentes, a comunidade acadêmica que assistem pelo 
Yotube. Profa. Nilce Maria (vice-reitora) agradece a presença de cada um nas sessões desse do 
conselho, na construção coletivas das políticas da Unemat. O presidente convida os pró-reitores 
para informes sobre a universidade, e diz que são os porta-voz e são os que trazem as pautas 
para os conselhos superiores. Ato contínuo a Pró-reitora Antonia, representada pela conselheira 
Karina, apresenta o panorama de ações que aconteceram nos dias 23 e 24, com a temática dos 
desafios pós-pandemia, que foram discutidos vários pontos sobre as políticas estudantis que é 
fruto do segundo seminário. Conta com toda equipe da PRAE, para o desenvolvimento das 
atividades e que foi discutido com muito cuidado o retorno pós-pandemia e retorno ao trabalho 
dos câmpus. Foi publicado edital e está aberto inscrição de oferta dos tablets para discentes em 
situação de vulnerabilidade social com o fito de efetivar a inclusão digital.  E foi neste conselho 
que foi aprovado o auxílio estudantil, que foi o norte da PRAE neste ano de 2021, com políticas 
de suma importância nesse período pandêmico. O Presidente reforça que as políticas que a 
PRAE vem desenvolvendo é uma discussão sempre importante para políticas macro da 
universidade. O prof. Alexandre Porto cumprimenta a todos, menciona o ano letivo de muito 
trabalho pelo pró-reitoria de ensino de graduação e parabeniza toda a equipe. Menciona a 
aprovação do calendário acadêmico no conselho de ensino, pesquisa e extensão, de grande 
importância para universidade. O presidente cita as mudanças e adaptações que ainda serão 
necessárias, com o objetivo de garantir a continuidade do ensino de qualidade para a 
comunidade acadêmica. Agradece a toda comunidade acadêmica, aos técnicos, docentes e 
demais profissionais envolvidos, que trabalharam arduamente para assegurar o ensino a todos os 
discentes. A pró-reitora Profa. Leonarda cita que foi um ano produtivo, com diversas ações 
principalmente na implementação no SIGAA para a creditação da extensão, que são mais de 
trezentas, pois dessa forma sistêmica podem, agora, quantificar as ações da pró-reitoria. Há 
avanço também, quanto à creditação da mobilidade acadêmica, e há resolução do conselho de 
educação que permite que isso aconteça. E, a partir do ano de 2023, será possível instituir essa 
política. Estão avançando também nos jogos estudantis, juntamente com as atléticas para 
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organização, assim como haverá concurso de músicas inéditas, ambas para primeiro semestre 
do ano que vem. Cita o edital de bolsas, que serão implementadas na íntegra, conforme previsão 
do projeto. O presidente reforça a necessidade da creditação da extensão, é uma forma de 
valorizar e enfatizar que a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Profa. Nilce Maria diz que 
a extensão é a ponte entre a comunidade, os ribeirinhos, o produtor rural, o empreendedor, o 
atleta, e por isso é de suma importância, bem como, o desenvolvimento de projetos de cultura e 
música nos Câmpus Universitário. O pró-reitor Anderson Miranda, neste ato representado pelo 
docente Severino Paiva, menciona que foi finalizado o evento da 1ª semana acadêmica de 
pesquisa e inovação com 330 trabalhos/resumos, com entorno de seiscentos inscritos. Além do 
evento “PRPPG Itinerante”, onde foram visitados virtualmente todos os câmpus da universidade, 
que permitiu a troca de experiências e desenvolvimento de diversos projetos. Foi desenvolvido, 
também, o edital PAIQ PANTANAL, que está com inscrições abertas, e Edital da FINEP “SOS 
EQUIPAMENTOS”, com o objetivo de aquisição de estrutura para pesquisa. Podem ser 
encaminhados as sub-propostas para a pró-reitoria, e após, a juntada de todas as sub-propostas 
encaminhada a FINEP. O Prof. Luiz Fernando Caldeira explana a integração das equipes entre a 
reitoria e os câmpus universitários. Frisa que adquiriram todo pacote do google para o ano que 
vem, que será implementado e trará maior estrutura para toda comunidade acadêmica.  Cita o 
sistema de chamados, que já foi implementado em todos os câmpus, exceto em Cáceres que já 
está agendado. Foi realizado evento da semana da tecnologia, onde foi debatido, 76 visitas 
técnicas, 75 pareceres técnicos 66 planilhas, 26 TR´s e em média 100 medições de obras. 
Destaca e parabeniza a PRAD, especificamente no setor de licitação na qual as obras que 
estavam paradas, tiveram andamento e licitação realizada, e realizar-se-ão no ano de 2023. E 
para finalizar, todas as operações de custeio foram efetivadas, as ações foram realizadas sem 
contingenciamento financeiro. O presidente justifica a ausência do Pró-Reitor de Administração 
por motivos de saúde na família e informa que a proposição é que se tenha uma segunda edição 
do mestrado em Políticas Públicas e Gestão Universitária – POLEDUC e que serão realizados 
ajustes no registro dos encargos docentes, e acompanhamento de ponto dos técnicos, conforme 
característica de cada cargo, e de forma a garantir a autonomia universitária. Destaca o trabalho 
desenvolvido pela equipe de licitação, trabalho de suma importância.  O Prof. Ricardo 
cumprimenta a todos, apresenta gráfico da execução financeira, com os diversos tipos de 
despesas da universidade, o montante e percentagem, como locação de mão-de-obra, obras e 
instalações, auxílios, despesas com pessoal e demais obrigações. Empós, evolução 
orçamentária e financeira absoluta da folha de pagamento nos últimos oito anos. E também falou 
do demonstrativo da tabela FIPLAN com o que foi empenhado, liquidado e pago. E, para 2022, a 
LOA ainda está em votação, porém o valor previsto para a universidade é o valor suficiente para 
que as ações sejam efetivadas. O presidente agradece a todos os pró-reitores pelos informes. 
Ato contínuo os informes da presidência se destaca pela discussão sobre o financiamento da 
educação superior, pela frente parlamentar ampla que discute financiamento, autonomia, e 
execução orçamentária, e que a universidade acompanha. Em nível de Estado, há sempre a 
preocupação se algum deputado fará intervenção no orçamento da Unemat, que é acompanhado 
pela assessoria da universidade. Sobre o concurso público, o primeiro entrave era a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que a partir de janeiro não será mais um problema. Todos os anos é 
solicitado concurso público para os cargos e técnico e docente, porém sempre é empecilho por  
conta do orçamento, a não ser o ano eleitoral. Informa ainda que as aulas que foi debatido no 
CONEPE, será de forma presencial, no entanto existe a condicionante do aumento, ou não, dos 
casos de COVID. Cada diretor de Câmpus e cada coordenador de curso, a partir de fevereiro, 
fará um levantamento para definir como se agirá perante cada Câmpus, em decorrência das 
particularidades de cada um. Sobre o registro de encargo docente é resultado de discussão 
realizado em 2019 amplamente, por motivos do termo de ajuste de conduta, onde todos os 
docentes devem registrar o ponto e definir carga horária de ensino. Foi realizado fórum e debates 
os todos os Câmpus Universitários, confeccionado minuta por comissão e apresentado ao 
CONSUNI, e que seria implementado em 2020, porém, foi interrompido pela pandemia. E para o 
próximo ano de 2022, será implementado. Cita que o encargo docente é feito durante o semestre, 
e por isso deve ser feito neste ínterim. E será feito banco de dados com as informações 
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necessárias para que possa ser apresentado para a instância competente antes que seja 
cobrado da universidade. E, dessa forma, possa encontrar uma forma ideal para alimentar o 
sistema com as atividades desenvolvidas. A vice-reitora menciona que o registro das atividades 
já é um tema muito debatido e que já existe há um tempo. E que esse sistema mostrará o “fazer” 
dentro da instituição. E dessa forma, poderá ser feito levantamento de todas as atividades.  Após 
os informes feito pela presidência o presidente informa os conselheiros as ausências justificadas 
dos conselheiros Noêmia Andreza de Almeida Paiva (férias); José Leonildo Lima (participação 
em banca); Celice Alexandre Silva (questões de saúde) e Anderson Dias Lima (licença prêmio). 
Ato contínuo o presidente coloca para apreciação dos conselheiros a ata da 2ª Sessão Ordinária 
do CONSUNI de 2021 realizada no dia 06/07/2021, não havendo nenhum destaque ou 
manifestação considera-se aprovada conforme §1º do artigo 41 do regimento do CONSUNI. Isso 
posto, o presidente apresenta a ordem do dia e abre a oportunidade para inclusão, exclusão ou 
inversão de pauta, não havendo manifestação a mesa sugere votação em bloco dos itens 1.1, 1.2 
e 1.3, e 1.4, 1.8, 1.9. Em regime de votação: 22 conselheiros aprovam, nenhum voto contrário e 
02 abstenções. Após o expediente, a ordem do dia ficou disposta da seguinte forma: 1. 
HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES AD REFERENDUM. 1.1 Resolução nº 005/2021 - Altera 
o artigo 4º da Resolução nº 077/2017-CONSUNI que cria o Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública a ser ofertado no Núcleo Pedagógico de Cuiabá; 1.2 Resolução nº 006/2021 - 
Altera o artigo 4º da Resolução nº 070/2017-CONSUNI que cria o Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Negócio e Inovação a ser ofertado no Núcleo Pedagógico de Cuiabá; 1.3 
Resolução nº 007/2021 - Altera o artigo 4º da Resolução nº 066/2017-CONSUNI que cria o Curso 
Turma Fora de Sede de Bacharelado em Engenharia de Produção Agroindustrial a ser ofertado 
no município de Cuiabá; 1.4 Resolução nº 008/2021 - Cria o curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Horticultura Tropical, vinculado à Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas, Engenharia e 
da Saúde – FACABES do Câmpus Universitário “Eugênio Carlos Stieler” em Tangará da Serra; 
1.5 Resolução nº 009/2021 - Aprova o Regimento Interno da Administração Central da 
Universidade do Estado de Mato Grosso; 1.6 Resolução nº 010/2021 - Dispõe sobre a Comissão 
para conduzir o processo eleitoral para eleição dos integrantes da Comissão Permanente de 
Avaliação de Desempenho Docente-COPAD; 1.7 Resolução nº 011/2021 - Altera a Resolução nº 
005/2019-Ad Referendum do CONSUNI, que reorganiza a Estrutura Organizacional da 
Universidade do Estado de Mato Grosso; 1.8; Resolução nº 012/2021 - Cria o curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Cooperativismo Solidário, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais 
e Aplicadas - FACISA do Câmpus Universitário de Sinop; 1.9 Resolução n° 013/2021 - Cria o 
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cooperativismo Solidário, vinculado à Faculdade de 
Educação e Linguagem - FAEL do Câmpus Universitário “Jane Vanini”. 2. RESULTADO DE 
COMISSÃO INSTITUÍDA PELO CONSUNI E REITORIA. 2.1 Relatório Final - Proposição 05 do 
Eixo VI Política - Fortalecer a Política de Oferta de Línguas; 2.2 Relatório Final da Comissão 
Eleitoral instituída pela Portaria 612/2021-Reitoria. 3. CÂMARA SETORIAL DE LEGISLAÇÃO. 
3.1 Minuta de Resolução - Programa Parceiro UNEMAT 3.2 Minuta de Resolução - Diplomação 
Póstuma “In Memorian”; 3.3 Regimento do Centro de Educação e Investigação em Ciências e 
Matemática - CEICIM - Câmpus Universitário “Jane Vanini”; 3.4 Regimento do Centro de Ensino 
RISC – Redes Inteligentes e Soluções Criativas - Câmpus Universitário “Jane Vanini”; 3.5 
Regimento do Centro de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento Agro-ambientais – CPEDA - 
Câmpus Universitário “Eugênio Carlos Stieler”; 3.6 Regimento do Centro de Ensino, Pesquisa e 
Extensão de Pontes e Lacerda – CEPEPL; 3.7 Prorrogação dos mandatos dos conselheiros do 
CONEPE e CONSUNI 3.8 Eleições na UNEMAT em 2021.  4. CÂMARA SETORIAL DE 
ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO. 4.1 Institucionalização do Centro de Ensino, Pesquisa e 
Extensão de Pontes e Lacerda – CEPEPL; 4.2 Institucionalização do Centro de Ensino RISC – 
Redes Inteligentes e Soluções Criativas - Câmpus Universitário “Jane Vanini”; 4.3 
Institucionalização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Qualidade e Segurança Alimentar 
- Câmpus Universitário de Nova Mutum; 4.4 Institucionalização do Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em “Língua Portuguesa, Tecnologia e Ensino” - Câmpus Universitário de Tangará da 
Serra; 4.5 Criação da Turma Fora de Sede - Bacharelado em Engenharia Civil a ser ofertado no 
município de Nova Canaã do Norte; 4.6 Criação da Turma Fora de Sede - Bacharelado em 
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Agronomia a ser ofertado no distrito de Capão Verde; 4.7 Aumento de vagas do Curso de 

Tecnologia em Teatro. 5. CÂMARA SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO E INSTITUCIONAL. 
5.1 Solicitação de Prorrogação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 – UNEMAT. 
Em discussão da pauta reestabelecida. 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES AD REFERENDUM. 

1.1 Resolução nº 005/2021 - Altera o artigo 4º da Resolução nº 077/2017-CONSUNI que cria o Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão Pública a ser ofertado no Núcleo Pedagógico de Cuiabá 
1.2 Resolução nº 006/2021 - Altera o artigo 4º da Resolução nº 070/2017-CONSUNI que cria o Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Negócio e Inovação a ser ofertado no Núcleo Pedagógico de 
Cuiabá 
1.3 Resolução nº 007/2021 - Altera o artigo 4º da Resolução nº 066/2017-CONSUNI que cria o Curso 
Turma Fora de Sede de Bacharelado em Engenharia de Produção Agroindustrial a ser ofertado no 
município de Cuiabá. 

Apresentação/ 
Discussão 

O Prof. Alexandre Porto relata que trata do aumento de vagas ao que estava 
disposto no projeto inicial, nos cursos de Tecnologia em Gestão Pública, 
Tecnologia em Gestão de Negócio e Inovação e Engenharia de Produção 
Agroindustrial. 

Votação 28 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resoluções homologada por unanimidade. 

1.4 Resolução nº 008/2021 - Cria o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Horticultura Tropical, 
vinculado à Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas, Engenharia e da Saúde – FACABES do 
Câmpus Universitário “Eugênio Carlos Stieler” em Tangará da Serra 
1.8 Resolução nº 012/2021 - Cria o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cooperativismo 
Solidário, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas - FACISA do Câmpus Universitário 
de Sinop 
1.9 Resolução n° 013/2021 - Cria o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cooperativismo 
Solidário, vinculado à Faculdade de Educação e Linguagem - FAEL do Câmpus Universitário “Jane 
Vanini” 

Apresentação/ 
Discussão 

O Prof. Agnaldo Rodrigues relata que a criação dos cursos foi debatido no projeto 
PRPPG Itinerante, e estão com todos os documentos dispostos no processo e de 
acordo com as resoluções da universidade. 

Votação 31 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. 

Decisão Resoluções homologada por unanimidade. 

1.5 Resolução nº 009/2021 - Aprova o Regimento Interno da Administração Central da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 

Apresentação/ 
Discussão 

A profissional técnica Valci relata que o regimento interno é uma adequação 
decorrente de reforma estrutural da Resolução nº 006/2017-Ad Referendum do 
CONSUNI, e algumas das unidades foram modificadas ou alteradas, e não foram 
incluídas na Resolução nº 006/2017-Ad Referendum, e por conta da demanda 
advinda da Controladoria Geral do Estado, foi confeccionada minuta 
conjuntamente com as pró-reitorias e a DADO/PRAD. Se trata, portanto, de 
atualização do regimento interno, com a estrutura organizacional. 

Votação 30 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resolução homologada por unanimidade. 

1.6 Resolução nº 010/2021 - Dispõe sobre a comissão para conduzir o processo eleitoral para eleição 
dos integrantes da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Docente-COPAD 

Apresentação/ 
Discussão 

A mesa esclarece que por não ter havido tempo necessário, foi proposto por 
resolução ad referendum a comissão para conduzir a eleição da COPAD. 
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Votação 30 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resolução homologada por unanimidade. 

1.7 Resolução nº 011/2021 - Altera a Resolução nº 005/2019-Ad Referendum do CONSUNI, que 
reorganiza a Estrutura Organizacional da Universidade do Estado de Mato Grosso 

Apresentação/ 
Discussão 

A mesa esclarece que a proposta foi realizada pelo Câmpus de Alta Araguaia, 
tramitada nas instâncias competente. 

Votação 31 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Resolução homologada por unanimidade. 

2. RESULTADO DE COMISSÃO INSTITUÍDA PELO CONSUNI E REITORIA 

2.1 Relatório Final - Proposição 05 do Eixo VI Política - Fortalecer a Política de Oferta de Línguas 

Apresentação/ 
Discussão 

A Profa. Andreia relata que foi constituída uma comissão por meio da portaria nº 
877/2020. Que ao longo do tempo foi realizado diversas reuniões mensais e 
virtuais para debater sobre a documentação necessária para a implementação dos 
centros. Destarte, foi institucionalizado seis centros de línguas: Centro de Línguas 
Ameríndias em Barra do Bugres, Centro Línguas, Linguagem e Observatório 
Social, Centros de Línguas de Pontes e Lacerda, Centro de Línguas de Tangará 
da Serra, Centro de Ensino de Línguas e Linguagem da Região Oeste de Mato 
Grosso em Cáceres e o Centro de Língua em Sinop. A vice-reitora reforça a 
importância de uma demanda antiga dos centros. Destaca a iniciativa e a ação dos 
diretores para pensar além do que está posto, e a ênfase para os discentes nas 
línguas estrangeiras, nativas e libras. O presidente frisa que o caminho é para uma 
educação globalizada, e uma coisa que não se elimina é a formação em línguas. E 
o processo de internacionalização é necessário, para que se saia do espaço 
originário. 

Votação 29 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Relatório final aprovado por unanimidade. 

2.2 Relatório Final da Comissão Eleitoral instituída pela Portaria 612/2021-Reitoria 

Apresentação/ 
Discussão 

O Prof. Anderson do Amaral relata que foi realizada eleição de forma remota, por 
meio eletrônico de votação, realizadas de maio a dezembro de 2021, convocadas 
por meio de 13 editais eleitorais os quais foram ofertados por meio de aplicativo 
desenvolvido pela tecnologia de informação da universidade. Cita experiência 
juntamente com o centro acadêmico de Cáceres, que se utilizou do aplicativo para 
eleição. E para finalizar, algumas eleições demandavam prioridade e maior 
urgência, e as demais serão realizadas no início do ano de 2022. Faz 
agradecimento a todos que contribuíram, desde a confecção do sistema até as 
comissões responsáveis pelas eleições. O presidente e a vice-reitora agradecem o 
empenho das comissão eleitoral central e comissões eleitorais local pelo trabalho 
realizado pautado pelos princípios democráticos e pela coletividade.  

Votação 28 favoráveis, nenhum desfavorável e nenhuma abstenção. 

Decisão Relatório aprovado por unanimidade. 

3. CÂMARA SETORIAL DE LEGISLAÇÃO 

3.1 Minuta de Resolução - Programa Parceiro UNEMAT 

Apresentação/ 
Discussão 

O presidente da Câmara de Legislação Prof. Anderson do Amaral relata que a 
minuta visa regulamentar as relações que a universidade tem com entidades 
públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, de entidades governamentais ou 
internacionais, assim como relação de materiais em espécie, o uso do nome dos 
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parceiros dentro da estrutura da universidade. O pró-reitor Prof. Ricardo cita que a 
resolução vai ao encontro do congresso universitário e plano estratégico 
participativo. Já existe normas legais para que esse tipo de subvenção, doações e 
contribuições, mas não em nível local, o que justifica a proposta apresentada para 
a universidade.  

Votação 29 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Minuta aprovada na íntegra. 

3.2 Minuta de Resolução - Diplomação Póstuma “In Memorian” 

Apresentação/ 
Discussão 

O presidente esclarece que a minuta de resolução foi encaminhada com todos os 
documentos necessários, e estabelece normas e procedimentos para a 
diplomação póstuma nos cursos de graduação e pós-graduação (lato e stricto 
sensu) no âmbito da Universidade dom Estado de Mato Grosso Carlos Alberto 
Reyes Maldonado.  A técnica Valci menciona que a demanda surgiu e que tem 
sentido de reconhecer o empenho, esforço do acadêmico e para homenagear a 
trajetória. A Profa. Nilce Maria cita que houve casos em que o acadêmico tinha 
todos os créditos cumpridos e veio a falecer antes do momento da colação de 
grau. A conselheira Socorro menciona de discente que faleceu por Covid 19, e 
questiona se a minuta trata de diplomação póstuma é para acadêmicos que já 
concluíram todos os créditos, ou não. Valci esclarece que a minuta traz os critérios 
os quais se encaixam na diplomação póstuma, então, tem de haver a verificação 
para tanto. A conselheira Cleuza parabeniza a iniciativa. 

Votação 30 favoráveis, nenhum desfavorável e nenhuma abstenção. 

Decisão Minuta aprovada na íntegra. 

3.3 Regimento do Centro de Educação e Investigação em Ciências e Matemática - CEICIM - Câmpus 
Universitário “Jane Vanini” 
3.4 Regimento do Centro de Ensino RISC – Redes Inteligentes e Soluções Criativas - Câmpus 
Universitário “Jane Vanini” 
3.5 Regimento do Centro de Pesquisas, Estudos e Desenvolvimento Agro-ambientais – CPEDA - 
Câmpus Universitário “Eugênio Carlos Stieler” 
3.6 Regimento do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Pontes e Lacerda - CEPEL 

Apresentação/ 
Discussão 

Os regimentos tem como objetivos: promover ações de ensino, pesquisa e 
extensão agregando as diferentes áreas do conhecimento, de caráter multi, inter e 
transdisciplinar, em âmbito local, regional e local. O formulário de implantação de 
centros de ensino, pesquisa e extensão apresenta nova estrutura e composição a 
proposta para readequação. Destarte, a câmara setorial de legislação exara 
parecer pela aprovação total das propostas. 

Votação 25 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Votação em bloco aprovada por unanimidade. 

3.7 Prorrogação dos mandatos dos conselheiros do CONEPE e CONSUNI 

Apresentação/ 
Discussão 

O presidente frisa que não houve tempo hábil para eleição dos conselhos 
superiores, haja vista a demanda de processos eleitorais que estavam represados 
pela impossibilidade de realização de pleito presencial, e, portanto, justifica a 
prorrogação dos mandatos do CONEPE e CONSUNI até a data limite de 
31/07/2022. O conselheiro Wilson cita que há questionamento no Câmpus de 
Barra do Bugres sobre os mandatos, e previsão de quando será a eleição para os 
conselhos superiores. O conselheiro Anderson Amaral menciona que o ano que 
virá será de muita expectativa, quanto ao retorno presencial e tudo que advêm 
disso. E tiveram problemas quanto ao corpo docente na pós-graduação e a lista de 
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votantes, portanto, ainda existem problemas que devem ser sanados antes da 
realização do pleito. A conselheira Áurea parabeniza o método eletrônico de 
votação, que facilitou muito, uma vez que diversos programas da Unemat tem 
acadêmicos e docentes em várias unidades federativas do país, e dessa forma 
possibilita maior aderência dos votantes. O conselheiro Benedido Benevides é 
contra a prorrogação dos mandatos, menciona que há articulação nos Câmpus 
para realização da eleição nos órgãos colegiados regional e de faculdade. O Prof. 
Luiz Fernando parabeniza a equipe pelo desenvolvimento do sistema em nome do 
técnico Dhyego Brandão, diretor da tecnologia de informação.  

Votação 28 favoráveis; nenhum desfavorável e 02 abstenções. 

Decisão Prorrogação de forma excepcional aprovada. 

3.8 Eleições na UNEMAT em 2021 

Apresentação/ 
Discussão 

O relator Prof. Anderson do Amaral cita que por conta do número reduzido de 
profissionais docentes e técnicos, várias vagas dentro dos órgãos colegiados ficam 
vacantes, por impossibilidade de mandato por três vezes consecutivas, ou pela 
impossibilidade de preencher as vagas por profissionais contratados. É o que 
ocorre no Câmpus de Diamantino, por exemplo, nos colegiados de faculdade e 
colegiados de curso. É um dos problemas que ocorrem nos cargos eletivos, pois 
conforme reza o art.  10, §2º dos regimentos, admitindo-se uma única reeleição. O 
presidente frisa que isso é uma situação excepcional, uma vez que o quadro de 
profissionais não é suficiente. O presidente encaminha a proposição de uma 
minuta de resolução a fim de estabelecer normas para os casos de vacância de 
função eletiva regionalizada para garantir o bom funcionamento dos Órgãos de 
Administração Didático-Científica. 

Votação 28 favoráveis, nenhum contrário e 02 abstenções. 

Decisão Aprovada a minuta de resolução. 

4. CÂMARA SETORIAL DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO 

O conselheiro Toni Amorim propõe a apresentação e discussão em bloco dos itens 4.1 e 4.2, 4.3 e 
4.4, 4.5 e 4.6, e votar primeiro o item 4.7. Em regime de votação: 29 votos favoráveis, nenhum 
contrário e nenhuma abstenção. 

4.1 Institucionalização do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Pontes e Lacerda – CEPEPL 
4.2 Institucionalização do Centro de Ensino RISC – Redes Inteligentes e Soluções Criativas - Câmpus 
Universitário “Jane Vanini” 

Apresentação/ 
Discussão 

O Relator Prof. Toni Amorim explica que o fluxo da tramitação de criação e 
institucionalização dos Centros estão em conformidade com a Resolução vigente, 
bem como a apresentação dos pareceres das instâncias pertinentes e que a 
Câmara se manifesta favorável a proposta. 

Votação 34 votos favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 

Decisão Institucionalização aprovada. 

4.3 Institucionalização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Qualidade e Segurança Alimentar 
- Câmpus Universitário de Nova Mutum 
4.4 Institucionalização do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Língua Portuguesa, Tecnologia e 
Ensino” - Câmpus Universitário de Tangará da Serra  

Apresentação/ 
Discussão 

O curso de especialização em qualidade e segurança alimentar tem como objetivo 
desenvolver competências na área de tecnologia de alimentos e segurança 
alimentar voltado a capacitação dos indivíduos que já atuam nas indústrias de 
alimentos em cargos de gestão, controle da qualidade, desenvolvimento de novos 
produtos e segurança alimentar. E o curso de Especialização em Língua 
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Portuguesa, Tecnologias e Ensino têm como objetivo geral capacitar professores 
licenciados em letras para aplicarem conhecimento teórico sobre a língua, na 
prática da sala de aula. Tem como público alvo egressos dos cursos de letras e 
professores de língua portuguesa das redes pública e privada de ensino 
fundamental e médio. O relator informa que o financiamento é externo. Diante do 
exposto, a câmara setorial de orçamento e patrimônio exara parecer pela 
aprovação total da matéria. 

Votação 35 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Institucionalização aprovada por unanimidade. 

4.5 Criação da Turma Fora de Sede - Bacharelado em Engenharia Civil a ser ofertado no município de 
Nova Canaã do Norte 

Apresentação/ 
Discussão 

O Prof. Toni Amorim relata que no processo não tem o Projeto de Lei anexo. O 
prefeito aguarda a aprovação da resolução para apresentar a Lei. O Prof. 
Alexandre Porto cita adicionar condicionante na resolução para sua aprovação. O 
Toni cita que é um convênio com o Estado e o pagamento inclusive já foi 
empenhado. Diante do exposto, a câmara setorial de orçamento e patrimônio 
exara parecer pela aprovação parcial da matéria, e fica condicionada a abertura de 
vestibular, a apresentação da referida lei. 

Votação 34 favoráveis, nenhum contrário e 01 abstenção. 

Decisão 
Curso aprovado condicionado a apresentação da Lei Municipal para abertura de 
vestibular 

4.6 Criação da Turma Fora de Sede - Bacharelado em Agronomia a ser ofertado no distrito de Capão 
Verde 

Apresentação/ 
Discussão 

O curso irá ocorrer no distrito de Capão Verde, no distrito de Alto Paraguai. O 
Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Agronomia está organizado com 
a previsão de ofertar 50 vagas com forma de ingresso por Vestibular Específico, 
com turno de funcionamento no período integral, com carga horária de 4.045 
horas, e tempo mínimo de integralização de (10 semestres). O conselheiro Zé 
Pereira cita a experiência de Tangará da Serra, onde a população tem atividade 
predominantemente de garimpo, e vem para ofertar melhorar qualidades de vida a 
região. Parabeniza o proponente do curso de agronomia, e mais do isso, cria know 
how que irá beneficiar muito a região. A vice-reitora cita que a universidade já 
ofertou curso para movimento Sem-Terra, em diversas regiões, como Juína, 
Guarantã do Norte, onde a formação social e humana irá contemplar. A 
conselheira Célia Lopes questiona se há disciplinas de taxonomia, sistemática e 
botânica, para que os discentes possa reconhecer as plantas e beneficiar mesmo a 
agricultura familiar, de forma a agregar maior conhecimento, reforça ser uma área 
importante para formação do acadêmico. 

Votação 34 favoráveis, nenhum desfavorável e 01 abstenção. 

Decisão Curso aprovado 

4.7 Aumento de vagas do Curso de Tecnologia em Teatro 

Apresentação/ 
Discussão 

O relator Prof. Toni Amorim apresenta a pauta informando que trata de abertura de 
140 vagas para o curso Superior de Tecnologia em Teatro. Cem vagas serão 
ofertadas em Cuiabá, cinquenta no semestre 2022/1, e cinquenta em 2023/1, e 
quarenta vagas serão ofertadas no município de Cáceres para semestre letivo 
2022/2. As obrigações financeiras deste acordo de cooperação são de 
responsabilidade da Associação Cultural Cena 11. O referido curso possui uma 
carga horária de 1.680 horas com o tempo de integralização de no mínimo de 04 
semestres, na modalidade modular e regime presencial. A câmara setorial de 
orçamento e patrimônio exara parecer pela aprovação total da matéria em apreço. 
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O Prof. Agnaldo parabeniza pela iniciativa inovadora e motivadora do curso. A 
conselheira Socorro ressalta a escolha certa para coordenação pedagógica do 
Prof. Agnaldo, que acompanhou o desenvolvimento do projeto e cita a vinculação 
do médio Araguaia no projeto, e o potencial cultural dessa região. Agnaldo cita que 
o objetivo é expandir cada vez mais, mesmo que seja timidamente por enquanto, 
mas que possa alcançar novos municípios. 

Votação 33 favoráveis; nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Aprovado o aumento de vagas. 

5. CÂMARA SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

5.1 Solicitação de prorrogação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 – UNEMAT 

Apresentação/ 
Discussão 

O relator Prof. Erico Martins informa que a PRPTI solicita prorrogação pelo período 
de mais 01 (um) ano do prazo de vigência do Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI 2017 a 2021, estendendo a sua vigência para 31 de dezembro 
de 2022. Como justificativa foram apontados os prejuízos trazidos pela Pandemia 
advinda da Covid-19, que criaram um cenário desfavorável para atuação dos 
Grupos de Trabalho e realização das oficinas, em especial no segmento discente. 
A câmara setorial de desenvolvimento institucional emite voto favorável a 
solicitação em questão, com considerações complementares. Prof. Luiz Fernando 
agradece que a câmara acatou o pedido de prorrogação, e parte do princípio de 
que dentro dessa nova normalidade deverá ser incluída, com as mudanças e 
adaptações necessárias para o retorno das atividades presenciais no próximo ano. 

Votação 28 favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. 

Decisão Aprovado a prorrogação do PDI 2017-2021 

O presidente finaliza e frisa que apenas de forma coletiva, mesmo em meio a tantos ataques sofridos 
e ressalta, enquanto estava no debate da criação da turma fora de sede em Capão Verde, o quanto a 
universidade é importante e faz a mudança na vida de tantas pessoas dentro do Estado de Mato 
Grosso. Profa. Nilce Maria agradece a todos, e compara o corpo de trabalho a uma engrenagem, a 
qual uma depende de outra para funcionar, e cita música de Paula Fernandes, Prometo. 

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. 

 
 


