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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis às oito horas, no 

Mini Auditório do Bloco B, na Cidade Universitária, sito a Av. Santos Dumont, nº 

1.095, Bairro DNER, em Cáceres-MT, foi realizada a 3ª Sessão Ordinária de 

dois mil e dezesseis do Conselho Universitário, da Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, sob a presidência da Professora Ana Maria Di Renzo, 

presidente do CONSUNI, e secretariada por mim, Silvana Mara Lente. Fizeram-

se presentes os conselheiros: Milton Chicalé Correia, Luiz Carlos Pascuali, 

Eveline Nunes Costa, Dilma Lourença da Costa, Marcos Francisco Borges, 

Tales Nereu Borgoni, Agilson Poquiviqui, Gi ldete Evangelista da Silva, Silkiane 

Machado Capeleto, Verônica de Souza Bezerra, Maria Eloisa Mignoni, Thiago 

Silva Guimarães, Angela Rita Chistofolo de Mello, Ricardo Keichi Umetsu, 

Eurico Lucas de Souza Neto, Heitor Marcos Kirsch, Rogério Dias Dalla Riva,   

Raul Angel Carlos Oliveira, Marion Machado Cunha, Adil Antonio Alves de 

Oliveira, Anderson Fernandes de Miranda, Marinez Cargnin Stieler, Alexandro 

Cesar Faleiro, Cleci Grzebieluckas, Clebes Cosendey de Souza, Eder Reinoldo 

Gotz, Claudeir Dias, Claudinei da Silva Lara, Jeferson Odair Diel, Paulo Roberto 

Pimenta, Maria Camila Nascimento Saraiva, Lilian Rodrigues Moretti e Antônio 

Ronaldo da Silva. Após verificação de quorum, inicia-se a sessão, regida em 

conformidade com a Resolução nº 017/2012 – CONSUNI. A presidente 

cumprimenta a todos passando ao expediente do dia, informando que não 

haverá a última reunião do ano com o governo do estado, a qual acontecerá no 

próximo ano. Agradece a presença de todos e passa a palavra a pró-reitora 

Vera Maquêa que após o cumprimento relembra as atividades recentemente 

realizadas como o Encontro dos Gestores com as discussões sobre evasão e 

reprovação, informando que foi construída uma proposta de formação 

continuada aos docentes da instituição para implantação em 2017, que ontem 

discutiu com o governo quanto ao reconhecimento de diplomas de graduação e 

pós-graduação de registros estrangeiros, informando sobre a plataforma 

proposta pelo governo a ser implantada em seis meses. Que deverá ser 

construído internamente uma base legal quanto a esta matéria, ressaltando a 

grande demanda para reconhecimento de diplomas estrangeiros. Que a 
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instituição deve abrir as portas para atender estudantes estrangeiros e repensar 

quanto a mobilidade acadêmica e processo de aproveitamento de estudos. 

Relembra a questão das cotas para povos indígenas na última sessão do 

CONEPE. Com a palavra o pró-reitor Anderson Amaral informa da realização da 

Jornada Científica que contou com a presença de aproximadamente 1.200 

participantes, com discussão do Plano Nacional Estudantil. Informa que foi 

disponibilizado um recurso do PNAEST para aquisição de livros aos câmpus, e 

que em relação aos auxílios foram executados um número significativo. O pró-

reitor Danzer após os cumprimentos relembra do ano atípico de 2016 com as 

limitações e dificuldades financeiras, a pasta de recrutamento e seleção tem tido 

muito trabalho, e considera o grande número de professores efetivos fora de 

sala de aulas, cabendo uma discussão sobre esta questão. Que para o ano de 

2017 será efetivada algumas descentralizações de responsabilidades na 

contratação de pessoal. Que na pasta de gestão de pessoas teve uma demanda 

grande de atividades sobretudo pelos enquadramentos docentes, que será 

apresentada ao COPAD uma tabela única de progressão de professores. Que 

haverá um trabalho conjunto com a PRAD e COPAD para dar agilidade nos 

processos de elevação de nível e classe dos docentes. Lembra que um dos 

apontamentos do TCE foi sobre controle patrimonial, sendo preciso uma gestão 

maior no câmpus para organização. Que a PRAD tem função orientativa em 

relação ao câmpus. Informa que a pró-reitoria tem trabalhado nas 

regulamentações de alguns pontos como de remoção de pessoal. O pró-reitor 

de planejamento Francisco Lledo informa sobre o término do trabalho do 

Planejamento Estratégico Participativo, relembrando que no início do ano de 

2017 dará início aos “pepinhos”. Informa ainda que está sendo elaborado o PDI 

a partir do PEP, já iniciado com uma breve suspensão neste ano. Que está 

garantindo todas os empenhos até o término do exercício e quanto ao financeiro 

existe ainda algumas pendências que devem ser sanadas até final do ano. Que 

ainda existe uma questão interna que devem ser melhoradas quanto a processo 

licitatório, que tem buscado não submeter os processos à SERG e que o 

governo manifestou neste sentido de descentralização desses processos aos 

órgãos. Comenta que mantém-se os repasses de 100 mil para cada curso. Que 

não foi possível fazer 12 repasses aos câmpus e para o ano de 2017 deverá ser 
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em menor quantidade para dar maior agilidade no processo, e ainda falou da 

descentralização de pequenos processos para manutenção e pequenas 

aquisições. Que existe um sistema de controle de internet e está sendo pensado 

como melhorar para cada câmpus. Informa os valores previsto para o PTA de 

2017, com as devidas rubricas e valores destinados pelo governo. A presidente 

informa que dia 20 haverá a última reunião on line com DURA e DPPF, e que irá 

cobrar responsabilidades quanto a execução orçamentária e financeira. Que 

mesmo em crise o governo repassou recursos acima do mínimo estabelecido 

em lei, que o ano financeiro começa em fevereiro e termina em outubro. 

Esclarece que quando for solicitar recurso fora é preciso ter projeto em mãos, 

que tem uma equipe de engenheiros contribuindo, e ainda que é preciso ter 

disciplina interna para enfrentar a SERG, agradece os trabalhos da Empresa 

Júnior de SINOP, e reforça que os projetos devem ser trabalhados antes com a 

equipe da UNEMAT. Que irá descentralizar o uso de combustível. Quanto ao 

desmembramento do CNPJ não está sendo fácil o trabalho da comissão, e 

conta com a ajuda deste conselho. Quanto a remoção docente, esta deve ser 

responsável e compromissada, para evitar prejuízos institucionais, que será 

pautado no estatuto do servidor público e nas condições que está a instituição, e 

assim para cessão de servidores sobretudo para Cuiabá, que será cedido 

servidor para as secretarias vinculadas à instituição e que este tenha um cargo. 

Que seja liberado em janeiro o sistema para que os docentes preencham suas 

informações quanto a suas atividades docente. Que toda vaga real pode ser 

contrato até dois anos com as mesmas disciplinas, e para substituição que seja 

mantida as mesmas disciplinas do docente afastado. Que será cobrado dos 

diretores de faculdades que demorarem com os processos e pede que os 

DPPFs cobrem das faculdades. O conselheiro Luiz Carlos solicita informação 

quanto ao edital que foi aberto para remoção e que não foi respeitada a 

mudança de área primeiro. A presidente esclarece que o documento que será 

entregue aos DPPFs e DURAs tem orientações sobre o assunto. O conselheiro 

Anderson solicita informações quanto ao APLIC, sendo informado pela 

presidente que também é pauta da reunião final com os gestores regionais. O 

Danzer informa que o APLIC está sendo usado para gestão de aquisições, e 

que ainda está em andamento em relação a gestão de pessoas. A conselheira 
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Marinêz questiona quanto ao seletivo de professores, se é possível fazer apenas 

prova didática? A presidente manifesta que quem tem proposta que apresente a 

PROEG para estudo. Ato contínuo a presidente declara aberta a sessão, 

informando quanto as ausências justificadas e injustificadas por descumprimento 

de regimento. Conselheiro com ausência justificada: Ivan Cleiton de Oliveira 

Silva, Vinícius Augusto Morais, Rivanildo Dallacort, Dirceu da Rosa Martins, e 

Gabriel Schardong Ferrão. Tiveram ausências injustificadas, por 

descumprimento do artigo 12, §1º, do Regimento deste conselho, os 

conselheiros: Gislaine Aparecida de Carvalho, Solange Kimie Ikeda Castrillon, 

Benhur Marimon Júnior, Marcelo Berigo, Keila Mara da Costa e Silva, e Jeferson 

Candido de Oliveira Santos. A presidente confere a posse a conselheira Lilian 

Rodrigues Moretti, com mandato no período de 15 dezembro de 2016 a 03 de 

maio de 2017. Em apreciação da ata da sessão anterior, foi solicitado pelo 

conselheiro Claudinei de Lara a inclusão de seu nome na ata como conselheiro 

presente, sendo registrado em tempo na presente ata. Fica aprovada a Ata com 

01 abstenção. Não havendo inclusão e inversão de pauta, passa-se a 

apreciação de pautas da ordem do dia com a pauta. 1. Câmara Setorial de 

Orçamento e Patrimônio. A presidente passa a palavra a professora Nilce para 

apresentar a educação a distância na instituição, a qual apresentou histórico e 

como está organizado hoje na universidade, destacando a UAB e os cursos a 

serem ofertados pela UNEMAT nesta modalidade aprovados no Edital 075/2014, 

esclarecendo quanto ao processo de definição de cursos bem como a planilha 

financeira destinados à execução de cada curso e o plano de trabalho da 

UAB/UNEMAT. A presidente coloca em apreciação os itens 1.1 Curso de 

Licenciatura em Geografia – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.2 Curso de 

Licenciatura em História – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.3 Curso de 

Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua e Literaturas de Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.4 Curso de 

Licenciatura em Letras – Habilitação em Língua e Literaturas de Língua 

Portuguesa e Língua Espanhola – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. O relator 

Adil após os cumprimentos apresenta a relatoria da câmara e respectivos 

pareceres, exarando parecer favorável a abertura dos cursos propostos. O 

conselheiro Gildete cumprimenta a professora Nilce pelo trabalho e lembra que 
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uma das reclamações dos professores era quanto ao custeio próprio das 

despesas para a capacitação. Que quando o câmpus fica sabendo da proposta 

de outra IES no mesmo município já está consolidado o processo. A professora 

Nilce informa que em reunião foi tentado argumentar para que não fosse 

ofertado pedagogia em Juara porém sem sucesso, que em muitos casos se 

consegue articular com os coordenadores de câmpus e de polos para evitar esta 

situação. A presidente manifesta que é possível interferir nestas questões pois 

não é possível sobrepor oferta. O conselheiro Claudinei questiona sobre a oferta 

do curso de sistema de informação em Arenápolis, sendo respondido que não 

se trata de Arenápolis e sim de Aripuanã-MT. A conselheira Dilma questiona se 

houve algum corte de recursos do governo federal e qual a garantia que estes 

valores serão repassados à instituição. A professora Nilce informa que houve 

recentemente uma reunião com o governo federal onde foi assegurado que não 

haverá corte na UAB e assim será mantido os repasses dos cursos aprovados 

no Edital 75 do governo federal. Em relação aos repasses de recursos no ano 

passado informa que havia recursos atrasados de 2014 e que foi feito em 

atraso, porém hoje não está tendo problemas. O conselheiro Marcos questiona o 

valor gasto por aluno e pede esclarecimento quanto ao referido edital, valores 

previstos para diárias e combustível, e se tem recursos destinados à 

investimentos, pontos esclarecido pela professora Nilce, lembrando quanto as 

distâncias dos polos, explicando que existe edital específico para investimento 

porém a UNEMAT não concorreu. O conselheiro Milton Chicalé manifesta que 

embora a competência aqui seja orçamentária e financeira, aponta os cuidados 

da coordenação da UAB pela apresentação e lembra do trabalho dos 

conselheiros do CONEPE quanto a aprovação dos cursos e informa que em 

algumas IES isto nem é levado para conselho por ser uma política federal com 

recursos federal e apenas a instituição executa, que se a UNEMAT não abraçar 

estes cursos outras IES farão, que precisamos ocupar todos os espaços. O 

conselheiro Claudeir lembra quanto as dificuldades dos alunos nos cursos de 

exatas, gostaria de saber sobre a aula a distância e presencial neste caso. A 

professora Nilce informa que a UNEMAT tem um número maior de tutores, com 

menos alunos e que é preciso um trabalho constante com os professores para 

instigar o aluno, para evitar a evasão e reprovação. Que está sendo pensado 



ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCI, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIV ERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário – 15 de dezembro de 2016                 Página 6 de 10  

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

outras alternativas para melhorar a parte pedagógica. O conselheiro Claudeir 

informa que em outra instituição existe as aulas presenciais com outros 

profissionais. A professora Nilce manifesta que vai investir também nos tutores 

presenciais, pois acredita que estes podem melhorar muito esta questão 

pedagógica, e que tem cortado bolsa de professores e tutores que não estão 

acessando a plataforma. O conselheiro Agilson manifesta que é preciso se 

repensar algumas coisas, pois nem sempre os alunos conseguem acompanhar 

o ensino por diversas dificuldades.  E que a cada semestre é preciso se fazer 

seletivo e assim não há continuidade no processo de aprendizagem, porque não 

manter um contrato por dois anos, além da formação ser por conta do professor. 

A professora Nilce lembra que o curso é turma única e assim muda as 

disciplinas e assim a dificuldade de manter o mesmo professor, porém é 

possível se pensar a exemplo de tutor que passou a ser por área. O conselheiro 

Raul lembra que a universidade sofre uma pressão da sociedade em relação a 

eficiência e eficácia, e que a universidade está aprendendo com a UAB, e que 

muito logo não haverá aulas presenciais. O conselheiro Luiz Carlos parabeniza 

o trabalho da professora Nilce e manifesta ser interessante o trabalho do tutor 

presencial, que a universidade precisa continuar oferecendo estes cursos, que 

nos cursos presenciais não tem a demanda que tem na educação a distância. O 

conselheiro Marion esclarece que a universidade representa a diversidade do 

universo e tem buscado buscar os melhores caminhos e que a UAB é 

necessária, que é preciso criar uma base política para garantir à instituição 

segurança para superar os enfrentamentos, que a universidade é jovem e que 

não se pode deixar seguir aos ventos, é preciso saber qual é o real papel da 

universidade, e é preciso ter uma visão política. A professora Vera Maquêa fala 

sobre a necessidade do redimensionamento do SISUAB, e que a única maneira 

de expandir ensino superior seria por meio deste programa. Este sistema tem 

demonstrado que incluiu muita gente, se não fosse um programa de ensino a 

distância não teria um ensino superior, que se tem base legal para incluir 20% 

nos currículos o ensino a distância e não se tem por falta de sistema acadêmico, 

que o CONEPE aprovou que 10% da carga horária dos cursos sejam de 

extensão, que é preciso se pensar no espaço acadêmico com maior flexibilidade 

para atender as pessoas. A presidente procede a contagem de quórum estando 
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presentes 34 conselheiros presentes. O conselheiro Milton Chicalé pede 

questão de encaminhamento e sugere que tendo em vista a quantidade de 

conselheiros presentes para o quórum mínimo necessário para aprovação dos 

cursos, que este conselho autorize a reitora o exercício do “Ad Referendum” e 

que os cursos sejam homologados em outra sessão com maior quórum. O 

conselheiro Marcos manifesta que não está entendendo o pedido de retirada de 

pauta para não votação da pauta. O conselheiro Adil manifesta que a 

presidência tem razão uma vez que respeita a prerrogativa dos conselheiros em 

se abster ou votar contrário. A presidente, por questão de ordem, coloca a 

proposta do conselheiro Milton Chicalé “autorização de Ad referendum para os 

cursos de graduação UAB, pós-graduação e PARFOR e submissão na próxima 

sessão” em votação, cujo resultado foi 26 votos favoráveis, 05 contrários e 01 

abstenção, com registro de justificativa de voto do conselheiro Claudeir: “A 

política deve acontecer também nas exigências do comparecimento dos 

conselheiros o que prejudicou a contagem de quórum com margem de 

segurança. Assim compreendo a necessidade de ad referendum porém não sou 

a favor devido a não rigor quanto a presença dos conselheiros”. Ficando assim 

deliberado pelo ad referendum para as pautas: 1.1 Curso de Licenciatura em 

Geografia – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.2 Curso de Licenciatura em 

História – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.3 Curso de Licenciatura em 

Letras – Habilitação em Língua e Literaturas de Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP; 1.4 Curso de Licenciatura em 

Letras – Habilitação em Língua e Literaturas de Língua Portuguesa e Língua 

Espanhola – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 1.5 PPC do Curso de 

Licenciatura em Matemática – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 1.6 PPC do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 1.7 

PPC do Curso de Licenciatura em Pedagogia – DEAD. - Parecer 023/2016-

CSOP. 1.8 PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – DEAD. -

 Parecer 023/2016-CSOP. 1.9 PPC do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 1.10 PPC do Curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação – DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 

1.11 PPC do Curso de Bacharelado em Administração Pública – DEAD. -

 Parecer 023/2016-CSOP. 1.12 PPC do Curso de Bacharelado em Turismo – 
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DEAD. - Parecer 023/2016-CSOP. 1.13 Curso de Licenciatura em Educação 

Física – Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – PARFOR – Luciara. -

 Parecer 025/2016-CSOP. 1.14 Curso de Licenciatura em Matemática – 

Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – PARFOR – Luciara (Segunda 

Licenciatura). - Parecer 026/2016-CSOP. 1.15 Curso de Licenciatura em 

Matemática – Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – PARFOR – 

Confresa (Segunda Licenciatura). - Parecer 027/2016-CSOP. 1.16 Curso de 

Licenciatura em Pedagogia – Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia – 

PARFOR – Confresa (Segunda Licenciatura). - Parecer 028/2016-CSOP. 1.17 

Curso de Licenciatura em Pedagogia – Faculdade Multidisciplinar do Médio 

Araguaia – PARFOR – Confresa. - Parecer 029/2016-CSOP. 1.18 Curso de 

Especialização: Saberes e Práticas na Educação Infantil. - Parecer 024/2016-

CSOP. 1.19 Curso de Especialização: Gestão em Saúde. - Parecer 024/2016-

CSOP. 1.20 Curso de Especialização: Gestão Universitária. - Parecer 024/2016-

CSOP. 1.21 Curso de Especialização: Informática na Educação. - Parecer 

024/2016-CSOP. 1.22 Curso de Especialização: Gestão Escolar. - Parecer 

024/2016-CSOP. 1.23 Curso de Especialização: Gestão Pública Municipal. -

 Parecer 024/2016-CSOP. 1.24 Curso de Especialização: Gestão Pública. -

 Parecer 024/2016-CSOP.  1.25 Curso de Especialização: Ensino a Distância. -

 Parecer 024/2016-CSOP. A presidente concede a palavra ao professor Flávio 

para apresentar sobre o PARFOR, o qual fez uma contextualização deste 

programa, apresentando a planilha financeira para a oferta dos cursos a serem 

apreciados por este conselho, reforçando que a instituição se obriga a uma 

contrapartida de 1% podendo ser revertido em material permanente. O relator 

Tales com a palavra procede a relatoria da câmara, manifestando quanto a 

síntese do processo, exarando pareceres favoráveis a todos os cursos. Em 

regime de discussão, o conselheiro Marcos questiona quanto ao 1% 

mencionado e pede esclarecimento quanto a estes pequenos valores, ficando 

esclarecido que material permanente corresponde ao total de todos os cursos, 

no caso R$ 5.636,21, que este valor é fora de aquisição de livros e outros 

necessários para a execução do curso. A presidente solicita que seja melhor 

esclarecida a tabela para a próxima sessão e informa que quando não gasto 

poderá ser convertido em material permanente. O Conselheiro Marcos questiona 
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quem está diplomando estes cursos, ficando esclarecido que a própria Unemat, 

são alunos da instituição. O conselheiro Marcos sugere que todos estes alunos 

sejam cadastrados no SAGU, sendo que isto já está acontecendo segundo a 

professora Nilce. O pró-reitor Francisco informa que não há investimento do 

governo federal para material permanente, o que se pode é utilizar a 

contrapartida, mas é possível a criação de uma biblioteca volante para estes 

cursos. O professor Luiz Antonio manifesta que o ensino a distância tem sido 

experimentado e implementado na instituição desde 1990, que esta questão do 

PARFOR foi um avanço para a parcelada, e que nunca tinha sido possível o 

acesso a recursos federais e hoje foi possível um financiamento de 99%, e 

assim a UAB e o PARFOR correspondem a uma possibilidade do exercício dos 

programas de ensino a distância na instituição. A presidente trata sobre a 

questão da biblioteca, o que é chamada de biblioteca hoje, e ainda que está 

sendo feita aquisição de livros de acordo com cada professor e que muda a 

cada semestre. Informa que recebeu um professor de Portugal onde o mesmo 

dizia que não se deve fazer aquisição de livros e sim melhorar a internet. Que 

hoje o estado de Mato Grosso caminha para a construção da Infovia, pois é 

interesse do estado. A presidente pede para o professor Flávio detalhar melhor 

a planilha para acompanhar o ad referendum. Passa a palavra a professora 

Nilce para apresentação das pós-graduação pela UAB, a qual esclarece quanto 

ao programa PINAP, que no SISUAB tem material para os cursos e a 

universidade deve produzir também. Que os cursos são por dois anos, e segue 

a resolução da universidade com mais seis meses para repercurso. O relator 

Adil ao fazer a relatoria apresenta uma síntese da matéria e informa que o 

parecer exarado foi pela aprovação dos cursos sem ressalvas. A presidente 

antes de terminar a sessão informa que as contas foram aprovadas com 

dispensa de defesa oral, apenas com a multa de 30 UFIR por conta de 

participantes do encontro de gestores do ano passado não bater o número de 

quartos licitado com a presença de participantes, por vezes por conta dos 

próprios participantes. Em tempo a presidente solicita ao pró-reitor Alexandre 

Porto para apresentar seus informes nesta sessão, após os cumprimentos relata 

sobre o PROEXT 2015 que o recurso já está em conta, e quanto ao PROEXT 

2014 ainda não foi liberado, com a previsão de repasse ainda este ano. 
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Agradece a todos os diretores e servidores dos câmpus pelo apoio à Jornada 

Científica, a qual ocorreu de maneira tranquila sem maiores problemas e 

acredita que este possivelmente não ocorrerá mais aqui na cidade de Cáceres 

devido ao número de participantes, sendo necessário limitar as inscrições em 

apenas 1200 inscrições. Informa sobre a apresentação do Projeto Rondon e 

pede o empenho dos câmpus pois hoje se tem apenas o professor de Barra de 

Bugres, ficando assim para ele a coordenação institucional por ser o único a 

executar projetos. Que está sendo pensado em seminários nos câmpus para 

discutir quanto as reformulações das resoluções e novas propostas da PROEC. 

Está previsto o SEMEX para o ano que vem que ocorrerá em Dourados-MS. 

Que é preciso estimular a participação nas empresas Júnior. Que foi aprovado a 

creditação da extensão no CONEPE anterior. A presidente informa sobre a 

categoria de professor Senior a qual foi instituída no CONEPE anterior. Informa 

ainda sobre a premiação dos alunos de comunicação, empresas júnior, e ainda 

a grande participação na Semana da Ciência e Tecnologia, bem como a 

premiação do documentário da equipe de comunicação da UNEMAT em nível 

nacional. Saúda os alunos pela participação nas células empreendedoras.  Que 

está sendo organizado pela FAESPE o pagamento por meio de bolsas. Encerra 

sua fala agradecendo a todos pelo belíssimo trabalho, e espera que para a 

próxima composição que seja tão relevante como esta. Deseja a todos um bom 

final de ano, desejando feliz ano novo. A conselheira Cleci manifesta pela 

aprovação de contas da gestão. Nada mais havendo, a Presidente declarou 

encerrada a sessão e, eu, Silvana Mara Lente, lavrei a presente Ata, que depois 

de aprovada pelos conselheiros, segue devidamente assinada.  

 


