
Dimensões Objetivos de Curto Prazo (2016) Objetivos de Médio Prazo (2019) Objetivos de Longo Prazo (2025)

Melhorar a Assitência Estudantil Potencializar a relação teoria x prática
Aprimorar o desenvolvimento de práticas construtivas na formação do 

profissional.

Definir ações de combate à evasão Fortalecer políticas de nivelamento dos calouros.

Consolidar a participação da comunidade acadêmica em projetos a 

serem aplicados nos campi e territórios de entorno, sobre a interação 

entre o ser humano e o ambiente.

Estimular a convivência e lazer nos Campi

Aprimorar as formas de ingresso.

Capacitação contínua pedagógica para 

todos os professores
Ampliar o quadro de docentes efetivos.

Garantir a qualificação profissional propiciando que o professor possa 

atuar tanto na graduação quanto na pós-graduação

Aprimorar mecanismo de avaliação 

docente.

Promover a interdisciplinaridade no 

desenvolvimento de projetos de ensino, de 

pesquisa e de extensão relevantes à sociedade nas 

diversas áreas do conhecimento.

Criar fóruns de discussão de políticas públicas a partir das expertises 

dos docentes e técnicos a fim de se tornar referência em pesquisa e 

extensão em níveis regional, nacional e internacional.

Dar condições de trabalho adequadas ao 

corpo docente para exercer o ensino, 

pesquisa e extensão.

Aumentar a participação em conselhos externos. 
Desenvolver políticas de incentivos à parceria público-público e ou 

público-privado.

Regulamentação dos professores atuando 

em cargo de Gestão.

Capacitar, qualificar e atualizar pedagogicamente 

os docentes.

69.Regulamentar a relação entre os 

docentes da UNEMAT e a sociedade

Promover a divulgação das ações de ensino, de 

pesquisa e de extensão desenvolvidas pelos 

docentes.

Qualificação e capacitação do quadro 

docente

Flexibilizar o currículo respeitando a 

interdisciplinalidade e a creditação das disciplinas, 

bem como a inserção de práticas metodológicas 

inovadoras e promovendo a consolidação das 

políticas de inclusão.

Ser excelência na qualidade do ensino em áreas estratégicas definidas 

pela UNEMAT

Direcionar esforços (orçamentário, 

administrativo, materiais e humanos) para 

consolidar os cursos existentes.

Inserção e uso de tecnologias de ponta previstas 

em PPC do curso que viabilizem disciplinas 

ligadas à laboratorios de simulação, projeto, 

desenvolvimento de produtos, entre outros.

Consolidar o ensino de graduação para subsidiar a implementação de 

pós-graduação nos campi/faculdades.

Otimizar o sistema de créditos para 

facilitar a conclusão do curso pelo aluno.

Propor alterações da estrutura curricular 

com vistas à resolução dos problemas de 

deficiência educacional de ingresso dos 

candidatos.

Promover a inovação curricular

Capacitar os gestores
Promover políticas de inserção da comunidade na 

UNEMAT e da UNEMAT na comunidade.

Revisar/Criar normas e procedimentos 

que regulamentam a UNEMAT, 

reduzindo a burocracia sempre que 

possível.

Proporcionar maior autonomia e participação.

Proporcionar maior acessibilidade às 

informações.

Fortalecer as atividades das políticas de 

planejamento institucional.

Incentivar a inovação tecnológica.
Intensificar a comunicação com o governo do 

estado.

Fortalecer a imagem e os canais de 

comunicação da Instituição junto as 

esferas Municipal, Estadual e Federal.

Estabelecer uma política de preservação do meio 

ambiente.

Estabelecer políticas para garantir a 

qualidade no ensino, pesquisa e 

extensão nos cursos já existentes.

Buscar alternativas de fomento.

Ampliar gestão participativa e inovadora, 

buscar efetivamente o saneamento de 

problemas  e primar pela excelências das 

ações, por meio do Planejamento 

Estratégico Participativo.

Aprimoramento dos projetos: atuar em 

consonância com os anseios diretos da 

comunidade onde esta inserida, promovendo a 

partiçipação da comunidade acadêmica

Dar manutenção imediata para a área de 

TI, a fim de atender as demandas de 

sistemas e comunicações da IES.

Ter sistemas de controle, gestão e serviços 

acadêmicos com interface padronizada e 

desenvolvimento descentralizado
Disponiliblizar acesso à internet com 

eficiência em todo os ambientes da 

UNEMAT. 

Adquirir e dar manutenção de equipamentos de 

informática e servidores de dados.

Otimizar  as políticas de TI Ter áreas experimentais para aulas de campo
Descartar resíduos de forma correta e 

contínua

Adequar o sistema de saneamento básico, rede 

elétrica e de drenagem dos Campi

Objetivos Estratégicos - Validados

Discentes

Fortalecer as políticas de ingresso, 

permanência, conclusão e qualidade 

discente.

Criar estruturas de atendimento aos universitários.

Docentes

Consolidar a interlocução da formação inicial  (curso de licenciatura) 

com a educação básica.

Ensino-Curriculo

Tornar-se referência no oferecimento de cursos nas modalidades 

diferenciadas.

Adequação dos espaços para que a comunidade 

acadêmica tenha maior convivência teórico-prático 

fora do ambiente da sala de aula.

Desenvolver Política de Sustentabilidade da UNEMAT. 

Implementar os Setores com Recursos Tecnológicos e incentivar as 

iniciativas de criação de novas tecnologias.

Gestão

Infraestrutura

Ter instalada uma rede de fibra óptica interligando todos os Campi e 

estar consolidada a política de expansão dos serviços e centros de 

dados de cada campus, integrando a UNEMAT com a RNP - Rede 

Nacional de Pesquisa



Elaborar plano para construção, 

estruturação e manutenção para atender 

ensino, pesquisa, extensão, cultura e 

gestão.

Disponibilizar casa do estudante e restaurante 

universitário.

Melhorar a área de estacionamento dos Campi
Adquirir os livros da bibliografia básica de novos 

cursos antes de sua implantação.

Aplicar um plano de segurança para os campi.

Ampliar os auditórios para melhor acolher os 

eventos que envolvem a comunidade acadêmica 

e sociedade em geral.
Implementar gestão da frota interna.

Ampliação e melhoria dos critérios de 

distribuição das bolsas relacionadas à 

Pesquisa, Ensino e Extensão 

Disponibilizar recursos financeiros à Inovação 

Tecnológica

Ampliar e consolidar parcerias municipais, estaduais, federais e 

privadas a fim de captar recursos para desenvolvimento de suas ações 

e projetos.

Otimizar com planejamento a gestão 

financeira e a distribuição dos recursos 

por campus.

Garantir investimentos financeiros que atendam 

as demandas dos Campi com autonomia 

gestora/financeira de cada campus.

Consolidar a descentralização da gestão financeira e orçamentária aos 

Campi  para que tenham autonomia de investimento em suas 

prioridades.

Parceria com o Governo do Estado em 

pról de simplificação do Portal de 

Transparência.

Sincronizar a demanda orçamentária da IES com 

repasse Governamental para acompanhar o seu 

desenvolvimento.

Desenvolver política de captação de 

recursos externos por meio de parcerias 

público/público e público/privado

Simplificar a demonstração dos dados 

orçamentários/financeiros

Desenvolver políticas junto aos órgãos 

competentes de governo para garantir o 

cumprimento das Leis que 

regulamentam os repasses para a 

UNEMAT. 

Planejar a expansão da UNEMAT mediante 

garantia de recursos financeiros/orçamentários 

para seu funcionamento.

Viabilizar políticas que garantam o 

cumprimento do artigo 207 da 

Constituição Federal, quanto à sua 

autonomia financeira. 

Monitorar as políticas junto aos órgãos 

competentes de governo para garantir o 

cumprimento das Leis que regulamentam os 

repasses para a UNEMAT. 

Otimizar os processos burocráticos por meio de 

infraestrutura tecnológica eficiente.

Estabelecer parcerias intersetorias e 

interinstitucionais para qualificação dos técnicos 

administrativos (MINTERs e DINTERs)

Aumentar o quantitativo de profissionais técnicos 

.

Regulamentar as atividades desenvolvidas 

durante a jornada de trabalho.

Fortalecer as políticas de incentivo à 

inovação tecnológica no currículo.

Ampliar a pesquisa com vistas ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação no estado de MT.

Estreitar o relacionamento institucional com setores, apresentar seus 

produtos e identificar potencialidades tecnológicas e/ou humanas

Propor Políticas de incentivo a pesquisa e 

investimento em inovações tecnológicas, 

com a participação do governo, agências 

de fomento, comunidade academica e 

iniciativa privada. 

Consolidar recursos, parcerias e políticas de 

pesquisas para novas tecnologias

Consolidar grupos de pesquisa que tenham linhas que atuam no 

desenvolvimento tecnológico.

Fotalecer as estruturas que garantem a 

inovação tecnológica

Consolidar políticas de incentivo para pesquisas 

de inovação tecnologica nos diversos cursos da 

IES.

Fomentar plano de política pública estadual de inovação tecnológica e 

polos tecnológicos. 

Otimizar as políticas de TI, visando o 

aprimoramento, atualização, qualificação 

e usabilidade dos recursos.

Estimular políticas de incentivo à parceria público-

privado
Garantir propostas inovadoras para as ações governamentais.

Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no 

Parque Tecnológico
Criar e disponibilizar ferramentas para a 

melhoria do ensino a distância da 

Unemat

Infraestrutura

Ter amplos espaços para infraestrutura como salas de aula, banheiros, 

laboratórios, bibliotecas, auditórios de acordo com um planejamento 

arquitetônico mais moderno e com príncipios de sustentabilidade e 

acessibilidade.   

Consolidar os espaços adequados nos campi para a prática de artes 

em cursos e em eventos culturais abertos à comunidade.

Estabelecer política de depreciação, 

reposição e atualização de equipamentos 

elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, 

acervos bibliográficos e coleções.

Aprimorar o controle e a divulgação do 

parque patrimonial de equipamentos

Inovação Técnológica

Propor e acompanhar políticas de incentivo à pesquisa, criando 

fundos próprios para este fim.
Ter políticas de TI consolidadas.

Monitorar as políticas junto aos órgãos competentes de governo para 

garantir o cumprimento das Leis que regulamentam os repasses para a 

UNEMAT. 

Buscar complementação orçamentária via Governo Federal. 
Orçamento e Finanças

Técnico Administrativo

Consolidação de políticas de qualificação,  

valorização da produtividade e 

permanência

Ter um quadro de PTES adequado às 

demandas.

Ter um quadro de PTES adequado às demandas seguindo os 

parâmetros nacionais

Criação de programas institucionais de qualificação stricto sensu  que 

priorize o ingresso dos  PTES


