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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
“CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO”
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONEPE

RESOLUÇÃO Nº 051/2019 – CONEPE
Altera a Resolução nº 011/2019-CONEPE
que dispõe sobre a alteração da Política
de Ações Afirmativas da Universidade do
Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE,
da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, no uso de suas atribuições
legais, considerando Processo nº 445484/2019, Parecer n° 101/2019-PROEG e a decisão
do Conselho tomada na 2ª Sessão Ordinária realizada nos dias 24 e 25 de setembro de
2019,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Resolução nº 011/2019-CONEPE que dispõe sobre a
alteração da Política de Ações Afirmativas da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT.
Art. 2º As alterações de que trata o artigo anterior consiste em:
I. Alterar o Parágrafo Único do art. 5º;
II. Alterar a redação do caput do art. 7º e §2º do art. 7º;
III. Incluir o §3º no art. 7º.
IV. Alterar a redação do §4º do art. 8º.
Art. 3º O parágrafo único do art. 5º passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º (...)
Parágrafo Único Entende-se como escola pública aquela onde o
estabelecimento de ensino é público e gratuito, mantido pela União, Estados ou
Municípios, sendo vedado o uso de vagas reservadas em benefício de quem
cursou o ensino médio em estabelecimento privado ou foi favorecido por bolsa ou
auxílio de qualquer natureza, independente de ser parcial ou integral”.

Art. 4º O art. 7º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Poderão concorrer às vagas reservadas a indígenas, os candidatos que
assim se autodeclararem pertencentes a um grupo étnico reconhecido como tal.
§1º (...)
§2º A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e
será ratificada mediante a apresentação de declaração de indígena emitida por
Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio –
FUNAI.
§3º A ausência de declaração de indígena emitida por Comunidade
reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI
ocasionará no indeferimento da matrícula do candidato”.
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Art. 5º O §4º do art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º (...)
§1º (...)
§2º (...)
§3º (...)
§4º Caracterizado que o candidato não se enquadra como pessoa com deficiência,
nos termos da legislação vigente, o seu pedido de matrícula será indeferido.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em
Cáceres-MT, 24 e 25 de setembro de 2019.

Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin
Presidente do CONEPE
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