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UNEMAT GERAL 

 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde 

Projetos 
Técnico Administrativo 12,36 44 

Inovação Tecnológica 10,28 72 

Docentes 8,91 82 

Discentes 7,38 114 

Gestão 7,04 198 

Orçamento e Finanças 6,35 47 

Infraestrutura 2,48 238 

Ensino Currículo 0,00 17 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
018 - Otimizar as políticas de TI, visando o aprimoramento, 

atualização, qualificação e usabilidade dos recursos. 

69,22 2 

014 - Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

21,33 18 

028 - Fortalecer as políticas de incentivo à inovação tecnológica no 

currículo. 

19,48 11 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade. 

17,75 27 

029 - Estabelecer políticas para garantir a qualidade no ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos já existentes. 

16,68 10 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil. 16,49 31 

002 - Capacitar os gestores. 12,25 27 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica. 11,5 25 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a 

distribuição dos recursos por Câmpus. 

11,68 23 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat. 

10,00 10 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores. 9,23 21 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações. 9,18 58 

027 - Definir ações de combate à evasão. 8,68 26 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas. 7,27 22 

016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização 

de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções. 

6,86 22 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da 

Instituição junto as esferas Municipal, Estadual e Federal. 

6,41 22 

011 - Incentivar a inovação tecnológica. 6,30 27 



005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão. 

4,63 67 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender 

as demandas de sistemas e comunicações da IES. 

2,30 48 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente. 

2,46 39 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão. 

2,00 10 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente. 1,82 22 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação 

do Portal de Transparência. 

1,67 6 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível. 

1,54 39 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico. 0,00 8 

020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todos os 

ambientes da UNEMAT. 

0,00 12 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua. 0,00 44 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente 

o saneamento de problemas e primar pelas excelências das ações, 

por meio do Planejamento Estratégico Participativo. 

0,00 12 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada. 

0,00 8 

030 - Otimizar as políticas de TI. 0,00 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS ALTA FLORESTA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão % 
Qtde 

Projetos 
Orçamento e Finanças 26,19 3 

Gestão 23,95 21 

Inovação Tecnológica 17,42 11 

Docentes 11,94 5 

Infraestrutura 7,56 16 

Discentes 4,30 10 

Técnico Administrativo 0,00 2 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos Progresso 
Qtde 

Projetos 
007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a 

distribuição dos recursos por Câmpus. 

68,57 1 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações. 53,16 6 

002 - Capacitar os gestores. 34,49 2 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão. 

25,00 2 

028 - Fortalecer as políticas de incentivo à inovação tecnológica no 

currículo. 

25,00 4 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica. 22,89 4 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente. 20,00 2 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores. 18,04 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica. 17,50 4 

016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização 

de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções. 

10,14 7 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

10,00 1 

029 - Estabelecer políticas para garantir a qualidade no ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos já existentes. 

8,74 4 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente. 

6,81 6 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da 

Instituição junto as esferas Municipal, Estadual e Federal. 

3,33 3 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil. 2,10 1 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade. 

0,83 2 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender 0,00 1 



as demandas de sistemas e comunicações da IES. 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico. 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas. 0,00 1 

014 - Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível. 

0,00 1 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação 

do Portal de Transparência. 

0,00 1 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat. 

0,00 1 

020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os 

ambientes da UNEMAT. 

0,00 2 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua. 0,00 4 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente 

o saneamento de problemas e primar pela excelências das ações, 

por meio do Planejamento Estratégico Participativo. 

0,00 1 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada. 

0,00 1 

027 - Definir ações de combate à evasão. 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas – Alta Floresta 

FL - 008 - 1. Alimentar regularmente o site da Instituição com as 

deliberações/decisões encaminhadas 

MITs 100,00 

Publicação de deliberações/decisões de colegiados - Etapa 1. Tarefas 100,00 

AFL - 008 - 6. Atribuir um funcionário para a função de alimentar o site 

e dar mais acesso às informações 

MITs 100,00 

Designar um servidor para o Setor de Comunicação Tarefas 100,00 

AFL - 028 - 1. Firmar acordo de cooperação com SEBRAE e/ou 

instituições voltadas para a formação e capacitação em inovação 

tecnológica. 

MITs 70,00 

Firmar acordo de cooperação com SEBRAE e/ou instituições voltadas 

para a formação e capacitação em inovação tecnológica. 

Tarefas 70,00 

AFL - 011 - 1. Firmar acordo de cooperação com SEBRAE e/ou 

instituições voltadas para a formação e capacitação em inovação 

tecnológica. 

MITs 70,00 

Firmar acordo de cooperação com SEBRAE e/ou instituições voltadas 

para a formação e capacitação para formação e capacitação em inovação 

tecnológica 

Tarefas 70,00 

AFL - 008 - 3. Fazer com que o setor responsável tenha melhor 

desempenho e seja mais ágil e menos burocrático 

MITs 70,00 

Melhorar a comunicação coma comunidade acadêmica Tarefas 70,00 

AFL - 007 - 1. Contribuir com a discussão da minuta de resolução sobre 

o repasse para o Campus 

MITs 68,57 

Formatar uma minuta de resolução sobre o repasse de recurso para os 

campus 

Tarefas 100,00 

Acompanhar e cobrar a implantação da minuta de repasse orçamentário Tarefas 20,00 



para o ano de 2019 

AFL - 016 - 1. Criar comissões através de atos administrativos MITs 55,56 

Indicar os servidores que deverão compor a subcomissão de inventário 

2018 

Tarefas 100,00 

Indicar os servidores que deverão compor a subcomissão de inventário 

2019 

Tarefas 0,00 

AFL - 003 - 2. Buscar recursos para expansão e adequação dos 

laboratórios 

MITs 51,57 

Recurso Financeiro para a construção de Laboratórios Tarefas 60,00 

Compra de divisórias para laboratórios do CETAM Tarefas 20,00 

Adequação elétrica e hidráulica para os laboratório Tarefas 0,00 

AFL - 005 - 2. Fixar no estatuto da IES uma reserva orçamentária anual 

destinada exclusivamente ao investimento em infraestrutura física dos 

Câmpus; construção de bibliotecas, blocos de laboratórios, anfiteatro e 

setor administrativo 

MITs 50,00 

Readequação de espaços de pesquisa do Câmpus Tarefas 50,00 

AFL - 003 - 4. Criar normativas legais relacionadas à bolsa MITs 40,00 

Realizar uma reunião com a PRAE para discutir as normas dos auxílios Tarefas 40,00 

AFL - 022 - 1. Vincular a permanência dos docentes em regime de 

dedicação exclusiva mediante o controle de assiduidade dos docentes 

durante o período de aula e participação em comissões, colegiados, 

organização de eventos internos, etc.. b) Criar mecanismo 

MITs 40,00 

Normatizar o controle de assiduidade docente durante o periodo de 

aulas 

Tarefas 40,00 

AFL - 002 - 1. Promover ações como: oficinas, palestras, treinamentos, 

etc. 

MITs 40,00 

Treinamento - Redação Científica (Comunidade acadêmica e 

comunidade externa) 

Tarefas 40,00 

AFL - 029 - 2. Fomentar a participação em eventos, firmar convênios 

com outras Instituições que sejam reconhecidas por inovações 

tecnológicas e desenvolvimento. 

MITs 34,94 

Fórum de estágio Curricular Supervisionado Tarefas 100,00 

Semana da Agronomia Tarefas 20,00 

Semana Jurídica Tarefas 20,00 

Semana da Biologia Tarefas 20,00 

Seminários dos estágios de Licenciatura e Bacharelado do Curso de 

Ciências Biológicas 

Tarefas 20,00 

Semana de Engenharia Florestal Tarefas 20,00 

AFL - 026 - 1. Promover feira das profissões nos Campus, com 

apresentação dos laboratórios e atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos dos cursos. Os visitantes participarem ativamente e terem 

ciência das atividades já desenvolvidas nos cursos oferecidos 

MITs 30,91 

Projeto Venha Nos Conhecer Tarefas 100,00 

Visitas Monitoradas Tarefas 50,00 

Exposição do Conhecimento Tarefas 20,00 

AFL - 028 - 4. Criar uma publicação periódica impressa e em outras 

mídias (redes sociais, youtube, etc) organizada pela assessoria de 

pesquisa para a divulgação dos resultados das iniciativas de sucesso. 

MITs 30,00 

Divulgação e sistematização das pesquisas realizadas no Câmpus de Tarefas 30,00 



Alta Floresta 

AFL - 002 - 2. Promover ações como: oficinas, palestras, treinamentos, 

etc. 

MITs 28,97 

Capacitação de Gestão de Diárias Tarefas 30,00 

Capacitação do SIGPAT Tarefas 10,00 

AFL - 008 - 4. Adquirir equipamentos com suporte possível a realização 

destas atividades 

MITs 28,97 

Aquisição de Equipamentos para a TI Tarefas 30,00 

Realizar reunião com o setor de T.I. para levantamento da demanda. Tarefas 0,00 

Encaminhar ofício à PRPTI - DATI solicitando descrição e 

recomendação dos equipamentos de rede 

Tarefas 0,00 

AFL - 008 - 2. Divulgar em todas as mídias da Instituição a mesma 

notícia 

MITs 20,00 

Publicar notícias do Câmpus nas mídias da Instituição Tarefas 20,00 

Publicar notícias do Câmpus nas mídias da Instituição Tarefas 20,00 

AFL - 012 - 1. Reuniões com coordenadores de curso para 

levantamento das demandas, reuniões e cursos de capacitação docente. 

MITs 18,04 

Capacitação contínua pedagógica para todos os professores Tarefas 20,00 

Reuniões com Coordenações da Pós-Graduação Tarefas 0,00 

Capacitação Plataforma Moodle Tarefas 0,00 

Fórum de Gestores Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 4. Promover encontros e treinamentos para os servidores 

dessas áreas; 

MITs 10,00 

Realizar encontros e treinamentos Tarefas 10,00 

AFL - 023 - 3. Contratar via concurso público profissional 

especializado na área de comunicação. 

MITs 10,00 

Cobrar da Reitoria a realização de concurso público para a área de 

Jornalista 

Tarefas 10,00 

AFL - 006 - 1.Discussão da redefinição dos critérios de auxílios e 

bolsas 

MITs 10,00 

Levantamento dos critérios Tarefas 10,00 

AFL – 026 - 2. Envolver os acadêmicos em atividades 

multidisciplinares, que incentivem a participação e comprometimento 

com as atividades acadêmicas do curso. 

MITs 9,98 

Práticas Curriculares Tarefas 20,00 

Dias de Campo Tarefas 0,00 

Curso de Campo Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 2. Manter registros e visitas periódicas aos diferentes 

setores. 

MITs 5,46 

Café com o Setor Tarefas 10,00 

Criar um ciclo semestral de visitas aos setores. Tarefas 0,00 

Supervisionar as movimentações de bens e registrar no sistema Tarefas 0,00 

Celebrar o Termo de Responsabilidade a cada alteração Tarefas 0,00 

AFL - 009 - 1. Criar mecanismos que garantam a efetiva Assistência 

Estudantil para os acadêmicos em vulnerabilidade social 

MITs 2,10 

Elaborar questionário para avaliar a situação socioeconômica dos 

acadêmicos do Câmpus de Alta Floresta 

Tarefas 40,00 

Firmar parceria com o CRAS do município de Alta Floresta Tarefas 0,00 

Realizar um levantamento socioeconômico dos acadêmicos do Campus Tarefas 0,00 



Firmar parceria com a Secretaria de Saúde de Alta Floresta Tarefas 0,00 

AFL - 001 - 2. Montar comissões para reavaliar as normas que regem o 

assunto e atualiza-las 

MITs 1,66 

Montagem da comissão para organizar e captar Recursos em Parcerias 

Públicos Privados 

Tarefas 70,00 

Levantamento das fontes privadas no município, no estado e no Brasil 

que realizam ou estão dispostas a realizar PPP com a UNEMAT. 

Tarefas 0,00 

Inicio dos convênios PPP para o Campus de Alta Floresta Tarefas 0,00 

Inicio dos trabalhos para reavaliar as regras de PPP na UNEMAT Tarefas 0,00 

AFL - 005 - 1.Contratação de empresa especializada para elaboração de 

projetos (estruturais e executivo) de forma a atender os princípios de 

sustentabilidade ambiental e com acessibilidade irrestrita. 

MITs 0,00 

Mapear a estrutura existente Tarefas 0,00 

Levantamento da demanda de obras e adequações Tarefas 0,00 

Firmar convênios e termos de cooperação com instituições Tarefas 0,00 

Contratar empresa para a elaboração de projetos Tarefas 0,00 

AFL - 004 - 1. Contratar empresa especializada afim de apresentar: 

diagnóstico situacional e operacional da estrutura da atual estrutura, 

com transferência de tecnologia. 

MITs 0,00 

Contratar empresa especializada a fim de apresentar: diagnóstico 

situacional e operacional da estrutura da atual estrutura, com 

transferência de tecnologia. 

Tarefas 0,00 

AFL - 027 - 1. Criar o Setor de Assistência Social de Alunos nos 

Campus, tendo vínculo direto c/ a PRAE. 

MITs 0,00 

Atendimento médico e psicológico no Câmpus de Alta Foresta Tarefas 0,00 

AFL - 026 - 5. Referenciado no Item 1, acrescento o Projeto MITs 0,00 

Venha nos Conhecer Tarefas 0,00 

AFL - 026 - 4. Estruturação com qualidade dos centros acadêmicos dos 

cursos, com envolvimentos dos acadêmicos para atender as 

necessidades requeridas, bem como, a criação de espaços comuns entre 

os cursos da UNEMAT. 

MITs 0,00 

Gincana dos Acadêmicos da UNEMAT - Alta Floresta Tarefas 0,00 

AFL - 026 - 3. Criar grupos de discussão e apresentação dos resultados 

periodicamente, envolvendo diversas áreas. 

MITs 0,00 

Grupos de estudos acadêmicos Tarefas 0,00 

AFL - 025 - 1. Fazer um planejamento orçamentário à curto e longo 

prazo prevendo recursos financeiros para os referidos programas 

MITs 0,00 

Fazer um planejamento orçamentário à curto prazo prevendo recursos 

financeiros para os referidos programas 

Tarefas 0,00 

Fazer um planejamento orçamentário à longo prazo prevendo recursos 

financeiros para os referidos programas 

Tarefas 0,00 

Instituir planejamento orçamentário anual (PTA) para atender 

programas institucionais 

Tarefas 0,00 

AFL - 024 - 1. Melhorar os canais e ferramentas já existentes para este 

fim 

MITs 0,00 

Cadastrar como observador os docentes, técnicos e discentes 

interessados no GPweb 

Tarefas 0,00 

Realizar reuniões trimestrais com os Diretores, Coordenadores, 

Técnicos e Representação Estudantil 

Tarefas 0,00 



AFL - 023 - 2. Criar Grupo de Comunicação no Campus de Alta 

Floresta, a fim de realizar os processo de divulgação dos projetos 

indesenvolvidos pelo Campus 

MITs 0,00 

Criar um boletim técnico das publicações dos trabalhos realizados pelos 

diferentes cursos. 

Tarefas 0,00 

Momento UNEMAT - Rádios AM e FM Tarefas 0,00 

Ciclos de palestras a comunidade Tarefas 0,00 

AFL - 023 - 1. Criar e normatizar o Setor de Comunicação nos Campus, 

a fim de estabelecer canais de comunicação em redes sociais, buscando 

maior interação e participação da comunidade externa. 

MITs 0,00 

Solicitar à sede administrativa a restruturação do organograma do 

Câmpus, incluindo o Setor de Comunicação. 

Tarefas 0,00 

AFL - 022 - 2. Criar comissão local permanente p/ avaliação docente, 

composta por representantes de discentes e docentes, PTES, 

Coordenação de Curso e Faculdade. 

MITs 0,00 

Criar comissão permanente de avaliação docente Tarefas 100,00 

AFL - 027 - 2. Acrescentar na matriz curricular do curso de graduação 

disciplinas de nivelamento. 

MITs 0,00 

Inserção de disciplinas de nivelamentos nos cursos de graduação Tarefas 0,00 

AIA - 026 - 2. Fortalecer políticas de assistência estudantil 

permanentes: casa do estudante, restaurante universitário. 

MITs 0,00 

Fortalecer políticas de assistência estudantil permanentes: casa do 

estudante, restaurante universitário. 

Tarefas 0,00 

AFL - 029 - 4. Capacitar Técnicos para analisar projetos. MITs 0,00 

Oficinas de capacitação de projetos Tarefas 0,00 

AFL - 029 - 3. Criar parcerias com empresas privadas, outras 

Instituições Públicas para realização de estudos técnicos/científicos, 

com retorno em infraestrutura e aquisição de equipamentos. Bem como, 

a própria Universidade disponibilizar recursos para as 

MITs 0,00 

Contato com empresas e Instituições públicas para a troca de 

informações 

Tarefas 0,00 

AFL - 029 - 1. Analisar os dados da avaliação, para posterior 

desenvolvimento de estratégias para adequar as melhorias dos cursos na 

UNEMAT; Atingir nota mínima 4 no ENADE para todos os cursos do 

Câmpus a partir de 2023. 

MITs 0,00 

Avaliação de Ensino Tarefas 0,00 

AFL - 028 - 3. Criar um programa de capacitação docente voltado para 

a qualificação quanto ao uso das tecnologias existentes no mercado 

voltado para o processo de ensino/aprendizagem. 

MITs 0,00 

Curso de Capacitação docente Tecnologias de ensino/aprendizagem Tarefas 0,00 

AFL - 028 - 2. Criar uma comissão para acompanhar, assessorar e 

estipular prazos com relação ao trabalho do NDE de cada curso voltado 

para a atualização dos currículos. 

MITs 0,00 

Comissão de assessoria aos NDEs dos Cursos de Graduação Tarefas 0,00 

AFL - 027 - 3. Criar comissão especializada p/ avaliar as alternativas de 

fornecimento de alimentação universitária. 

MITs 0,00 

restaurante universitário Tarefas 0,00 

AFL - 021 - 3. Instituir a comissão de segurança e funcionamento dos 

laboratórios didáticos e de pesquisa 

MITs 0,00 



Criar cartilha com os procedimentos adequados para descarte de 

resíduos 

Tarefas 0,00 

Construção ou designação de local adequado para armazenamento de 

resíduos químicos e biológicos 

Tarefas 0,00 

AFL - 014 - 1. Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

MITs 0,00 

Oficializar a Reitoria com as possíveis demandas do Campus de Alta 

Floresta 

Tarefas 0,00 

AFL - 013 - 1. Levantamento da demanda de PTES para o Câmpus MITs 0,00 

Levantamento do número de setores do campus de Alta Floresta Tarefas 0,00 

Levantar número de PTES existentes em cada setor e o número ideal Tarefas 0,00 

AFL - 011 - 4. Implementação do sistema integrado de gestão MITs 0,00 

Implementação do sistema integrado de gestão Tarefas 0,00 

AFL - 011 - 3. Abertura de editais internos e captação de recursos 

externos com apoio financeiro para a criação dessas empresas. 

MITs 0,00 

Incentivo a criação de Empresa Juniores Tarefas 0,00 

AFL - 021 - 3. Instituir a comissão de segurança e funcionamento dos 

laboratórios didáticos e de pesquisa 

MITs 0,00 

Criar cartilha com os procedimentos adequados para descarte de 

resíduos 

Tarefas 0,00 

Construção ou designação de local adequado para armazenamento de 

resíduos químicos e biológicos 

Tarefas 0,00 

AFL - 014 - 1. Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

MITs 0,00 

Oficializar a Reitoria com as possíveis demandas do Campus de Alta 

Floresta 

Tarefas 0,00 

AFL - 013 - 1. Levantamento da demanda de PTES para o Câmpus MITs 0,00 

Levantamento do número de setores do campus de Alta Floresta Tarefas 0,00 

Levantar número de PTES existentes em cada setor e o número ideal Tarefas 0,00 

AFL - 011 - 4. Implementação do sistema integrado de gestão MITs 0,00 

Implementação do sistema integrado de gestão Tarefas 0,00 

AFL - 011 - 3. Abertura de editais internos e captação de recursos 

externos com apoio financeiro para a criação dessas empresas. 

MITs 0,00 

Incentivo a criação de Empresa Junior. Tarefas 0,00 

AFL - 003 - 1. Criar normativas legais MITs 0,00 

Criar normativas legais Tarefas 0,00 

AFL - 015 - 1. Revisar/Criar normas e procedimentos que 

regulamentam a UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que 

possível. 

MITs 0,00 

Buscar Inovações e Tecnologias Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 3. Realizar visitas periódicas aos diferentes setores. MITs 0,00 

Elaborar um calendário de visitas Tarefas 0,00 

Visitar os setores do campus e avaliar os bens Tarefas 0,00 

Levantar demanda de manutenção de bens Tarefas 0,00 

Levantar demanda de aquisições de bens Tarefas 0,00 

AFL - 021 - 2. Destinar corretamente os resíduos dos laboratórios 

didáticos e de pesquisa 

MITs 0,00 

Gerenciar resíduos Tarefas 0,00 

Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos para Tarefas 0,00 



descarte 

Destinação dos resíduos Tarefas 0,00 

      

AFL - 020 - 2. Implantação dos roteadores atendendo as características 

do item 1, num prazo pré determinado de 6 meses. 

MITs 0,00 

Solicitar a aquisição de roteadores sem fio. Tarefas 0,00 

AFL - 020 - 1. Elaborar um projeto de distribuição de sinal de internet; 

Elaborar um plano de aquisição de equipamentos; Aquisição de 

equipamentos, com maior capacidade de amplitude e maior suporte de 

conectadores, com o objetivo de atender a demanda aca 

MITs 0,00 

Elaborar plano de aquisição de equipamentos Tarefas 0,00 

AFL - 019 - 1.Melhorar EAD do Campus MITs 0,00 

Adquirir equipamentos para melhorar EAD do Campus Tarefas 0,00 

AFL - 017 - 1. Parceria com o Governo do Estado em prol de 

simplificação do Portal de Transparência. 

MITs 0,00 

Publicar no site do Câmpus o balanço do Portal da Transparência da 

UNEMAT 

Tarefas 0,00 

Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação do Portal 

de Transparência. 

Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 7. Reuniões com deferentes setores do campus para discutir 

a política de reposição/atualização contínua de materiais permanentes. 

MITs 0,00 

Realização de reuniões com os Setores Tarefas 0,00 

Elaboração de Formulário online para levantar informações dos setores Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 6. Política de atualização de acervo bibliográfico físico e 

digital 

MITs 0,00 

Reunião para discutir sobre a atualização do acervo bibliográfico do 

campus 

Tarefas 0,00 

Verificar disponibilidade financeira para aquisição de acervo Tarefas 0,00 

Acervo digital que contemple todos os cursos da instituição Tarefas 0,00 

Divulgar para toda a comunidade acadêmica a existência da biblioteca 

digital 

Tarefas 0,00 

AFL - 016 - 5. Promover campanhas de sensibilização para a 

preservação de bens publico 

MITs 0,00 

Criar banner virtual para exibição no site institucional Tarefas 0,00 

Elaborar e adquirir cartazes sensibilizando sobre conservação do 

patrimônio 

Tarefas 0,00 

Discutir a temática nas semanas pedagógica e dos calouros Tarefas 0,00 

AFL - 001 - 1. Montar comissões para reavaliar as normas que regem o 

assunto e atualiza-las 

MITs 0,00 

Composição da Comissão Mais Extensão Universitária Tarefas 0,00 

Divulgar os estágios do curso de Biologia Tarefas 0,00 

 

 

 

 



CÂMPUS ALTO ARAGUAIA 

Dimensões / Curto Prazo 

 Descrição da Dimensão % Qtde Projetos 
Gestão 4,22 15 

Infraestrutura 3,33 15 

Docentes 2,94 4 

Orçamento e Finanças 2,00 5 

Inovação Tecnológica 1,11 6 

Técnico Administrativo 0,00 9 

Discentes 0,00 8 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde  

Projetos 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão. 

40,00 1 

002 - Capacitar os gestores. 31,67 2 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade. 

11,74 1 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica. 6,67 1 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

3,33 3 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender 

as demandas de sistemas e comunicações da IES. 

2,50 4 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a 

distribuição dos recursos por Câmpus. 

0,00 1 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações. 0,00 1 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil. 0,00 1 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico. 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica. 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores. 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas. 0,00 4 

014 - Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

0,00 5 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível. 

0,00 1 

016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização 

de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções. 

0,00 3 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação 

do Portal de Transparência. 

0,00 1 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat. 

0,00 1 

020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os 0,00 3 



ambientes da UNEMAT. 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua. 0,00 1 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente. 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da 

Instituição junto as esferas Municipal, Estadual e Federal. 

0,00 5 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente 

o saneamento de problemas e primar pela excelências das ações, 

por meio do Planejamento Estratégico Participativo. 

0,00 4 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada. 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente. 

0,00 3 

027 - Definir ações de combate à evasão. 0,00 4 

028 - Fortalecer as políticas de incentivo à inovação tecnológica no 

currículo. 

0,00 2 

029 - Estabelecer políticas para garantir a qualidade no ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos já existentes. 

0,00 1 

030 - Otimizar as políticas de TI. 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas – Alto Araguaia 

AIA - 002 - 1. Criar programas de capacitação e oferecer regularmente 

aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS). 

MITs 43,34 

Participar do PROFICO Tarefas 100,00 

Criar programas de capacitação e oferecer regularmente aos gestores 

(DOCENTES E TÉCNICOS). 

Tarefas 100,00 

Levantamento de demanda local para a serem incluídas no programa de 

qualificação 

Tarefas 10,00 

Solicitar inclusão das demandas locais no programa de formação de 

gestores realizada pela reitoria 

Tarefas 0,00 

Criar parcerias com o governo para formação de gestores Tarefas 0,00 

AIA - 005 - 1. Contratando empresa especializada para elaboração de 

projetos básico e executivo a fim de atender as necessidades de 

melhorias de infraestrutura do Câmpus. 

MITs 40,00 

Contratando empresa especializada para elaboração de projetos básico e 

executivo a fim de atender as necessidades de melhorias de 

infraestrutura do Câmpus 

Tarefas 40,00 

AIA - 002 - 2. Criar parceiras com o Governo no intuito de capacitar os 

gestores. 

MITs 20,00 

Criar parceiras com o Governo no intuito de capacitar os gestores. Tarefas 20,00 

AIA - 001 - 1. Estimulando a criação de projetos de extensão que 

propiciem a participação ativa de alunos e professores junto à 

comunidade externa. 

MITs 10.01 

Semana Pedagógico Encontro de Formação 2017/1 Tarefas 20,00 

Organizar o Segundo Encontro de Formação Docente Tarefas 10,00 

Realizar o segundo encontro de formação Tarefas 10,00 

AIA - 006 – 1. Revitalizando o CEPAIA MITs 10,00 



Revitalizando o CEPAIA Tarefas 10,00 

AIA - 004 - 4, Contratar pacote de Internet que supra a nova demanda, MITs 10,00 

Contratar pacote de Internet que supra a nova demanda, Tarefas 10,00 

AIA - 003 – 1. Expandindo e adequando os laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, 

MITs 6.67 

Expandindo e adequando os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

Tarefas 10,00 

Levantar e encaminhar demandas para a PRPPG e Reitoria Tarefas 10.00 

Buscar parceria com o setor privado local e regional Tarefas 0,00 

AIA - 026 - 4. Aproximar o estudantado com o mercado, com uma 

garantia a mais de emprego. 

MITs 0,00 

Aproximar o estudantado com o mercado, com uma garantia a mais de 

emprego. 

Tarefas 0,00 

AIA - 023 - 1. Fortalecer o setor de Assessoria de Comunicação local – 

pleitear mais uma vaga em concurso. 

MITs 0,00 

Fortalecer o setor de Assessoria de Comunicação local – pleitear mais 

uma vaga em concurso. 

Tarefas 0,00 

AIA - 022 - 2. Buscar autonomia para decidir sobre os 

encaminhamentos da avaliação. 

MITs 0,00 

Buscar autonomia para decidir sobre os encaminhamentos da avaliação. 

Nome: 

Tarefas 0,00 

AIA - 022 - 1. Aprimorar os processos de avaliação permanente 

realizados pela UNEMAT. 

MITs 0,00 

Aprimorar os processos de avaliação permanente realizados pela 

UNEMAT. 

Tarefas 0,00 

AIA - 021 - 1. Ampliando locais de coleta seletiva de lixo (plásticos, 

papéis, madeira, latas, tóxicos etc.). 

MITs 0,00 

Ampliando locais de coleta seletiva de lixo (plásticos, papéis, madeira, 

latas, tóxicos etc.). 

Tarefas 0,00 

AIA - 020 - 3. Instalação de Roteadores de qualidade. MITs 0.00 

Instalação de Roteadores de qualidade. Tarefas 0,00 

AIA - 020 - 2. Contratar pacote de internet que supra a nova demanda. MITs 0,00 

Contratar pacote de internet que supra a nova demanda. Tarefas 0,00 

AIA - 020 - 1. Disponibilizar pontos de acesso à internet para 

comunidade acadêmica em geral. 

MITs 0,00 

Disponibilizar pontos de acesso à internet para comunidade acadêmica 

em geral. 

Tarefas 0,00 

AIA - 019 - 1. Adequar e/ou criar laboratórios de mídia e estúdios de 

gravação nos campus/polos, por meio de parcerias interinstitucionais. 

MITs 0,00 

Adequar e/ou criar laboratórios de mídia e estúdios de gravação nos 

campus/pólos, por meio de parcerias interinstitucionais. 

Tarefas 0,00 

AIA - 017 - 1. Simplificar o acesso às informações de interesse público 

contidas no Portal de Transparência. 

MITs 0,00 

Simplificar o acesso às informações de interesse público contidas no 

Portal de Transparência. 

Tarefas 0,00 

AIA - 023 - 2. Desenvolver plano estratégico de Marketing e 

comunicação, uma pesquisa de mídia local – público interno, externo e 

colaboradores – com foco na imagem da Unemat. 

MITs 0,00 

Desenvolver plano estratégico de Marketing e comunicação, uma Tarefas 0,00 



pesquisa de mídia local – público interno, externo e colaboradores – 

com foco na imagem da Unemat. 

AIA - 023 - 3. Maior contato entre Assessoria de imprensa local e 

central (Cáceres). 

MITs 0,00 

Maior contato entre Assessoria de imprensa local e central (Cáceres). Tarefas 0,00 

AIA - 026 - 3. Oferecer disciplinas de nivelamento básicas aos 

ingressantes – língua portuguesa, cálculo, etc. Ou curso pré-vestibular. 

MITs 0,00 

Oferecer disciplinas de nivelamento básicas aos ingressantes – língua 

portuguesa, cálculo, etc. Ou curso pré-vestibular. 

Tarefas 0,00 

AIA - 026 - 1. Criação de uma feira de profissões e um evento de 

extensão. 

MITs 0,00 

Criação de uma feira de profissões e um evento de extensão. Tarefas 0,00 

AIA - 025 - 1. Criar o Prêmio de Inovação Científica. MITs 0,00 

Criar o Prêmio de Inovação Científica. Tarefas 0,00 

AIA - 024 - 4. Criar política de comunicação para favorecer a 

transparência do planejamento – audiências públicas, veículos 

institucionais. 

MITs 0,00 

Criar política de comunicação para favorecer a transparência do 

planejamento – audiências públicas, veículos institucionais. 

Tarefas 0,00 

AIA - 024 - 3. Criar políticas que aperfeiçoem a gestão participativa: 

favorecimento de consultas periódicas à comunidade acadêmica sobre 

planejamento local. 

MITs 0,00 

Criar políticas que aperfeiçoem a gestão participativa: favorecimento de 

consultas periódicas à comunidade acadêmica sobre planejamento local. 

Tarefas 0,00 

AIA - 024 - 2. Desenvolver calendário semestral de atividades do 

câmpus, em conjunto com coordenações e faculdade, para evitar 

contratempos e favorecer unidade. 

MITs 0,00 

Desenvolver calendário semestral de atividades do câmpus, em 

conjunto com coordenações e faculdade, para evitar contratempos e 

favorecer unidade. 

Tarefas 0,00 

AIA - 024 - 1. Se alinhar às políticas do PEP, conforme atribuições da 

Reitoria (uso de tecnologias para consulta). 

MITs 0,00 

Se alinhar às políticas do PEP, conforme atribuições da Reitoria (uso de 

tecnologias para consulta) 

Tarefas 0,00 

AIA - 023 - 5. Criação de comissão permanente local de divulgação do 

vestibular – com orçamento e financeiro previsto anualmente. 

MITs 0,00 

Criação de comissão permanente local de divulgação do vestibular – 

com orçamento e financeiro previsto anualmente. 

Tarefas 0,00 

AIA - 023 - 4. Estruturação de um site eficiente para o câmpus de Alto 

Araguaia e elaboração de estratégias que envolva redes sociais e 

comunicação móvel. 

MITs 0,00 

Estruturação de um site eficiente para o câmpus de Alto Araguaia e 

elaboração de estratégias que envolva redes sociais e comunicação 

móvel. 

Tarefas 0,00 

AIA - 016 - 3. Criando política de monitoramento periódico de bens 

disponíveis para manutenção, reposição, etc. 

MITs 0,00 

Criando política de monitoramento periódico de bens disponíveis para 

manutenção, reposição, etc. 

Tarefas 0,00 

AIA - 016 - 2. Realizando levantamento sazonal de bens e necessidades MITs 0,00 



específicas de cada curso – ao início de cada ano corrente. 

Realizando levantamento sazonal de bens e necessidades específicas de 

cada curso – ao início de cada ano corrente. 

Tarefas 0,00 

AIA - 016 - 1. Instituindo ou melhorando condições de comissões de 

depreciação de bens móveis e imóveis local, Inventário, Avaliação e 

Reavaliação, Recebimento Provisório, Recebimento Definitivo e Baixa 

– se alinhando com as políticas previstas no PEP mai 

MITs 0,00 

Instituindo ou melhorando condições de comissões de depreciação de 

bens móveis e imóveis local, Inventário, Avaliação e Reavaliação, 

Recebimento Provisório, Recebimento Definitivo e Baixa – se 

alinhando com as políticas previstas no PEP mai 

Tarefas 0,00 

AIA - 011 - 1. Firmando parcerias público/público e/ou público/privado 

para o desenvolvimento de novas tecnologias na região. 

MITs 0,00 

Firmando parcerias público/público e/ou público/privado para o 

desenvolvimento de novas tecnologias na região. 

Tarefas 0,00 

AIA - 010 - 1. Participando dos trabalhos desenvolvidos pela equipe do 

planejamento estratégico do NIT. 

MITs 0,00 

Participando dos trabalhos desenvolvidos pela equipe do planejamento 

estratégico do NIT. 

Tarefas 0,00 

AIA - 009 - 1. Instituindo a realização de um Fórum Anual dos 

Estudantes no Câmpus de Alto Araguaia. 

MITs 0,00 

Instituindo a realização de um Fórum Anual dos Estudantes no Câmpus 

de Alto Araguaia. 

Tarefas 0,00 

AIA - 008 - 1.Mantendo a página do Câmpus atualizada, com 

contribuição de docentes e técnicos para a atualização do site da 

UNEMAT. 

MITs 0,00 

Mantendo a página do Câmpus atualizada, com contribuição de 

docentes e técnicos para a atualização do site da UNEMAT. 

Tarefas 0,00 

AIA - 007 - 1. Definindo uma agenda de trabalhos no início de cada ano 

letivo, com critérios de divisão dos recursos entre Setores e Cursos do 

Câmpus de Alto Araguaia. 

MITs 0,00 

Definindo uma agenda de trabalhos no início de cada ano letivo, com 

critérios de divisão dos recursos entre Setores e Cursos do Câmpus de 

Alto Araguaia. 

Tarefas 0,00 

AIA - 006 - 3. Designando servidor ou bolsista orientador. MITs 0,00 

Designando servidor ou bolsista orientador. Tarefas 0,00 

AIA - 006 - 2. Constituindo comissão com representação docente, 

discente e PTES. 

MITs 0,00 

Constituindo comissão com representação docente, discente e PTES. Tarefas 0,00 

AIA - 004 - 3. Contratação de Fibra Ótica para todos os Campus. MITs 0,00 

Contratação de Fibra Ótica para todos os Campus. Tarefas 0,00 

AIA - 004 - 2. Apresentar Projeto de Reformulação das Políticas de TI; 

e propor encaminhamentos para resolução dos problemas. 

MITs 0,00 

Apresentar Projeto de Reformulação das Políticas de TI; e propor 

encaminhamentos para resolução dos problemas. 

Tarefas 0,00 

AIA - 012 - 1. Elaborar um plano de formação continuada com a 

presença de consultores/palestrantes. 

MITs 0,00 

Elaborar um plano de formação continuada com a presença de 

consultores/palestrantes. 

Tarefas 0,00 



AIA - 013 - 1. Manter atualizado o conhecimento da real necessidade 

em cada setor dos câmpus e da Sede administrativa e das funções 

necessárias para a UNEMAT, realizando os concursos necessários. 

MITs 0,00 

Manter atualizado o conhecimento da real necessidade em cada setor 

dos câmpus e da Sede administrativa e das funções necessárias para a 

UNEMAT, realizando os concursos necessários. 

Tarefas 0,00 

AIA - 015 - 1. Constituindo uma Comissão Especial, formada por 

docentes e profissionais técnicos do Câmpus de Alto Araguaia, com o 

objetivo de estudar as Normativas vigentes, a fim de verificar normas e 

procedimentos que precisam ser revisados, no intuit 

MITs 0,00 

Constituindo uma Comissão Especial, formada por docentes e 

profissionais técnicos do Câmpus de Alto Araguaia, com o objetivo de 

estudar as Normativas vigentes, a fim de verificar normas e 

procedimentos que precisam ser revisados, no intuit 

Tarefas 0,00 

AIA - 014 - 5. Oferta de programas de capacitação continuada visando 

atender as diferentes demandas setoriais da Universidade. 

MITs 0,00 

Oferta de programas de capacitação continuada visando atender as 

diferentes demandas setoriais da Universidade. 

Tarefas 0,00 

AIA - 014 - 4. Verificar a formação técnica e os conhecimentos 

adquiridos em trabalhos anteriores, com a finalidade de lotar o servidor 

em uma área compatível com suas habilidades e conhecimento técnico. 

MITs 0,00 

Verificar a formação técnica e os conhecimentos adquiridos em 

trabalhos anteriores, com a finalidade de lotar o servidor em uma área 

compatível com suas habilidades e conhecimento técnico. 

Tarefas 0,00 

AIA - 014 - 3. Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência. 

MITs 0,00 

Consolidação de políticas de qualificação, valorização da produtividade 

e permanência. 

Tarefas 0,00 

AIA - 014 - 2. Fomentar estrutura de dados pertinentes à qualificação e 

produtividade dos servidores. 

MITs 0,00 

Fomentar estrutura de dados pertinentes à qualificação e produtividade 

dos servidores. 

Tarefas 0,00 

AIA - 014 - 1. Criação de um sistema de diagnóstico para identificar 

fatores valorização profissional e evasão. 

MITs 0,00 

Criação de um sistema de diagnóstico para identificar fatores 

valorização profissional e evasão. 

Tarefas 0,00 

AIA - 013 - 4. Criação de cargos inexistentes após o conhecimento da 

demanda. 

MITs 0,00 

Criação de cargos inexistentes após o conhecimento da demanda. Tarefas 0,00 

AIA - 013 - 3. Ter autonomia para realizar os concursos e efetivar as 

posses sempre que necessário. 

MITs 0,00 

Ter autonomia para realizar os concursos e efetivar as posses sempre 

que necessário. 

Tarefas 0,00 

AIA - 013 - 2. Atualizar e/ou criar um organograma da Instituição que 

atenda suas necessidades. 

MITs 0,00 

Atualizar e/ou criar um organograma da Instituição que atenda suas 

necessidades. 

Tarefas 0,00 

AIA - 004 - 1. Contratar Empresa Especializada afim de apresentar: 

diagnóstico situacional e operacional da atual estrutura, com 

MITs 0,00 



transferência de tecnologia. 

Contratar Empresa Especializada afim de apresentar: diagnóstico 

situacional e operacional da atual estrutura, com transferência de 

tecnologia. 

Tarefas 0,00 

AIA - 030 - 3. Criação do comitê de TI. MITs 0,00 

Criação do comitê de TI. Tarefas 0,00 

AIA - 030 - 2. Criar e publicar o Regimento Interno contemplando as 

novas políticas de otimização. 

MITs 0,00 

Criar e publicar o Regimento Interno contemplando as novas políticas 

de otimização. 

Tarefas 0,00 

AIA - 030 - 1. Realizar estudo de Lotacionograma no setor de TI. MITs 0,00 

Realizar estudo de Lotacionograma no setor de TI. Tarefas 0,00 

AIA - 029 - 1. Promovendo melhorias dos cursos de graduação 

baseando-se nos resultados das Avaliações Institucionais. 

MITs 0,00 

Promovendo melhorias dos cursos de graduação baseando-se nos 

resultados das Avaliações Institucionais. 

Tarefas 0,00 

AIA - 028 - 2. Instituir o Encontro Anual de Capacitação Docente. No 

primeiro ano, o tema será metodologias ativas no ensino. 

MITs 0,00 

Instituir o Encontro Anual de Capacitação Docente. No primeiro ano, o 

tema será metodologias ativas no ensino. 

Tarefas 0,00 

AIA - 028 - 1. Criar a Feira Inovação Científica (FIC) dos alunos dos 

Cursos do Campus de Alto Araguaia (anual). 

MITs 0,00 

Criar a Feira Inovação Científica (FIC) dos alunos dos Cursos do 

Campus de Alto Araguaia (anual). 

Tarefas 0,00 

AIA - 027 - 4. Apresentando e discutir o planejamento semestral de 

cada disciplina em reuniões docentes - por semestre. 

MITs 0,00 

Apresentando e discutir o planejamento semestral de cada disciplina em 

reuniões docentes - por semestre. 

Tarefas 0,00 

AIA - 027 - 3. Realizando reuniões PEDAGÓGICAS periódicas por 

área e com todo o corpo docente, quando necessário. 

MITs 0,00 

Realizando reuniões PEDAGÓGICAS periódicas por área e com todo o 

corpo docente, quando necessário. 

Tarefas 0,00 

AIA - 027 - 2. Potencializando as ações do programa FOCCO a partir 

da colaboração de colaboração de todo o corpo docente. 

MITs 0,00 

Potencializando as ações do programa FOCCO a partir da colaboração 

de colaboração de todo o corpo docente. 

Tarefas 0,00 

AIA - 027 - 1. Criando os GDPs – Grupos de Discussão Pedagógica. MITs 0,00 

Criando os GDPs – Grupos de Discussão Pedagógica. Tarefas 0,00 

 

 

  



CÂMPUS BARRA DO BUGRES 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Docentes 66,73 3 

Inovação Tecnológica 43,33 2 

Infraestrutura 20,00 14 

Discentes 23,21 3 

Gestão 21,50 7 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças   0 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores. 100,00 1 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão. 

60,00 3 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade. 

50,09 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica. 43,33 2 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender 

as demandas de sistemas e comunicações da IES. 

25,00 4 

002 - Capacitar os gestores. 34,50 1 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da 

Instituição junto as esferas Municipal, Estadual e Federal. 

31,01 1 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações. 28,33 3 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil. 23,21 3 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas. 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível. 

0,00 2 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua. 0,00 4 

030 - Otimizar as políticas de TI. 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas de Curto Prazo 

BBG - 012 - 1, Elaborar um plano de formação continuada com a 

presença de consultores/palestrantes, 

MITs 100,00 

Planejar atividades acadêmicas - PAAC período letivo 2018/1 Tarefas 100,00 

Reunir com DPPF, DURA e Diretoras da FAE e FACET, Tarefas 100,00 

Reunir com coordenadores de cursos de graduação período letivos 2018/1 Tarefas 100,00 



Organizar palestra sobre saúde emocional dos estudantes Tarefas 100,00 

Elaborar Plano de Ensino do período letivo 2018/1 Tarefas 100,00 

Planejar atividades acadêmicas - PAAC período letivo 2018/2 Tarefas 100,00 

Reunir com DPPF, DURA e Diretoras da FAE e FACET Tarefas 100,00 

Reunir com coordenadores de cursos de graduação período letivos 2018/2 Tarefas 100,00 

Organizar palestra sobre análise de evasão e os fatos influentes nos 

Câmpus de Barra do Bugres 

Tarefas 100,00 

BBG - 004 - 1, Realizar e apresentar diagnóstico situacional e 

operacional da atual estrutura de TI 

MITs 100,00 

Produzir relatório sobre a infraestrutura de rede do Câmpus I Tarefas 100,00 

BBG - 003 - 2, Expandir e adequar laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico 

MITs 100,00 

Implantar rede interna de gás GLP no laboratório de Microbiologia Tarefas 100,00 

Adequar Laboratório de Matérias Primas para Produção de Biodiesel 

(LMPPB) 

Tarefas 100,00 

Construir balcão de concreto no Laboratório de Matérias Primas para 

Produção de Biodiesel (LMPPB) 

Tarefas 100,00 

Adequar sistema elétrico do Laboratório de Matérias Primas para 

Produção de Biodiesel (LMPPB) 

Tarefas 100,00 

Adequar laboratório de Microbiologia Tarefas 10000 

Construir balcão de concreto no laboratório de Microbiologia Tarefas 100,00 

BBG - 001 - 2, Promover discussões sobre as normas que regulam a 

relação da UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma a 

permitir a realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 100,00 

Reunião com o Colegiado Regional para discussão Tarefas 100,00 

Acompanhamento da regulamentação da Resolução nº 024/2018 - 

CONSUNI 

Tarefas 100,00 

BBG - 005 - 2, Viabilização de recursos para execução de Obras e 

Manutenção, 

MITs 100,00 

Elaborar projeto para obtenção de recursos de emendas parlamentares Tarefas 100,00 

Elaborar relatório sobre atribuições e atividades executadas pela STI Tarefas 100,00 

BBG - 008 - 3, Criar um portal institucional com suporte a todos os 

câmpus, dando a possibilidade de trazer os informes referentes a 

colegiados, cursos, faculdades e informações relevantes, em um só 

espaço, que atenda pessoas com deficiências 

MITs 84,98 

Elaborar projeto do novo portal do Câmpus de Barra do Bugres Tarefas 100,00 

Desenvolver portal do Câmpus de Barra do Bugres Tarefas 100,00 

Capacitar pessoas para serem gestores de informação do portal do 

Câmpus de Barra do Bugres 

Tarefas 0,00 

BBG - 005 - 3, Integrar os acadêmicos na elaboração dos projetos básico 

e executivo 

MITs 80,00 

Manter programa de estágio remunerado para área de TI Tarefas 80,00 

Manter programa de estágio obrigatório para área de TI Tarefas 80,00 

BBG - 004 - 3, Contratação de Fibra Ótica para o Campus 01 de Barra do 

Bugres; 

MITs 76,18 

Produzir relatório sobre demanda de internet para o Câmpus I Tarefas 100,00 

Implantar sistema de calhas para cabeamento estruturado Tarefas 80,00 

Implementar projeto de melhoria da infraestrutura de rede do Câmpus I Tarefas 76,18 

Implantar fibra ótica cruzando todo o Câmpus I Tarefas 50,00 



BBG - 009 - 1, Criar um setor específico (Supervisão de Assistência 

Estudantil - SAE) em cada campus com o objetivo de orientar, informar e 

auxiliar os acadêmicos 

MITs 69,62 

Instituir comissão avaliadora local de seleção para concessão de auxílio 

moradia e alimentação do câmpus para período letivo 2018/1 

Tarefas 100,00 

Avaliar cumprimentos dos requisitos para manutenção dos auxílios dos 

assistidos do período letivo 2018/1 

Tarefas 100,00 

Instituir comissão avaliadora local de seleção para concessão de auxílio 

moradia e alimentação do câmpus para período letivo 2018/2 

Tarefas 90,00 

Desenvolver programa de acompanhamento aos estudantes beneficiados 

pelos auxílios 

Tarefas 69,62 

Avaliar cumprimentos dos requisitos para manutenção dos auxílios dos 

assistidos do período letivo 2018/2 

Tarefas 40,00 

BBG - 002 - 1, Capacitação de gestores MITs 34,50 

Levantar necessidade de capacitação no Câmpus de Barra do Bugres (1º 

levantamento) 

Tarefas 100,00 

Ministrar curso de Excel aos servidores do Câmpus Tarefas 100,00 

Participar de eventos para capacitação de gestores Tarefas 100,00 

Ministrar curso de utilização do sistema de protocolo aos servidores do 

Câmpus 

Tarefas 100,00 

Participar do evento IV Profico Tarefas 100,00 

Submeter projeto de Extensão para capacitação de técnicos Tarefas 100,00 

Participar do evento VII Encontro de Formação de Gestores e I Fórum 

das Licenciaturas 

Tarefas 100,00 

Participar do evento VII Encontro de Formação de Gestores e I Fórum de 

Bacharelados 

Tarefas 100,00 

Capacitar gestores de licitação e contratos para o Câmpus Tarefas 100,00 

Executar projeto de Extensão para capacitação de técnicos Tarefas 45,95 

Levantar necessidade de capacitação na Prefeitura de Barra do Bugres Tarefas 0,00 

Levantar necessidade de capacitação no Câmpus de Barra do Bugres (2º 

levantamento) 

Tarefas 0,00 

Incentivar participação no encontro de gestores Tarefas 0,00 

Solicitar à Reitoria formação contínua dos gestores Tarefas 0,00 

Ministrar curso de utilização do Sistema Aberto de Gestão Unificada da 

Unemat, 

Tarefas 0,00 

BBG - 023 - 2, Divulgação de forma mais ampla dos projetos 

desenvolvidos pela instituição, 

MITs 31,01 

Criar/Melhorar as redes sociais do Câmpus Tarefas 100,00 

Divulgar nas rádios locais os projetos da instituição Tarefas 70,00 

Instituir banco de projetos de extensão e/ou pesquisa do Câmpus Tarefas 0,00 

Desenvolver/Implementar sistema de gerenciamento dos projetos de 

extensão e/ou pesquisa 

Tarefas 0,00 

Instituir sistemática de publicidade e transparência dos projetos da 

instituição 

Tarefas 0,00 

Fomentar o uso do sistema interno de TV do Câmpus por parte dos 

professores e alunos 

Tarefas 0,00 

BBG - 001 - 1, Promover discussões sobre as normatizações que regulam 

participação dos docentes em atividades, remuneradas ou não, de 

pesquisa e extensão em inovação junto à sociedade, 

MITs 0,18 



Reunir com o corpo docente para análise da minuta do Consuni, Tarefas 100,00 

Acompanhar as discussões da minuta no Consuni, Tarefas 0,00 

BBG - 003 - 1, Fomentar e divulgar o desenvolvimento de propostas de 

docentes em editais de pesquisa e inovação 

MITs 0,00 

Reunir com o corpo docente Tarefas 0,00 

BBG - 030 - 2, Criar e publicar o Regimento Interno contemplando as 

novas políticas de otimização 

MITs 0,00 

Atualizar regimento interno de TI Tarefas 0,00 

BBG - 008 - 2, Seguir a padronização da UNEMAT para a divulgação 

nas diferentes mídias do Campus; 

MITs 0,00 

Instituir manual de identidade visual do Câmpus Tarefas 0,00 

BBG - 015 - 2, Construção de fluxograma dos diferentes tipos de 

processos e procedimentos, e torná-los acessíveis à comunidade 

acadêmica, 

MITs 0,00 

Mapear fluxos de solicitações da comunidade acadêmica Tarefas 0,00 

Elaborar um FAQ (Perguntas frequentes) para o portal institucional do 

Câmpus de Barra do Bugres, 

Tarefas 0,00 

Construir carta de serviço dos Câmpus de Barra do Bugres, Tarefas 0,00 

BBG - 021 - 1, Realizar Estudo de descarte de resíduos; MITs 0,00 

Apresentar relatório ao colegial, Tarefas 0,00 

Produzir relatório sobre o descarte de resíduos dos Câmpus Tarefas 0,00 

Solicitar relatório sobre a produção de resíduos dos laboratórios dos 

Câmpus 

Tarefas 0,00 

BBG - 021 - 2, Instituir a comissão permanente de Resíduos; MITs 0,00 

Designar servidores para constituir comissão Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS CÁCERES 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão % 
Qtde de 

Projetos 
Técnico Administrativo 50,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Infraestrutura 0,00 19 

Inovação Tecnológica 0,00 2 

Docentes 0,00 3 

Discentes 0,00 4 

Gestão 0,00 14 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 50,00 1 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 3 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 2 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender 

as demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 5 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, Pesquisa, Extensão, cultura e gestão, 

0,00 11 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a 

distribuição dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 6 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 4 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 3 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da 

Instituição junto às esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, Permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas de Curto Prazo 

CAC - 013 - 2, Atualizar e/ou criar um organograma do Câmpus Jane 

Vanini, 

MITs 50,00 

Reorganização do quadro de PTES da FACIS Tarefas 50,00 

CAC - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação dos 

docentes em atividades, Remuneradas ou não, dee pesquisa e extensão 

MITs 0,00 



em inovação junto à sociedade, 

Criar Comissão a ser composta por diretores de faculdade para 

promover o estudo de normatizações sobre a participação dos docentes 

em atividades, Remuneradas ou não, de pesquisa e extensão em 

inovação junto à sociedade, 

Tarefas 0,00 

Encaminhar ao Colegiado Regional Tarefas 0,00 

Encaminhar minuta aos conselhos superiores CONEPE/CONSUNI Tarefas 0,00 

Realizar reunião dos membros para avalição das tarefas Tarefas 0,00 

CAC - 001 - 2, Reestruturar as normas que regulam a relação da 

UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma a permitir a 

realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 0,00 

Criar Comissão a ser composta por diretores de faculdade para 

promover o estudo 

Tarefas 0,00 

CAC - 002 - 1, Criar programas de capacitação continuada aos gestores 

(DOCENTES E TÉCNICOS) 

MITs 0,00 

Criar setor de desenvolvimento profissional de gestores Tarefas 0,00 

Criar programas de capacitação continuada aos gestores (DOCENTES 

E TÉCNICOS) 

Tarefas 0,00 

CAC - 002 - 2, Criar o programa de sucessão de gestores (DOCENTES 

E TÉCNICOS) 

MITs 0,00 

Alteração do Regime Interno do Colegiado do Campus Tarefas 0,00 

Criação de uma minuta para enviar para o CONSUNI Tarefas 0,00 

CAC - 002 - 3, Criar parceiras com o Governo no intuito de capacitar os 

gestores, 

MITs 0,00 

Levantamento da necessidade de capacitação de gestores Tarefas 0,00 

Criar parceiras com o Governo no intuito de capacitar os gestores, Tarefas 0,00 

CAC - 003 - 1, Adequação do NIT as novas regras do marco legal de 

inovação, 

MITs 0,00 

Criar Comissão que proponha a alteração de resolução que trata do 

NIT/UNEMAT 

Tarefas 0,00 

Adequação do NIT as novas regras do marco legal de inovação, Tarefas 0,00 

CAC - 003 - 2,Expansão e adequação dos laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, 

MITs 0,00 

Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, Tarefas 0,00 

Expansão e adequação dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, 

Tarefas 0,00 

CAC - 004 - 1, Contratar empresa especializada a fim de apresentar: 

diagnóstico situacional e operacional da estrutura da atual estrutura, 

com transferência de tecnologia, 

MITs 0,00 

Realizar levantamento da demanda técnica Tarefas 0,00 

CAC - 004 - 2, Contratação de empresa especializada em montar 

sistemas de TI em fibra ótica, 

MITs 0,00 

Contratação de empresa especializada em montar sistemas de TI em 

fibra ótica, 

Tarefas 0,00 

 

 

 



CÂMPUS COLÍDER 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Orçamento e Finanças 50,00 4 

Inovação Tecnológica 13,22 4 

Infraestrutura 3,33 6 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Docentes 0,00 4 

Discentes 0,00 6 

Gestão 0,00 13 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

100,00 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 26,45 2 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

10,00 2 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 1 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 2 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 1 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

0,00 1 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 2 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 2 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico, 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 4 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 3 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação 

do Portal de Transparência, 

0,00 1 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 2 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 1 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente 0,00 1 



o saneamento de problemas e primar pela excelências das ações, por 

meio do Planejamento Estratégico Participativo, 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada, 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 2 

027 - Definir ações de combate à evasão, 0,00 2 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 1 

 

Ações/Metas x Tarefas de Curto Prazo 

COL - 007 - 1, Destinar recursos para manutenção de pelo menos 8 

turmas únicas sendo ofertadas continuamente nos Câmpus que não 

possuem cursos regulares 

MITs 100,00 

Repasse Financeiro Tarefas 100,00 

COL - 007 - 2, Regulamentar o repasse financeiro para o Câmpus MITs 100,00 

Repasse Financeiro para campus que não ofertam curso de oferta 

contínua 

Tarefas 100,00 

COL - 003 - 1, Incentivar/promover cursos de capacitação em 

empreendedorismo para docentes, técnicos e alunos, 

MITs 30,00 

Pesquisar e buscar cursos que atendam os segmentos e seus Tarefas 30,00 

COL - 003 - 2,Adquirir equipamentos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para o avanço tecnológico da Instituição, 

MITs 22,90 

Realizar levantamento de equipamentos tecnológicos para aquisição Tarefas 40,00 

Investimentos em TI Tarefas 20,00 

COL - 004 - 2, adquirir equipamentos e SISTEMAS que atendam a 

demanda da IES, 

MITs 20,00 

Investimentos em Sistemas de Operacionalização Tarefas 20,00 

COL - 001 - 1, Fomentar a Regulamentação da Relação dos Docentes 

com a Sociedade 

MITs 0,00 

Realizar reunião com os segmentos para informar da necessidade desta 

regulamentação 

Tarefas 0,00 

Instituir Comissão de Trabalho composta por todos os segmentos Tarefas 0,00 

Promover a Interação entre Universidade e Sociedade Tarefas 0,00 

COL - 002 - 1, Criar programas de capacitação on-line para oferecer 

regularmente capacitação para toda equipe gestora 

MITs 0,00 

Discussão com a PRPTI Tarefas 0,00 

COL - 002 - 2, Implementar políticas de capacitação permanente para a 

equipe gestora, 

MITs 0,00 

Participar do Encontro de Gestores Tarefas 0,00 

COL - 004 - 1, Aquisição de novos mobiliários, livros, veículos e 

reforma do prédio, 

MITs 0,00 

Aquisição Tarefas 0,00 

 

 

 



CÂMPUS DIAMANTINO 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Gestão 8,33 12 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Infraestrutura 0,00 14 

Inovação Tecnológica 0,00 1 

Docentes 0,00 5 

Discentes 0,00 2 

Ensino Currículo 0,00 0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
002 - Capacitar os gestores, 50,00 2 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 4 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 6 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 3 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 4 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 1 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00   

 

Ações/Metas x Tarefas  

DTN - 002 - 1, Criar programas de capacitação e oferecer regularmente 

aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS), 

MITs 100,00 



Capacitação junto a reitoria/gestão Tarefas 100,00 

DTN - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação dos 

docentes em atividades, remuneradas ou não, de pesquisa e extensão em 

inovação junto à sociedade, 

MITs 0,00 

Socializar a Resolução aprovada em CONSUNI/2018 com os demais 

docentes do Câmpus 

Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS JUARA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Docentes 15,24 5 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Infraestrutura 0,00 14 

Inovação Tecnológica 0,00 1 

Discentes 0,00 4 

Gestão 0,00 11 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

38,11 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 4 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 6 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 2 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 4 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 3 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas  

JUA - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação dos MITs 76,22 



docentes em atividades, remuneradas ou não, de pesquisa e extensão em 

inovação junto à sociedade, 

Oferecer capacitação a comunidade do Vale do Arinos Tarefas 100,00 

Identificar as expertises dos professores, técnicos e acadêmicos com 

vista a projetos na comunidade, 

Tarefas 0,00 

JUA - 003 - 2, Expansão e adequação dos laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico 

MITs 0,00 

Articular projetos que atendam as demanda regionais com 

contrapartidas para a UNEMAT, 

Tarefas 0,00 

JUA - 002 - 1, Criar programas de capacitação e oferecer regularmente 

aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS) 

MITs 0,00 

Instituir mecanismo de comunicação nos processos de transição de 

gestão, 

Tarefas 0,00 

JUA - 001 - 2, Reestruturar as normas que regulam a relação da 

UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma a permitir a 

realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 0,00 

Ofertar um curso de pós-graduação em Docência na Educação Infantil Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS LUCIARA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão % Qtde de Projetos 
Técnico Administrativo 0,00 4 

Orçamento e Finanças 0,00 4 

Infraestrutura 0,00 14 

Inovação Tecnológica 0,00 3 

Docentes 0,00 5 

Discentes 0,00 7 

Gestão 0,00 14 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 4 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 6 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 4 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 3 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação 

do Portal de Transparência, 

0,00 1 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat, 

0,00 2 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 4 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 2 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente 

o saneamento de problemas e primar pela excelências das ações, por 

0,00 1 



meio do Planejamento Estratégico Participativo, 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 3 

027 - Definir ações de combate à evasão, 0,00 3 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas  

LUC - 004 - 3, Contratação de Fibra Ótica para todos os Câmpus, MITs 0,00 

Infraestrutura Tarefas 0,00 

LUC - 004 - 2, Apresentar Projeto de Reformulação das Políticas de 

TI; e propor encaminhamentos para resolução dos problemas, 

MITs 0,00 

Divulgaçao Tarefas 0,00 

TI Tarefas 0,00 

LUC - 002 - 2, Criar parceiras com o Governo no intuito de capacitar 

os gestores, 

MITs 0,00 

programa de formação continuada Tarefas 0,00 

programa de formação continuada Tarefas 0,00 

LUC - 002 - 1, Criar programas de capacitação e oferecer 

regularmente aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS), 

MITs 0,00 

CAPACITAÇÃO DE TECNICOS E DOCENTES Tarefas 0,00 

LUC - 001 - 2, Reestruturar as normas que regulam a relação da 

UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma a 

permitir a realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 0,00 

Solicitar à Reitoria criação de uma comissão mista Tarefas 0,00 

LUC - 005 - 3, Integrar os acadêmicos na elaboração dos projetos 

básico e executivo, 

MITs 0,00 

gerencia de projetos Tarefas 0,00 

gerenciamento de projetos Tarefas 0,00 

LUC - 006 - 1, Revisão dos critérios de distribuição de bolsas e 

elaboração de edital, 

MITs 0,00 

Solicitar reuniões com as pró-reitorias envolvidas Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS NOVA MUTUM 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão % Qtde de Projetos 
Gestão 3,55 8 

Docentes 3,33 3 

Técnico Administrativo 0,00 4 

Orçamento e Finanças 0,00 3 

Infraestrutura 0,00 11 

Inovação Tecnológica 0,00 2 

Discentes 0,00 3 

Ensino Currículo     

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 14,21 2 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

5,00 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 2 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção para 

atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 1 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 1 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico, 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 3 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

014 - Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência, 

0,00 3 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 2 

016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização de 

equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções, 

0,00 3 

017 - Parceria com o Governo do Estado em prol de simplificação do 

Portal de Transparência, 

0,00 1 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat, 

0,00 1 



020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os 

ambientes da UNEMAT, 

0,00 1 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 4 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 

  

 

Ações/Metas x Tarefas  

NVM - 008 - 2, Criar e/ou atualizar as páginas dos cursos e faculdades 

com as suas ações acadêmicas 

MITs 28,42 

Camyla Piran Stiegler Leitner Tarefas 40,00 

Atualizar o site de Ciências Contábeis Tarefas 40,00 

Atualizar o site de Administração Tarefas 40,00 

Atualizar rede social do curso Tarefas 0,00 

NVM - 001 - 1, Regulamentar a relação entre os docentes da Unemat e 

a Sociedade 

MITs 10,00 

Divulgar os serviços oferecidos pelos docentes à sociedade Tarefas 20,00 

Divulgar a Resolução aprovada no CONSUNI Tarefas 0,00 

NVM - 002 - 1, Criar programas de capacitação e oferecer regularmente 

aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS) 

MITs 0,00 

Propor a criação de uma política de capacitação e transição de novos 

gestores 

Tarefas 0,00 

NVM - 013 - 1,Manter atualizado o conhecimento da real necessidade 

em cada setor do câmpus, das funções necessárias para o Câmpus, 

MITs 0,00 

Estabelecer um planejamento e ações das necessidades de cada setor do 

câmpus 

Tarefas 0,00 

NVM - 014 - 1,Capacitação técnica especial para novos servidores antes 

de encaminhá-lo ao setor de lotação; 

MITs 0,00 

Criar um check list e plano de capacitação de novos servidores antes de 

designá-los ao setor 

Tarefas 0,00 

NVM - 014 - 2,Verificar a formação técnica e os conhecimentos 

adquiridos em trabalhos anteriores, com a finalidade de lotar o servidor 

em uma área compatível com suas habilidades e conhecimento técnico, 

MITs 0,00 

Criar um banco de expertises de servidores no câmpus, com 

competências e experiências adquiridas em trabalhos anteriores, assim 

facilitará a lotação do servidor 

Tarefas 0,00 

NVM - 014 - 3,Fazer qualificação para novos professores MITs 0,00 

Criar um plano pedagógico de qualificação semestral ou anual de novos 

professores e até mesmo professores que já atuam nos cursos 

Tarefas 0,00 

NVM - 015 - 1, Constituir uma comissão (ou comissões) para que seja 

analisado e proposto a partir das bases (dos CÂMPUS) um novo 

regimento, estatuto e normativas, 

MITs 0,00 

Definir em reunião com os líderes do câmpus a criação de uma 

comissão ou comissões para tratar de regimento interno, estatuto e 

normativas do câmpus, 

Tarefas 0,00 

NVM - 015 - 2, Construção de fluxograma dos diferentes tipos de 

processos e procedimentos e torná-los acessíveis à comunidade 

acadêmica, e enviar a reitoria, 

MITs 0,00 



Criar um fluxograma de processos e atividades desenvolvidas no 

câmpus, para que a comunidade possa acessá-los 

Tarefas 0,00 

NVM - 016 - 1, Instituir e/ou melhorar as condições das seguintes 

comissões: inventário, avaliação e reavaliação, recebimento provisório, 

recebimento definitivo e baixa; 

MITs 0,00 

Rever as comissões do câmpus que tratam de inventário, avaliação, 

reavaliação, entre outras necessidades 

Tarefas 0,00 

NVM - 016 - 2, Analisar todos os bens que se encontram em estado 

residual; 

MITs 0,00 

Criar uma comissão de revisão dos bens em estado residual Tarefas 0,00 

NVM - 016 - 3, Disseminar a conscientização de preservar e cuidar os 

bens públicos; 

MITs 0,00 

Desenvolver um programa de conscientização de preservação do 

patrimônio público, junto a comunidade acadêmica do câmpus 

Tarefas 0,00 

NVM - 017 - 1, Parceria com o Governo do Estado em prol de 

simplificação do Portal de Transparência, 

MITs 0,00 

Buscar parcerias com o governo do estado que permita a simplificação 

do portal da transparência 

Tarefas 0,00 

NVM - 012 - 1, Elaborar e executar um plano de formação continuada 

com a presença de consultores/palestrantes, 

MITs 0,00 

Criar uma agenda junto as frentes diretivas do câmpus de formação 

continuada compreendendo todos os setores 

Tarefas 0,00 

NVM - 011 - 3, Criação de incubadoras de empresas, MITs 0,00 

Desenvolver juntos as coordenações de cada curso no câmpus a criação 

de incubadoras de empresas 

Tarefas 0,00 

NVM - 004 - 1, Manter sempre os equipamentos da supervisão de TI 

atualizados 

MITs 0,00 

Levantamento do software existente Tarefas 0,00 

Levantamento das necessidades de Hardware Tarefas 0,00 

NVM - 004 - 2, Fazer um cronograma de substituião de equipamento da 

supervisão de TI, para sempre estar com os equipamentos atualizados 

MITs 0,00 

Criar uma agenda de substituição dos equipamentos da supervisão de TI Tarefas 0,00 

NVM - 005 - 1, Elaborar plano para construção, estruturação e 

manutenção para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

MITs 0,00 

Elaborar um planejamento de investimento para o câmpus, que atenda 

as necessidades do ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão 

Tarefas 0,00 

NVM - 006 - 1, O Câmpus juntamente com o Colegiado Regional e 

coordenadores de curso devem estar sempre revisando os critérios e 

encaminhando a Reitoria 

MITs 0,00 

Revisar os processos através das frentes diretivas do câmpus e 

encaminhá-las para a reitoria 

Tarefas 0,00 

NVM - 007 - 1, Participar da definição dos critérios de distribuição de 

recursos financeiros dos Câmpus baseando-se nos custos dos cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados, 

MITs 0,00 

Envolver a comunidade acadêmica do câmpus para que possa atender os 

requisitos que definem os critérios de distribuição de recursos 

financeiros, considerando as necessidades de cada curso 

Tarefas 0,00 

NVM - 008 - 1, Colocar regularmente as informações e decisões a 

respeito das reuniões dos colegiados nos sites da instituição (data, 

MITs 0,00 



horário, pautas, atas) ; 

Publicar as ações, deliberações e informações no site da instituição e 

cursos envolvidos 

Tarefas 0,00 

NVM - 009 - 1, destinar uma pessoa para dar o apoio necessários aos 

interessados e bolsistas com o objetivo de orientar, informar e auxiliar 

os acadêmicos; 

MITs 0,00 

Definir através de uma reunião um responsável dos programas de bolsas 

e auxílios destinados ao câmpus 

Tarefas 0,00 

NVM - 010 - 1, Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque 

Tecnológico, 

MITs 0,00 

Participar ativamente das ações do NIT no parque tecnológico de Nova 

Mutum e em quaisquer outras ações que a Unemat possa estar presente 

Tarefas 0,00 

NVM - 011 - 1,Capacitação de profissionais a fim de desenvolver novos 

procedimentos 

MITs 0,00 

Criar uma agenda de capacitação de profissionais que possam atender as 

necessidades do câmpus, inclusive da sociedade de nova mutum 

Tarefas 0,00 

NVM - 011 - 2, Buscar e firmar parcerias público/público e/ou 

público/privado para o desenvolvimento de novas tecnologias 

MITs 0,00 

Suprir as necessidades do câmpus através de parcerias com outras 

empresas públicas e privadas, no que diz respeito a novas tecnologias 

Tarefas 0,00 

NVM - 019 - 1, Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do 

ensino a distância da Unemat 

MITs 0,00 

Propor projetos e ferramentas que possam melhorar o ensino presencial 

e incluir o ensino a distância no câmpus, conforme determinado nos 

PPCs dos cursos 

Tarefas 0,00 

NVM - 020 - 1, Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo 

os ambientes da UNEMAT, 

MITs 0,00 

Buscar parcerias junto a sede administrativa que permitam um acesso a 

internet eficiente no câmpus a todos os usuários 

Tarefas 0,00 

NVM - 021 - 1, Realizar estudo de descarte de resíduos; MITs 0,00 

Identificar os principais resíduos no câmpus e propor ações de descartes 

seguros 

Tarefas 0,00 

Fazer um estudo sobre o descarte dos resíduos sólidos Tarefas 0,00 

NVM - 021 - 2, Instituir a comissão permanente de resíduos; MITs 0,00 

Definir em reunião e propor eleições da comissão permanente de 

resíduos no câmpus 

Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS NOVA XAVANTINA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Discentes 4,61 20 

Orçamento e Finanças 0,00 4 

Infraestrutura 0,00 42 

Inovação Tecnológica 0,00 1 

Docentes 0,00 8 

Gestão 0,00 21 

Técnico Administrativo   0 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 9,23 10 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 3 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 3 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 7 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção 

para atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 25 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 3 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 7 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 3 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 3 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 8 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 7 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 4 

027 - Definir ações de combate à evasão, 0,00 6 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

 

 



Ações/Metas x Tarefas  

NVX - 009 - 7, Vincular os auxílios/bolsas a participação em ações e ou 

atividades na Universidade, 

MITs 10,00 

Solicitar a PRAE via ofício que a comissão criada pela resolução 

022/2016 - CONSUNI discuta a vinculação de ações ou atividades, 

Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 5, Acelerar a concessão das bolsas no início dos semestres, MITs 10,00 

Solicitar a PRAE a elaboração de 2 Editais para Contemplar Veteranos 

e Calouros, 

Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 9, Implementar ações de orientação pedagógica e 

assistência psicológica 

MITs 10,00 

Fomentar a Assessoria Pedagógica do Campus Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 8, Aumentar número de auxílios MITs 10,00 

Solicitar a PRAE o aumento do número de auxílios para o CAMPUS Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 4, Criar um programa de assistência ao transporte MITs 10,00 

Realizar levantamento de demanda de transporte coletivo, Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 2, Criação de programa de acompanhamento aos 

estudantes beneficiados pelos auxílios, 

MITs 10,00 

Aguardar criação do setor de assistência estudantil Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 6, Criar auxílio para PCD, MITs 10,00 

Solicitar, via ofício, a Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis a criação de 

auxílio para PCD 

Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 3, Ampliar o valor dos auxílios para assistência estudantil, MITs 10,00 

Solicitar via ofício a PRAE a ampliação do valor dos auxílios Tarefas 10,00 

NVX - 009 - 10, Construir um restaurante universitário MITs 9,16 

Estudo de demanda e viabilidade financeira Tarefas 10,00 

Fomentar a discussão psra a implantação Tarefas 0,00 

NVX - 009 - 1, Criar um setor específico (Supervisão de Assistência 

Estudantil - SAE) no campus com o objetivo de orientar, informar e 

auxiliar os acadêmicos, 

MITs 3,13 

Verificar as normativas junto a PRAD para criação de um setor Tarefas 100,00 

Solicitar, via ofício, a Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis a criação de 

comissão para discutir a implantação do Setor de Assuntos Estudantis 

nos Câmpus, 

Tarefas 10,00 

Executar passos para criação do setor de assistência estudantil - SAE Tarefas 0,00 

propor a criação da supervisão de assistência estudantil de NX Tarefas 0,00 

Acompanhar o processo até a criação da supervisão Tarefas 0,00 

NVX - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação dos 

docentes em atividades, remuneradas ou não, de pesquisa e extensão em 

inovação junto à sociedade, 

MITs 0,00 

Ricardo Keichi Umetsu Tarefas 0,00 

 

 

 

 



CÂMPUS PONTES E LACERDA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Infraestrutura 3,64 11 

Gestão 3,00 10 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Inovação Tecnológica 0,00 1 

Docentes 0,00 5 

Discentes 0,00 4 

Ensino Currículo 0,00 0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

10,00 3 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção para 

atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

8,00 5 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

0,00 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 1 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 3 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 3 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 2 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 3 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas  

PLC - 005 - 2,Criação de programa de acompanhamento de estudantes MITs 40,00 



beneficiados pelos auxílios 

Comunicar a direção da faculdade Tarefas 40,00 

PLC - 015 - 3, Construção de fluxograma dos diferentes tipos de 

processos e procedimentos, e torná-los acessíveis à comunidade 

acadêmica, 

MITs 30,00 

Construção de fluxograma e manual de práticas e procedimentos Tarefas 30,00 

PLC - 005 - 1, Direcionar os bolsista do FOCCO para orientar, informar e 

auxiliar os acadêmicos, 

MITs 0,00 

Comunicar o coordenador do FOCCO Tarefas 0,00 

Definição da metodologia de trabalho Tarefas 0,00 

PLC - 004 - 1, Criação do site institucional do campus MITs 0,00 

Solicitar o desenvolvimento do site a PRPTI Tarefas 0,00 

Seleção pessoal responsável para atualização do site Tarefas 0,00 

Elaborar quais páginas de o conteúdo que o site terá Tarefas 0,00 

PLC - 015 - 2, Unificar os procedimentos (administrativos) burocráticos 

existentes na UNEMAT, com um sistema de gerenciamento eletrônico 

(sistemas) 

MITs 0,00 

Gerenciamento eletrônico Tarefas 0,00 

PLC - 012 - 1, Elaborar um plano de formação continuada com a 

presença de consultores/palestrantes, 

MITs 0,00 

Capacitação docente, Tarefas 0,00 

PLC - 011 - 1, Capacitação de profissionais a fim de desenvolver novos 

procedimentos 

MITs 0,00 

Curso de capacitação dos profissionais, Tarefas 0,00 

PLC - 007 - 2, Garantir que os repasses destinados aos Câmpus sejam de 

fato concretizados, 

MITs 0,00 

Equidade nos repasses, Tarefas 0,00 

PLC - 021 - 1, Realizar Estudo de descarte de resíduos, MITs 0,00 

Descarte de resíduos Tarefas 0,00 

Tratamento de resíduos Tarefas 0,00 

PLC - 009 - 2, Criação de programa de acompanhamento aos estudantes 

beneficiados pelos auxílios, 

MITs 0,00 

Auxilio estudante Tarefas 0,00 

PLC - 008 - 3, Criar e/ou atualizar as páginas dos cursos e faculdades 

com as suas ações acadêmicas, 

MITs 0,00 

Divulgação Tarefas 0,00 

PLC - 008 - 1, Colocar regularmente as informações e decisões a respeito 

das reuniões dos colegiados nos sites da instituição (data, horário, pautas, 

atas), 

MITs 0,00 

socialização das reuniões Tarefas 0,00 

PLC - 002 - 1, Criar programas de capacitação e oferecer regularmente 

aos gestores (DOCENTES E TÉCNICOS), 

MITs 0,00 

Capacitação de 2018 Tarefas 0,00 

PLC - 001 - 2, Reestruturar as normas que regulam a relação da 

UNEMAT com as Fundações de modo a permitir parcerias 

público/privada, 

MITs 0,00 

Criar um portfólio de fontes de recursos Tarefas 0,00 

Solicitar consultoria externa (FAESPE) Tarefas 0,00 

PLC - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação dos MITs 0,00 



docentes em atividades, remuneradas ou não, de pesquisa e extensão em 

inovação junto à sociedade, 

Criar oficio de solicitação de trabalho Tarefas 0,00 

Revisar a Normatização Tarefas 0,00 

PLC - 022 - 1, Aprimorar os processos de avaliação permanente 

realizados pela UNEMAT 

MITs 0,00 

Avaliação docente Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS SINOP 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Discentes 14,63 8 

Inovação Tecnológica 13,55 10 

Docentes 7,78 11 

Gestão 4,55 12 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Infraestrutura 0,00 11 

Ensino Currículo 0,00 1 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

69,98 1 

002 - Capacitar os gestores, 50,00 2 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat, 

50,00 2 

027 - Definir ações de combate à evasão, 29,26 4 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 10,00 3 

028 - Fortalecer as políticas de incentivo à inovação tecnológica no 

currículo, 

5,53 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 2 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção para 

atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 1 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 1 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico, 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 1 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 6 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 1 



016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização de 

equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções, 

0,00 2 

020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os 

ambientes da UNEMAT, 

0,00 1 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 1 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 3 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente o 

saneamento de problemas e primar pela excelências das ações, por 

meio do Planejamento Estratégico Participativo, 

0,00 4 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada, 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 2 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 1 

052 - Ter políticas de TI consolidadas, 0,00 1 

054 - Estimular políticas de incentivo à parceria público-privado, 0,00 1 

075 - Potencializar a relação teoria x prática, 0,00 1 

080 - Ter sistemas de controle, gestão e serviços acadêmicos com 

interface padronizada e desenvolvimento descentralizado, 

0,00 1 

050 - Direcionar esforços (orçamentário administrativo, materiais e 

humanos) para consolidar os cursos existentes, 

0,00 2 

 

Ações/Metas x Tarefas  

SNP - 019 - 2, Promover o uso de créditos EAD nos outros cursos por 

meio de minicursos, 

MITs 100,00 

Educação a Distância - a Trajetória do CEACD Tarefas 100,00 

"O Norte de Mato Grosso e a Educação Escolar" Tarefas 100,00 

"Processos Participativos na Construção do Conhecimento em Sala de 

Aula" 

Tarefas 100,00 

SNP - 001 - 1, Estimular a organização de projetos de extensão que 

propiciem a participação ativa de alunos e professores junto à 

comunidade externa, 

MITs 69,98 

I ECONTRO COMEMORATIVO DO DIA NACIONAL DO SURDO 

DA UNEMAT-SINOP 

Tarefas 100,00 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS DE COMO ATENDER ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL EM SALA DE AULA 

Tarefas 100,00 

“Multiletramentos em Libras - Avançado” Tarefas 100,00 

“Multiletramentos em Libras - Básico” Tarefas 100,00 

“Multiletramentos em Libras - Básico” Tarefas 100,00 

Cineclube Zumbis Tarefas 70,00 



José de Souza Neto Tarefas 60,00 

"ESTUDO SOBRE AS INFLUÊNCIAS DO JUDICIÁRIO NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" 

Tarefas 50,00 

SNP - 027 - 2, Fortalecer as ações do programa FOCCO e PIBID a partir 

da colaboração de todo o corpo docente, 

MITs 67,04 

Estudos Interdisciplinares no PIBID: Formação para a Diversidade Tarefas 100,00 

Estudos Interdisciplinares no PIBID: Formação para a Diversidade Tarefas 100,00 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID Tarefas 50,00 

SNP - 002 - 1,Oferecer condições de participação para o Encontro de 

Gestores, 

MITs 50,00 

Diretoria de Unidade Regionalizada Administrativa Tarefas 50,00 

SNP - 027 - 3, Realizar reuniões pedagógicas por área e com todo o 

corpo docente, quando necessário, 

MITs 50,00 

Reuniões Bimestrais da Fael Tarefas 50,00 

SNP - 003 - 3, Aquisição de materiais para laboratório, com captação de 

recurso externo, 

MITs 30,00 

Listar materiais por especificidade de área Tarefas 30,00 

Quantificar e listar áreas Tarefas 30,00 

Cotação de custos Tarefas 30,00 

SNP - 028 - 1, Fortalecer os eventos acadêmico-científico-culturais já 

existentes, 

MITs 5,53 

XV COLÓQUIO NACIONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E 

LITERÁRIOS – MATERIALIDADE E ESCRITA CRIATIVA, 

Tarefas 100,00 

VI SEMINÁRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: INOVAÇÕES 

TECNOLOGICAS E SUAS COMPLEXIDADES NAS DIFERENTES 

MODALIDADES DE ENSINO 

Tarefas 100,00 

XIII Varal de Poesia: Literatura, tropicalismo e revolução: o engajamento 

da cultura mato-grossense, 

Tarefas 100,00 

XI VARAL DE POESIA: EN TRE VERSOS E BARROS, O CHEIRO 

DAS LETRAS 

Tarefas 100,00 

XIV Varal de Poesias: Mito e Poesia: das formas primordiais a 

contemporaneidade 

Tarefas 100,00 

5° ENCONTRO ANUAL DE EDUCAÇÃO - ENAED - ESCOLA 

PÚBLICA E OS SUJEITOS QUE A CONSTITUEM 

Tarefas 100,00 

XIII COLÓQUIO NACIONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E 

LITERÁRIOS - A LEITURA E A ESCRITA NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA: (RE)PENSANDO A FORMAÇÃO DOCENTE E 

O ENSINO 

Tarefas 100,00 

XII Varal de Poesia: “De versos às artes diversas: vozes femininas de 

Mato Grosso” 

Tarefas 100,00 

XIV Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários – Formação 

do profissional de Letras: convergência teórico-metodológicas,” 

Tarefas 100,00 

6º ENCONTRO ANUAL DE EDUCAÇÃO – ENAED / UNEMAT / 

CAMPUS SINOP : Políticas Educacionais nos tempos Atuais e 

Perspectivas 

Tarefas 100,00 

“Jornada Científico Pedagógica do Curso de Pedagogia” Tarefas 100,00 

7ª ENAED: Educação em Diversidade em Foco Tarefas 100,00 

VII SEMINÁRIO DE INFORMÁTICA: TECNOLOGIAS, 

TENDÊNCIAS, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO, 

Tarefas 100,00 



8º ENAED: discussão, elaboração e proposição de políticas educacionais 

nos diversos níveis do ensino 

Tarefas 0,00 

XVI Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários 

(CONAELL) 

Tarefas 0,00 

Jornada Científica-Pedagógica do curso de Pedagogia Tarefas 0,00 

SNP - 002 - 2, Reunir semestralmente os gestores do Câmpus para 

disseminação de informações e práticas e compartilhar experiências, 

MITs   

Graziela Lazario Tarefas 100,00 

SNP - 087 - 2, Propor projetos de extensão e ensino voltados aos cursos, MITs   

CAD: Desenho Assistido por computador - básico Tarefas 50,00 

Palestra/Workshop Engenharia de Fundações em Sinop: Experiência do 

Prof, Dr, Nelson Aoki 

Tarefas 50,00 

Projeto Geométrico Rodoviário Rural por meio de Software Tarefas 50,00 

De Software de Projeto Elétrico Tarefas 50,00 

Mini curso de Software de Cálculo Estrutural Tarefas 50,00 

Seminários Temáticos como Estratégia Interdisciplinar de Aprendizagem Tarefas 50,00 

Curso de AutoCAD Básico Tarefas 50,00 

Laboratório de Estudos em Eletrônica Tarefas 50,00 

“Tópicos Avançados em estatística com auxilio de recursos 

computacionais do Software R”, 

Tarefas 50,00 

PROG C – Programação Científica em C/C++ Tarefas 50,00 

Levantamento planialtimétrico do terreno e locação das obras existentes 

do Lar Vicentino de Sinop 

Tarefas 50,00 

Automação no processo de integração entre o NAESY e o Pos3D Tarefas 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMPUS TANGARÁ DA SERRA 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Docentes 4,00 5 

Técnico Administrativo 0,00 1 

Orçamento e Finanças 0,00 2 

Infraestrutura 0,00 14 

Inovação Tecnológica 0,00 1 

Discentes 0,00 5 

Gestão 0,00 14 

Ensino Currículo 0,00 0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 
001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

10,00 2 

002 - Capacitar os gestores, 0,00 2 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 0,00 1 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 4 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção para 

atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 0,00 4 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 0,00 1 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 0,00 4 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 0,00 1 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 0,00 1 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

0,00 3 

021 - Descartar resíduos de forma correta e contínua, 0,00 4 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

0,00 1 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

0,00 3 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

084 - Aprimorar o controle e a divulgação do parque patrimonial de 

equipamentos, 

0,00 1 

044 - Propor alterações da estrutura curricular com vistas à resolução 0,00 1 



dos problemas de deficiência educacional de ingresso dos candidatos, 

027 - Definir ações de combate à evasão,   1 

 

Ações/Metas x Tarefas  

TGA - 001 - 1, Reestruturar as normatizações sobre a participação da 

comunidade acadêmica em atividades, remuneradas ou não, de pesquisa 

e extensão em inovação junto à sociedade, 

MITs 20,00 

Divulgação da Resolução que regimenta as Atividades docentes Tarefas 20,00 

TGA - 003 - 2, Expansão e adequação dos laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico 

MITs 0,00 

Comissão para estudos de expansão e adequação dos laboratórios Tarefas 0,00 

TGA - 001 - 2, Reestruturar as normas que regulam a relação da 

UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma a permitir a 

realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 0,00 

Conscientizar o corpo docente da importância da relação com a 

sociedade na busca de recurso, 

Tarefas 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REITORIA/PRÓ-REITORIAS 

Dimensões / Curto Prazo 

Descrição da Dimensão 
% Qtde de 

Projetos 
Docentes 52,56 5 

Técnico Administrativo 44,00 11 

Discentes 41,43 14 

Gestão 20,08 23 

Inovação Tecnológica 14,06 19 

Infraestrutura 3,64 22 

Orçamento e Finanças 2,50 4 

Ensino Currículo   0 

 

Objetivos Estratégicos / Curto Prazo 

Descrição dos Objetivos estratégicos 
Progresso Qtde 

Projetos 

001 - Regulamentar a relação entre os docentes da UNEMAT e a 

sociedade, 

93,49 2 

012 - Capacitação contínua pedagógica para todos os professores, 75,82 1 

018 - Otimizar as políticas de TI, visando o aprimoramento, 

atualização, qualificação e usabilidade dos recursos, 

69,22 2 

009 - Melhorar a Assistência Estudantil, 57,87 6 

014 - Consolidação de políticas de qualificação, valorização da 

produtividade e permanência, 

53,43 7 

023 - Fortalecer a imagem e os canais de comunicação da Instituição 

junto as esferas Municipal, Estadual e Federal, 

33,33 3 

027 - Definir ações de combate à evasão, 33,33 3 

013 - Ter um quadro de PTES adequado às demandas, 27,50 4 

028 - Fortalecer as políticas de incentivo à inovação tecnológica no 

currículo, 

27,18 4 

029 - Estabelecer políticas para garantir a qualidade no ensino, 

pesquisa e extensão nos cursos já existentes, 

26,38 5 

011 - Incentivar a inovação tecnológica, 25,00 4 

008 - Proporcionar maior acessibilidade às informações, 20,00 5 

026 - Fortalecer as políticas de ingresso, permanência, conclusão e 

qualidade discente, 

16,67 5 

016 - Estabelecer política de depreciação, reposição e atualização de 

equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, mobiliário, acervos 

bibliográficos e coleções, 

11,43 7 

015 - Revisar/Criar normas e procedimentos que regulamentam a 

UNEMAT, reduzindo a burocracia sempre que possível, 

10,00 3 

017 - Parcerias com o Governo do Estado em prol de simplificação do 

Portal de Transparência, 

10,00 1 

003 - Fortalecer as estruturas que garantem a inovação tecnológica, 5,00 4 



002 - Capacitar os gestores, 0,00 2 

004 - Dar manutenção imediata para a área de TI, a fim de atender as 

demandas de sistemas e comunicações da IES, 

0,00 4 

005 - Elaborar plano para construção, estruturação e manutenção para 

atender ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, 

0,00 3 

006 - Ampliação e melhoria dos critérios de distribuição das bolsas 

relacionadas à Pesquisa, Ensino e Extensão, 

0,00 1 

007 - Otimizar com planejamento a gestão financeira e a distribuição 

dos recursos por Câmpus, 

0,00 2 

010 - Inserir a UNEMAT nas ações do NIT no Parque Tecnológico, 0,00 3 

019 - Criar e disponibilizar ferramentas para a melhoria do ensino a 

distância da Unemat, 

0,00 2 

020 - Disponibilizar acesso à internet com eficiência em todo os 

ambientes da UNEMAT, 

0,00 5 

022 - Aprimorar mecanismo de avaliação docente, 0,00 2 

024 - Ampliar gestão participativa e inovadora, buscar efetivamente o 

saneamento de problemas e primar pelas excelências das ações, por 

meio do Planejamento Estratégico Participativo, 

0,00 1 

025 - Propor Políticas de incentivo a pesquisa e investimento em 

inovações tecnológicas, com a participação do governo, agências de 

fomento, comunidade acadêmica e iniciativa privada, 

0,00 4 

030 - Otimizar as políticas de TI, 0,00 3 

 

Ações/Metas x Tarefas  

SED - PRPTI - 011 - 5, Criar e/ou adquirir um sistema integrado de 

gestão, que inclua o sistema de transporte, reserva de equipamentos, 

entre outros 

MITs 100,00 3 

Elaboração de Termo de Referência para aquisição Tarefas 100,00   

Realização de Pregão (Edital 006/2016) Tarefas 100,00   

Aquisição de Sistema : ESIG Software e Consultoria Tarefas 100,00   

SED - PRAE - 009 - 5, Acelerar a concessão das bolsas no início dos 

semestres, 

MITs 100,00 1 

Antecipação no processo de seleção e concessão das bolsas Tarefas 100,00   

SED - PROEC - 023 - 3, Ampliar os editais de projetos de extensão, 

eventos e de bolsas em conjunto com a FAPEMAT/Estado, 

MITs 100,00 4 

Seleção de 70 bolsistas de extensão/Fapemat Tarefas 100,00   

Acompanhamento dos bolsistas selecionados fapemat 2016 Tarefas 100,00   

Acompanhamento bolsista fapemat 2017 Tarefas 100,00   

Seleção de 75 bolsistas de extensão/Fapemat Tarefas 100,00   

SED - PRAD - 014 - 5, Firmar parcerias para oferta do Mestrado 

Profissional, 

MITs 100,00 1 

Celebrar um contrato de prestação de serviços com uma Universidade 

Federal, através da sua fundação de apoio, 

Tarefas 100,00   

SED - PRPTI - DATI - Implantação AD - SAU MITs 100,00 11 

Cronograma de Migração Tarefas 100,00   

Migração Tarefas 100,00   

Criação das GPOs de Mapeamento de pastas e impressoras Tarefas 100,00   



Configuração Servidor RODC da Reitoria Tarefas 100,00   

Configuração Servidor de Arquivos da Sede da Reitoria Tarefas 100,00   

Configuração Servidora de Impressão da Sede da Reitoria Tarefas 100,00   

Migração das estações de trabalho para novo Active Directory Tarefas 100,00   

Migração do Servidor de Dados antigo para o SRV Atual Tarefas 100,00   

Oficializar todos os Setores da SEDE Tarefas 100,00   

Cronogramas Tarefas 100,00   

Cronograma de Implementação Tarefas 100,00   

SED - PRAD - 014 - 7, Equiparação dos requisitos para progressão de 

classe dos técnicos aos docentes no que tange a interstício, 

MITs 100,00 1 

Elaboração de proposta para alteração da Lei Complementar 

321/2008, 

Tarefas 100,00   

SED - REIT - ORG, COL - 008 - 1, Colocar regularmente as 

informações e decisões a respeito das reuniões dos colegiados nos 

sites da instituição (data, horário, pautas, atas) 

MITs 100,00 1 

Colocar regularmente as informações e decisões a respeito das 

reuniões dos colegiados nos sites da instituição (data, horário, pautas, 

atas) 

Tarefas 100,00   

SED - PRAE - 027 - 2- Criar programa de nivelamento, MITs 100,00 1 

Transferência de ação para PROEG Tarefas 100,00   

SED - REIT - 001 - 2, Reestruturação das normas que regulam a 

relação da UNEMAT com as Fundações de apoio à pesquisa de forma 

a permitir a realização de projetos financiados por recursos privados, 

MITs 100,00 1 

Reestruturação das normas que regulam a relação da UNEMAT com 

as Fundações de apoio à pesquisa de forma a permitir a realização de 

projetos financiados por recursos privados, 

Tarefas 100,00   

SED - PRPTI - 018 - 1, Melhorar a qualidade da internet da 

instituição 

MITs 89,01 2 

Aditivos em link de internet Tarefas 100,00   

Criação de Grupo de Estudos para novas opções de internet Tarefas 0,00   

SED - REIT - 001 - 1, Reestruturação das normatizações sobre a 

participação dos docentes em atividades, remuneradas ou não, de 

pesquisa e extensão em inovação junto à sociedade, 

MITs 86,97 5 

Elaborar Minuta Tarefas 100,00   

Apreciação da comunidade acadêmica Tarefas 100,00   

Adequação da minuta e submissão aos conselhos Tarefas 100,00   

Elaborar e divulgar portfólio, Tarefas 100,00   

Divulgação para comunidade acadêmica e levantamento dos serviços Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 014 - 6, Oferta de programas de capacitação 

continuada visando atender as diferentes demandas setoriais da 

Universidade, 

MITs 84,01 2 

Profico Tarefas 100,00   

Capacitação online Tarefas 20,00   

SED - PROEG - 028 - 3, Utilizar novas tecnologias de aprendizados MITs 80,58 4 

Implantação e acompanhamento de 20 Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVAs, 

Tarefas 100,00   

Realização de encontro para discussão sobre metodologias ativas no 

processo ensino aprendizagem, 

Tarefas 100,00   

Aquisição de equipamento para edição de aulas para melhorar Tarefas 80,00   



significativamente a produção das aulas a serem ofertadas por meio 

de vídeo aulas, 

, Participação em cursos de Recursos de Aprendizagem e de Objetos 

de Aprendizagem 

Tarefas 50,00   

SED - PRAE - 009 - 4, Criar um programa de assistência ao 

transporte 

MITs 80,00 1 

Minuta de Assistência ao Transporte Tarefas 80,00   

SED - PROEG - 012 - 1, Elaborar um plano de formação continuada 

com a presença de consultores/palestrantes, 

MITs 75,82 8 

Organização do VI Encontro de Gestores, Tarefas 100,00   

Elaboração da Resolução do PPFC Tarefas 100,00   

Submissão da Resolução do PPFC ao CONEPE Tarefas 100,00   

VII Encontro de Gestores e I Fórum das Licenciaturas Tarefas 100,00   

VII Encontro de Gestores e I Fórum de Bacharelados Tarefas 100,00   

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PERMANENTE DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

Tarefas 80,00   

Elaboração de manual de procedimentos administrativos, Tarefas 80,00   

Orientação dos Diretores Político-Pedagógico-Financeiros sobre 

projeto de formação continuada 

Tarefas 0,00   

SED - PRAE - 009 - 3, Ampliar o valor dos auxílios para assistência 

estudantil, 

MITs 60,00 2 

Ampliação do valor de auxílios moradia e alimentação Tarefas 100,00   

Ampliação valor do auxílio participação em evento Tarefas 60,00   

SED - PRAD - 013 - 1, Manter atualizado o conhecimento da real 

necessidade em cada setor dos câmpus e da Sede administrativa e das 

funções necessárias para a UNEMAT, realizando os concursos 

necessários; 

MITs 60,00 1 

Acompanhamento dos servidores no recadastramento via SAU Tarefas 60,00   

SED - PRAD - 016 - 1, Instituir e/ou melhorar as condições das 

seguintes comissões: Inventário, Avaliação e Reavaliação, 

Recebimento Provisório, Recebimento Definitiva e Baixa; 

MITs 60,00 1 

Designar comissões por Campus e uma Central que dará suporte as 

outras, 

Tarefas 60,00   

SED - PRPPG - 029 - 1, Fortalecimento da Pós-graduação Stricto 

Sensu 

MITs 58,84 3 

Coleta Capes; Tarefas 100,00   

Dar encaminhamento no Convênio nº 843413/2017 – UNEMAT, - 

PRÓ-EQUIPAMENTO (convênio 2014); 

Tarefas 50,00   

Ajustar o calendário da pós-graduação Tarefas 0,00   

SED - PRAE - 009 - 1, Criar um setor específico (Supervisão de 

Assistência Estudantil - SAE) em cada campus com o objetivo de 

orientar, informar e auxiliar os acadêmicos, 

MITs 57,19 2 

Descentralização parcial do processo de seleção e concessão de 

auxílios moradia e alimentação 

Tarefas 100,00   

Encaminhar ao CONSUNI a proposta de criação da SAE em cada 

câmpus 

Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 014 - 3, Capacitação técnica especial para novos 

servidores antes de encaminhá-lo ao setor de lotação 

MITs 50,00 1 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA Tarefas 50,00   



ESPECIAL 

SED - PRAD - 013 - 3, Ter autonomia para realizar os concursos e 

efetivar as posses sempre que necessário, 

MITs 50,00 1 

Proposição de Mudança da Constituição Estadual de Mato Grosso, Tarefas 50,00   

SED - PRPTI - 018 - 2, Investimento em novas tecnologias de 

informação, 

MITs 49,43 2 

Formação de Grupo de Estudos para encontrar as demandas Tarefas 50,00   

Criar Agenda de Cursos de Capacitação Tarefas 0,00   

SED - PROEG - 029 - 1, Estabelecer estratégias de melhoria dos 

cursos de graduação baseando-se nos resultados das avaliações 

MITs 43,06 2 

Análise das avaliações internas e externas à UNEMAT Tarefas 100,00   

Revisão da Instrução Normativa 04/2011 - PROEG Tarefas 30,00   

SED - PRAD - 014 - 2, Elaborar o detalhamento das atividades 

inerentes à cada função exercida, inclusive com modelos de 

documentos oficiais e, procedimentos de tramitação documental; 

MITs 30,00 1 

Elaborar proposta de modelo de documentos oficiais e procedimentos 

de tramitação documental 

Tarefas 30,00   

SED - PRAE - 009 - 2, Criação de programa de acompanhamento aos 

estudantes beneficiados pelos auxílios, 

MITs 30,00 1 

Análise da concessão dos auxílios moradia e alimentação Tarefas 30,00   

SED - PRAE - 026 - 2, Orientar os acadêmicos sobre a importância 

da participação em atividades de pesquisa, extensão e ensino, bem 

como eventos técnicos científicos para sua formação, 

MITs 30,00 1 

Participar da recepção dos calouros Tarefas 30,00   

SED - PRAD - 015 - 2, Unificar os procedimentos (administrativos) 

burocráticos existentes na UNEMAT, com um sistema de 

gerenciamento eletrônico (sistemas) 

MITs 30,00 1 

Unificar os procedimentos (administrativos) burocráticos existentes 

na UNEMAT, com um sistema de gerenciamento eletrônico 

(sistemas), 

Tarefas 30,00   

SED - PRPTI - 029 - 4, Capacitar Técnicos para analisar projetos, MITs 30,00 2 

Criação do Setor de Serviços de Engenharia Tarefas 50,00   

Implementar o Escritório de Gerenciamento de Projetos Tarefas 30,00   

SED - PROEG - 028 - 1, Atualizar os currículos dos cursos, inserindo 

conteúdos sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia, 

MITs 28,14 6 

Discussão sobre reformulação dos PPCs no Encontro de Gestores de 

Nova Mutum, 

Tarefas 100,00   

Discussão sobre reformulação dos PPCs no Encontro de Gestores de 

Licenciaturas 

Tarefas 100,00   

Sensibilização da comunidade acadêmica Tarefas 50,00   

Orientação sobre reformulação dos PPCs por meio de encontros 

pontuais 

Tarefas 30,00   

Ofício orientativo Tarefas 20,00   

Estudo das demandas em formação Inter profissional Tarefas 0,00   

SED - PGF - 003 - 3, Criação da bolsa de inovação conforme o novo 

marco legal, 

MITs 20,00 1 

Criar condições para atender a demanda da criação da bolsa Tarefas 20,00   

SED - PRAE - 026 - 1, Promover a aproximação com escolas de 

ensino médio por meio de visitas para divulgação dos cursos 

MITs 20,00 2 



oferecidos pela UNEMAT, bem como orientá-los nas escolhas de um 

curso, uma carreira e apresentar o que podemos auxiliar e dispomos 

para 

Aproximação com escolas do ensino médio Tarefas 20,00   

Promover visita das escolas à UNEMAT Tarefas 0,00   

SED - PRAE - 009 - 6, Criar auxílio para PCD MITs 20,00 1 

Discussão e elaboração de resolução Tarefas 20,00   

SED - PRPTI - DATI - Levantamento da Capacidade Tecnológica MITs 12,52 38 

Enviar Oficio Informando a Visita Tarefas 100,00   

Enviar Oficio Informando a Visita Tarefas 100,00   

Reunião Inicial - Dati Tarefas 100,00   

Enviar Oficio Informando a Visita Tarefas 100,00   

Realização da Visita Tarefas 100,00   

Realização da Visita Tarefas 100,00   

Tangará da Serra Tarefas 100,00   

Enviar Oficio Informando a Visita Tarefas 100,00   

Diamantino Tarefas 100,00   

Realização da Visita Tarefas 100,00   

Nova Mutum Tarefas 100,00   

Visita aos Campus Tarefas 93,85   

Barra do Bugres Tarefas 80,00   

Alinhamento com a Dati Tarefas 0,47   

Realização do Evento Tarefas 0,00   

Atualizar informações da pagina da SDW Tarefas 0,00   

Colíder Tarefas 0,00   

Atualizar informações da pagina da DATI Tarefas 0,00   

Alta Floresta Tarefas 0,00   

Juara Tarefas 0,00   

Atualização dos Portfólios Tarefas 0,00   

Nova Xavantina Tarefas 0,00   

Portfólio de Serviços - SDS Tarefas 0,00   

Reunião de Alinhamento Tarefas 0,00   

Luciara Tarefas 0,00   

Portfólio de Serviços - SDW Tarefas 0,00   

Cáceres Tarefas 0,00   

Portfólio de Serviços - SRS Tarefas 0,00   

Realização da Visita Tarefas 0,00   

Pontes e Lacerda Tarefas 0,00   

Portfólio de Serviços - DATI Tarefas 0,00   

Alto Araguaia Tarefas 0,00   

Atualização das Paginas Tarefas 0,00   

Apresentação dos Dados Levantados Tarefas 0,00   

Atualizar informações da pagina da SRS Tarefas 0,00   

Evento Unificador Tarefas 0,00   

Atualizar informações da pagina da SDS Tarefas 0,00   

Sinop Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 017 - 1, Simplificar o acesso às informações de 

interesse público contidas no Portal de Transparência 

MITs 10,00 2 

Constituição da Comissão de Gestão da Informação e Transparência Tarefas 20,00   



Pública 

Reunião de instauração da Comissão de Gestão da Informação e 

Transparência Pública 

Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 016 - 7, Elaborar política de reposição/atualização 

contínua de materiais permanentes, 

MITs 10,00 1 

Elaborar ata de registro de preços a ser confeccionada anualmente Tarefas 10,00   

SED - PRAD - 014 - 4, Verificar a formação técnica e os 

conhecimentos adquiridos em trabalhos anteriores, com a finalidade 

de lotar o servidor em uma área compatível com suas habilidades e 

conhecimento técnico, 

MITs 10,00 1 

Implantar a política de gestão por competência Tarefas 10,00   

SED - PRAD - 016 - 2, Analisar todos os bens que se encontram em 

Estado Residual; 

MITs 10,00 1 

Constituir a comissão de avaliação de bens móveis, Tarefas 10,00   

SED - PRAD - 015 - 1, Constituir uma comissão (ou comissões) para 

que seja analisado e proposto a partir das bases (dos CÂMPUS) um 

novo regimento, estatuto e normativas, 

MITs 0,00 3 

Constituição de uma comissão que revisará os pontos necessários, Tarefas 0,00   

Atualização do regimento interno em face do novo estatuto, Tarefas 0,00   

Revisar as normativas com base no novo estatuto e regimento interno, Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 014 - 1, Criação de um programa de avaliação 

próprio, 

MITs 0,00 1 

Elaborar proposta para regulamentação própria e da criação de 

indicadores de avaliação 

Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 015 - 3, Construção de fluxograma dos diferentes 

tipos de processos e procedimentos, e torná-los acessíveis à 

comunidade acadêmica, 

MITs 0,00 1 

Realizar levantamento dos tipos de processos e procedimentos 

existentes 

Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 016 - 3, Realizar vistorias Técnicas nos Campus MITs 0,00 1 

Realizar cronograma para vistorias Tarefas 0,00   

SED - PRAD - 013 - 4, Criação de cargos inexistentes após o 

conhecimento da demanda, 

MITs 0,00 1 

Fazer o levantamento de cargos nos Campus para posterior 

preenchimento por concurso público, 

Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 008 - 5, Criar um portal institucional com suporte a 

todos os câmpus, dando a possibilidade de trazer os informes 

referentes a colegiados, cursos, faculdades e informações relevantes, 

em um só espaço, que atenda pessoas com deficiências, 

MITs 0,00 2 

Formação de Grupo de Estudos para padronizar regras/orientações Tarefas 0,00   

Criar Agenda de Reuniões para Monitorar o Andamento do Projeto Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 020 - 5, Instalação de Roteadores de qualidade, MITs 0,00 1 

Realizar levantamento da demanda existente Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 020 - 4, Conectar a UNEMAT a RNP que passa em 

Cuiabá, 

MITs 0,00 1 

Reunião com responsáveis pela RNP da região Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 020 - 3, Contratar pacote de internet que supra a nova 

demanda 

MITs 0,00 1 

Elaborar Termo de Referência para contratação Tarefas 0,00   



SED - PRPTI - 020 - 2, Contratação de Fibra Ótica para todos os 

Campus; 

MITs 0,00 1 

Elaborar Termo de Referência para contratação Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 020 - 1, Disponibilizar pontos de acesso à internet 

para comunidade acadêmica em geral; 

MITs 0,00 1 

Realizar levantamento da demanda em todos os campus Tarefas 0,00   

SED - PROEG - 029 - 2, Proporcionar cursos de atualização para os 

professores, 

MITs 0,00 1 

Implementação do Programa de Formação Continuada Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 030 - 1, Realizar estudo de Lotacionograma no setor 

de TI; 

MITs 0,00 1 

Realizar levantamento de necessidades dos Setores Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 019 - 2, Capacitação da equipe técnica MITs 0,00 2 

Realizar levantamento do número de servidores que irão ser 

capacitados e em quais cursos 

Tarefas 0,00   

Criar Agenda de Capacitação Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 019 - 1, Adequar e/ou criar laboratórios de mídia e 

estúdios de gravação nos campus/polos, por meio de parcerias 

MITs 0,00 1 

Formação de Grupo de Estudos para encontrar as demandas Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 008 - 4, Implementar aparelhamento adequados de 

Comunicação, 

MITs 0,00 1 

Formação de Grupo de Estudos para padronizar regras/orientações Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 008 - 3, Criar e/ou atualizar as páginas dos cursos e 

faculdades com as suas ações acadêmicas 

MITs 0,00 2 

Formação de Grupo de Estudos para padronizar regras/orientações Tarefas 0,00   

Criar Agenda de Reuniões para Monitoramento do Andamento do 

Projeto 

Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 008 - 2, Padronizar os espaços para a divulgação nas 

diferentes mídias na UNEMAT 

MITs 0,00 1 

Formação de Grupo de Estudos para realização da padronização Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 030 - 2, Criar e publicar o Regimento Interno 

contemplando as novas políticas de otimização de TI 

MITs 0,00 1 

Criar grupo de estudos e propor regimento Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 030 - 3, Criação do comitê de TI MITs 0,00 1 

Reunião com os servidores da DATI para definir nomes para o comitê Tarefas 0,00   

SED - PRPTI - 029 - 3, Criar mecanismos que garantam o 

investimento na infraestrutura; 

MITs 0,00 2 

Criação de setor de planejamento vinculado à PRPTI Tarefas 20,00   

Formação de grupo de estudos para formação da proposta Tarefas 0,00   

SED - REIT - 004 - 3, Contratação de Fibra Ótica para todos os 

Câmpus, 

MITs 0,00 1 

Elaboração de Termo de Referencia para contratar fibra ótica Tarefas 0,00   

SED - PRAE - 027 - 3, Criação de restaurante universitário MITs 0,00 1 

Realizar um estudo de viabilidade Tarefas 0,00   

SED - PRAE - 026 - 4, Criação de espaços de convivência no interior 

da universidade com acompanhamento psicopedagógico, 

MITs   1 

Elaboração do projeto de espaço de convivência Tarefas 0,00   

 


