
Anexo 3: Relatório sobre o Edital 014/2017 – Produzido pela DGA 

Sondagem junto aos desistentes 

 

Na webconferência com os Coordenadores de Curso, no dia 12/04/2018, alguns cursos se 

manifestaram favoráveis à participação em um edital de reintegração; outros, disseram que não iriam aderir; 

e um grupo número afirmou ser uma decisão que precisaria ser tomada com os órgãos colegiados do Curso. 

Diante disso, a Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA) deu um prazo até o dia 23/04/2018 para que os cursos 

se posicionassem a respeito do assunto.  

Ainda na webconferência, houve a solicitação de que a DGA fizesse um levantamento junto a esses 

alunos encontrados no Sistema Acadêmico (SAGU) como desistentes entre 2014/2 e 2018/1. Criado o 

formulário “Ex-aluno da Unemat desistente” (https://goo.gl/forms/nBQ2oa8mYAbSQpNG2), foram 

disparados 3.766 e-mail entre os dias 24 e 25 de abril, sabendo-se que muitos desses e-mails poderiam não 

mais existir ou terem sido cadastrados equivocadamente, ao que resultado num total de e-mails inexistentes.  

Até o dia 30 de abril, 271 desistentes responderam ao formulário, registrando seu nome completo, 

e-mail e telefones atuais e prestando informações sobre seu curso de origem. 

Conforme tabela 1, os cursos que apresentam acima de 10 desistência são: Administração (24 – 

9%), Agronomia (16 – 6%), Ciências Contábeis (26 -9,7%), Ciências Biológicas (10 – 3,7%), Direito (31 – 11,6%), 

Educação Física (13 – 4,9%), Geografia (14 – 4,9%), Pedagogia (14 – 5,2%), Ciências da Computação (29 – 

10,9%), Matemática (29 – 9,7%). 

 

Administração – 24 desist. (9%) 

Agronomia – 16 (6%) 

Arquitetura e Urbanismo – xx (%) 

Ciências Contábeis – 26 (9,7%) 

Ciências Biológicas – 10 (3,7%) 

Ciências Econômicas – 1 (0,4%) 

Direito – 31 (11,6%) 

Enfermagem – 8 (3%) 

Engenharia Florestal – 4 (1,5%) 

Engenharia de Alimentos – 5 
(1,9%) 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial – 8 (3%) 

Educação Física – 13 (4,9%) 

Engenharia Elétrica – xx (%) 

Geografia – 14 (5,2%) 
Jornalismo – 3 (1,1%) 
Letras – 8 (3%) 

 
 

Medicina – 2 (0,7%) 
Pedagogia – 14 (5,2%) 
Turismo – 4 (1,5%) 
Ciênc da Computação – 29 (10,9%) 
Sistemas da Informação – 9 (3,4%) 
Licenc. em Computação – xx (%) 
Matemática – 26 (9,7%) 

 

 

 

Tabela 1: Desistentes dos cursos [em amarelo, acima de 10 desistentes] 
 

https://goo.gl/forms/nBQ2oa8mYAbSQpNG2


Essas desistências por Câmpus é possível verificar pela tabela 2. Não apareceu informação 

registrada pea Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra. Entretanto, houve respostas informando serem 

desistentes do Câmpus de Alta Floresta (27 – 10,2%), Alto Araguaia (15 – 5,7%), Barra do Bugres (45 – 17%), 

Colíder (66 – 6%), Cáceres (96 – 36,2%), Diamantino (21 – 7,9%), Juara (7 – 2,6%), Nova Mutum (27 – 10,2%) 

e Nova Xavantina (11 – 4,2%). 

 

Alta Floresta – 27 (10,2%) 

Alto Araguaia – 15 (5,7%) 

Barra do Bugres – 45 (17%) 

Colíder – 66 (6%) 

Cáceres – 96 (36,2%) 

Diamantino – 21 (7,9%) 

Juara – 7 (2,6%) 

Nova Mutum – 27 (10,2%) 

Nova Xavantina – 11 (4,2%) 

Pontes e Lacerda – x (x%) 

Sinop – x (%) 

Tangará da Serra – x (%) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Desistentes por Câmpus 
 

Conforme tabela 3, percebemos que apenas 173 dos desistentes responderam, sendo que destes, 

122 (70,5%) concluíram o 2º semestre do curso, 31 (17,9%) concluíram o 3º semestre. Em menor número, 

alguns concluíram os semestres: 4º (7 – 4%), 5º (2 – 1,2%), 6º (4 – 2,3%) e 7º (7 – 4%). 

 

2º semestre – 122 (70,5%) 

3º semestre – 31 (17,9%) 

4º semestre – 7 (4%) 

5º semestre – 2 (1,2%) 

6º semestre – 4 (2,3%) 

7º semestre – 7 (4%) 

Tabela 3: Semestre que os desistentes concluiram 



 

A partir da tabela 4, constatamos por 267 respostas, que 65,5% (175) não deram continuidade aos 

estudos. É possível perceber também que 24,7% (66) deles ingressaram em outra instituição, sendo que 1,1% 

(2) conseguiram finalizar o curso. Entretanto, 10,9% (29) dos respondentes escolheram a opção “outro” ao 

ser perguntado sobre o que aconteceu após ter abandonado o seu curso. 

 

 
Tabela 4: Abandono do curso x ficaram sem estudar 

 

Entre as razões de desistência, os 267 respondentes afirmara ser por trabalho (108 – 40,4%), por 

motivos pessoais (66 – 24,7%) ou familiares (37 – 13,9). Apenas 3,7% (10) enfatizaram desinteresse pelo 

curso ou por problemas de relacionamento interpessoal com membros da comunidade acadêmica (3 – 1,1%). 

É significativo também o número de alunos que tiveram dificuldades para acompanhar o curso do ponto de 

vista de seus conteúdos (16 – 6%) ou que alegaram outro motivo (27 – 10,1%), conforme tabela 5. 

 

Tabela 5: Motivos de desistência do Curso 
 

Dos 267 respondentes, 81,3% (217) têm interesse em retornar para concluir seu curso. Apenas dez 

(3,7%) afirmaram não ter interesse em retornar, sendo que 40 deles (15%) disseram que talvez voltariam, 

conforme tabela 6. 



 

Tabela 6: Interesse em retornar ao Curso 
 

Ao serem questionados sobre a cidade em que residem atualmente, obtivemos as seguintes 

respostas: Alta Floresta (10), Alto Araguaia (9), Alto Paraguai (1), Alto Taquari (1), Araputanga (1), Arenápolis 

(4), Barra do Bugres (25), Barra do Garças (4), Brasília-DF (1), Brasnorte (1), Colíder (9), Curvelândia (1), 

Cáceres (59), Campo Grande-MS (2), Campo Novo dos Parecis (1), Cascavel-PR (1), Cuiabá (22), Curitiba-PR 

(1), Diamantino (5), Dom Aquino (1), Humaitá-AM (1), Itauba-MT (2), Juara (5), Juína (1), Juruena (1), Lucas 

do Rio Verde (7), Lambari D’Oeste (2), Macaúbas-BA (1), Mauá-SP (1), Nova Mutum (22), Nova Olímpia (2), 

Nova Xavantina (7), Novo Horizonte do Norte (1), Marcelândia (1), Mineiros (1), Nortelândia (2), Nova 

Marilândia (2), Nova Monte Verde-MT (1), Nova Olímpia (1), Nova Santa Helena (1), Mirassol D’Oeste (6), 

Porto Estrela (1), Porto Velho-RO (1), Palmas-TO (1), Peixoto de Azevedo (4), Pirapora-MG (1), Ponta Porã-

MS (1), Pontes e Lacerda (2), Paranaita (3), Porto Estrela (1), Primavera do Leste (1), Porto Velho-RO (1), Rio 

Branco (1), Rondonópolis-MT (2), Rosário Oeste (1), São José dos Quatro Marcos (3), Sapezal (1), Sinop (3), 

Sorriso (4), Salto do Céu (2), São José do Rio Claro (1), Tangará da Serra (5), Várzea Grande (4). Três não 

informaram a cidade e estado. 

Abaixo, apresentamos os cursos por câmpus que os respondentes estão pleiteando a possibilidade 

de retornar seus estudos. Os dados completos (nome, email, telefone, etc, estão em planilha à parte. 

  

Câmpus de Alta Floresta 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Direito  Não continuou Trabalho. Talvez 

Agronomia 2º semestre Não continuou Trabalho. Talvez 

Agronomia  Não continuou Trabalho. Talvez 

Ciências Biológicas 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Talvez 

Agronomia 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Direito 3º semestre Não continuou 
Dificuldades para acompanhar o curso do 
ponto de vista dos conteúdos. Sim 

Ciências Biológicas 4º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Não 

Engenharia Florestal  Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Não 

Ciências Biológicas  Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Agronomia  Ingressou/IES Outro. Não 

Ciências Biológicas 5º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências Biológicas 7º semestre Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Talvez 

Engenharia Florestal 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Agronomia 2º semestre Ingressou/IES Família. Sim 



Direito  Não continuou Trabalho. Sim 

Direito  Ingressou/IES Outro. Sim 

Ciências Biológicas 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Direito 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Engenharia Florestal  Ingressou/IES Família. Sim 

Engenharia Florestal 3º semestre Não continuou Outro. Sim 

Agronomia 3º semestre Não continuou Trabalho. Talvez 

Agronomia 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Direito  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Direito  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Direito  
Não continuou Dificuldades para acompanhar o curso do 

ponto de vista dos conteúdos. Sim 

Direito  Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Ciências Biológicas 2º semestre Não continuou Outro. Sim 

 

Câmpus de Alto Araguaia 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Ciências da Computação  Não continuou Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Ciências da Computação  Não continuou Trabalho. Sim 

Direito 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Pedagogia 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Letras 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação  Outro. Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Pedagogia 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação 3º semestre Ingressou/IES 
Dificuldades para acompanhar o curso do 
ponto de vista dos conteúdos. Talvez 

Jornalismo 4º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Jornalismo 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Direito 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Letras 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Jornalismo 3º semestre Não continuou 
Dificuldades para acompanhar o curso do 
ponto de vista dos conteúdos. Não 

 

Câmpus de Barra do Bugres 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Ciências da Computação  Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Sim 

Direito 3º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 

Não continuou Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Talvez 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 2º semestre Ingressou/IES Outro. Sim 

Ciências da Computação  Não continuou Trabalho. Talvez 

Ciências da Computação  Ingressou/IES Motivos pessoais. Talvez 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial  

Não continuou Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Talvez 



Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação  
Não continuou 

Trabalho. Talvez 

Direito 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre 

Não continuou Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Sim 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Matemática 3º semestre Ingressou/IES 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Sim 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 2º semestre Não continuou Família. Sim 

Direito  Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 3º semestre Ingressou/IES 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Talvez 

Direito 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Família. Sim 

Matemática 2º semestre 
Não continuou 

Outro. Sim 

Engenharia de Alimentos  Ingressou/IES Motivos pessoais. Talvez 

Direito 2º semestre Não continuou Outro. Talvez 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 2º semestre Ingressou/IES Outro. Talvez 

Ciências da Computação 2º semestre Ingressou/IES 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Não 

Engenharia de Alimentos 2º semestre Ingressou/IES Família. Não 

Direito  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Direito  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação  Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Engenharia de Alimentos 2º semestre Não continuou Outro. Sim 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 7º semestre Não continuou Família. Sim 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Engenharia de Alimentos 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Direito  Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação  Ingressou/IES Família. Talvez 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Não 

Ciências da Computação  Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 2º semestre 

Não continuou 
Motivos pessoais. Sim 

Engenharia de Produção 
Agroindustrial 2º semestre 

Não continuou 
Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 4º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

 



Câmpus de Cáceres 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Ciências Contábeis 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências Biológicas 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Talvez 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Talvez 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Enfermagem  
Não continuou 

Família. Sim 

Geografia  
Não continuou 

Outro. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Matemática  Outro. Motivos pessoais. Talvez 

Outro 3º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Enfermagem 2º semestre Outro. Família. Sim 

Direito 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Geografia  Não continuou Trabalho. Sim 

Agronomia 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Outro 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Biológicas 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática 6º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências Contábeis  Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Talvez 

Letras 2º semestre 
Não continuou 

Desinteresse pelo curso. Não 

Matemática 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Direito 6º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Educação Física  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Talvez 

Matemática 6º semestre Ingressou/IES Trabalho. Talvez 

Medicina  Ingressou/IES  Não 

Geografia  Não continuou Outro. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Outro 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Talvez 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Pedagogia 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Enfermagem  Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Ciências da Computação  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências Biológicas 4º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Contábeis  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 



Pedagogia  Outro. 

Relacionamento interpessoal 
com membros da comunidade 
acadêmica. Sim 

Educação Física 5º semestre Ingressou/IES Família. Talvez 

Ciências Contábeis 3º semestre 
Não continuou 

Família. Talvez 

Direito 3º semestre 
Não continuou 

Outro. Sim 

Outro 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Educação Física  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Direito  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Enfermagem 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Contábeis 6º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Pedagogia 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Matemática  Ingressou/IES Desinteresse pelo curso. Talvez 

Geografia 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Matemática 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Geografia  Não continuou Trabalho. Sim 

Agronomia  Ingressou/IES Outro. Sim 

Agronomia  Ingressou/IES Outro. Sim 

Agronomia 7º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Não continuou Outro. Sim 

Letras  Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Pedagogia 3º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Pedagogia 3º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Pedagogia 3º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Pedagogia 2º semestre 
Não continuou 

Outro. Sim 

Outro 3º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Matemática  
Não continuou 

Outro. Sim 

Agronomia  
Não continuou 

Trabalho. Talvez 

Medicina  Ingressou/IES Outro. Não 

Letras 3º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis  Ingressou/IES 

Relacionamento interpessoal 
com membros da comunidade 
acadêmica. Talvez 

Geografia  Não continuou Desinteresse pelo curso. Sim 

Pedagogia 2º semestre 

Você finalizou o 
curso de graduação 
em outra instituição. Motivos pessoais. Talvez 

Enfermagem 2º semestre Não continuou Família. Sim 

Letras  Ingressou/IES Família. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre  Trabalho. Sim 

Outro  Outro. Motivos pessoais. Sim 

Letras 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Outro. 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Sim 



Enfermagem 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Geografia  

Você finalizou o 
curso de graduação 
em outra instituição. Trabalho. Sim 

Outro 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 3º semestre Ingressou/IES 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Sim 

Matemática 7º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Educação Física 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Geografia 7º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Pedagogia  Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Matemática 2º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Outro 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Geografia  
Não continuou 

Desinteresse pelo curso. Talvez 

Direito 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Geografia 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

 

Câmpus de Colíder 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Sistemas da Informação 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Sistemas da Informação 3º semestre Outro. Trabalho. Sim 

Sistemas da Informação 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Geografia 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

Sistemas da Informação 3º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Sistemas da Informação 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Sistemas da Informação 3º semestre Não continuou Família. Talvez 

Sistemas da Informação 2º semestre Não continuou 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos. Sim 

Ciências Contábeis  Não continuou Trabalho. Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Talvez 

Geografia  Não continuou Família. Sim 

Geografia 2º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Sistemas da Informação 2º semestre Ingressou/IES Outro. Sim 

Sistemas da Informação 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

 2º semestre Não continuou Família. Sim 

Geografia 2º semestre Não continuou Motivos pessoais. Sim 

 

Câmpus de Diamantino 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Administração 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Administração 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 



Administração 3º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Administração  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Administração 4º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Administração 3º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Administração 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Administração  
Não continuou 

Outro. Sim 

Educação Física 2º semestre 
Não continuou 

Outro. Sim 

Enfermagem 4º semestre Ingressou/IES Outro. Sim 

Direito  Outro. Trabalho. Sim 

Administração 3º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Educação Física 4º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Educação Física 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Educação Física  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Educação Física 2º semestre Ingressou/IES Família. Talvez 

Educação Física  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Educação Física  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Educação Física 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Educação Física 3º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Enfermagem 3º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

 

Câmpus de Juara 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Pedagogia 7º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Pedagogia 3º semestre 
Não continuou Dificuldades para acompanhar o curso do 

ponto de vista dos conteúdos. Talvez 

Administração 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Talvez 

Administração  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Letras 3º semestre Ingressou/IES 
Dificuldades para acompanhar o curso do 
ponto de vista dos conteúdos. Sim 

Pedagogia  
Não continuou 

Desinteresse pelo curso. Talvez 

Administração  

Não continuou Relacionamento interpessoal com 
membros da comunidade acadêmica. Sim 

 

Câmpus de Nova Mutum 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Administração 7º semestre Outro. Outro. Sim 

Ciências Contábeis  Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Administração 3º semestre Ingressou/IES Trabalho. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Administração  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Outro. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre Outro. Família. Sim 



Administração  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Ciências Contábeis  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Administração 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Talvez 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Contábeis  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Administração  
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis  
Não continuou 

Família. Sim 

Administração 2º semestre Ingressou/IES Outro. Sim 

Administração  Não continuou Família. Sim 

Administração  Ingressou/IES Outro. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Administração  Outro. Outro. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre Não continuou Trabalho. Sim 

Administração 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre Outro. Motivos pessoais. Sim 

Ciências Contábeis 3º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Econômicas  
Não continuou 

Família. Sim 

Agronomia 3º semestre 
Não continuou 

Família. Sim 

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

Administração 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

 

Câmpus de Nova Xavantina 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Agronomia 2º semestre Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Agronomia  Ingressou/IES Motivos pessoais. Sim 

Agronomia 3º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Talvez 

Outro  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Outro  
Não continuou 

Família. Sim 

Outro  
Não continuou 

Família. Sim 

Turismo 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Turismo 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Turismo 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Outro  
Não continuou 

Trabalho. Sim 

Turismo 2º semestre 
Não continuou 

Motivos pessoais. Sim 

 

Câmpus OUTRO 

Curso Concluiu Prosseguiu? Motivo da desistência Retornaria  

Ciências Contábeis 2º semestre 
Não continuou 

Trabalho.  

    Sim 



Engenharia de Alimentos 2º semestre Outro. Família.  

    Sim 

Ciências da Computação 2º semestre Ingressou/IES 

Dificuldades para acompanhar o 
curso do ponto de vista dos 
conteúdos.  

    Talvez 

 

A última questão do formulário solicitava: “Faça um comentário sobre esse contato e a 

possibilidade de reintegração de ex-alunos que desistiram do Curso”. Foi expressivo o número de 241 

respostas obtidas. A seguir colocamos a íntegra das respostas: 

Muito aplausivo da parte d vocês em darem outra oportunidade aos ex alunos pois muitos assim como eu gostaria sim d retornar 
aos estudos e não sabiamos que tinhamos esta oportunidade e agradeço se realmente conseguisse retornar ao meio academico 
desta instituição....desde já agradeço. (Respondente 1) 

Uma iniciativa boa para demonstrar que existe uma preocupação com alunos que passaram pela Unemat mesmo que 
temporário. (Respondente 2) 

Estou surpresa e extremamente feliz pela possivel oportunidade de voltar à Universidade. (Respondente 3) 

Este curso de graduação é muito importante na minha área de atuação. Trabalho como TI a mais 20 anos e vejo nele a 
oportunidade do meu crescimento. Estou em Juruena a 3 meses e venho tentando um modo de retomar meus estudos por 
modulo EAD, semi-presencial e se for o caso presencial . Peço auxilio e a atenção de vocês para que eu não perca a  minha 
matricula e possa dar continuidade nos meu estudos. Por favor eu preciso e quero retomar. No próximo mês devo iniciar meu 
deslocamento para Sinop nos então peço que mantenham ativa minha matricula . para que eu consiga voltar a estudar desde já 
agradeço. (Respondente 4 – DEAD)  

(Respondente 5) 

Uma ótima oportunidade pra nois ex- alunos (Respondente 6) 

Estou bem feliz com a oportunidade,seu puder voltar ao curso ficarei feliz e irei me esforçar ao máximo. (Respondente 7) 

(Respondente 8) 

è uma iniciativa excelente, parabenizo quem a possibilitou. (Respondente 9) 

O curso no qual eu desisti pra mim é um sonho, gostaria muito de voltar estudar e concluir meu curso. Uma instituição excelente. 
(Respondente 10) 

É muito importante que ex-alunos possam ter essa oportunidade, pois existem muitos motivos que causam a desistência 
momentânea, mas com essa chance, podem retornar aos estudos. Eu fico muito feliz pela oportunidade e gostaria que concluir 
esse curso. (Respondente 11) 

Bom.todos merecemos uma segunda chance de concluirmos uma faculdade (Respondente 12) 

Muito bom, isso ajuda a ter animo de voltar a estudar novamente. (Respondente 13) 

Achei otimo que a universidade entre em contato com ex-alinos na intenção de resgatalos para os estudos. Estou estudando em 
outra instituição e não tenho intenção em voltar a cursar biologia. Foi uma honra ter estudado na unemat e sou grata á todos os 
docentes. Grata. (Respondente 14) 

Gostaria que houvesse oportunidade de vagas remanescentes com opção para outros cursos para a reintegração do ex-aluno, e 
que esse ex-aluno tivesse prioridade na lista de espera, visto que já está com seus estudos atrasados, mas que pudesse ter a 
oportunidade de ingressar num curso de seu real interesse, e não apenas no curso que um dia começou. (Respondente 15) 

Por ser um curso de Licenciatura e Bacharel tem-se uma carga horária elevada para pouco tempo, dificultando estudar para 
quem trabalha. (Respondente 16) 

(Respondente 17) 

Tenho vontade de voltar a concluir o curso, se puder dar a oportunidade eu retornaria. (Respondente 18) 

É ótimo que vocês entre em contato com os ex-alunos, cada um tem o seu motivo pela  desistência, mas o meu é que eu tenho 
muita dificuldade na matemática, e meu sonho sempre foi o curso de direito, porém até então eu não consegui atingir a nota 
para  ingressar  no curso de direito. Por isso tentei fazer  engenharia de produção agro industrial pois foi o curso que consegui 
atingir a média, porém não é o curso dos meus sonhos, eu simplesmente não estava conseguindo acompanhar as aulas pois eu 
não entendia nada. Mas não é culpa dos professores, eles são excelentes, a culpa sempre foi minha pois sempre tive dificuldade 
na matemática em toda minha vida escolar. 
Se eu pudesse reintegrar, só que em outro curso  eu ficaria muito feliz, mas se for para concluir o mesmo “Engenharia de 
produção agroindustrial “ , não tenho interesse. Desde já agradeço pela compreensão. (Respondente 19) 

(Respondente 20) 

QUERO MUITO CONCLUIR O CURSO, AGRADEÇO PELA OPORTUNIDADE DE VOLTAR. (Respondente 21) 

seria muito bom (Respondente 22) 

(Respondente 23) 

Interessante. Pois possibilita concluir um curso superior que acreditava  estar 'perdido'. (Respondente 24) 



Olá obrigado pelo contato. Muito importante essa possibilidade de reintegração pelo fato de estar ajudando o ex-aluno a ter uma 
chance para voltar aos estudos desde já agradeço. (Respondente 25) 

Estou achando uma ótima oportunidade para entender os motivos que levaram um acadêmico a desistir do curso e se há 
interesse por parte do mesmo em voltar aos estudos, ficando assim evidenciado para a instituição quantos ainda possuem esse 
interesse e quando podem contar como desistente. (Respondente 26) 

Excelente atitude por parte da UNEMAT. (Respondente 27) 

Excelente iniciativa!!! Uma oportunidade a mais para alunos que querem retornar ao curso,que desistiram por motivo justo! O 
meu afastamento foi por motivo de não ter me identificado com o curso,mas gostaria muito de fazer pedagogia! (Respondente 
28) 

Gostaria muito em voltar a estudar,só desisti mesmo pq tinha ido embora pra outra cidade. (Respondente 29) 

Muito boa a iniciativa (Respondente 30) 

Vejo nessa possibilidade uma grande oportunidade de voltar aos estudos, oferece uma nova oportunidade e possibilidade de 
integração. Demonstra que a UNEMAT se interessa é preza seus valores quando relacionados aos acadêmicos. (Respondente 31) 

Fiquei maravilhado, pois, tive que desistir do curso em detrimento da enfermidade de minha mãe. Seria excepcional poder voltar 
e concluir o curso. (Respondente 32) 

Se houver possibilidades quero voltar para o curso de pedagogia  (Respondente 33) 

Ficarei aguardando ansiosamente para voltar a estudar (Respondente 34) 

Olá , achei muito interessante pois é uma chance de retomar e realizar um sonho que foi largado por motivos de força maior. 
(Respondente 35) 

Na verdade quando passei para o curso o período de aulas mudou então por conta do trabalho não pude nem iniciar as aulas. 
Mas hoje não estou trabalhando atualmente então tenho muito interesse em iniciar o curso. (Respondente 36) 

(Respondente 37) 

Gostaria muito de reintegrar ao curso ou fazer outro pela unemat. (Respondente 38) 

Seria muito bom (Respondente 39) 

Tenho interesse em ser reintegrado, mas em outro curso. De preferência na área da saúde. (Respondente 40) 

(Respondente 41) 

Esse feedback por parte da instituição de ensino é muito relevante, pois verificará o real motivo da desistência de alunos e uma 
possível possibilidade de reingresso. (Respondente 42) 

Se tiver a oportunidade de ingressar novamente na universidade vou querer é claro. Só acho que os horários deveriam ser 
mesclados e não dá as quatro aulas de uma matéria só dessa forma fica muito cansativo tanto para o aluno quanto para o 
professor. (Respondente 43) 

Ótima atitude da instituição (Respondente 44) 

Acho interessante pelo fato da instituição se preocupar com os ex-alunos desistente. (Respondente 45) 

No meu modo de ver é importante entrar em contato com ex alunos pois as vezes naquela ocasião o aluno não teve como dar 
continuidade nos estudos por algum motivo e no momento pode ter disponibilidade e interesse em retornar os estudos. 
(Respondente 46) 

(Respondente 47) 

(Respondente 48) 

Gostaria de retornar ao curso, más o problema é que não tem Unemat em Cuiabá, como seria possível? Estou disponível a 
qualquer horário. (Respondente 49) 

Achei ótimo (Respondente 50) 

Uma ótima oportunidade para os ex alunos (Respondente 51) 

Eu como ex- aluno do curso de ADM na UNEMAT fico muito feliz com esse contato, pensei que não teria nem uma possibilidade 
ingressar na universidade para o termino do curso. Se houver possibilidade de retornar ao curso, ficarei muito grato por esse 
gesto da universidade para com seus ex- alunos. Parabéns pela iniciativa de entrar em contato. Só com esse gesto vocês já me 
deixaram muito contente. (Respondente 52) 

FIQUEI MUITO FELIZ EM RECEBER ESSE CONTATO, POIS JÁ FUI VÁRIAS VEZES AO POLO TENTAR UMA MANEIRA DE ME 
REINGRESSAR NOVAMENTE NO CURSO, ESPERO QUE DE TUDO CERTO, PARA QUE EU E OS DEMAIS EX-ALUNOS QUE TENHAM 
INTERESSE DE RETORNAR AO CURSO, POSSAM VOLTAR. (Respondente 53) 

Excelente oportunidade (Respondente 54) 

Ótima iniciativa assim pessoas que como eu abondaram o curso tem possibilidade de retornar (Respondente 55) 

Gostaria de retornar (Respondente 55) 

Tenho Interesse Em retornar o Curso. (Respondente 56) 

Gostei muito otima ideia (Respondente 57) 

Tenho Interesse Em Retornar a Estudar... (Respondente 58) 

Esta oportunidade está sendo muito oportuna para que possa concluir meu curso, pois tive que desistir devido aos compromissos 
com minha gravidez, aguardo ansiosa alguma resposta... (Respondente 59) 

Muito bom ter outra oportunidade (Respondente 60) 

Achei uma boa oportunidade, muito interessante. (Respondente 61) 

Muito bom entrar em contato com os alunos desistentes. Ótima Possibilidade para uma nova oportunidade (Respondente 62) 



(Respondente 63) 

É um contato surpreendente, mas que me fez pensar bastante a respeito. (Respondente 64) 

Acho muito importante ouver esse contato em busca de reiterar os alunos desistentes. Pois por muitos vezes desistem não por 
querer mas por necessidade. (Respondente 65) 

Estou muito feliz por retomar a este curso. (Respondente 66) 

Gostei demais dessa oportunidade que a Unemat está dando, atitude digna de uma boa universidade. Gostaria de continuar meu 
curso porem gostaria saber se posso trocar para história. (Respondente 67) 

Ótima oportunidade de retomar os estudos, continuo trabalhando mas com alguns horários da manhã agora disponível para 
conciliar ambos. (Respondente 68) 

(Respondente 69) 

No meu ponto de vista, esta é uma excelente oportunidade, pois precisei desistir devido ser mãe solteira de duas meninas e não 
tinha com quem deixa-las, considera que o curso era em periperíodo integral, e como ja  havia passado o período de trancar 
fiquei muito triste em ter que abandonar o curso. (Respondente 70) 

Eu achei uma ótima oportunidade, desejo muito voltar a estudar e se essa oportunidade me for dada agarrarei com todas as 
forças, parabenizo a diretoria geral da UNEMAT pela iniciativa, isso da oportunidades gigantescas a pessoas como eu. 
(Respondente 71) 

Acredito ser uma ferramenta muito importante, pois gostei muito do curso e da instituição, porém, a coordenação não permitiu 
nenhuma oportunidade de acompanhar o curso, uma vez que moro distante do Polo. (Respondente 72) 

Excelente oportunidade. (Respondente 73) 

se tivesse oportunidade, gostaria de retornar à unemat em outra graduação. (Respondente 74) 

Fico muito feliz, é muito louvável da parte da instituição ter esse contato com ex alunos que por algum motivo, muitas vezes, por 
força maior teve que desistir ou dar um tempo no sonho de concluir faculdade. Agradeço muito pelo contato e oportunidade. 
(Respondente 75) 

E uma oportunidade bem interessante (Respondente 76) 

Na Verdade Não desisti. Pedi trancamento fora de época e me foi negado, como não podia ficar e Cáceres porque meu pai estava 
doente, fui para Rondônia cuidar dele, nesse ínterim fui desligado do curso pois perdi o período de rematrícula online. A doença 
do meu pai o levou à morte, assim fiquei esse tempo envolvido com cuidados agora com minhã mãe também já idosa. Já 
protocolei Junto ao Departamento/Colegiado do Curso um pedido para retomar meus estudos, mas até agora não obtive 
resposta. Assim estou Aguardando Parecer (Respondente 77) 

(Respondente 78) 

muito bom essa oportunidade de concluir o curso, nesta universidade de grande valor para todos nós cidadões mato grossenses. 
(Respondente 79) 

Espero que haja essa possibilidade para retornar ao Curso de Matemática pois é um Curso de Excelência (Respondente 80) 

reintegrar a universidade é uma vontade que já existia, agora com essa oportunidade seria muito voltar ao curso que desistir por 
causas do trabalho e hj tenho mais condiçoes em finalizar o curso. (Respondente 81) 

Parei o curso devido minha filha ter nascido, e tive que parar o curso para acompanhar o desenvolvimento dela e cuidar da minha 
esposa que estava com cesária. E também pela distância (120 Km) da cidade onde resido (São José) e a cidade que oferece ocurso 
(Diamantino). (Respondente 82) 

Será muito bom. (Respondente 83) 

Seria uma boa oportunidade (Respondente 84) 

Otima oportunidade para quem nao pode aproveitar a oportunidade em outra época. (Respondente 85) 

Uma ótima iniciativa da instituição (Respondente 86) 

O maior impedimento para a não conclusão do curso foi o horário que ele é fornecido, achava que iria me adaptar com a nova 
rotina entre estudo e readaptação do horário de trabalho, mas não consegui a adaptação, percebi que poderia comprometer 
minha saúde em ter que cumprir as 4 horas no período da manhã sentado em uma sala de aula e 8 horas corridas, novamente 
sentado, no ambiente onde eu trabalho. Se o curso fosse oferecido no período noturno talvez ficaria mais fácil a adaptação, pois 
conseguiria aproveitar dois intervalos para movimentação e descanso, de forma que nenhuma das jornadas fosse tão exaustiva. 
(Respondente 87) 

gostaria muito de voltar, e se voltasse iria concluir o curso (Respondente 88) 

(Respondente 89) 

Dificuldade para levar documentos da licença da maternidade (Respondente 90) 

Ótimo (Respondente 91) 

Seria maravilhoso poder voltar a estudar, com a possibilidade de concluir o nível superior, que é tao importante em nossas vidas. 
Pois todo conhecimento é valido. parabéns pela iniciativa da Unemat. (Respondente 92) 

Boa tarde ! É uma ótima oportunidade oferecer condições melhores pra alunos desistentes , eu mesmo desisti , porque moro 
longe da faculdade , e precisamos sair quatro horas do serviço , pra poder pegar um ônibus e chegar 7 na faculdade , então é bem 
complicado fazer isso todos os dias ! (Respondente 93) 

(Respondente 94) 

Quero continuar o curso de Ciências Contábeis. Não quero desistir, porém no momento não consigo retornar, somente no 
próximo semestre (Respondente 95) 

(Respondente 96) 



É muito bom ter uma nova oportunidade, eu gostaria muito de voltar a estudar na Unemat mais em outro curso (Respondente 
97) 

(Respondente 98) 

Eu acho a melhor coisa que a criaran, sei que alguns desistem por realmente nao ter mais interesse, mas outros ainda tem 
esperança de integrar e terminar (Respondente 99) 

motivo da desistência foi não ter condições financeiras para  me sustentar durante o curso. (Respondente 100) 

Obrigado pelo contato, e dar novamente a oportunidade para nosso futuro. As nossas vitórias nem sempre consistem em 
conseguir as coisas na primeira tentativa, mas sim em nunca desistir, mesmo perante as derrotas iniciais. Parabéns a Unemat. 
(Respondente 101)  

Achei maravilhoso essa oportunidade, é raro algo dessa forma acontecer. A instituição dar uma oportunidade para os ex-alunos 
que desistiram do curso de volta a ativa. Agora de reintegração, gostaria muito já que o curso que inicie aqui também tive que 
para, mas voltar para casa e meu estado não sei. Pois estou trabalho tenho que pensar muito nisso. Séria bom eu me matricular e 
transferir o curso para cá. Se fosse possível. (Respondente 102) 

(Respondente 103) 

... (Respondente 104) 

Válido, já que não pude manter o vínculo por necessidade de estar em outro estado e a rematrícula ser presencial (Respondente 
105) 

(Respondente 106) 

É interessante essa intenção da unemat em reintegrar ex-alunos pois muitos desistiram do curso por motivos graves que não 
poderiam ser sanados no momento, e sem a informação que poderia trancar o curso para terminar em outra ocasião,ficando 
assim uma nova oportunidade para se integrar novamente na instituição de ensino! (Respondente 107) 

Gostaria de fazer o curso de engenharia de produção (Respondente 108) 

(Respondente 109) 

Seria muito bom poder voltar estudar e concluir o curso (Respondente 110) 

Incrível essa instituição da uma segunda chance pro ex-aluno reingressar, pois as maiorias das desistências são por motivos 
relacionados a renda . (Respondente 111) 

É de suma importância para à sociedade, uma instituição de ensino superior possibilitar um ex-aluno fazer parte novamente de 
seu quadro estudantil,  pois a maioria dos desistentes são por motivos relacionados a renda , em muitos dos casos alguns ex-
alunos não conseguem ingressar novamente , se perdem em um cotidiano de trabalha por sobrevivência e talvez não tenha 
condições financeiras de pagar um curso da rede privada , com essa iniciativa a Universidade não só ta ajudando o estudante, 
mais sim fomentando a educação e o acesso superior à todas as pessoas,  capacitando a mesma e melhorando indiretamente 
todo o coletivo. (Respondente 112) 

Muito bom e dá uma chance a mais para tentar finalizar o curso. (Respondente 113) 

Achei ótima a iniciativa, parabéns (Respondente 114) 

Muito bom saber que a UNEMAT se preocupa com a formação acadêmica das pessoas. A reintegração de ex-alunos é uma forma 
clara que a instituição desempenha suas funções com seriedade e compromisso com o futuro. (Respondente 115) 

Este contato me fez lembrar do meu principal sonho que um dia tive que desistir, com a possibilidade de reintegração vejo uma 
luz em meio a tantos sonhos que foram ofuscados pelo tempo. (Respondente 116) 

Achei muito interessante reintegração para ex-alunos, parabéns Unemat pela grande oportunidade que está favorecendo. 
(Respondente 117) 

Uma otima ideia esse sistema de reintegração do ex-aluno, pois muitos a desistem por motivos de trabalhos ou pessoais, mas 
ainda querem voltar a estudar e esta e uma boa maneira de insentivar novamente. (Respondente 118) 

(Respondente 119) 

Dependendo das opeções eu voltaria, nesse inervalo só fiz o enem OK. (Respondente 120) 

BOM DIA, O MOTIVO REAL QUE ME LEVOU A DESISTIR DO CURSO FOI A GREVE QUE ACONTECEU NO FIM DO MEU PRIMEIRO 
SEMESTRE , APOS NAO RETORNEI MAIS . E NO OUTRO SEMESTRE JA ESTAVA MORANDO EM OUTRA CIDADE . DAI NAO TIVE ESSA 
OPORTUNIDADE DE RETORNA , MAS SE TIVESSE A CHANCE GOSTARIA SIM DE VOLTAR A ESTUDAR E CONCLUIR O CURSO DE 
PREFERENCIA NA CIDADE AONDE ESTOU RESIDINDO EM NOVA MUTUM MT. 
OBRIGADA PELA ATENÇAO ATT (Respondente 121) 

(Respondente 122) 

Interessante. desejo sim voltar a cursar o mesmo, porem seria para 2019, inclusive estou vendo um dia possivel para ir buscar 
meu boletim academico em Alta Floresta, ainda em maio. (Respondente 123) 

Não esperava receber este contato, mais espero que possa me ajudar a retornar a concluir o curso (Respondente 124) 

Aplauso a Instituição pela iniciativa de reintegração dos ex-alunos. Eu parei porque fui acidentada e machuquei a coluna, fiquei 
internada e tive que ter repouso por mais de um ano. Hoje, eu gostaria muito de terminar  o curso de Pedagogia. OBS: sou aluna 
que entrei através das vagas remanescente, pois sou formada em Geografia ano 2010. (Respondente 125) 

Gostei do contato, na verdade eu pensei que tinha trancado e me lembrei que quando eu fui estava fechado. Eu precisei parar 
(pensando que tinha trancado) pois engravidei e como moro sozinha com meu esposo, tive que cuidar na gravidez e da nenem, 
hoje, ela com seis meses está grande o suficiente para que eu possa retornar. (Respondente 126) 

Aplauso a Instituição pela iniciativa de reintegração dos ex-alunos. Eu parei porque fui acidentada e machuquei a coluna, fiquei 
internada e tive que ter repouso por mais de um ano. Hoje, eu gostaria muito de terminar  o curso de Pedagogia. OBS: sou aluna 
que entrei através das vagas remanescente, pois sou formada em Geografia ano 2010. (Respondente 127) 



Aplauso a Instituição pela iniciativa de reintegração dos ex-alunos. Eu parei porque fui acidentada e machuquei a coluna, fiquei 
internada e tive que ter repouso por mais de um ano. Hoje, eu gostaria muito de terminar  o curso de Pedagogia. OBS: sou aluna 
que entrei através das vagas remanescente, pois sou formada em Geografia ano 2010. (Respondente 128) 

Achei bastante inesperado, não sabia que isso podia acontecer e muitos desistentes não tem motivos para abandonar o curso, eu 
só não tinha tempo na época mesmo. (Respondente 129) 

Achei ótima á ideia de reintegracao, pois não tive tempo de trancar meu curso e acabaram dando como desistência.  

É uma proposta muito satisfatoria, pois é mais complicado recomeçar do zero. (Respondente 130) 

Bom dia, este contato e de grande valia, pois muitos ex alunos realmente desistiram na epoca por causa do serviço, igual eu, mas 
muito tambem gostariam de voltar a estudar. (Respondente 131) 

Eu havia ficado muito triste de ter desistido e essa oportunidade é tudo que eu precisava para voltar. MUITO OBRIGADA. 
(Respondente 132) 

E interessante porque motiva os alunos a voltar a instituição mostra interesse nos alunos (Respondente 133) 

Olá Bom dia, achei essa oportunidade espetacular, tenho muito interesse em voltar a cursar ciências contábeis, agradeço essa 
oportunidade. (Respondente 134) 

Eu havia ficado muito triste de ter desistido e essa oportunidade é tudo que eu precisava para voltar. Darei o melhor de mim para 
terminar este curso que tanto amava fazer.MUITO OBRIGADA. Rozilda Garcia de Oliveira. (Respondente 135) 

Uma oportunidade boa, dando uma segunda chance para quem nao pode concluir o curso por motivos pessoais, e que deseja ter 
um ensino superior  de qualidade. (Respondente 136) 

Uma boa oportunidade para alunos que desistiram do curso por motivos de força maior e tenhao oportunidade de se reintegrar a 
instituição e retomar o curso. (Respondente 137) 

Gostaria de voltar ao curso e concluir, mas não posso ficar sem trabalhar (Respondente 138) 

Gostaria muito de voltar ao curso de pedagogia,  pois o meu motivo de desistência foi por minha mãe ter falecido o que me 
desmotivou,  mais agora após 2 anos gostaria muito de reintegrar ao curso e estar de posse ao meu diploma e me ingressar na 
área da educação. (Respondente 139) 

A universidade é ótima, os professores excelentes, porém a instituição não possui o curso de medicina veterinária. E eu desisti da 
faculdade pois queria fazer este curso. (Respondente 140) 

Gostei muito, pois já estava pensando em retornar à faculdade no próximo semestre. Estou muito feliz com o contato. Eu não 
cheguei a concluir o primeiro semestre e reprovei na maioria das matérias, teria que recomeçar desde o primeiro. (Respondente 
140) 

É MARAVILHOSA ESSA INICIATIVA DA UNEMAT DE REINTEGRAR OS ALUNOS, POIS TALVEZ TENHAM DESISTIDO DO CURSO POR 
MOTIVOS FORA DE SEU CONTROLE, E NO MOMENTO QUEIRAM RETORNAR E TERMINAR O CURSO. REALMENTE É DE GRANDE 
VALIA, POIS CONHECIMENTO NUNCA É DEMAIS E NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR. (Respondente 141) 

Vai ser a oportunidade de conseguir fazer um curso superior (Respondente 142) 

Vai ser a oportunidade   de realizar um curso superior de qualidade (Respondente 143) 

Acredito que essa oportunidade de uma possível reintegração à faculdade, será uma oportunidade excelente para pessoas que 
assim como eu perderam a data da confirmação da matrícula ou que tiveram que desistir da faculdade por motivos de saúde, de 
acompanhar um membro familiar,cuja dependência dependia apenas do mesmo ou até mesmo por outros motivos de força 
maior. E sobre esse contato através do endereço eletrônico, achei maravilhoso, porque na maioria das vezes muitas pessoas 
ficam sabendo das informações da UNEMAT bem depois da ultima data do prazo final. (Respondente 144) 

(Respondente 145) 

Muito interessante esse contato, serve como estímulo para os que como eu desistiram. (Respondente 146) 

Acho muito interessante (Respondente 146) 

Acho muito interessante a iniciativa da instituição em reintegrar os alunos desistentes, pois isso incentiva e promove a busca pelo 
retorno aos estudos. Ja que as vezes, o aluno não sabe se pode voltar a estudar e fica receoso de buscar tal informação. 
(Respondente 147) 

(Respondente 148) 

Gostei muito de voltar a fazer o curso , mas estando fora do Estado zera as possibilidades de volta a estudar nessa instituição. 
(Respondente 149) 

Achei maravilhosa a possibilidades de retomar os estudos, muitas vezes somos impossibilatadas temporariamente de realizar os 
nossos sonhos, como foi o meu caso na época, porém se tiver a possibilidade de retornar ficarei muito feliz.... Parabéns por essa 
iniciativa de verificar se os desistentes tem desejo de retornar os estudos! (Respondente 150) 

Achei uma atitute muito fantástica por parte da instituição, pois no meu caso, tive problemas familiares que me forçaram a 
abandonar o curso naquele, e seria uma excelente oportunidade poder retomar os estudos. (Respondente 151) 

(Respondente 152) 

Devido ao trabalho, infelizmente, tive que abandonar o curso. Mas tenho muito interesse em retornar os estudos, atualmente 
moro em Cáceres e vou prestar novamente vestibular para o curso de Direito 2018/2. (Respondente 153) 

Importante para possibilitar ao acadêmico uma nova chance ou até mesmo a oportunidade de mudar de curso se também 
houver possibilidade, eu sou um dos que tenho interesse em Engenharia Civil, atualmente aberta em Lucas do Rio Verde. De 
qualquer forma fico no aguardo sobre alguma posição. (Respondente 154) 

FIQUEI MUITO FELIZ, DESEJO RETORNAR! (Respondente 155) 

Passei por alguns problemas de saúde e também por problemas financeiros que me impediram de dar continuidade. 
(Respondente 156) 



Neste contato eu entraria novamente para o curso que eu desiste. Essa reintegração e um Boa oportunidade para alunos que 
teve algum problema durante o curso e não teve a chance de trancar o semestre. Como ocorreu no meu caso. (Respondente 
157) 

Acho uma excelente iniciativa. Inclusive estou inscrito para o próximo vestibular. Ou seja, quero retomar o curso. (Respondente 
158) 

Gostaria muito de voltar por este meio aqui; inclusive pelo fato de eu não ter desistido. (Respondente 159) 

Cursava engenharia Civil na cidade de nova xavantina, na época meu filho tinha apenas 1 ano e quando entrei na faculdade ele 
ficou doente. Por esse motivo acabei me afastando do curso, tinha que dar atenção e cuidados para meu filho e não tinha tempo 
para os estudos. Hoje ele já esta maior se houver uma possibilidade de voltar para o curso, voltaria, pois esse curso 
complementaria na minha área de trabalho, técnico em Segurança do Trabalho. Obrigada por entrarem em contato 
(Respondente 160) 

Achei bem interessante o interesse da universidade em resgatar os estudantes desistentes. (Respondente 161) 

Gostaria de estudar novamente na época minha filha ficou doente (Respondente 162) 

Achei bem interessante o interesse da universidade em resgatar os estudantes desistentes. (Respondente 163) 

É DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA A ESSE INTRESSE DA INSTITUIÇÃO EM REALIZAR NOVAS OPORTUNIDADES A  PESSOAS QUE 
POR ALGUM MOTIVO NÃO PODE REALIZAR SEU SONHOS DE CONCLUIR UM CURSO SUPERIOR. (Respondente 164) 

Quero na verdade checar se tem como transferir e aproveitar algumas matérias,moro atualmente em Cuiabá MT (Respondente 
165) 

Eu como ex- aluno do curso de ADM na UNEMAT fico muito feliz com esse contato, pensei que não teria nem uma possibilidade 
ingressar na universidade para o termino do curso. Se houver possibilidade de retornar ao curso, ficarei muito grato por esse 
gesto da universidade para com seus ex- alunos. Parabéns pela iniciativa de entrar em contato. Só com esse gesto vocês já me 
deixaram muito contente. (Respondente 166) 

Muito bacana essa reintegração, porque por motivos pessoais tiveram que abandonar o curso, mas com essa nova oportunidade 
podem concluir o curso (Respondente 167) 

Agradeceria a chance de estar sendo reintegrada no efetivo de alunos da UNEMAT (Respondente 168) 

seria muito bom se eu e outros alunos tivesse essa oportunidade de volta a estudar, quando parei foi pelo motivo de um acidente 
que tive quando estava gravida não consegui continuar estudando, parei para cuidar do meu filho. (Respondente 169) 

Essa é um grande oportunidade de todos acadêmicos voltarem a estudar inclusive eu , pois tive que trabalhar em outra cidade no 
estado e tive que dar aula 3 dias a noite e hoje eu estou em  Diamantino e pretendo voltar a estudar. (Respondente 170) 

Boa tarde Coordenadora. Sou Ademilton Martins dos Santos, sou professor Pedagogo, efetivo da SEDUC. O fato de ter desistido 
do curso de Direito periodo matutino campus Alto Araguaia foi a Assessora Pedagógica  Eva Carmem Vieira de Carvalho não 
aceitar cumprir a carga horária, ou seja, horas atividades no horário das 17 as 18 hs com atendimento aluno e também o projeto 
de formação continuada das 19 hs até as 21: 30.  Encontrei uma barreira enorme para continuar o curso. Sendo que tem ma 
portaria da SEDUC que dá o direito do cumprimento das horas ativdades no contra turno. Estou disposto sim a retornar o curso 
pode ser em outro campus se houver possibilidade. (Respondente 171) 

Boa iniciativa. Aguardo o complemento das ações; (Respondente 172) 

O motivo o qual eu desistir foi devidido falta de trabalho, mais quando posivel for retornarei meus estudos. (Respondente 173) 

tem a possibilidade de eu estudar em outro campus ? (Respondente 174) 

gostaria de estudar em qualquer curso noturno (Respondente 175) 

O curso é sem infraestrutura, desorganizado, e de pouca qualidade. (Respondente 176) 

Uma excelente oportunidade que a faculdade oferece para aqueles que não conseguiram concluir o curso. No meu caso seria 
uma segunda chance. (Respondente 177) 

Muito bom ,Parabéns. Na realidade a maioria dos alunos não sabem que a possibilidade de voltar a estudar nas instituições 
públicas. (Respondente 178) 

Acho interessante a proposta, e ficaria agradecido de poder voltar e concluir o curso. (Respondente 178) 

Quero muito voltar e concluir o curso dependo muito ,pois o meu trabalho quer o curso superior (Respondente 179) 

QUERO MUITO VOLTAR O MEU EMPREGO DEPENDE MUITO DE TER O NÍVEL SUPERIOR (Respondente 180) 

Quero muito voltar o meu emprego depende muito de ter um curso superior (Respondente 181) 

Fiquei lizongiada ao receber o email da instituição. Isso demonstra o interesse em que a instituiçao tem para com o futuro dos 
seus estudantes. Demostrando o interesse com meus estudos. (Respondente 182) 

O contato é otimo pois muitos ex-alunos deixaram  os cursos por motivos maiores, eu por acaso passei em concurso público e 
tive que me mudar de cidade e perdir esta grande oportunidade, a possibilidade de volta ao curso seria ótimo. (Respondente 
183) 

Gostaria sim de retornar, mas se vc possivel concluir o meu curso atual juntamente. (Respondente 184) 

Seria um sonho voltar para meu curso, no entanto não tenho suporte financeiro.  Trabalho em período integral, só seria possível 
cursar no período noturno. Há rumores de que haverá um curso de direito no Campus de Nova Xavantina-MT, se for verdade, 
gostaria de cursa-lo. (Respondente 185) 

A oportunidade de reintegração de ex-alunos aos cursos é de total proveito, partindo do ponto de vista que o universitário possa 
ter passado por dificuldades ou experiências que o lavaram a abandonar totalmente a grade curricular e optar por uma nova 
jornada. Parabéns a Direção! (Respondente 186) 

Fiquei muito feliz com a possibilidade (Respondente 187) 



Achei o contato muito gratificante, pois temos a oportunidade de reintegrar a universidade, alcançando uma meta de vida. 
(Respondente 188) 

Seria uma oportunidade única de regressar a Unemat pois por um atrapalho nas datas não consegui fazer a matrícula. Me 
enganei e por um dia de atraso perdi o prazo da rematrícula. Tenho um bebê e por isso tranquei meu curso mas gostaria muito 
de poder concluir a faculdade. (Respondente 189) 

Boa noite. Desisti do curso de Educação Física por não ter me habilitado ao curso. Há uma possibilidade de conseguir uma vaga 
para Direito? (Respondente 190) 

É UMA BOA INICIATIVA! MAS SE POSSÍVEL  GOSTARIA DE ESTAR FAZENDO OUTRO CURSO! (Respondente 191) 

Nesse processo de reintegração, tem a possibilidade de voltar para a UNEMAT e optar por outro curso (Respondente 192) 

Gostaria de ter a oportunidade de iniciar outro curso na mesma instituição (Respondente 193) 

(Respondente 194) 

Não sabia que poderia ter uma segunda chance amo o curso... (Respondente 195) 

Em tempo eu gostária de retorna ao curso de ciências contábeis por está modalidade se haver a possibilidade pois o trabalho foi 
motivo do abandono do curso pelo fato do curso ser ofertado no período matutino, não havendo compatibilidade horário 
quando trabalhava no sistema privado, hoje eu posso retorna  se possível. desde já agradeço. (Respondente 196)  

Uma ótima oportunidade nos dando uma segunda chance em fazer o curso novamente. (Respondente 197) 

(Respondente 197) 

Achei legal a idéia e se conseguisse gostaria de retornar. Porém eu não terminei o primeiro semestre por motivos pessoais. 
(Respondente 198) 

Gostei da idéia e se pudesse voltaria sim. Porém eu não terminei o primeiro semestre . (Respondente 199) 

Uma otima oportunidade para muitis dos alunos a retornarem seus estudos e concluirem ! (Respondente 200) 

Bom o que me chamou atenção, foi a grande possibilidade e oportunidade que estamos tendo para voltar a cursar o curso. 
Teremos chances de alcançar um futuro que tantos queremos, pois por motivos pessoais muitos desistiram do curso! 
(Respondente 201) 

Gostaria de concluir o curso, não terminei por problemas de saúde. (Respondente 202) 

Uma boa ideia (Respondente 203) 

Eu engressei neste curso por vagas remanecentes e as aulas já haviam começado, no entanto eu fiquei perdida e não consegui 
acompanhar porém eu tenho interesse em retornar desde o primeiro dia de aula e tenho mais tempo para me dedicar. 
(Respondente 204) 

tive um problema pessoal e financeiro pra que eu tinha desistido do curso, mais desejo volta a estuda logo por favor mesmo 
(Respondente 205) 

(Respondente 206) 

Seria primordial no meu aprendizagem (Respondente 207) 

Muito interessante, pois nem sempre tem a vontade de desistir! mas alguns motivos mais forte leva a essa decisão. 
(Respondente 208) 

É uma ótima oportunidade e incentivo para que ex-alunos voltem para a universidade e concluam seu curso. (Respondente 209) 

Muito boa a oportunidade (Respondente 210) 

É muito importante que a instituição procura saber oque levou um aluno a desistir dos seus cursos oferecido que,  por alguma 
força maior o faz desistir do curso. (Respondente 211) 

Achei Importante, mostra que a instituição se interessa em saber o motivo das evasões. (Respondente 212) 

Muito importantes esse contado, tive que parar meus estudos por motivo de saúde e sempre tive vontade de retornar mas não 
sabia como fazer. Agora que moro em outra cidade ainda não tive a oportunidade de procurar a faculdade para essas 
informações. (Respondente 213) 

(Respondente 214) 

uma iniciativa admirável, proporcionando ao aluno a possibilidade de conclusão do curso, parabéns. (Respondente 215) 

Acho louvável e admirável , são oportunidades únicas na vida , principalmente daqueles que como eu precisaram parar de 
estudar para trabalhar. (Respondente 216) 

Bom dia!! Acredito da iniciativa e espero que realmente de certo e consigamos concluir nossos cursos. Obrigada (Respondente 
217) 

Muito bom, se eu tiver a oportunidade de terminar o meu curso seria bom porque está me fazendo falta por isso gostaria muito 
de ter essa chance... (Respondente 218) 

Eu Acho Otimo essa ideia pois se isso Realmente acontecer é  Deus em minha Vida pois achei que tinha pertido o Meu futuro! Se 
voces me dar essa segunda chance irei concluir o meu curso e serei uma grande profissional da saude e dar um grande orgulho 
pra minha Familia. (Respondente 219) 

Nossa muito bom esse contato com os ex-alunos, pode ser uma decisão de voltar a estudar. (Respondente 220) 

Uma iniciativa muito louvável (Respondente 221) 

Ótimo curso belo trabalho para quem não teve a oportunidade de terminar continuar a fazer o curso  (Respondente 222) 

Otima oportunidade  (Respondente 223) 

Acho fantástica a ideia , pois eu mesma abandonei devido a uma cirurgia grave na coluna. (Respondente 224) 



Seria maravilhoso ter uma segunda chance de voltar a estudar. Infelizmente tive que desistir pois meu bebê nasceu com 
problema de  saúde. (Respondente 225) 

Seria ótimo poder estudar novamente na Unemat só gostaria de poder escolher um curso diferentepara ser perfeito pois meu 
sonho é fazer Direito, mas mesmo que seja o mesmo curso anterior é maravilhoso poder estudar novamente na Unemat! 
(Respondente 226) 

Espero que o edital seja aberto para meu curso de Historia em Cáceres, pois tenho grande enterese de retornar ao curso  
(Respondente 227) 

(Respondente 228) 

Bom dia, eu achei interessante o contato, por demonstrar o interesse na possibilidade de poder reintegrar alguns acadêmicos 
que desistiram por motivos dos mais variados. Se eu tiver a oportunidade de voltar a fazer o curso que comecei na Barra, que o 
qual é o meu foco eu iria ficar muito feliz. Até por que, hoje tenho mais estabilidade do que antes, e maior amadurecimento. 
(Respondente 229) 

Eu vim embora para Cascavel no início por motivos de saúde, não consegui transferir o curso para o campus de Cascavel por isso 
não conclui o curso. Se tivesse a oportunidade eu continuaria o curso. (Respondente 230) 

(Respondente 231) 

Muito bom quero muito voltar e concluir meu curso (Respondente 232) 

Muito interessante essa iniciativa, pois mesmo que desistimos por motivos pessoais ainda noto que a faculdade está interessada 
em nos ter de volta. (Respondente 233) 

Que bom que a Universidade está dando uma oportunidade de reintegração. Pois podem haver pessoas que se interessam em 
voltar e concluir o curso. Infelizmente não é meu caso Não meu identifiquei com o curso de jornalismo. Tive dificuldades em 
realizar algumas atividades. Se fosse outro curso, talvez me interessaria. (Respondente 233) 

Minha desistência do curso foi por causa do trabalho,mais gostaria muito de volta pois agora consigo associar o trabalho junto a 
faculdade. Desde já agradeço. (Respondente 234) 

Nossa seria muito bom poder retornar e me esforçar para terminar o curso. Realmente preciso muito de um curso superior, se eu 
tiver essa oportunidade de estar retornando dessa vez não vou desistir vou até o final. (Respondente 235) 

Gostaria sim de poder retornar e finalizar o curso dessa vez não desistirei por nada seria uma oportunidade única. (Respondente 
236) 

Penso ser uma excelente maneira de dar oportunidades de alunos desistentes terminarem seus  cursos de graduação. 
(Respondente 237) 

tem uma probabilidade de eu voltar para a unemat pois eu adoro essa instituição e não queria sair mas tambem nao conseguia 
acompanhar a materia do meu curso pois era muito dificil e sem finalidade pois nao iriamos precisar de certas materia pra uma 
vida profissional (Respondente 238) 

Muito bom espero q sirva pra alguma coisa tipo fazer ou facilitar eu voltar ao curso,pois gostaria de n ter parado. (Respondente 
239) 

Tenho muita vontade de voltar a estudar, porém o polo esta localizado em uma cidade que não possibilita o estudante estudar, 
devido a sua falta de recurso. (Respondente 240) 

 

 

 

 

 


