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PROPOSIÇÃO DE TESE PARA O II CONGRESSO UNIVERSITÁRIO DA
UNEMAT

IDENTIFICAÇÃO

LINHA DE REFLEXÃO:
( x ) I – Perfil da universidade;
(

) II – Orçamento e financiamento da universidade;

(

) III – Gestão democrática, transparente e participativa;

(

) IV – Diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão;

( x ) V – Política de expansão da universidade.

01 – PROBLEMA/JUSTIFICATIVA
VINCULAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL A PROGRAMAS
ASSISTENCIAIS PERMANENTES
É ilegítimo expandir cursos e vagas na Universidade sem que estejam
concomitantemente associados a uma política condizente e decente de
Assistência Estudantil!
02 – PROPOSTA/TESE
PROPOSTA CRIAÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
• Programa de avaliação sócio-econômica para isenção do pagamento da
taxa de inscrição em processos seletivos da UNEMAT: tem como objetivo
proporcionar as pessoas de baixo poder aquisitivo, o acesso aos processos
seletivos da universidade, através da isenção de pagamento da taxa de
inscrição;

• Programa de avaliação sócio-econômica cultural de alunos de
graduação e pós-graduação: as avaliações permitem a isenção e ou
pagamento diferenciando na utilização dos seguintes serviços: Restaurante
Universitário; Alojamentos estudantis; Transporte; Atendimentos médico,
odontológico e laboratorial;
• Programa de atendimento individual de casos: tem como principal objetivo
atender o indivíduo em seus problemas imediatos, informando e viabilizando
seu acesso aos recursos existentes na instituição e fora dela. Abrange também
ações de aconselhamento e informações;
• Programa de Creches - tem como principais objetivos:
- criação de creches que funcionem diuturnamente se necessário for, para
atender os filhos de acadêmicos, professores e técnico - administrativos;
• Programa de Acesso à Universidade - tem como principais objetivos:
- Dar oportunidade de inclusão social a adolescentes e jovens oriundos de
famílias de baixa renda, através do oferecimento de curso pré-universitário
gratuito;
- Proporcionar aos estudantes da graduação da UNEMAT a participação em
programa de extensão na área social, além de possibilitar a prática da docência
através de bolsas de incentivo vinculadas à Pró- reitoria de Ensino;
• Programa de Apoio - bolsa atividade: a política de atendimento aos usuário,
deverá ser vinculada a partir de um percentual fixo correspondente ao número
de alunos matriculados de acordo com cada campus. Tem como objetivo de
proporcionar aos alunos de baixa renda da Universidade, atividade remunerada
que lhes facilite a manutenção dos estudos, mediante execução de um Plano
de

Atividades

elaborado

pelo

próprio

acadêmico

interessado,

sob

acompanhamento e orientação do departamento de origem. O Plano de
atividade deverá contemplar a função de extensão, pesquisa ou estágio em
órgãos públicos de áreas afins respectivas ao curso de origem. Do critério de
Seleção do aluno: caráter apenas socioeconômico. Do valor: de acordo com a
tabela das bolsas do CNPq. Dedicação: 20 horas semanais, não podendo ter
vínculo empregatício.
• Programa de alimentação e moradia: a política de expansão da
universidade deve ser indissociada da política de assistência alimentação e
moradia. A política de atendimento aos beneficiários da assistência

alimentação (comunidade acadêmica) deverá ser vinculada a partir de um
percentual fixo correspondente a 1/3 do número de alunos matriculados de
acordo com cada campus. Por exemplo: para cada 1000 estudantes haverá o
atendimento de 333 refeições/dia (almoço) e de 333 refeições/dia (jantar). A
política de atendimento aos beneficiários da assistência moradia deverá ser
vinculada a partir de um percentual fixo correspondente a 3% do número de
alunos matriculados de acordo com cada campus. Por exemplo: para cada
1000 estudantes haverá 30 leitos.
• Programa de Encaminhamento: tem por objetivo encaminhar os alunos
concluintes/egressos ao mercado de trabalho, através de um sistema recursos
de empregos e estágios com empresas parceiras e conveniadas.
• Programa Assistência Transporte: tem por objetivo viabilizar transporte
preferencialmente próprio, ou contratado, através de convênios, parcerias ou
recursos próprios que sirvam para atender as demandas estudantis no
translado à aula regular e a campo.

03 – RESUMO
Problema: Na identificação do perfil sócio-econômico dos estudantes da
UNEMAT: 63,5% é a demanda potencial por programas assistenciais, sendo a
maior necessidade a alimentação, moradia e o transporte, respectivamente.
Justificativa: De 2002 a 2007 - Aumento de 64,4% de vagas ofertadas. A
UNEMAT cresce em número de acadêmicos matriculados, porém a Assistência
Estudantil não acompanha de modo algum a evolução de matrículas dos
cursos regulares. Conseqüências: Evasão e Desistência.
Proposta: Vincular a política de assistência estudantil com a política de
programas

assistenciais

permanentes:

Programa

de

avaliação

sócio-

econômica para isenção do pagamento da taxa de inscrição em processos
seletivos da UNEMAT; Programa de avaliação sócio-econômica cultural de
alunos de graduação e pós-graduação; Programa de atendimento individual de
casos; Programa de Creches; Programa de Acesso à Universidade; Programa
de Apoio; Programa de alimentação e moradia; Programa de Encaminhamento;
Programa Assistência Transporte.
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