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Anexo VI 

Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 
social, ao desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 
Responsabilidade Social 
A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT se constitui numa 

Instituição Pública e tem como missão desenvolver ações indissociáveis de ensino, 
pesquisa e extensão para a produção, preservação e socialização do saber, de 
maneira a promover a elevação sociocultural e a melhoria técnico profissional da 
população. Tem como eixos norteadores a inclusão social e o desenvolvimento 
sustentável de Mato Grosso. 

Hoje, a UNEMAT está presente em 120 dos 141 municípios 
matogrossenses, com 11 campi e 15 núcleos pedagógicos. Mais de 15 mil 
acadêmicos são atendidos em 83 cursos regulares e modalidades diferenciadas 
oferecidas em todo o Estado, 57 especializações e 2 mestrados institucionais. 

A Unemat desenvolve ações pioneiras para atender às demandas 
específicas do Estado. Por meio do Projeto Terceiro Grau Indígena, 44 etnias têm 
acesso à formação superior. As Licenciaturas Plenas Parceladas permitem a 
qualificação de professores em exercício. Educação Aberta e a Distância leva o 
curso de Pedagogia a 28 municípios. Uma graduação específica e diferenciada em 
Agronomia forma integrantes de movimentos sociais do campo. 

Para atender a enorme demanda do Estado, possui um quadro com 663 
professores efetivos, sendo 119 doutores e 328 mestres. Temos como política 
assegurar aos nossos docentes prioridade à pesquisa, ao ensino e à extensão, de 
modo a formar ambiente favorável à atividade criadora, contribuindo com a melhoria 
social. 

As ações de extensão e cultura realizadas pela UNEMAT somam 106 
projetos. São 525 alunos bolsistas em atividades que atendem demandas das 
comunidades locais, com respeito às características socioculturais. Temos 71 grupos 
de pesquisa cadastrados e 115 projetos em desenvolvimento nas mais diferentes 
áreas de conhecimento. 

A UNEMAT está presente nos mais diferentes espaços sociais, econômicos 
e naturais, sempre com a preocupação de atender a demanda de cada região 
geoeducacional. No Estado de Mato Grosso, por seu processo de colonização 
tardia, ainda existem regiões bastante afastadas dos grandes centros urbanos. Com 
o progressivo processo de expansão que a gestão universitária vem implementando, 
a UNEMAT se tornou para muitos trabalhadores a única possibilidade de estar na 
educação superior e, principalmente, pública e gratuita. Isso fica bastante evidente 
no perfil dos candidatos inscritos no vestibular. Os dados apontam que a UNEMAT é 
uma instituição frequentada basicamente por estudantes provenientes das camadas 
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menos favorecidas da sociedade. Várias ações são levadas adiante com o objetivo 
de fortalecer a inclusão social e corrigir as distorções na oferta de ensino superior 
público e gratuito. O Programa de Integração e Inclusão Etno-Racial, aprovado pela 
Resolução n° 200/2004, tem como objetivo geral 
 

realizar ações pedagógicas de ensino, pesquisa, extensão 
e cultura sobre as dimensões das relações  raciais e de 
gênero, bem como do fenômeno educativo, paralelamente 
à disseminação de estudos sobre a temática relação 
raciais e educação e, de demais temas ligados ao Núcleo 
de Estudos Afro-Brasileiros - (Neab). (artigo 4° – 
Regimento NEGRA). 

 
A Universidade se orgulha de ser uma instituição profundamente 

democrática e sintonizada com o contexto brasileiro e busca constantemente a 
melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão, por meio de contratação de 
profissionais qualificados, do incentivo à atualização profissional e do investimento 
em infraestrutura adequada. (PDI 2008-2014, p. 94) 


