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RESOLUÇÃO Nº 050/2018 – CONSUNI 
 

Aprova o relatório da Comissão Especial 
que analisou as proposições do 3º 
Congresso Universitário como 
macropolíticas e suas interfaces com as 
metas e objetivos estratégicos construídos 
no Planejamento Estratégico Participativo 
(PEP-2015/2025) por meio da 
participação ativa da comunidade 
acadêmica. 

 
A Presidente do Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade do 

Estado de Mato Grosso – UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, considerando as 

deliberações do 3º Congresso Universitário, Portaria nº 764/2018-Reitoria, Portaria nº 

2996/2018-Reitoria e a decisão do Conselho tomada na 3ª Sessão Ordinária realizada 

nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2018, 

 
RESOLVE:  
 

Art. 1º Aprovar o relatório da Comissão Especial que analisou as 

proposições do 3º Congresso Universitário como macropolíticas e suas interfaces com as 

metas e objetivos estratégicos construídos no Planejamento Estratégico Participativo 

(PEP-2015/2025) por meio da participação ativa da comunidade acadêmica conforme 

Anexo I desta Resolução. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 Sala das Sessões do Conselho Universitário, em Cáceres-MT, 05, 06 e 

07 de novembro de 2018. 

 
 

  Profa. Dra. Ana Maria Di Renzo 
Presidente do CONSUNI 
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ANEXO I  

RESOLUÇÃO Nº 050/2018-CONSUNI 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 

A Reitoria, considerando a Resolução 021/2018-CONSUNI que aprova o relatório 

final do 3º Congresso Universitário e, ainda decide a nomeação de uma Comissão Especial 

temporária para analisar os documentos institucionais: Planejamento Estratégico Participativo 

(PEP-2015/2025) e o Relatório do Congresso Universitário visando verificar as proposições 

do Congresso que já estão planejadas e encaminhadas pela instituição e as proposições 

aprovadas pelo Congresso que necessitam implantação e mudanças nas normatizações em 

vigor, resolve nomear a Comissão Especial pela Portaria 764/2018 (anexo1), os membros 

foram indicados pelo Consuni e nomeados pela Reitoria. 

A Comissão teve como objetivo analisar as proposições do 3º Congresso 

Universitário como macropolíticas e suas interfaces com as metas e objetivos estratégicos 

construídos no Planejamento Estratégico Participativo (PEP-2015/2025) por meio da 

participação ativa da comunidade acadêmica. A Portaria designou a Profa. Dra. Elizeth 

Gonzaga dos Santos Lima para exercer a Presidência. Ressaltamos que essa Portaria teve 

vigência no período de 03/04/2018 a 20/07/2018. 

A Comissão iniciou os trabalhos imediatamente, iniciando pela elaboração dos 

procedimentos que dariam suporte às análises que seriam realizadas nos documentos 

(Relatório do 3º Congresso Universitários e PEP-2015/2025). A proposta dos modelos de 

planilhas para a análise dos documentos, modelos de atas de reunião e demais 

procedimentos metodológicos foram, a priori, elaborados pela Profa. Elizeth e pela Técnica 

Valci Aparecida Barbosa que Secretariou todo o processo. Todos os documentos foram 

organizados e encaminhados para os membros da Comissão antes da primeira reunião para 

leitura, análise e sugestões. Ainda foram disponibilizados para os membros os documentos 

oficiais, objeto de nosso trabalho, o Relatório do 3º Congresso (Aprovado conforme 

Resolução 021/2018-CONSUNI, disponível em: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=congresso-

universitario&m=relatorio-e-tese-final) e o Documento Final do PEP-2015/2025 (Aprovado 

conforme Resolução 046/2018-CONSUNI, disponível em: 

http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=3624). 

Nesse contexto, após contatos a distância via e-mail com os membros da comissão, 

a primeira reunião presencial aconteceu no dia 14/06/2018 nos dois períodos, na sala de 

reuniões da Reitoria, na Sede Administrativa na cidade de Cáceres. A reunião contou com a 

presença de quase todos(as) os membros, ressaltando que, com justificativa, a Profa. Edna 

Luzia Almeida Sampaio participou apenas no período vespertino e que a acadêmica 

Jaqueline da Silva Oliveira não compareceu. 

Conforme Ata da 1ª reunião (anexo 2), a pauta foi: Informes, confirmação da 

presidência da Comissão e esclarecimento sobre os objetivos da comissão; apresentação e 

discussão da proposta para a metodologia de trabalho da Comissão; distribuição das 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=congresso-universitario&m=relatorio-e-tese-final)
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=congresso-universitario&m=relatorio-e-tese-final)
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=3624
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atividades entre os membros da Comissão; definição do Calendário de reuniões e 

encaminhamentos. Nos informes foram repassadas informações sobre a Comissão e entrega 

da Portaria de designação e o período de vigência das atividades; Sobre a Presidência a 

Profa. Elizeth colocou a função de exercer a Presidência aberta para eleição de um dos 

membros da Comissão, mesmo tendo sido designada pela Portaria. O que houve 

concordância unânime de sua permanência.  

Ainda nessa primeira reunião foi apresentada a proposta de metodologia para as 

análises dos documentos, buscando as interfaces existentes. Após discussões e sugestões, 

os procedimentos para as análises foram aprovados, conforme descrição que segue. 

As primeiras buscas para verificar as interfaces entre os documentos consistiram em 

analisar os Eixos do 3º Congresso Universitário, buscando as proximidades com as 

Dimensões do PEP-2015/2025. Nesse caso tivemos as primeiras aproximações e buscamos 

no documento do PEP as dimensões apresentadas por objetivos estratégicos por Pró-

Reitorias/Unidades, o que mais aproximava dos eixos do 3º Congresso, como segue: 

 

EIXOS 3º CONGRESSO ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO 

PEP POR PRO-REITORIAS/UNIDADES E 

DIMENSÕES 

GRADUAÇÃO PROEG 

PÓS-GRADUAÇÃO PRPPG 

PESQUISA PRPPG 

EXTENSÃO E CULTURA PROEC 

GESTÃO REITORIA, PGF, PRPTI, PRAD 

POLÍTICA ESTUDANTIL PRAE 

POLÍTICA DE FINANCIAMENTO PRPTI 

 

Após dimensionarmos as aproximações gerais dos documentos analisados, 

trabalhamos com as proposições e estratégias do 3º Congresso, aproximando as proposições 

dos objetivos estratégicos do PEP e as estratégias do Congresso com as ações do PEP, e 

aproximamos os prazos de execução que constam nos dois documentos, ficando assim, 

elaborado o Formulário para análise conjunta dos documentos: 

 

Eixo 3º Congresso 

Deliberação 3º Congresso 

Proposição 

Prazo para execução 

Estratégias 

PEP 2015/2025 (Buscar objetivos estratégicos que estão relacionados com a 

Proposição acima do 3º Congresso) 

Objetivo Estratégico 

Ação 
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Prazo para execução 

Análise da Comissão 

Como? (Sugestões) 

Quem? (Responsável) 

Quando? 

Observações (Normatizações internas e externas à Unemat, resoluções, portarias, 

diretrizes, etc)  

 

Após a definição desse Formulário para a análise dos documentos, a fim de otimizar 

os trabalhos, a Comissão decidiu organizar os membros em subcomissões para desenvolver 

as análises, ficando assim dispostas as subcomissões de análise: 

Membros Eixos a serem analisados 

Viviane Fraga Gouveia Rossi (coordenadora) 

Gustavo Brito Bortolan, Elizeth Gonzaga dos 

Santos Lima e Edna Luzia Almeida Sampaio 

(membros) 

Graduação e Política Estudantil 

Celia Regina Araújo Soares (coordenadora) 

Luiz Fernando Caldeira Ribeiro e Jaqueline da 

Silva Oliveira (membros) 

Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e 

Cultura 

Gabriel Scharddong Ferrão (coordenador) 

Valci Aparecida Barbosa e Francisco Lledo 

dos Santos (membros) 

Gestão e Política de Financiamento 

 

Cada coordenador teve a função de convocar os encontros, articular as atividades e 

apresentar, na reunião geral da comissão, o resultado dos trabalhos para discussão, análises 

e finalizações. 

Tendo em vista que o Consuni não se reuniu até julho e o trabalho da Comissão 

ainda estava em andamento, a Portaria foi prorrogada, ficando vigente no período de 

21/07/2018 a 31/12/208, conforme (anexo 3). Período, que, inicialmente, a Profa. Edna Luzia 

Almeida Sampaio estava afastada por obrigações eleitorais, motivo de sua não convocação e 

participação nas reuniões e atividades. 

A próxima reunião da Comissão aconteceu nos dias 28 a 30 de agosto de 2018 na 

sala de reuniões do Escritório da Unemat em Cuiabá, conforme ata (anexo 4). A reunião foi 

organizada conforme programação (anexo 5), com a seguinte pauta: abertura, leitura, 

aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; exposição e discussão da metodologia de 

trabalho da reunião; apresentação dos trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Gestão; 

apresentação dos trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Política de Financiamento; 

apresentação dos trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Graduação; apresentação 

dos trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Política Estudantil; apresentação dos 

trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Extensão e Cultura; apresentação dos 

trabalhos da subcomissão que analisou o eixo Pós-Graduação; apresentação dos trabalhos 
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da subcomissão que analisou o eixo Pesquisa. Nesta reunião, apesar de convocada, a 

acadêmica Jaqueline da Silva Oliveira, não compareceu, apenas enviou um Wats, sendo 

orientada a oficializar a ausência por e-mail, o que não ocorreu. A professora Edna Luzia 

Almeida Sampaio estava afastada das funções para atividade política e a professora Célia 

Regina Araújo Soares justificou a ausência e enviou o material resultante dos trabalhos da 

subcomissão que foi apresentado pelo professor Luiz Fernando Caldeira Ribeiro. Após a 

apresentação e análises do formulário de cada subcomissão, elaboramos a síntese das 

aproximações em uma planilha, trabalhando os resultados com cores, conforme formulário 

anexo 6 e síntese que segue:  

1 - As decisões do 3º. Congresso que estão no PEP e não dependem de mudanças 

nas normatizações, apenas devem ser executadas pois já estão planejadas e aprovadas 

(ações no plano operacional) aparecem no anexo 6, nas cores preto e branco; 

2 - As decisões do 3º. Congresso que não estão contempladas no PEP e/ou estão 

contempladas, mas dependem de regulamentações porque sofreram mudanças com as 

decisões do 3º. Congresso, devem ser normatizadas e implantadas pelo Consuni, levando em 

consideração as estratégias propostas pelo 3º. Congresso, aparecem no anexo 6, na cor 

marrom claro. 

Na sequência, trabalhamos com o resultado final, deixando no formulário, apenas as 

PROPOSIÇÕES do 3º Congresso que estão consideradas como MACROPOLÍTICAS e que 

precisam de tomadas de decisões do Consuni (anexo 7). 

Como síntese dos trabalhos, a Comissão decidiu por encaminhar ao Consuni as 

seguintes recomendações como providências e encaminhamentos das decisões do 3º 

Congresso Universitário: 

 

1 – Instituir uma Comissão para atualizar o Estatuto da Unemat/ Revisão da Estrutura 

organizacional de acordo com as decisões do 3º. Congresso. Essa comissão trabalhará com 

as Proposições: 

Eixo Proposição 

Pós-graduação Proposição 1. Vincular a pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu 

na Faculdade 

Pós-graduação Proposição 11. Criar a função de vice-coordenador PPGs no quadro 

funcional da unemat, sem a dispensa das disciplinas para exercer a 

função 

Gestão Proposição 1 – Fortalecer política institucional para Bibliotecas 

Gestão Proposição 6. Readequar mandatos de Diretor Administrativo (DURA) 

e Diretor Político Pedagógico Financeiro (DPPF) 

Gestão Proposição 8. Permitir que docentes contratados temporariamente 

possam ser designados Pró-tempore para ocupar o cargo de 

Coordenador de Curso em ocasiões excepcionais 

Gestão Proposição 12: Fortalecer a política de comunicação institucional 

enquanto instrumento estratégico da Unemat 
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Gestão Proposição 16. Readequar a Estrutura Organizacional da 

Universidade 

Gestão Proposição 17: Elaborar um lotacionograma mínimo de PTES para as 

unidades 

Gestão Proposição 18. Elaborar e constituir um funcionograma técnico da 

Unemat 

Gestão Proposição 32. Reorganizar a estrutura dos Conselhos Superiores e 

Colegiados garantindo a composição paritária dos segmentos 

 

2 – Instituir uma Comissão para regulamentar a Política de oferta de Cursos nas 

Modalidades Diferenciadas. Essa comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Graduação Proposição 1 - Fortalecer políticas públicas para formação de 

professores e profissionais indígenas. 

Graduação Proposição 5: Definir e implementar uma política contínua de cursos 

em modalidades diferenciadas, fortalecendo a Unemat e que atenda 

as demandas do Estado 

Pós-graduação Proposição 7. Fortalecer as políticas públicas para formação de 

professores e profissionais indígenas com a criação de programas de 

pós-graduação Lato e Stricto Sensu 

 

3 - Instituir uma Comissão Especial para regulamentar a Política de Ingresso. Essa 

comissão trabalhará com as Proposições 

Eixo Proposição 

Graduação Proposição 3: Construir formas flexibilizadas de ingresso nos cursos 

de graduação da Unemat. 

 

4 - Instituir uma Comissão Especial para avaliar as Políticas de Permanência e 

implementar as ações e regulamentações existentes e adequá-las às decisões do 3º 

Congresso. Essa comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Graduação Proposição 4: Fortalecer a Política Institucional de Permanência na 

Unemat em todas as modalidades de ensino. 

Graduação Proposição 11: Oferecer apoio, acompanhamento e atendimento para 

a comunidade acadêmica 

Política Estudantil Proposição 1 - Ampliar e melhorar a política de concessão de bolsas 

em diferentes modalidades 

Política Estudantil Proposição 2 – Fortalecer e ampliar a política de concessão de 

auxílios 

Política Estudantil Proposição 3 – Implantar políticas de permanência para alunos com 

deficiência (PCD) 
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Política Estudantil Proposição 4 – Instituir políticas de permanência 

Política Estudantil Proposição 5 - Fortalecer as estruturas dos Diretórios e Centros 

Acadêmicos, disponibilizando espaços físicos em todos os Câmpus 

Política Estudantil Proposição 8 - Melhorar a política de participação em eventos 

internos e externos com apresentação de trabalhos 

Política Estudantil Proposição 12 - Criar, implantar e implementar política de 

acolhimento familiar 

Política Estudantil Proposição 13 - Criar e estabelecer política de recepção e 

acompanhamento dos discentes 

Política Estudantil Proposição 14 - Elaborar política para a implantação de programa de 

tutoria 

 

5 - Instituir uma Comissão Especial para regulamentar a oferta de Cursos 

Rotativos/que não tenham oferta regular. Essa comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Graduação Proposição 7: Regulamentar e Fortalecer a oferta de Cursos 

Rotativos 

Gestão Proposição 27. Reestruturar as políticas de oferta de cursos, em 

todos os níveis, que não tenham oferta regular, garantindo a 

permanência do câmpus 

 

6 – Comissão Especial para implementação da Proposição de atendimento 

biopsicossocial da Comunidade Acadêmica. Essa Comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Gestão Proposição 10. Garantir seguro de vida subsidiado pela universidade 

para todos os servidores da Unemat 

Gestão Proposição 13. Criar e estabelecer políticas de qualidade de vida e 

valorização profissional e pessoal da comunidade acadêmica da 

Unemat 

Política Estudantil Proposição 10 – Implantar e Implementar políticas estudantis de 

melhoria e qualidade de vida 

 

7 - Instituir uma Comissão de regulamentação dos Restaurantes Universitários (RU) e 

moradia estudantil, de acordo com as decisões do 3º Congresso. Essa comissão trabalhará 

com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Gestão Proposição 11: Criar política de transporte coletivo para atender a 

comunidade acadêmica 

Política Estudantil Proposição 6 - Implantar política de criação, ampliação e manutenção 

de Moradia Estudantil 

Política Estudantil Proposição 7 - Criar e implantar Política de Restaurante Universitário 
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(RU) 

 

8 - Instituir uma Comissão para regulamentar a Política de oferta de Línguas. Essa 

comissão trabalhará com a Proposição: 

Eixo Proposição 

Extensão e Cultura Proposição 5. Fortalecer a política de oferta de Línguas 

 

9 - Instituir uma Comissão para regulamentação da Política de credenciamento e 

descredenciamento de servidores e colaboradores aos Programas de Pós-Graduação. Essa 

comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Pós-graduação Proposição 10. Criar uma política de credenciamento e 

descredenciamento de servidores e colaboradores em programas de 

pós-graduação 

 

10 - Instituir uma Comissão para revisão dos PCCs dos docentes e dos PTES para 

unificação das carreiras, readequação da política de gratificação e ocupação de cargos e 

funções. Sugere-se a responsabilidade da ADUNEMAT, SINTESMAT e PRAD. Essa 

comissão trabalhará com as Proposições: 

Eixo Proposição 

Gestão Proposição 8: Readequar a política de gratificação de função 

Gestão Proposição 9. Adequar a carreira técnica de nível superior 

Gestão Proposição 15: Instituir política para ocupação de cargos e funções 

das carreiras dos PTES e docentes 

Gestão Proposição 24. Alinhar as carreiras de docentes e PTES em Lei 

complementar única, respeitando as especificidades de cada carreira 

 

11 - Instituir uma Comissão Especial de Trabalho para, em conjunto com a COPAD, 

fazer a revisão do processo de Avaliação Docente. Essa comissão trabalhará com a 

Proposição: 

Eixo Proposição 

Gestão Proposição 22. Reformular o processo de avaliação docente 

 

12 – Instituir uma comissão para analisar as Concessões dos espaços físicos. Essa 

comissão trabalhará com a Proposição: 

Eixo Proposição 

Gestão Proposição 29. Implementação de práticas inovadoras nas 

concessões dos espaços físicos da Unemat 
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13 – Instituir uma Comissão para elaborar política de Concessão de auxílio financeiro 

para capacitação de servidores. Essa comissão trabalhará com a Proposição: 

 

Eixo Proposição 

Política de 

Financiamento 

Proposição 5 – Desenvolver política de concessão de Auxílio 

financeiro para capacitação dos servidores 

 

14 – Instituir uma Comissão para implementar as mudanças no Escritório da Unemat 

em Cuiabá.  

Eixo Proposição 

(Esta comissão não sugere a constituição de uma outra comissão para esta 

proposição, uma vez que já existe uma Portaria designando servidores para 

executar essa função) 

Gestão Proposição 31: Reestruturar a reitoria em Cáceres e criar na estrutura 

organizacional a UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA UNEMAT em 

Cuiabá 

 

A Comissão concluiu as atividades salientando a importância desse trabalho 

exaustivo de análise das Proposições do 3º Congresso Universitário e do Planejamento 

Estratégico Participativo 2015-2025 e que estes documentos emergiram dos anseios e 

opiniões da comunidade acadêmica, o que garante legitimidade das proposições 

apresentadas. Ressaltamos a necessidade de tornar as proposições aprovadas no 3º 

Congresso Universitário, ações implementadas para melhoria da qualidade da Unemat.  
 


