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RESOLUÇÃO Nº 009/2019 – CONSUNI 

 
Homologa as Comissões Especiais, 
constituídas por Portaria, para atendimento das 
deliberações do 3º Congresso Universitário. 

 
O Presidente do Conselho Universitário – CONSUNI, da Universidade do 

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

decisão do Conselho tomada na 1ª Sessão Ordinária realizada nos dias 16 e 17 de abril 

de 2019, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Homologar as Comissões Especiais, constituídas por Portaria, 

para atendimento das deliberações do 3º Congresso Universitário, conforme Anexo Único 

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, 16 e 17 de 

abril de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin 
Presidente do CONSUNI 
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ANEXO ÚNICO 
RESOLUÇÃO Nº 009/2019 – CONSUNI 

 

Portaria Proposição 

932/2019-Reitoria 
Fortalecer políticas públicas para formação de professores e profissionais 

indígenas 

933/2019-Reitoria Construir formas flexibilizadas de ingresso nos cursos de graduação da Unemat 

934/2019-Reitoria 
Fortalecer a Política Institucional de Permanência na Unemat em todas as 

modalidades de ensino 

935/2019-Reitoria 
Definir e implementar uma política contínua de cursos em modalidades 

diferenciadas, fortalecendo a Unemat e que atenda as demandas do Estado 

936/2019-Reitoria Regulamentar e Fortalecer a oferta de Cursos Rotativos 

937/2019-Reitoria Oferecer apoio, acompanhamento e atendimento para a comunidade acadêmica 

939/2019-Reitoria 

Vincular a pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu na Faculdade 

Fortalecer as políticas públicas para formação de professores e profissionais 

indígenas com a criação de programas de pós-graduação Lato e Stricto Sensu 

Criar uma política de credenciamento e descredenciamento de servidores e 

colaboradores em programas de pós-graduação 

938/2019-Reitoria 

Fortalecer as políticas públicas para formação de professores e profissionais 

indígenas com a criação de programas de pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu 

931/2019-Reitoria Fortalecer a política de oferta de Línguas 

917/2019-Reitoria Fortalecer política institucional para Bibliotecas 

1062/2019-Reitoria 
Readequar mandatos de Diretor Administrativo (DURA) e Diretor Político 

Pedagógico Financeiro (DPPF) 

1063/2019-Reitoria Readequar a política de gratificação de função 

994/2019-Reitoria 
Permitir que docentes contratados temporariamente possam ser designados Pró-

tempore para ocupar o cargo de Coordenador de Curso em ocasiões excepcionais 

1064/2019-Reitoria Adequar a carreira técnica de nível superior 

1065/2019-Reitoria 
Garantir seguro de vida subsidiado pela universidade para todos os servidores da 

Unemat 

1066/2019-Reitoria Criar política de transporte coletivo para atender a comunidade acadêmica 

1095/2019-Reitoria 
Fortalecer a Política de Comunicação Institucional enquanto instrumento 

estratégico da Unemat 

1070/2019-Reitoria 
Criar e estabelecer políticas de qualidade de vida e valorização profissional e 

pessoal da comunidade acadêmica da Unemat 

1071/2019-Reitoria 
Instituir política para ocupação de cargos e funções das carreiras dos PTES e 

docentes. 

1072/2019-Reitoria Readequar a Estrutura Organizacional da Universidade 

1073/2019-Reitoria Elaborar um lotacionograma mínimo de PTES para as unidades 

1074/2019-Reitoria Elaborar e constituir um funcionograma técnico da Unemat 

1075/2019-Reitoria 
Alinhar as carreiras de docentes e PTES em Lei complementar única, respeitando 

as especificidades de cada carreira 

918/2019-Reitoria 
Reestruturar as políticas de oferta de cursos, em todos os níveis, que não tenham 

oferta regular, garantindo a permanência do câmpus 

995/2019-Reitoria Implementação de práticas inovadoras nas concessões dos espaços físicos da 
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Unemat 

1096/2019-Reitoria 
Reorganizar a estrutura dos Conselhos Superiores e Colegiados garantindo a 

composição paritária dos segmentos  

919/2019-Reitoria Ampliar e melhorar a política de concessão de bolsas em diferentes modalidades 

920/2019-Reitoria Fortalecer e ampliar a política de concessão de auxílios 

921/2019-Reitoria Implantar políticas de permanência para alunos com deficiência (PCD) 

922/2019-Reitoria Instituir políticas de permanência 

923/2019-Reitoria 
Fortalecer as estruturas dos Diretórios e Centros Acadêmicos, disponibilizando 

espaços físicos em todos os câmpus 

924/2019-Reitoria Implantar política de criação, ampliação e manutenção de Moradia Estudantil 

925/2019-Reitoria Criar e implantar Política de Restaurante Universitário (RU) 

926/2019-Reitoria 
Melhorar a política de participação em eventos internos e externos com 

apresentação de trabalhos 

927/2019-Reitoria Implantar e Implementar políticas estudantis de melhoria e qualidade de vida 

928/2019-Reitoria Criar, implantar e implementar política de acolhimento familiar 

929/2019-Reitoria Criar e estabelecer política de recepção e acompanhamento dos discentes 

930/2019-Reitoria Elaborar política para a implantação de programa de tutoria 

973/2019-Reitoria 
Desenvolver política de concessão de Auxílio financeiro para capacitação dos 

servidores  

 

 


