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Iniciação Científica Ações Afirmativas
PIBID - Programa de Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência
PIBIT - Programa de Institucional de Bolsas
de Iniciação Tecnológica
PIIG - Programa de Intercâmbio Internacional
para a Graduação
PLI - Programa de Licenciatura Internacional
PMM - Programa de Mobilidade Mercosul
PNAES - Plano Nacional de Assistência Estudantil
PPGE/Edu - Programa de Pós-Graduação em Educação
PROAD - Pró-Reitoria Administrativa
PROCEV - Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência
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PRODOCÊNCIA - Programa de Consolidação
das Licenciaturas
PROEG - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
PROEXT - Programa de Extensão
PROFMAT (Rede) - Mestrado Profissional
a Distância em Matemática
PROIND - Programa de Inclusão Indígena
PROMISAES - Projeto Milton Santos de
Acesso ao Ensino Superior
PROPEQ - Pró-Reitoria de Pesquisa
PROPG - Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento
PSE - Processos Seletivos Específicos
REAMEC (Rede) - Doutorado em Educação
em Ciências e Matemática
REHUF - Programa de Reestruturação dos
Hospitais Universitários
REUNI - Programa de Apoio ao Plano de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais
RU - Restaurante Universitário
SECOMM - Secretaria de Comunicação e Multimeios
SEDUC - Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso
SEsu - Secretaria de Educação Superior
SGB - Sistema de Gestão de Bolsas
SGE - Sistema de Apoio à Gestão de Encargos
SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas
SGT - Sistema de Gerenciamento Transporte
Siga - Sistema de Informações de Gestão Acadêmica
SIGCONV - Sistema de Gestão de Contratos e Convênios
SIGED - Sistema de Informações de Ensino a Distância
SIGProj - Sistema de Informação e Gestão de Projetos
SISREQ - Sistema de Requisições para Materiais
de Consumo, Bens e Serviços
SMST - Supervisão de Manutenção, Suporte
e Telecomunicações
SMTU - Secretaria Municipal de Transportes
Urbanos de Cuiabá
STICAE - secretaria de Tecnologias da Informação e
da Comunicação Aplicadas à Educação
SUS - Sistema Único de Saúde
TCU - Tribunal de Contas da União
TI - Tecnologia da Informação
TIC - Tecnologia da Informação e da Comunicação
TR - Termo de Referência
UAB - Universidade Aberta do Brasil
VIC - Voluntários de Iniciação Científica
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E

ssa gestão será pautada na compreensão de que a Universidade, como
Instituição Social, circunscrita a contextos históricos, políticos, econômicos
e culturais determinados, tem responsabilidades na luta pela melhoria das
condições de vida das pessoas e pela organização social alicerçada nos princípios da
igualdade, do respeito à diversidade e da inclusão social [...].
Nossa compreensão é que a democracia na UFMT está garantida pela ação dos
colegiados representativos de nossa comunidade - colegiados de curso, congregações,
Conselho Diretor, Consuni, Consepe - que juntos somam, hoje, perto de 2 mil pessoas, uma
representação de 10% da totalidade de nossos estudantes, servidores técnicos e professores.
Maria Lúcia Cavalli Neder
Discurso de posse, em 26-10-2012
Se quiser ir rápido, vá sozinho.
Se quiser ir longe, vá em companhia.
(Provérbio africano)
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Oito anos de gestão compartilhada

O

Reunião de órgão colegiado

utubro de 2008: início de milênio,
início de século, início de uma nova
gestão na Universidade Federal de
Mato Grosso, calcada nos novos
paradigmas da administração pública, que buscam
superar os clássicos modelos da administração
científica, caracterizada pelo centralismo e pelo
autoritarismo, com vista a torná-la eficiente
e eficaz, oferecendo uma educação superior
pública de qualidade socialmente referendada.
A gestão conduzida ao longo de oito anos,
em duas etapas (2008-2012, 2012-2016) foi
marcada pela ação descentralizada e participativa,
inicialmente com o mote “A UFMT somos nós”.
Já na segunda gestão, “A UFMT é você, somos
todos nós! ” Assim, mais do que fazer mera
administração de uma instituição pública, o que
ocorreu foi o processo de construção de uma
gestão centrada na ação coletiva, democrática,
buscando o diálogo constante e o envolvimento
dos segmentos que compõem a UFMT - docentes,
técnico-administrativos, estudantes - e a sociedade
mato-grossense. Portanto, tratou-se de gestão
compartilhada, e não de simples gerenciamento de
procedimentos e de recursos materiais e humanos.
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Foram oito anos de trabalho imenso
e intenso. Houve, sim, momentos de
dificuldades, mas superados pelo esforço de
todos os envolvidos e comprometidos com
a Instituição. Estamos agora colhendo os
frutos deste trabalho coletivo, de um projeto
de universidade que se foi concretizando
e consolidando ao longo destes anos.
Este relatório, então, procura sintetizar
as principais ações desta gestão, não desse
ou daquele setor, dessa ou daquela próreitoria, instituto ou faculdade. Portanto, o
que aqui será relatado e apresentado são os
resultados colhidos ao longo de oito anos de
gestão colegiada, coletiva e colaborativa em
direção a uma universidade comprometida
com a realidade regional e consolidada em
sua missão de formar cidadãos qualificados
e competentes para atuar na construção
de um país solidário, socialmente justo.
Os resultados alcançados estão
resumidamente apresentados neste relatório
para que sejam analisados e avaliados pela
comunidade universitária e mato-grossense,
partícipes da trajetória e da história desta gestão.
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A Reitora com
a palavra

A

ssumi a Reitoria da Universidade Federal
de Mato Grosso, 2008 a 2012, em um
momento privilegiado da educação
brasileira, tendo em vista a retomada
e a recuperação do nosso sistema de ensino,
determinadas pelas políticas do governo do
presidente Lula e, na sequência, da presidenta
Dilma, que compreendiam o papel das universidades
no processo de desenvolvimento do País.
Os princípios definidos para a nossa
gestão, Democratização do Acesso, Inclusão,
Autonomia, Respeito às Diferenças, Diálogo,
Interação, entre outros, subsidiaram a definição
de nossa políticas e ações entre as quais ganharam
destaque: o Enem/Sisu, como forma de seleção
para a graduação; a adoção das cotas, antes mesmo
da aprovação da lei; a assistência estudantil,
com a ampliação de um para cinco restaurantes
universitários; a criação e ampliação dos auxílios,
como moradia, alimentação, vivência e permanência;
a ampliação dos cursos de graduação e de pósgraduação, a contratação de 1351 professores
e de 701 servidores técnicos administrativos; a
qualificação dos servidores técnicos e de professores.
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Todas essas conquistas se somaram à
garantia da qualidade na graduação e na pósgraduação, com o Índice Geral de Cursos da UFMT
passando da nota 3 para 4, em uma escala de 0
a 5 e com as notas de mais da metade dos cursos
de mestrado e doutorado alcançando as notas 4
e 5, numa escala de 0 a 7. Também é importante
lembrar que, nesse período, a UFMT saltou do
77º lugar para o 33º em ranking nacional.
A UFMT passou de 71 cursos, em 2007,
para 106 cursos, em 2016, ampliando o número
de vagas iniciais de 2.223 para quase 6 mil.
Na pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), avançamos de 17 para 60 cursos. O
Câmpus Universitário de Rondonópolis passou
de oito cursos de graduação para 19, o Câmpus
Universitário do Araguaia saiu de quatro para 16
cursos, o Câmpus Universitário de Sinop passou a
oferecer 11 cursos regulares e o Câmpus de Várzea
Grande seus primeiros 5 cursos. O Câmpus de
Cuiabá também teve crescimento significativo,
passando de 34 para 55 cursos. A educação a
distância foi ampliada com a participação no
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB),
de forma que hoje temos instalados 17 polos no
interior de Mato Grosso. Foram implantados em
nossa gestão os primeiros cursos de mestrado
e doutorado nos câmpus do interior.
Avançamos também no número
de estudantes nos programas de iniciação
científica e no número de projetos de pesquisa
registrados. Atualmente, mais de 91% de
nossos professores são doutores ou mestres.
Investimos significativamente na qualificação
e capacitação dos servidores, destinando todos os
anos, aproximadamente, 1 milhão de reais neste
programa. Criamos, no contexto da Andifes, o curso
de mestrado a distância em administração pública
para servidores federais e criamos o programa de
vagas nos nossos doutorados e mestrados para
beneficiar a categoria dos técnicos administrativos.
Também investimos fortemente nos programas
de saúde e bem-estar dos nossos servidores.
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Houve também avanço considerável
em termos do aumento e melhoria da nossa
infraestrutura física e de laboratórios.
Construímos três novos câmpus: Sinop,
Barra do Garças e Várzea Grande (em fase de
acabamento). Foram 215 construções, sendo
128 novas e 87 readequadas ou revitalizadas,
acrescentando-se ao patrimônio da UFMT
mais 75.430.74 m². Nosso orçamento teve
um aumento de, aproximadamente, 300
milhões para quase 800 milhões.
Criamos três novas faculdades:
Comunicação e Artes, Geociência e Medicina
Veterinária e o Instituto de Geografia, História e
Documentação. Além disso, criamos uma nova
Pró-Reitoria (Assistência Estudantil) e cinco
secretarias: Comunicação e Multimeios (Secomm)
e a de Tecnologia da Informação e da Comunicação
Aplicada à Educação (STI), em 2008, e as de
Gestão de Pessoas, Relações Internacionais e a de
Articulação e Relações Institucionais, em 2012.
Com muita luta e determinação conseguimos
do governo federal 60 milhões de reais para a
construção do novo Hospital Universitário que,
somados aos 60 milhões do governo do estado
de Mato Grosso, permitiu o início da construção.
Quando concluído, numa área de 55.226,14m2,
oportunizará 331 leitos para a população de
Mato Grosso. Concluímos também as obras do
Hospital Veterinário de Sinop e de Cuiabá.
No período da nossa gestão, busquei
representar a universidade em todos os espaços
nacionais e internacionais, com inúmeros
acordos de cooperação e a ampliação de dois
para 600 estudantes em mobilidade nacional e
internacional. Fui eleita, em 2014, presidente do
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras,
associação das universidades públicas para a
política de internacionalização. Fui também eleita
para a presidência da Andifes, associação que
congrega todas as universidades federais do Brasil.
Ao término da gestão, com a
responsabilidade que nos foi exigida, temos a
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convicção de que pusemos toda a nossa energia e
determinação na condução de uma das instituições
mais importantes do estado de Mato Grosso e do
país. Se os resultados são tão significativos, como
veremos a seguir, são devidos aos esforços de toda
a equipe de gestão, ao trabalho colaborativo dos
diretores de Institutos e Faculdades, dos chefes de
Departamentos e dos Coordenadores de Curso.
Os resultados dos avanços em termos da
qualidade das nossas ações têm no compromisso
assumido pelo corpo docente e técnico e no
envolvimento dos nossos estudantes, sem
dúvida nenhuma, sua maior sustentação.
O apoio do corpo docente e técnico
administrativo e, ainda, o envolvimento
responsável e solidário de todos os próreitores e secretários foram fundamentais
para o êxito da nossa caminhada.
Também foi essencial o apoio de toda
a equipe do MEC, da nossa Bancada Federal,
do Governo do Estado, das Prefeituras
Municipais, da nossa Procuradoria Jurídica, da
Auditoria Interna e dos Órgãos de Controle.
O trabalho e apoio do Conselho
Diretor, Conselho Universitário e Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, foram
fundamentais para a implantação de todas
as políticas e programas desenvolvidos nesse
período que estivemos à frente da Reitoria.
É preciso enfatizar, ainda, o apoio
que tivemos de toda a sociedade matogrossense e dos meios de comunicação.
Foi fundamental também o apoio
incondicional da minha família, sem o
qual não teria conseguido me dedicar de
corpo e alma às causas da UFMT.
Acreditando que a UFMT é uma construção
a muitas mãos e sonhos, apresentamos,
neste relatório, os resultados dos oito anos
de gestão, cujo projeto denominamos: A
UFMT É VOCÊ, SOMOS TODOS NÓS.
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Marcos da gestão

A

Democratizar o acesso é um dos principais marcos da gestão

equipe de gestão que dirigiu a UFMT
com o mote “A UFMT é você”, no
período 2008-2012 e, posteriormente,
no período 2012-2016 com o mote “A
UFMT é você, somos todos nós” concebeu a
Universidade como instituição social, como ação
social, como prática social que, circunscrita a
contextos históricos, políticos, econômicos e
culturais determinantes, requeria definições
e posicionamentos políticos dos sujeitos
envolvidos nessa prática, buscando definir uma
universidade (imaginária ou desejável) para
responder às contradições impostas pela divisão
social, comprometida com a vida em sociedade,
articulando-se a poderes e direitos democráticos
para a construção de um mundo melhor.
Projetava-se uma universidade
comprometida com políticas públicas que
atendessem aos anseios da maioria da população
brasileira, com a educação de seus filhos, com
o desenvolvimento do país, com a produção e
socialização de conhecimentos, com a educação
voltada para a formação, envolvendo, para além
da dimensão técnico-científica, a dimensão
política e humanista para a preparação de
um cidadão comprometido com a cidadania,
tendo a democracia e a democratização como
princípios definidores de políticas e ações.
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Foi uma gestão também comprometida
com o Plano Nacional da Educação de 2004-2014
e o de 2014-2024, com os movimentos sociais que
lutam pelos 10% do PIB para a educação, com
o desenvolvimento regional, com os problemas
sociais, econômicos, culturais, educacionais e
ambientais da região em que está inserida.
Neste sentido, se apoiou
nos seguintes princípios:
Princípios
• Compromisso social - no sentido
de a UFMT se inserir e estar comprometida
com o contexto social, com políticas
afirmativas e de democratização de acesso
e de permanência na universidade.
• Democracia - gestão acadêmicoadministrativa e financeira transparente,
planejada e desenvolvida de forma coletiva,
assegurando o direito dos sujeitos que participam
da vida universitária e da comunidade externa
a ter voz e voto nas decisões nos conselhos,
colegiados, congregações e fóruns.
• Inclusão - democratizando cada
vez mais o acesso ao ensino superior por
meio também de políticas afirmativas e
possibilitando permanência e conclusão do
curso dos estudantes da nossa Universidade.
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• Interação - com e entre os estudantes,
docentes e técnicos administrativos, entre
os diferentes câmpus e com a sociedade civil
organizada como caminho para garantir a
qualidade das ações empreendidas e interação
entre as funções básicas da universidade
(ensino, pesquisa e extensão) na produção
e socialização do conhecimento.
• Formação - nas mais diversas
dimensões que compõem a formação do cidadão
(cognitiva, ética, estética, cultural e política)
para preparar profissionais que venham atuar
positivamente frente às exigências do mundo
do trabalho e da vida e saibam interagir
com novas culturas, práticas e ideologias.
• Autonomia - no campo intelectual,
institucional e de gestão para que novas
e inovadoras práticas possam emergir no
campo acadêmico e administrativo.
• Inovação - a Universidade
necessita hoje cumprir sua função social
como espaço de produção de conhecimento
e de inovação. Para isso, ela mesma
precisa, em primeiro lugar, inovar no seu
campo administrativo e acadêmico.
Para fortalecer estes princípios foram
delineadas algumas políticas de imersão da
Universidade no contexto local, regional,
nacional e internacional a serem implementadas
ao longo dos oito anos de gestão.
Políticas de intervenção
Entre elas, destacamos:
1 - Participação da UFMT em
projetos estratégicos para o
estado de Mato Grosso
Por meio da Secretaria de Articulação
e Relações Institucionais, visou contribuir
na formulação de políticas públicas para
o Estado e para o País, em um contexto
de pluralismo e diversidade cultural.
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2–Fortalecimento do ensino de
graduação e de pós-graduação,
da pesquisa e da extensão
A reestruturação do setor acadêmico e
administrativo, por meio de gestão participativa
e articulada entre todos os câmpus buscou
possibilitar melhoria na qualidade das ações
institucionais e da presença na comunidade.
3 - Formação e assistência estudantil
A reformulação dos projetos pedagógicos
dos cursos, sustentada por um novo paradigma
educacional, e os cuidados com as necessidades
dos estudantes, por meio de políticas específicas,
objetivaram contribuir na construção de base
sólida de conhecimentos técnicos, científicos
e culturais que permitissem aos estudantes
inserir-se criticamente no mundo e na
vida. Neste sentido foram fundamentais a
participação e o envolvimento dos estudantes
nas decisões e nos rumos da instituição.
4– Vivência acadêmica, social,
de esporte, lazer e cultura
A ideia foi tornar a Universidade
um espaço comunitário de inclusão e
participação prazerosa de estudantes e de
pessoas da comunidade, por meio de uma
multiplicidade de ações que envolvessem
diferentes setores da universidade e criando
e/ou adequando os espaços necessários.
5 - Revalorização dos servidores
e consolidação de programas
em atenção à saúde
A proposta foi oferecer melhores condições
de trabalho e possibilidades de qualificação
aos docentes e técnicos administrativos,
por meio de programas de pós-graduação
e de formação continuada, bem como
proporcionar cuidados e atenção aos servidores
na ativa e aposentados, por meio de um
Centro de Vivência Social e Cultural.
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6 - Gestão democrática, planejamento
e avaliação institucional
Considerando que, sem uma participação
efetiva e democrática de servidores e
estudantes nos processos de planejamento,
de decisão e de avaliação, uma gestão tornase frágil e de poucos resultados, construir e/
ou fortalecer instrumentos e mecanismos que
garantissem essa participação representou
desafio constante ao longo da caminhada.
7 - Comunicação, editoração,
publicação e informatização
Para se ter uma gestão democrática e
participativa são fundamentais a comunicação
interna, a comunicação administrativa, a
comunicação institucional e a comunicação
sistêmica de resultados entre todos os sujeitos
envolvidos e entre todos os câmpus. Neste
sentido, a consolidação de diferentes meios de
comunicação e sua disponibilização a todos os
servidores, estudantes e comunidade foram
tratados como componentes indispensáveis à
criação de um clima produtivo de trabalho.
8 - Inovação institucional administrativa
A gestão democrática se consolida
quando também seus processos administrativos
e pedagógicos são revistos, aperfeiçoados e
inovações substanciais são introduzidas, como a
implantação de sistemas de gestão ambiental, de
projetos de tecnologias sociais, de obras a partir
do conceito de sustentabilidade, de sistemas de
acompanhamento e de registro das atividades
institucionais, de atendimento a estudantes, etc.
9 - Fortalecimento dos câmpus do interior
Os câmpus da UFMT não podem ser
tratados como periféricos. São parte essencial da
mesma instituição e, portanto, devem receber
todo aporte para desenvolver com qualidade
suas ações administrativas e acadêmicas e
também para se expandirem com qualidade.
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Para tal, necessária se tornou a participação
efetiva e democrática de componentes dos
câmpus na gestão da Universidade por meio de
ações como a descentralização administrativa,
pedagógica e financeira, a partir do princípio de
que se a gestão democrática fosse fortalecida,
indubitavelmente os câmpus também o seriam.
10 - Tecnologia da informação e multimeios
Hoje, a comunicação e a inovação se
viabilizam quando apoiadas por tecnologias da
informação e de governança de TI. Portanto,
foi vital a modernização dos sistemas de
informação alinhada aos objetivos institucionais.
Isso contribuiu positivamente ao oferecer
suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão e à
democratização do acesso às novas tecnologias
da informação e da comunicação, estimulando
docentes e discentes ao seu uso acadêmico
como ocorre nos cursos fomentados pela
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
11 - Ciência e tecnologia
A universidade cumpre sua função
social que lhe foi atribuída historicamente
quando produz conhecimento e inova. Por
isso, a ampliação e a consolidação dos
programas de pós-graduação, seguindo as
orientações da Capes e do Ministério de
Ciência e Tecnologia, podem contribuir com a
formação diferenciada dos estudantes e com
o desenvolvimento regional sustentável.
12 - Hospital Universitário Júlio Müller
O HUJM é uma das principais
interações da UFMT com a comunidade
e um dos espaços mais visíveis onde a
instituição cumpre seu papel social assistindo
à população mais necessitada, prestando
os mais diferentes serviços de atendimento
médico e hospitalar. Além da relevância
social também se torna campo de ensino e de
pesquisa para a comunidade acadêmica.
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A UFMT ampliou as oportunidades de intercâmbio nacional e internacional

Democratizar o acesso e expandir com qualidade
A gestão “A UFMT é você, somos
todos nós” elegeu o compromisso social,
a democracia, a inclusão, a interação,
a formação, a autonomia e a inovação
como princípios básicos de gestão visando
à democratização do acesso ao ensino
superior de qualidade, à permanência e ao
sucesso do estudante na universidade.
Com base nesses princípios e para
atender às políticas propostas, ao longo da
gestão a administração foi reestruturada,
resultando na criação de quatro secretarias
vinculadas à Reitoria: Comunicação e
Multimeios (Secomm), Relações Internacionais
(Secri), Articulação e Relações Institucionais
(Sari) e Tecnologia da Informação e da
Comunicação Aplicada à Educação (STI).
Também ficaram vinculadas à Reitoria: a
Auditoria Geral, a Procuradoria Geral Federal
e a Comissão Permanente de Pessoal Docente.
Como forma de valorização
dos servidores, foi criada também a
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Secretaria de Gestão de Pessoas (ligada
à Pró-Reitoria Administrativa) e a PróReitoria de Assistência Estudantil para
atender melhor os estudantes.
Além disso, a criação de pró-reitorias
nos câmpus do interior possibilitou o
fortalecimento de processos democráticos de
gestão e propiciou a esses câmpus relativa
autonomia acadêmica e financeira.
A reestruturação foi uma das políticas
centrais da gestão visando a melhoria da
qualidade dos cursos de graduação e a
consolidação dos cursos de pós-graduação.
As mudanças ocorridas a partir
destas políticas permitiram ao estudante
maior adaptabilidade, melhoria nas
condições de atendimento, de inclusão
e de aprendizagem, além de mobilidade
entre cursos e universidades. E, para os
servidores da UFMT, representaram salto
de qualidade em sua formação profissional,
nas condições de trabalho e na saúde.
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A UFMT em Números
Câmpus Sinop

Câmpus de Araguaia

11 cursos; 4.538 estudantes

16 cursos; 3.902 estudantes

3 cursos; 134 estudantes

4 cursos; 124 estudantes

238 docentes; 84 técnico-administrativos

184 docentes; 64 técnico-administrativos

Graduação

Graduação

Pós-Graduação

Pós-Graduação

Servidores

Servidores

Câmpus Cuiabá

Câmpus Rondonópolis

Graduação

Graduação

55 cursos; 17.481 estudantes
Pós-Graduação

19 cursos; 5.892 estudantes
Pós-Graduação

Câmpus Várzea Grande

50 cursos; 1.860 estudantes

3 cursos; 92 estudantes

Graduação

Servidores

Servidores

5 cursos; 631 estudantes

1.122 docentes;1.302 técnico-administrativos

321 docentes; 82 técnico-administrativos

Servidores

39 docentes; 44 técnico-administrativos

I

mpulsionada pela conjuntura econômica e
pela política do governo federal favorável às
universidades públicas, com a adesão ao Sistema
de Seleção Unificada (Sisu, 2009), e com a
adoção das cotas, antes mesmo da obrigatoriedade
legal (2012), a UFMT, ao longo destes oito anos,
pôde se expandir no estado de Mato Grosso e
se consolidar, em diversas e diferentes frentes,
como instituição pública de qualidade a serviço
de um projeto coletivo e institucional visando à
democratização do acesso e à inclusão social.
Alguns dados gerais são suficientes para
ilustrar esta situação positiva e significativa
em que a UFMT se encontra ao final desta
gestão. Destacaremos apenas alguns.
Gráfico 1 - Número de cursos de graduação,
mestrado e doutorado, 2008-2016
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Gráfico 2 - Número de matrículas nos cursos de
graduação, mestrado e doutorado, 2008-2016
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Fonte: PROEG, PROPg, Relatórios de gestão dos respectivos períodos.
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2012

2016

17.124

28.915

32.444

Mestrado

Doutorado

Total

Fonte: PROEG, PROPg, STI - julho 2016
Obs. Do total de matrículas no mestrado, em
2016, 115 são do mestrado profissional.

Entre os anos de 2008-2016, o
crescimento de matrículas na graduação
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Gráfico 4 - Número de servidores aposentados,
nomeados e docentes contratados, 2008-2016
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Gráfico 6 - Número de projetos em andamento,
registrados e com recursos captados entre 2008 e 2015
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Paralelamente, diante do crescimento
de matrículas de estudantes e de expansão de
cursos e de câmpus, houve aumento de 66,6%
de docentes efetivos e, ao mesmo tempo,
incremento de 307,5% no número de docentes
nomeados (1.084) e de 51,1% de técnicos
administrativos nomeados (553) em relação ao
número total de servidores aposentados (632).
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Gráfico 5 - Nível de titulação dos docentes efetivos, 2008-2016
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Gráfico 3 - Número de docentes e técnicos
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e na pós-graduação foi expressivo - de
89,5% e de 169.8%, respectivamente.

Docentes

400

484

493

600

1195

Fonte: PROPeq, junho 2016

Ainda no campo da pesquisa, houve
incremento de aproximadamente 50% nos
grupos de pesquisa, envolvendo número
significativo de estudantes, muitos deles
recebendo bolsas pelo Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) do
governo federal (CNPq) e estadual (Fapemat).

2016
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Gráfico 9 - Número de estudantes auxiliados entre 2008 e 2015

Gráfico 7 - Número de bolsas concedidas
pelo CNPq e Fapemat, 2008-2016
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A UFMT, por sua vez, como forma
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Gráfico 8 - Bolsas de Iniciação Científica
financiadas pela UFMT, 2008-2016
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Quadro 1 - Alguns dos serviços prestados
40
pelo HUJM
aos usuários do SUS
Mercado
79
Serviços Pesquisa
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
39
37
Consultas
113.024
103.494
134.735
91.926
114.688
115.831
0
01
02
30
04
05
06 121.322
70
08
90
médicas
Série2
Série1
3.723
3.377
3.965
3.335
3.921
3.947
3.712
Internações
2.679
2.345
2.508
2.53
2.135
1.567
1.847
Cirurgias
Exames
258.258 289.260 300.922 143.182 232.620 235.738 204.805
laboratoriais
Exames
19.265 14.577 17.765 10.834 10.063 11.126
7.505
radiológicos

Fonte: Direção do HUJM - Relatórios de Gestão dos respectivos anos.
* Obs.: Desde 2014 o hospital vem passando por reformas
em suas enfermarias e, portanto, sempre funcionando com
cerca de 75% a 80% da sua capacidade instalada.

2010-2011

2012-2013

O HUJM presta serviços à comunidade desde
1982, mas, ao longo desta gestão, ganhou prioridade. Além
da recuperação de sua estrutura, aumentou o número de
serviços prestados. Um novo HUJM está em construção.

66

50
0

Inovação

143

150
100

191

Um serviço precioso e inestimável
prestado pela Instituição à comunidade vem
sendo
realizado pelo Hospital
33 Universitário
Posição no Ranking
51
Júlio
Müller ao longo destes anos.
Internacionalização

2008-2009

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Fonte: PROPeq, junho 2016

Outra forma de apoiar a permanência
no curso de estudantes em situação de
vulnerabilidade social, oferecendo-lhes
melhor atendimento, foi mediante crescente
aporte de bolsas Auxílio, um aumento de
68,7% ao longo dos oito anos de gestão.
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Quadro 2 - Número de obras realizadas e em
andamento - área construída (m2) 2008-2016
Câmpus
Obras concluídas (em m2) Obras em andamento (em m2)
Cuiabá
49.513,23
76.337,96
Rondonópolis
11.008,24
10.741,55
Sinop
4.347,49
8.001,71
Araguaia
10.561,78
1.343,97
Várzea Grande
18.724,64
TOTAL
75.430,74
116.139,83
Fonte: Proplan, junho 2016
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2009
Permanência

Entre 2008-2016 foram realizadas 96
obras novas, com um acréscimo de 75.430,74m²
em área construída, além de 32 obras em
andamento, totalizando, assim, 128 novos
espaços em todos os câmpus da UFMT.
No Ranking Universitário da Folha, a UFMT
subiu da 51ª posição, em 2012, para a 31ª em 2015,
entre 192 instituições públicas e privadas de ensino
superior. Essas universidades foram avaliadas em cinco
grandes áreas, cada uma com diferente peso no total de
cem pontos estipulados: ensino, pesquisa, inserção no
mercado de trabalho, inovação e internacionalização.
No Ranking internacional QS World University
Rankings- Latin America de 2012, a UFMT foi alocada
entre as 250 melhores universidades da América Latina
entre 300 posicionadas. Em 2016, subiu 100 posições
sendo alocada entre as 150 melhores universidades.

http://www.topuniversities.com/universities/
universidade-federal-do-mato-grosso#322891
http://www.ufmt.br/ufmt/site/perfil/
noticia/Cuiaba/servidor/27825/servidor

2010

2011

Alimentação

2012

2013**

Moradia

2014

Evento

2015

TOTAL

Identificamos que a ascensão nos rankings
nacional e internacional é resultado do trabalho realizado
pela comunidade acadêmica no campo do ensino, da
pesquisa e da extensão e, vale ressaltar, pelo processo de
“Internacionalização da UFMT” assumido nessa gestão
como diretriz transversal aos pilares da universidade.
Gráfico 10 - A UFMT no ranking das
universidades do Brasil - RUF, 2012 e 2015
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Fonte: http://ruf.folha.uol.com.br/2015/perfil/universidade-federal-demato-grosso-ufmt-1.shtml); http://ruf.folha.uol.com.br/2012/rankings/
universidades/universidade-federal-de-mato-grosso-8446.shtml
Obs. Em 2012, não foi avaliada a área “internacionalização”.

Inovação, qualidade e mais alunos na UFMT
Os dados aqui destacados revelam
o trabalho intenso da equipe de gestão da
UFMT para expandir com qualidade suas
ações em todos os câmpus junto à comunidade
universitária e à comunidade local e regional.
A criação de novos cursos e de mais
vagas de estudantes, de técnicos e de docentes
foi também possível pela implantação
imediata, em 2008, do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), instituído
pelo governo federal, em abril de 2007.
Assim, além do aumento e das melhorias
em sua infraestrutura, foi possível melhorar
a qualificação dos cursos da UFMT e isso
graças ao empenho e compromisso de toda
a comunidade universitária com o projeto
implementado pela gestão 2008-2016.
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Nas palavras da reitora
Maria Lúcia Cavalli Neder:
Esse é um momento único para
a UFMT, pois está entre os 20% das
melhores universidades do país. Os cursos
de graduação, na sua maioria, estão com
nota 4 e mais de 50% dos cursos de pósgraduação avançaram para nota 4.
Junto com a qualidade veio a quantidade
com a expansão, inclusive com criação de novos
câmpus e unidades na Capital e interior. Com
esse processo de crescimento, a UFMT saltou de
71 para 106 cursos de graduação e de 24 para 60
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado).
São mais de 1.400 projetos de pesquisa e mais
de 250 grupos de pesquisa. Atualmente, mais
de 90% dos professores da UFMT são mestres
e doutores” (UFMT - Notícias, 23-03-2016).
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A UFMT em destaque

Ação Afirmativa: atende alunos indígenas

Inclusão
A UFMT, a partir de 2012, implementou
um programa de ação afirmativa destinando
50% das vagas de cursos de graduação
para estudantes de baixa renda e negros
(egressos de escolas públicas) e para
indígenas, antes mesmo da lei de cotas.

Blocos de didática foram construídos
como parte de uma nova concepção de
universidade e de projeto pedagógico de curso.

Bloco Didático

Expansão e autonomia

Ação Afirmativa: 50% das vagas são para egressos de escolas públicas

Formação
Foram reformulados todos os cursos atendendo às diretrizes curriculares do MEC - e,
com isso, melhorou muito a qualidade da formação
oferecida e a avaliação por parte do MEC.
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O projeto de interiorização e expansão
que nasceu nas origens da UFMT, na década
de 1970, foi fortalecido com a conquista da
autonomia administrativa e pedagógica dos
câmpus do interior graças à criação de próreitorias e institutos em cada câmpus.
No dia 9 de maio, em cerimônia no Palácio do
Planalto, a presidente Dilma Rousseff assinava projeto
lei que criava mais cinco universidades federais, entre
elas a Universidade Federal de Rondonópolis, que se
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juntará às 63 já existentes. O projeto encontrase no Congresso Nacional para aprovação.

Em 2013, a expansão ocorreu também na
região metropolitana de Cuiabá, com a construção
do Câmpus de Várzea Grande, para abrigar
os cursos das engenharias e de tecnologia.

Câmpus Universitário de Rondonópolis

Câmpus Universitário de Várzea Grande

Além do Câmpus de Várzea Grande,
está em construção o Câmpus II - Cuiabá,
localizado na Rodovia Cuiabá–Santo
Antônio do Leverger, onde funcionarão os
cursos de medicina e da área da saúde.
Câmpus Universitário do Araguaia

Câmpus II Cuiabá - UFMT

Câmpus Universitário de Sinop
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Hospital Universitário Júlio Müller

O Hospital Universitário Júlio Müller tem
ampliado seus serviços médicos e hospitalares
para melhor atender a população mais carente.
Um novo Hospital Universitário
está em construção - numa área de
55.226,14m2 - com previsão de 331 leitos.
Em 2012, inauguração do bloco do Hospital
Veterinário (Hovet) para animais de grande porte.
A UFMT ganhou destaque nacional e
internacional ainda mais quando a Reitora foi
eleita, em novembro de 2012, presidente do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB integrado às universidades europeias), presidente
da Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes,
em julho de 2015) e designada, pela Presidência
da República, para compor a Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação
(CNE), do Ministério da Educação (MEC), com
mandato de quatro anos (11 de maio de 2016).
Porém, em junho do mesmo ano, o ato de
nomeação foi anulado pelo Ministro da Educação
no governo do Presidente interino Michel Temer.

[LINK DA NOTICIA http://www.ufmt.br/ufmt/site/
SUMÁRIO
LISTA DE GRÁFICOS
noticia/visualizar/9202/sinop
http://www.ufmt.br/ufmt/

Hospital Veterinário de Cuiabá

A Reitora Maria Lúcia presidiu a Andifes 2015 - 2016
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Ensino
Pesquisa e Inovação

Graduação

O acesso à universidade pública
historicamente foi bandeira de luta da sociedade,
por meio de seus movimentos sociais e de
classe, para que um número cada vez maior de
pessoas pudesse ter esse direito garantido.
Políticas de governo e programas nacionais
foram implementados na UFMT, como o Programa
de Reestruturação das Universidades Federais
(Reuni, 2007), o acesso via Enem (a partir de 2008)
e via Lei das Cotas (2011), o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor,
2007) e o Sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB, 2007) para oferta de cursos a distância.
Nesse cenário, a atual gestão
também se destacou por seu pioneirismo na
introdução de políticas de ações afirmativas
para estudantes, no sentido de promover
a igualdade. Entre eles destacamos:
• A adesão da UFMT ao Enem - no
primeiro processo seletivo, em 2008, teve 30 mil
candidatos e mais de 100 mil a partir de 2012.
• Atendimento aos povos indígenas de Mato
Grosso por meio do Programa de Inclusão Indígena
“Guerreiros da Caneta” (Proind), iniciado em 2008,
oferecendo 100 sobrevagas ao longo de 13 anos.
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https://ensinosuperiorindigena.wordpress.
com/atores/nao-humanos/proind
http://g1.globo.com/mato-grosso/
noticia/2013/05/primeiro-semestre-2013-da-ufmttem-10-de-alunos-negros-nos-cursos-top.html

Em 2014, foi instalado o Conselho de
Políticas de Ações Afirmativas para estudantes
Quilombolas na UFMT, visando o respeito às
suas especificidades culturais. Além disso, houve
a disponibilização de auxílio para atendimento a
estudantes em situação de vulnerabilidade social.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/16615/sinop

Outra ação pioneira da UFMT foi participar
ativamente na construção e implementação,
desde 2006, junto à extinta Secretaria de
Educação a Distância (SEED) do Ministério da
Educação, do Programa do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Entre 2008-2016, os
cinco cursos de graduação ofertados pela UAB/
UFMT atenderam 2.722 estudantes, em sua
maioria professores de escolas públicas.
Gráfico 11 - Oferta regular de vagas em
cursos presenciais, 2008-2016
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Participam estudantes indígenas de 13 etnias do
estado de Mato Grosso, matriculados em 25 cursos de
graduação da UFMT, além de um na pós-graduação
cursando mestrado em Direito Agroambiental.

Nº de Vagas

C

om a missão de formar profissionais
competentes e comprometidos com a
realidade sociocultural brasileira, a UFMT
no período de 2008 a 2016 tem alcançado
resultados importantes no ensino de graduação
e que refletem os esforços e as ações de gestores,
docentes, técnicos administrativos e estudantes.
Para coordenar os complexos processos
de manutenção, desenvolvimento e expansão da
oferta da graduação com qualidade, há expressiva
contribuição de órgãos universitários (Consepe,
Consuni, Conselho Diretor) e, sobretudo, o trabalhado
dedicado e competente de docentes e técnicos
administrativos, nos cinco câmpus da universidade.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

ANO

Fonte: PROEG/CEG, junho 2016

Assim, dos 71 cursos presenciais e de 3.698
vagas que ofertava em 2008, a UFMT passou
a ofertar, em 2016, 106 cursos presenciais (um
crescimento de 49,3%) e 6.044 vagas (um acréscimo
de 63,4%). Destas, 104 destinadas para o curso
de Letras Libras e os cursos de Licenciatura e de

LISTA DE QUADROS

SIGLAS E
ABREVIATURAS

CURSOS

Bacharelado em Música, com processos seletivos
especiais. Isso representou um acréscimo de 80,31%
de vagas em relação às ofertadas em 2008.
Gráfico 12 - Adesão de cursos a ingresso pelo Sisu 2008-2016
120

100
14
10

80
60

18

16
10
17

16
10
17

16
10
17

5
16
11

5
16
11

5
16
11

19

19

19

47

46

46

46

47

47

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

16
10
19

40

46

20
0

2008

51
2009/10
Cuiabá

Rondonópolis

Sinop

Araguaia

2014/15

2015/16

Várzea Grande

Fonte: PROEG/CEG
Obs.: até 2008 o ingresso ocorria por processo seletivo
próprio da UFMT; O Gráfico não leva em consideração os
cursos de Música e Letras Libras, que utilizam o Enem, mas
possuem processo seletivo especial/habilidade específica.
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2008 a Instituição
com 17.124 estudantes matriculados e, em 2016,
com 32.444, um crescimento de 89,5%.

Gráfico 14 - Número de vagas e de matrículas
em cursos do Parfor entre 2010 e 2016
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Outro programa no qual a UFMT se
empenhou é o Programa Estudantes-Convênio de
1
Graduação (PEC-G). Trata-se de uma atividade
0,5
0
de
cooperação internacional, administrada pelo
Ministério da Educação eNota
do Ministério das
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Relações Exteriores,
com2011
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receber
estudantes de países com os quais o Brasil
2

2012

2016

17124

28915

32444

521

445

Parfor
EaD

3188

1358

593

Presencial

13936

27036

31406

EaD

Parfor

1,5

Total

Fonte: Siga, Siged/STI

400

SUMÁRIO

Rondonópolis

435

Em relação a estudantes concluintes, entre
2008-2016 a UFMT gradou 16.092 estudantes
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Gráfico 13 -Matrículas em cursos presenciais,
a distância e Parfor, 2008-2016
28915

Porém, é oportuno lembrar que, em 2014,
a Capes tornaria pública a divulgação de Resultado
Final do Edital 75/2014 no qual autorizaria a
articulação de cursos e de vagas a serem ofertadas
pelas universidades públicas em cursos a distância
da UAB. O Edital somente foi publicado em
21/06/2016. Das 280 mil vagas articuladas pelas
universidades públicas e previstas inicialmente
no Edital para os cursos a distância, somente
55 mil foram autorizadas. Por isso, entre 20142016 a UFMT não pôde expandir matrículas em
cursos a distância no âmbito do Programa UAB.
Importante e significativa também a
participação no Programa Parfor (segunda
licenciatura), atendendo, entre 2011-2016,
991 professores da rede pública do Estado, já
graduados, mas sem formação específica na área
em que atuam, e que residem, em sua maioria,
em municípios distantes do Câmpus de Cuiabá.
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mantém acordos educacionais ou culturais, tais
como Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe. Entre 2008-2012 foram beneficiados
81 estudantes, propiciando-lhes experiência
marcante, sobretudo pela dimensão intercultural.
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Gráfico 15 - Evolução do Índice Geral
de Cursos entre 2008 e 2014
4,5

4

4
3,5

3

3

4

4

4

4

3

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Nota
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: PROEG/CEG
Obs.: Os dados referentes a 2015 serão divulgados
pelo INEP em dezembro de 2016.
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Em relação às graduações a distância
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130 por avaliações
123
da UFMT que
passaram
do
70
MEC, atualmente, os conceitos de cursos
2009 são: Licenciatura
2010
2011
2012
2013 5;
2014
(CC)
em Pedagogia:
nota
Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática:
nota 4; Administração Pública: nota 3.
Importante destacar que, em 2008, início
da gestão “A UFMT é você, somos todos nós”, dos
71 projetos pedagógicos dos cursos de graduação
existentes, 70 encontravam-se em desobediências às
legislações e normais legais, assim como desajustados
em relação às diretrizes curriculares nacionais.
Além disso, todas as licenciaturas estavam em
processo de diligência pelo Ministério da Educação.
305

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

No término da Gestão, em 2016, todos os projetos
pedagógicos de curso de graduação encontram-se
regularizados e cumprindo os dispositivos legais,
sendo que apenas dois cursos cumprem protocolo
pelo MEC, pela nota do Enade, porque alguns
estudantes boicotaram a referida avaliação.
No que se refere à prestação de serviço na
revalidação de diplomas de graduação, a UFMT
realiza seus procedimentos de forma muito
criteriosa. No período de 2008 a junho 2016 a
instituição recebeu mais de 8.000 solicitações
de revalidações, tendo revalidado 779 diplomas
em diferentes áreas do conhecimento.
Sempre atenta à qualidade dos cursos de
graduação, a UFMT iniciou, em 2014, um processo
de reestruturação curricular em todos os câmpus.
Atualmente são 25 cursos de licenciaturas e 26 de
bacharelados, totalizando 51 cursos em processo de
revisão curricular, sendo que três cursos já foram
reestruturados e aprovados e outros encontramse nos órgãos superiores para aprovação. Na
reestruturação curricular, os cursos procederam à
unificação de ementas, carga horária e códigos.
Neste processo de reestruturação,
vários documentos foram elaborados para o
ensino de graduação, entre os quais a Resolução
118/Consepe/2014 que estabelece normas
para elaboração e reelaboração de projetos
pedagógicos de curso de graduação da UFMT,
o que representa avanço significativo.
Ainda na perspectiva de avanços na
80
qualidade no ensino de graduação, o curso de
Enfermagem,
ofertado pelo Câmpus de Cuiabá,
2015
foi visitado pelo Comitê de Pares, em 2013, e foi
devidamente capacitado para o Sistema ArcuSul até o ano de 2.022. O Curso de Medicina,
bacharelado, também do Câmpus de Cuiabá, foi
avaliado, em 2014, e encontra-se no aguardo da
Acreditação. Esta acreditação no Sistema ArcuSul é resultado do processo de avaliação por meio
do qual é certificada a qualidade acadêmica dos
cursos de graduação oferecidos pela UFMT.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/perfil/
noticia/Cuiaba/aluno/26737/servidor
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Gráfico 16 - Número de docentes participantes do
curso “Docência no Ensino Superior”, 2009-2016
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Para alavancar a formação continuada do
docente e possibilitar espaço-tempo de discussão
das temáticas emergentes nas licenciaturas e
nos bacharelados foram instituídos o Fórum
das Licenciaturas, em 2011, e o Fórum dos
Bacharelados, em 2013, com participação
garantida de representantes discentes e docentes
de todos os cursos e câmpus da UFMT.
Gráfico 17 - Participação Docente em Fórum das Licenciaturas e
dos Bacharelados

e possibilitou a reflexão sobre o sentido
da formação de professores na atualidade,
mediante aproximação com a realidade
da educação básica e, em decorrência, a
consideração de suas demandas no processo
de reestruturação dos projetos pedagógicos.
Adicionalmente, o Programa favoreceu a
interlocução da universidade com os gestores das
Secretarias de Educação e professores das escolas,
com vistas à construção de projetos que atendam
às reais demandas da Educação Básica. Assim,
além da organização de quatro edições dos Fóruns
das Licenciaturas, o Prodocência tornou possível a
produção de três documentos síntese dos Fóruns
e oito edições do Boletim das Licenciaturas e
dos Bacharelados. Também patrocinou quatro
publicações do ensino de graduação, uma
resultante de Seminário Integrador e três de
Cursos de Docência no Ensino Superior.
Convergentemente com o apoio à docência
também foram promovidas atividades com o
objetivo de aprimoramento da qualidade da
aprendizagem dos estudantes. Quatro programas
assumem maior vulto: Monitoria, Programa de
Educação Tutorial (PET), Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Tutoria.
Gráfico 18 - Programas de apoio à aprendizagem, 2008-2015
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Assim, o Programa de Consolidação
das Licenciaturas (Prodocência), além de
permitir maior diálogo entre as licenciaturas,
facilitou a emergência de coletivos de
professores e estudantes das Licenciaturas

O programa de Monitoria teve incremento
de 53,3% entre 2008 e 2015, apresentando,
no35000
mesmo período, também crescimento de
30000
53,7%
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25000
35000
no20000
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Curso Docência no Ensino Superior

Em relação aos outros três programas, cujos
integrantes são majoritariamente bolsistas, constatase que o PET e o Pibid experimentaram sensível
incremento no período considerado, com destaque
para o Pibid. Quanto à Tutoria, o que mais chama
a atenção é a sua oscilação numérica, basicamente
explicada pelas demandas da comunidade acadêmica.
Diferentemente dos programas anteriores que
privilegiam o ambiente universitário, o Projeto Novos
Talentos, realizado de setembro de 2013 a setembro
de 2015, criou campos de estudo que privilegiaram
escolas públicas de educação básica. Universitários
de Pedagogia, História, Geografia, Química, Biologia,
Geologia, Engenharia Sanitária e Ambiental e
Comunicação Social, com apoio de 20 docentes da
UFMT e parceria com cinco escolas de educação
básica e apoio de 25 de seus professores, atenderam
125 estudantes adolescentes. Para os universitários
tratava-se, entre outras funções, de conferir função
social ao conhecimento; para os adolescentes, uma
introdução à produção do conhecimento científico.

http://www.novostalentosufmt.com.br/o-que-e-o-projeto
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/20322/JulioMuller

Para garantir a qualidade nos cursos de
graduação, as aulas de campo ou visitas técnicas, que
objetivam criar condições para o desenvolvimento
de competências específicas ao exercício profissional,
tiveram atenção especial no seu acompanhamento.
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Assim, a graduação, em conformidade com a
proposta pedagógica de curso, de 2009 a 2015, obteve
dotação de R$ 19,3 milhões para a realização das
aulas de campo, um aporte anual mais que duplicado
quando comparado com o de 2008. Atualmente,
cerca de 50 cursos realizam aulas de campo ou
visitas técnicas, o que exigiu sua regulamentação
mediante resolução Consepe n. 117/2014.
Para atender a diferentes demandas
da comunidade universitária ou externa,
sempre com foco no apoio à construção da
educação com qualidade e a promoção de maior
envolvimento dos estudantes de graduação, a
Proeg organizou eventos de diferentes naturezas:
Três Mostras de Graduação; quatro
Semanas Acadêmicas; sete Seminários Integradores,
um Fórum da Diversidade (2010), a reunião
do Forgrad (2011), oito cursos de Docência no
Ensino Superior (2009-2016), curso para gestores
acadêmicos e seminários de preparação para a
Conaes. Além disso, em 2009 e 2013, a gestão
dos recursos para as etapas municipais e estadual
preparatórias da Conae desses dois anos.
Produção Acadêmica
Considerando a importância de qualificar
e divulgar ações e resultados no ensino de
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Fórum das Licenciaturas e dos Bacharelados

graduação, foram publicadas, no período de
2008 a 2016, diversos materiais mediante a PróReitoria de Ensino de Graduação, tais como:
Documentos: Reestruturação da
Organização Curricular da UFMT: Subsídios
para Discussão; Manual do Coordenador, Guia
do Estudante da UFMT; Catálogo dos Cursos de
Licenciaturas da UFMT, Documento Síntese do
Fórum das Licenciaturas na UFMT, Edição 2011.
Livros: Iniciação à Docência na
UFMT; Estágio Curricular Supervisionado
de Licenciaturas da UFMT; Dimensões da
iniciação à docência: saberes e práticas do Pibid
na UFMT; Anais dos Seminários Integradores
do Pibid e Tutoria; mais de 14 livros e
fascículos elaborados no contexto Comfor.
Além disso, há outros livros e materiais
no Prelo, com publicação prevista para 2016,
a saber: o livro ‘Práticas como Componentes
Curriculares nos cursos da UFMT’; três livros
da Docência no Ensino Superior, Documentos
sínteses dos Fóruns, dentre outros.
Comitê de Formação (Comfor)
Ao tomar parte na Rede Nacional de
Formação (Renaform), constituída por instituições
públicas de educação superior, a UFMT instituiu
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Gráfico 19 - Número de cursos ofertados pelo
Comfor e participantes, 2013-2015
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Assim, ao desenvolver diferentes
atividades e implementando programas no
campo do ensino, a UFMT visa contribuir
para a qualificação da ação de seus
docentes, apoiando o desenvolvimento da
autonomia intelectual dos estudantes e
qualificando sua formação profissional.
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Pós-Graduação

A

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
(PROPg) é a instância da UFMT responsável
pelo gerenciamento de cursos de pósgraduação stricto sensu. Até 1988, a
instituição oferecia apenas cursos lato sensu, mais
conhecidos por “especialização”. O gerenciamento
das ofertas deste nível de ensino esteve afeito à
PROPg até início de junho de 2014, quando, então,
foi direcionado às unidades acadêmicas, ficando sob
a responsabilidade de suas respectivas diretorias, em
atendimento à Resolução Consepe n. 55, de 2 de junho
de 2014. De 2008 a 2014, a PROPg emitiu mais de
Número
decertificados
Cursos Stricto de
Sensu
cinco
mil
especialista, o que representa
56
grande contribuição
para
a qualificação profissional
53
50
45
de recursos
humanos para o estado de Mato Grosso.
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Expansão e interiorização

Como no mundo acadêmico as
universidades são qualificadas sobretudo a partir
de sua atuação no campo da pós-graduação
stricto sensu, a gestão “UFMT é você, somos
todos nós” apoiou iniciativas de criação de novos
cursos de mestrado e doutorado na UFMT e a
consolidação dos cursos em funcionamento.
Em 2008, a UFMT contava com 24 cursos
stricto sensu, dos quais três de doutorado, e
ofertava 347 vagas. Em 2009, foram implantados
os dois primeiros mestrados em câmpus do
interior, e em 2016, já contamos com 10 cursos
de mestrado que atendem a três câmpus do
interior (Rondonópolis, Araguaia e Sinop).
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Gráfico 20 - Cursos de Doutorado e Mestrado 2008-2016
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Gráfico 21 - Evolução da Pós-Graduação
na UFMT, 1998-2008, 2009-2016
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O crescimento notável no número de
cursos e a implantação de programas em todas
as grandes áreas do conhecimento deu-se a par
do amadurecimento de grupos de pesquisa.
Em um movimento complementar, a união
de pesquisadores em torno de temáticas comuns, em
diferentes áreas do conhecimento, levou à elaboração
de propostas que foram aprovadas pela Capes.Em
2016, encontram-se em funcionamento 60 cursos,
dos quais 44 mestrados e 16 doutorados, totalizando
2.210 estudantes matriculados, um aumento de
169,8% em relação a 2008 (819 matrículas).
Em relação às vagas, houve expansão de
347, em 2008, para as atuais 874 vagas. No período
2008-2016, a PROPg emitiu 3.120 diplomas
de mestrado e 186 diplomas de doutorado.
Registre-se que, ainda em 2016,
com aprovação do Consepe, foram enviadas
à Capes oito propostas de cursos novos,
sendo um doutorado e sete mestrados.
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Em relação à qualificação dos servidores
da UFMT, a PROPg teve atuação destacada em
diversas ações, como a elaboração do “Programa
de Qualificação stricto sensu dos técnicos
administrativos em Educação” (PQSTAE), instituído
e regulamentado pelo Consuni, em 15 de dezembro
de 2014. Por meio de Chamada Interna lançada
pela PROPg aderiram ao PQSTAE onze programas,
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que ofertaram ao todo 28 vagas em cursos de
mestrado e doutorado, sendo que 15 servidores
técnicos administrativos foram aprovados.
Programas em rede e Parcerias
nacionais e internacionais
A PROPg participou também
da implantação de programas em rede
que atuam na UFMT, como:
Bionorte (Biodiversidade e Biotecnologia da
Amazônia Legal, UFAM, 2008); Rede Pró CentroOeste (Biotecnologia e Biodiversidade, UnB,
2009); Reamec (Rede Amazônica de Educação em
Ciências e Matemática - UFMT, 2010) ProfMat
(Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática,
2009), ProFis (Sociedade Brasileira de Física,
2015); ProfHistória (História, UFRJ, 2016); ProfFilo (Filosofia, UFPR, 2016); ProfEf (Educação
Física, Unesp, Câmpus Rio Claro, 2016).
A qualificação docente em nível doutoral
também foi incentivada com a aprovação e
implementação de doutorados interinstitucionais
(Dinter) apoiados pela Capes, por intermédio
dos seguintes cursos promotores:
Sistemas Digitais (USP, 2009); Arquitetura
(UFRJ, 2010); Comunicação Social (UFMG,
2010); Pediatria (USP, 2010); Economia (UFPE,
2010); Parasitologia (UFMG, 2011); Recursos
Naturais (UFCG, 2013); Direito (UFPA, 2013);
Administração (Uninove, 2014). Com a oferta dos
Dinter, a UFMT titulou cerca de 100 professores.
Importante destacar que, pela primeira
vez, um curso de doutorado da UFMT foi
aprovado como promotor de Dinter, com a
aprovação do doutorado em Física Ambiental
ofertado para a Universidade Federal do
Amazonas, Câmpus de Humaitá. A atuação do
Programa em Física Ambiental eleva a UFMT de
receptora a promotora de Programas Dinter.
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/14885/sinop
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/27841/Cuiaba

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

Contribuiu muito para o fortalecimento
dos cursos stricto sensu da UFMT o programa da
Capes de aquisição de equipamentos destinados
à melhoria da estrutura de pesquisa científica e
tecnológica dos cursos de mestrado e doutorado das
IES públicas - Programa Pró-Equipamentos. Por
seu intermédio, a UFMT captou cerca de 8 milhões
de reais, entre 2008 e 2014 (anos em que foram
lançados editais), para seus cursos stricto sensu.
Outro ponto de destaque na gestão
2008-2016, foi o incentivo dado pela PROPg
à internacionalização dos programas de pósgraduação, mediante convênios com instituições
estrangeiras, em parceria com a Secretaria de
Relações Internacionais (Secri), com destaque
para o Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras (GCUB) e o Programa de Alianças
para a Educação e Capacitação, em parceria com
a Organização dos Estados Americanos (PAEC/
OEA). Por intermédio do GCUB/PAEC/OEA,
a UFMT recebeu, de 2013 a 2016, quarenta
estudantes oriundos de 12 diferentes países latinoamericanos. Para 2017 foram ofertadas 12 vagas,
sendo 11 para mestrados e uma para doutorados.
Pós-Graduação com qualidade
Uma das ações mais importantes da
gestão 2008-2016 na PROPg refere-se à criação
e implantação do Sistema de Informação da
Pós-Graduação (SIPG), produzido pela PROPg
juntamente com a Coordenação de Engenharia de
Software para Gestão Educacional e Administrativa
da Secretaria de Tecnologias da Informação
e da Comunicação Aplicadas à Educação Cesgea/STI, para atender às necessidades
específicas dos cursos stricto sensu da UFMT.
A decisão pela criação de um sistema
próprio se firmou após análise da situação
de cada curso, evidenciada pela avaliação
trienal da Capes de 2007. A implementação do
SIPG, a partir de 2010, possibilitou à PROPg
acompanhar com objetividade, via Gerência
de Pós-Graduação, o desempenho de cada
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Programa, permitindo o atendimento de suas
necessidades de forma mais efetiva, produzindo
dados auditáveis que atendem a solicitações
de órgãos de controle, externos e internos.
Do mesmo modo, a implantação do
Sistema Federal de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP), em 2010, proporcionou
maior organização e controle dos recursos
recebidos via Proap/Capes, acompanhados de
perto pela Gerência Financeira da PROPg.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/26001/Sinop

Destaque-se a atuação da Coordenação
de Pós-Graduação no acompanhamento de cada
curso de mestrado e doutorado da UFMT, e dos
Dinter. Desde 2014 todos os dados produzidos
pelos cursos obrigatoriamente alimentam a
Plataforma Sucupira. Os envios de pedidos de
cursos novos à Capes também são administrados
pela Coordenação de Pós-Graduação da PROPg
Essa mesma coordenação é responsável
também pela organização anual da “Mostra
da Pós-Graduação” que já se encontra em sua
8ª edição. O evento possibilita a interação
entre discentes e docentes de diferentes áreas
do conhecimento e níveis, além de conferir
visibilidade às dissertações e teses em andamento
5 setembro de
na UFMT. Na 8ª Mostra (14 a 16 de
5
2016) serão apresentados cerca de 1200 trabalhos.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/8214/JulioMuller
12
4 cursos novos

Nota 3

de Pós-Graduação, a Gerência Financeira e a
Secretaria, cada um desses setores contando
com auxiliares importantes que subsidiam todas
as ações, como registros e acompanhamentos
de bolsas, elaboração de históricos e
diplomas, análise e publicação de editais.
A PROPg conta também com o apoio
da “Comissão interna de acompanhamento dos
programas de pós-graduação stricto sensu”,
formada por coordenadores de programas
da instituição, cuja atuação na análise de
planilhas de avaliação de diferentes áreas
do conhecimento permitiu identificar a
situação de cursos em andamento, levantando
problemas e apontando meios de superação.
Gráfico 22 - Número de Cursos por Conceito Capes Trienal 2007

5
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Gráfico 23 - Número de Cursos por Conceito Capes Trienal
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Pôster da 8ª Mostra da Pós-Graduação, 14 a 16-09-2016

Gráfico 24 - Número de Cursos por Conceito Capes Trienal 2013

Importante destacar a atuação da Secretaria
5
da PROPg na organização de documentos
depositados no setor desde a década de 1970
e
5
18
seguintes até os contemporâneos. O material mais
Nota 3
cursos
19
antigo recebeu cuidados adequados e se encontra5novos
Nota 4
devidamente arquivado, à espera19de digitalização.
Nota 5
Na PROPg atuam em conjunto o Gabinete
da Pró-Reitoria, a Coordenação, a Gerência
Fonte: PROPg, junho 2016

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE QUADROS

18
5 cursos
novos

Nota 3
Nota 4
Nota 5

SIGLAS E
ABREVIATURAS

Observe-se que na avaliação Capes
Trienal 2007, de um total de 17 cursos em
andamento, 13 foram avaliados; outros quatro
cursos não passaram por avaliação, mantendo
suas notas de aprovação pelo Conselho
Técnico-Científico da Educação Superior
(CTC-ES), por terem sido aprovados em 2006,
portanto, considerados cursos novos.
Entre os anos 2007 e 2008, foram aprovados
mais dois doutorados e cinco mestrados, que foram
avaliados pela primeira vez na trienal seguinte em
2010. Além destes, em 2009 foram aprovados três
mestrados acadêmicos, um mestrado profissional,
e um doutorado, que não foram avaliados na trienal
de 2010, por serem considerados cursos novos.
Na trienal de 2010, dos 25 cursos avaliados
três cursos de mestrado elevaram seus conceitos
de 3 para 4; dois cursos de mestrado elevaram
seus conceitos de 4 para 5, e dois cursos de
doutorado elevaram seus conceitos de 4 para 5.
Na trienal 2013, de um total de 45
cursos em andamento 42 cursos foram
avaliados. Destes, cinco mestrados tiveram seus
conceitos alterados de 3 para 4; um mestrado
e um doutorado passaram de 4 para 5.
Em resumo, a situação atual, em
relação à avaliação da Capes é a seguinte:
8,0% dos cursos de pós-graduação
têm nota 5; 47,0% nota 4 e 45,0% nota 3.
Gráfico 25 - Conceito dos cursos, 2016
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Fonte: PROPg, junho 2016
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Entre os anos 2013 e 2016 foram
aprovados mais 15 cursos, sendo cinco
mestrados acadêmicos, cinco mestrados
profissionais e cinco doutorados.
Assim, atualmente dos 60 cursos
stricto sensu em andamento, 37 são
mestrados acadêmicos, sete mestrados
profissionais e 16 doutorados.
Além das atividades descritas, a PróReitoria de Ensino de Pós-Graduação atuou
em outras importantes frentes, como a oferta
de treinamento do Portal de Periódicos da
Capes; acompanhamento dos coordenadores
com a Plataforma Sucupira - base de
referência do Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG); revisão de resoluções
institucionais com interfaces com a pósgraduação; acompanhamento e apoio aos grupos
interessados na elaboração das propostas.
O crescimento expressivo da pósgraduação na UFMT no período 2008-2016,
da ordem de 150,0%, deve ser creditado
em grande parte à organização interna,
ao crescimento dos grupos de pesquisa e
da produção científica - o que propiciou
significativo aumento no número de propostas
de cursos novos apresentadas à Capes -, ao
empenho e envolvimento dos coordenadores
dos Programas e dos professores credenciados,
aos técnicos administrativos envolvidos com as
coordenações de programas e com a PROPg.
Da congregação de todos os esforços
despendidos resultaram os números obtidos na
última avaliação trienal da Capes, com elevação
da nota dos programas de 3 para 4, e de 4 para
5. Destaque-se que a nota conferida a cada curso
de mestrado e de doutorado influencia no IGC
(Índice Geral de Cursos) atribuído à instituição.
Desse modo, trabalhando rumo à
qualificação stricto sensu cada vez mais ampla,
a UFMT vem contribuindo sobremaneira para o
desenvolvimento regional e para o fortalecimento
da ciência, da tecnologia e da inovação.
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Pesquisa e Inovação Técnico-Científica

A

pesquisa propicia a produção de novos
conhecimentos, a formação científica
e profissional e a inovação científica
e tecnológica. É com objetivo de
fomentá-la e socializá-la para a comunidade
acadêmica que a Pró-Reitoria de Pesquisa
(PROPeq) atua de maneira mais direta.
Ao longo dos oito anos da gestão
“A universidade é Você, Somos todos Nós”
significativa foi a difusão da pesquisa na
UFMT. Houve aumento no número de grupos
certificados, de núcleos registrados, de
projetos de pesquisa cadastrados, da oferta
de bolsas de iniciação científica e de recursos
aprovados junto à Finep para a infraestrutura de
pesquisa na instituição. Além disso, ocorreu a
sistematização de alguns processos da PROPeq,
como o cadastramento de projeto de pesquisa
(SGPP) e o sistema de avaliação Pibic/Pibiti/
Pibic-AF, os quais permitiram um trâmite mais
ágil e mais transparente das ações envolvidas.
Outras ações inovadoras surgiram, como
o Edital de Apoio a Pesquisadores Internacionais
Visitantes, a implantação do Pibic-EM (para
estudantes do Ensino Médio), a revitalização
da Base Avançada de Pesquisa do Pantanal e
a melhoria na comunicação das ações da PróReitoria de Pesquisa. Além disso, a PROPeq
se empenhou em normatizar e repensar
procedimentos, tendo em vista as exigências de
agências de fomento e de órgãos fiscalizadores,
como a Controladoria-Geral da União (CGU).
Expansão do número de
projetos de pesquisa
Entre 2008 e 2015, a quantidade de
projetos de pesquisa registrados apresentou
crescimento de aproximadamente 20% e de
projetos em andamento foi de 66,5%. Até
maio de 2016 encontravam-se registrados 267
projetos, sendo 55 financiados, totalizando
R$ 2.586.484,41 em recursos captados.
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Gráfico 26- Projetos registrados, com recursos
captados e em andamento, 2008-2015
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Porém, no mesmo período, a UFMT
ampliou em aproximadamente 190% a
oferta de bolsas custeadas pela própria
instituição. Na última seleção (2016-2017)
também o número de bolsas financiadas
mediante convênio UFMT-Fapemat mais que
quintuplicou, passando de 33 para 180.

Gráfico 28 - Bolsas de Iniciação Científica
- Pibic/Pibiti, Pibic-AF, 2009-2016
400

345

350

288

300
250

302

288

204

200
150
100
50
0

1
2008

2010

2012

2014

2016*

Fonte: Gerência de IC/PROPeq

São quatro os programas
839
900de bolsas de Iniciação Científica do
741
800CNPq ofertados pela PROPeq:
733
684
682
655
700
614
607
604
591
585 558
581
1.
Programa
Institucional
de
600
530
519 517
515
515
504
457
500Iniciação Científica (Pibic);
379
318
318
313
311
305
305
400
2. Programa Institucional de
285
264
300
247
200Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
181 180
173
100Tecnológico e Inovação (Pibiti);
143
0
Programa
Institucional
de Iniciação
101 100
100 103 de
100 Iniciação
100 Científica
100
99 100
99Seminário
2009-20103. 2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
72
66
Científica - Ações
Afirmativas
(Pibic-AF);
33
33
Solicitadas
Qualificadas
Contempladas
O Voluntariado de Iniciação Científica
4. Programa Institucional de Iniciação
também
teve incremento considerável:
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Científica - Ensino Médio (Pibic-EM).
o número de inscriçõesUFMT
aumentou
mais
CNPq
Fapemat
Merece destaque o fato que, entre os anos
de 120% em relação ao ano de 2008.
de 2008 a 2016, houve aumento significativo
(aproximadamente de 78%) no número de
Gráfico 30 - Número de estudantes do Programa
Voluntariado de Iniciação Científica 2008-2016
bolsas ofertadas por meio dos programas de
Iniciação Científica, apoiados pelo CNPq e pela
404
387
347
339
Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de
280
265
Mato Grosso/Fapemat (Pibic/Pibic-AF/Pibiti).
247
Gráfico 29 - Bolsas de IC por fonte pagadora 2008-2016

247

264

305

285

305

313

311

101 100

72
33

99 100

99 100

103 100

100

318

100

33

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
UFMT

CNPq

Fapemat

Fonte: Gerência de IC/PROPeq

347

339
280
SUMÁRIO
247

183

265

387

Série1

181 180

173

143
66

318

183

Fonte: Gerência de IC/PROPeq

No ano de 2014, em parceria com o CNPq,
a PROPeq ofertou uma nova modalidade de bolsa
de Iniciação Científica, o Programa de Iniciação
Científica Ensino Médio (Pibic-EM), com o objetivo
fundamental de despertar para o desenvolvimento de
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atitudes, habilidades e valores necessários à educação
científica e tecnológica os estudantes do Ensino
Médio de escolas públicas conveniadas com a UFMT.
Até 2013, a UFMT premiava os três
melhores trabalhos dos estudantes de Iniciação
Científica do período (Prêmio Severino Meirelles).
A partir de 2014 passaram a ser premiados os
melhores trabalhos desenvolvidos em oito áreas
do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da
Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.
Em 2015, foi realizada alteração elogiada por docentes e estudantes - em
relação às apresentações dos trabalhos dos
estudantes de IC. Antes expostas mediante
painéis, passaram a ser realizadas por
comunicação oral por meio de Seminários.
Pesquisadores Internacionais Visitantes
Em julho de 2014, a PROPeq lançou o
Edital de Apoio a Pesquisadores Internacionais
Visitantes, atualmente em sua terceira edição.
O objetivo é selecionar propostas para apoio
financeiro, com vistas a promover a formação de
novas redes de cooperação científica de caráter
nacional e internacional com a participação
direta de pesquisadores internacionais nas
atividades de ensino de pós-graduação e pesquisa
da UFMT. Até maio de 2016 foram atendidos 27
pesquisadores de diferentes países e continentes.
9
EUA

4

3

Reino Unido Espanha

2

2

1

França

Itália

Argentina

1

1

1

1

1

1

Austrália

Bélgica

Canadá

Eslovênia

Finlândia

Portugal

Total de pesquisadores contemplados entre 2014-2015: 27
Países de origem dos Pesquisadores Internacionais Visitantes
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, 2016
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Recursos captados em Editais Finep
Desde o ano de 2008, a Pró-Reitoria
de Pesquisa já captou mais de 34 milhões de
reais para investimento em infraestrutura
de pesquisa na UFMT participando de
Editais e Chamadas CT-Infra lançadas pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).
Quadro 3 - Recursos captados junto à Finep
Ano da Chamada
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Valor aprovado
R$ 2.113.655,00
R$ 7.895.101,00
R$ 3.032.139,00
R$ 7.794.095,00
R$ 6.095.801,00
R$ 9.400.086,00
R$ 3.294.567,00*

Fonte: Gerência de Projetos Institucionais.
Dados até 22 de julho de 2016.
Obs.: Em 2012 e 2015 não houve publicação de Chamada
da Finep relacionada ao CT-Infra - PROINFRA.
* Dados preliminares: o resultado da CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-Infra - PROINFRA - 02/2014
Equipamentos Multiusuários ainda não teve
resultado divulgado pela Finep.

Apoio tecnológico
Além do volume de recursos captados
pela PROPeq, por meio dos projetos, outro fator
favoreceu o crescimento da pesquisa na UFMT: a
criação e adaptação de sistemas que propiciaram
maior celeridade e praticidade dos processos
e que contaram com o apoio da Secretaria de
Tecnologia e Informação (STI) da UFMT.
Entre eles destacamos:
• O Sistema de Gestão de Projeto
de Pesquisa (SGPP), disponibilizado em
2014 e destinado à submissão e registro online de projetos de pesquisa. Atualmente,
o sistema está em fase de testes para nova
versão. Após sua implementação, todo o
processo será online, incluindo os trâmites
entre requerente, colegiado e congregação;
• O Sistema de Avaliação Pibic/
Pibiti/AF, implantado em 2010. Esse sistema
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é destinado ao recebimento e avaliação
das inscrições nos Programas de Iniciação
Científica oferecidos pela PROPeq;
• O Sistema de Controle de Requisições,
utilizado desde 2014 para receber propostas
para os Editais de Apoio a Pesquisadores
Internacionais Visitantes e o Programa de
Apoio à Pesquisa na UFMT (PAP/UFMT).

O intercâmbio é efeito sob normas
internacionais que regem os herbários mundiais
abrangendo instituições regionais, nacionais e
estrangeiras. Vale salientar que mantém ainda um
orquidário anexo e um jardim com o cultivo de
algumas espécies medicinais exóticas e nativas.

http://www.ufmt.br/noticias/noticia/6204/
herbario---entre-os-melhores-do-pais
http://inct.florabrasil.net/participantes/herbarioscuradores/ufmt-herbário-da-universidade-federal-de-mato-grosso

Merece destaque, ainda, a Base Avançada
de Pesquisa do Pantanal (BAPP) - revitalizada
pela PROPeq, em 2013. Oferece agora melhor
estruturação e condições de trabalho aos
pesquisadores, às visitas e às aulas de campo ali
desenvolvidas. Em 2013, hospedou 375 visitantes e,
entre os anos de 2014-2015, aproximadamente 470
pesquisadores visitantes, vários deles estrangeiros.

Apoio ao desenvolvimento da
pesquisa e da inovação
O Herbário da Universidade Federal
de Mato Grosso (Herbário UFMT), indexado
internacionalmente - consta do Index
Herbariorum of the World - foi implantado
em março de 1979. É o mais antigo e maior
herbário do Estado, com um acervo patrimonial
que abriga principalmente coleções de plantas
secas oriundas dos biomas e ambientes
diversificados do cerrado, pantanal e floresta
que caracterizam o território mato-grossense.
Em 2016, o acervo contabiliza 43.025
exsicatas e 110 tipos nomenclaturais. As coleções
de maior expressão preservadas e mantidas no
Herbário são de angiospermas, mas há coleções
menores de algas, fungos (incluindo os líquens),
briófitas, pteridófitas e gimnospermas.
Atende inúmeras e diferentes solicitações
da comunidade interna e externa, pesquisadores
e estudantes de graduação e pós-graduação
de diferentes áreas do conhecimento.
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Base Avançada do Pantanal: acervo PROPeq

Sob a coordenação e dinamização da ViceReitoria da UFMT, também foram desenvolvidas
ações para fortalecimento e práticas de pesquisa
em apoio a investigadores, a docentes em suas
disciplinas e a estudantes da educação básica,
como o Biotério Central, o Escritório de Inovação
Tecnológica, a Editora - para divulgação dos
resultados das pesquisas realizadas e a Biblioteca.
O Biotério Central tem como objetivo
conservar animais como cobaias para estudos
científicos e para a produção de vacinas e soros.
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Entre o período de 2012 e 2016,
suas ações foram focadas em três eixos
estratégicos (Cultura do Empreendedorismo,
Cultura da Inovação, Alianças Estratégicas)
e mais um eixo administrativo-financeiro,
desenvolvendo variedade de programas, ações
e projetos, organizando eventos, ofertando
cursos, promovendo a cooperação técnica
com organismos nacionais e com empresas e
viabilizando a publicação de artigos científicos.
https://sites.google.com/site/eitinovacao/

Sede do Biotério da UFMT

Tem sido utilizado para as aulas práticas
dos estudantes e também para desenvolvimento de
pesquisas, disponibilizando-o aos pesquisadores da
UFMT e da comunidade científica regional, além
de fornecer material para o Hospital Universitário
Júlio Müller e ao Hospital Veterinário.
Quadro 4 - Número de ratos, de camundongos criados e Kg.
de maravalha produzidos pelo Biotério Central, 2012 e 2016
2012
2016
Ratos Wistar
6.723
29.669
Camundongos Swiss
9.343
32.404
Marvalha
5.981
54.945

EIT abre espaços para grupos inovadores de pesquisa

Fonte: Vice-reitoria, junho 2016

O Escritório de Inovação Tecnológica
(EIT) - com caráter multidisciplinar e transversal
a todas as áreas do conhecimento -, tem como
função gerir a política de inovação na UFMT,
promovendo a proteção e gestão dos direitos
intelectuais, as medidas de incentivo à inovação e
à pesquisa científica e tecnológica para o ambiente
produtivo, com vista à capacitação e ao alcance
da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
industrial do Estado do Mato Grosso e do País.
Assim, o principal papel do EIT é fazer com
que o conhecimento gerado - fruto do trabalho
dos profissionais da UFMT - seja orientado
para atender às necessidades da sociedade.
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Entre os programas para difusão da cultura
empreendedora e inovadora mencionaremos a
regulamentação das empresas juniores vinculadas
aos cursos de graduação já existentes nos
câmpus da UFMT, o incentivo e o apoio para o
surgimento de outras. Até o momento são quatro
em funcionamento e 10 em processo de formação:
seis no Câmpus de Cuiabá, quatro no de Sinop,
três no de Rondonópolis e dois no Araguaia.
As empresas juniores vêm contribuindo
para que se dissemine entre os estudantes,
antes de tudo, o aprendizado prático em sua
área de atuação e favorecem sua aproximação
com o mercado de trabalho fomentando,
consequentemente, a inovação e a investigação.
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Gráfico 31 - Número de Empresas Juniores 2012-2016
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Tecnologia (Sibratec); a realização de parcerias
no âmbito do Programa de Transferência de
Tecnologia e Prestação de Serviços TTS Inova
UFMT, junto ao Centro Universitário do Sul
de Minas (Unis), envolvendo pesquisadores
da UFMT, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Fonte: EIT, julho 2016
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criação, em 2015, de um banco de dados que
contém mais de 130 empresas 24do Estado
executoras de projetos de inovação.
Entre 2012 e 2016, o Escritório realizou
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propriedade intelectual da UFMT, o EIT também
é responsável pelo suporte à redação e ao
Gráfico 32 - Parcerias e Convênios
realizados pelo EIT, 2013-2016
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Gráfico 33 - Número de depósito de pedidos de patentes,
2012-2016
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Fonte: EIT, julho 2016
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Algumas destas ações merecem destaque:
A coordenação de polos do Programa
Tecnova-MT, em parceria com a Finep e com a
Fapemat; a participação no programa Inovacred
(Finep e MT-Fomento) e na Rede Matogrossense de Extensão do Sistema Brasileiro de
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Durante o segundo semestre de 2015
a UFMT também participou ativamente na
elaboração da Agenda Estratégica de Ciência,
Tecnologia e Inovação do estado de Mato Grosso,
mediada pela Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Secitec).
Outro setor que tem contribuído na
socialização dos resultados da produção acadêmica
no campo da pesquisa, do ensino e da extensão na
UFMT é a Editora Universitária (EdUFMT).
Em 2012, completou 20 anos de
existência e comemorou o fato de estar prestando
serviço ímpar ao publicar revistas dos grupos
de pesquisa, dissertações, teses, resultados
de estudos e pesquisas em formato de livros,
quando aprovados pelo Conselho Editorial.
No período 2008-2012, foram publicados
mais de 180 novos títulos entre livros, revistas,
catálogos e coletâneas. De 2013 a 2016, publicou 129
livros - 59 deles com recursos da própria UFMT - e
oito e-books. Com isso ela vem se destacando entre as
editoras universitárias como uma das que apresenta
maior publicação anual, uma média de 40 obras.
Em 2014, foi criado o Escritório de Direitos
autorais (EDA) da EdUFMT e, em 2015-2016,
foram registradas 45 obras na Biblioteca Nacional.
Foi aprovado pelo Conselho Editorial,
em 11/07/2014 o projeto de Doação Responsável
com o objetivo contribuir para construção de
conhecimento, ampliando bibliotecas já existentes
em Instituições, como também oportunizando a
elas acervo relevante para leitura. Foram feitas
118 doações no período de 2013 a 2016.
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Em 2015, com prazo de execução até
abril de 2016 foram propostos pela EdUFMT e
aprovados pela Codex os projetos de extensão
Edufmt Online e o Autor , A Obra e Seus Leitores.
O primeiro projeto tem como principal
objetivo a criação do blog da EdUFMT: www.
edufmt.blogspot.com.br. Em acréscimo às
informações e possibilidade de acesso ao site
da EdUFMT: www.editora.ufmt.br. O blog vem
ampliar os processos de interlocução, interação
e interatividade. Além da interação prevista
- perguntas, solicitação de informações - a
interatividade fica por conta das possibilidades
de o leitor produzir conteúdo a ser publicado,
como poesias, contos, sugestões de leituras, etc.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/28538/Cuiaba
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/27022/Rondonopolis

A Editora da UFMT publicou 129 livros nos ultimos 4 anos
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À esquerda, Reitoria. À direita, Biblioteca.

O segundo projeto tem como objetivo
central oportunizar aos leitores informações
sobre cada lançamento de livro. Pelo blog
da EdUFMT, são realizadas entrevistas com
os autores sobre as condições de produção
da obra e os sentidos da obra em si. A essas
publicações dirigem-se os leitores para diálogo.
Este novo formato amplia o que se fazia
anteriormente, com os autores presentes, pelo
projeto “O autor e a obra um dedo de prosa”.
Certamente, com essas ações a Editora
também vem contribuindo de forma significativa
para a consolidação dos programas de pósgraduação, para a qualificação do ensino na
graduação e para estimular os pesquisadores
na publicação do resultado de seus trabalhos.
A atuação da Editora auxilia a UFMT
a superar um dos seus desafios que é fazer
com que as pesquisas não se concentrem
nas unidades acadêmicas que possuem
cursos de pós-graduação stricto sensu.
Biblioteca Central
A Biblioteca Central da UFMT é o órgão que
tem por objetivo principal servir como suporte
às atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Mato Grosso, mantendo,
para tanto, serviços de consulta e empréstimo
de materiais bibliográficos, orientação aos
usuários no uso dos recursos internos e externos
da biblioteca, levantamentos bibliográficos
com os recursos internos e mediante outros
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sistemas disponíveis, entre outras atividades
próprias desta unidade de informação.
Quadro 5 - Evolução dos Indicadores das
atividades da Biblioteca Central, 2012-2016
Empréstimo Consulta
Período
domiciliar
local

Usuários
Comutações capacitados
bibliográficas no uso das
tecnologias

2012
155.770
27.096
150
2013
47.765 124.605
40
430
2014
39.583 189.270
33
355
2015
18.536
99.050
19
102
2016
24.412
36.250
6
125
Total
286.066 476.271
98
1.162
Fonte: Dados do Sistema Pergamum e da Biblioteca
Central (dados de 01/01/2008 a 07/06/2016)

Usuários
cadastrados
no período

782
2.327
3.487
4.768
1.334
12.698

A partir de outubro de 2007, a Biblioteca
Central buscando melhorias em seus serviços,
implantou o moderno Sistema Pergamum, software
desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC-PR) que permite que sejam
gerenciadas todas as bibliotecas da Instituição,
proporcionando um trabalho cooperativo e
integrado. Ainda em 2008, a Biblioteca Central
inaugurou uma Sala de Acesso à Internet contendo
40 computadores disponíveis exclusivamente para
as pesquisas online da comunidade acadêmica.
Em 2011, o acesso à Internet foi ampliado
sobremaneira com a instalação de uma Rede de
Internet sem Fio (wireless), melhoria esta que
veio a ampliar as possibilidades de pesquisas no
ambiente eletrônico aos cinco pisos da Biblioteca.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/1037/VarzeaGrande
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Outro avanço tecnológico foi a
disponibilização, no ano de 2012, de um Sistema
para Elaboração de Fichas Catalográficas,
desenvolvidos colaborativamente pelas equipes
da STI e Biblioteca Central, contando ainda
com a colaboração da Biblioteca Prof. “Achille
Bassi”, da USP, que gentilmente cedeu os
códigos-fonte de seu sistema para a UFMT.
Além disso, de forma colaborativa
com outras Unidades, a Biblioteca Central
também viabilizou a criação de uma Biblioteca
Digital de Monografias de Graduação e de
Especialização, bem como colaborou para o
funcionamento do Repositório Institucional (RI)
da produção da comunidade acadêmica e para
com o funcionamento provisório do Portal de
Periódicos Científicos da UFMT, tanto do ponto
de vista técnico e operacional, quanto político.
O contrato de manutenção do Sistema
Pergamum (vigente atualmente de 11/09/2015
a 10/09/2016) foi renovado e beneficia, além
da Biblioteca Central, todas as Bibliotecas
Regionais dos câmpus da UFMT, bem como as
bibliotecas setoriais do Instituto de Educação
e do Hospital Universitário Júlio Muller.
http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/9611/sinop

Em 2015, também foi renovado o contrato
do Sistema ABNT Coleção, sistema desenvolvido
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

(ABNT), que reúne as normas técnicas da ABNT
e AMN (Asociación Mercosur de Normalización),
possibilitando a visualização de um conjunto
de normas técnicas que podem ser consultadas
em texto integral, de forma on-line, pelas
instituições que contratam esse serviço.
Convém destacar que a UFMT, por meio da
Biblioteca Central, já havia realizado a contratação
de um conjunto de 138 normas técnicas no último
ano, sendo 128 normas técnicas ABNT (NBR)
e Mercosul (AMN) e 10 Normas International
Organization for Standardization (ISO). Essa
coleção passou a integrar o acervo das bibliotecas
da UFMT dinamizando o acesso a informações
técnicas estratégicas para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, compreendendo áreas como
Agronomia, Zootecnia, Engenharia Civil, Engenharia
Agrícola e Ambiental. Em 2015, esse contrato foi
renovado e ampliado, com a atualização de várias
normas e a inclusão de normas específicas sobre
a proteção de descargas elétricas atmosféricas.
Assim, a Biblioteca Central da UFMT vem
cumprindo múltiplas funções que vão além de seu
papel socializador e democratizador do saber. É
uma fonte rica de informações e de conhecimentos
produzidos ao longo da história pelo próprio
homem propiciando à comunidade acadêmica
e externa espaço para estudo e pesquisa não se
tornando simples espaço para depósito de livros.
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Extensão
Assistência Estudantil

Extensão

A

Coral Infantil da UFMT

s atividades que uma universidade
desenvolve ganham sentido quando
envolve o seu entorno, a comunidade
local e regional, de maneira especial.
Por isso, ela não pode se fechar em seus muros,
em suas salas de aula ou gabinetes, mas ir ao
encontro da comunidade, ficar atenta às suas
necessidades e expectativas e compartilhar
sua caminhada, o conhecimento produzido, as
inovações. Isso revigora e renova a universidade.
Por ser sensível à presença
da comunidade na universidade e da
universidade inserida na comunidade é que
a gestão “A UFMT é você, a UFMT somos
nós” criou, em 2008, a Pró-Reitoria de
Cultura, Extensão e Vivência (Procev).
https://www.facebook.com/procev.ufmt

Como destaque do diálogo com o corpo
discente da Instituição, em 2014, criou o Pró
Cultura, Esporte e Vivência, programa de apoio
às atividades dos estudantes de destaque na
produção de eventos culturais, esportivos,
de extensão e vivência. O Pró Cultura, como
ficou amplamente conhecido na comunidade
universitária, foi regulamentado pelo Conselho
Diretor e permitiu o aprimoramento das políticas
de acesso aos bens intangíveis contribuindo de

maneira direta e fundamental na formação dos
estudantes de todos os Câmpus da UFMT.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/15617/Rondonopolis

As políticas empreendidas a partir daí
procuraram romper com as tradicionais práticas
extensionistas, entendendo que se trata de processo
educativo, cultural e científico envolvendo a
comunidade acadêmica e a sociedade, num processo
de mão dupla, de trabalho cooperativo e colaborativo.
Assim, a UFMT tem fomentado a produção
cultural, esportiva e extensionista da comunidade
e aberto espaços para surgimento de talentos por
meio do trabalho das equipes de Teatro, do Coral,
da Orquestra, do Cineclube Coxiponés, do Museu
de Arte e de Cultura Popular/Ateliê Livre e todos os
Institutos e Faculdades que promovem a extensão
universitária, entre outras tantas atividades.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/15617/Rondonopolis

Ações culturais e de lazer
Grande foi o esforço da Universidade
para envolver a comunidade interna
e externa na área cultural.
A partir de 2008, também foram
retomadas e dinamizadas com maior intensidade

Quadro 6 - Ações desenvolvidas na área cultural e público atendido - 2008-2015

Orquestra Sinfônica e Grupos Culturais
Coral UFMT, Infanto-Juvenil e 3ª Idade
Cineclube Coxiponês
Museu de Arte e Cultura Popular/Ateliê Livre
Projetos Especiais
Fonte: Procev, junho 2016
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2008-2009
Ações
Público
45
46200
45
25120
81
4850
26
18870
07
23000
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2010-2012
Ações
Público
72
73800
80
41880
147
10150
41
31130
15
57000

2013-2015
Ações
Público
79
46120
82
33678
84
4674
39
18760
23
95300
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Total
Ações
196
207
312
106
45

Público
166120
100678
19674
68760
175300
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e criatividade atividades no campo de vivência,
esporte e lazer, que tendo sido até então muito
pouco priorizadas, foram expandidas para todos
os câmpus por meio da Coordenação de Extensão
(Codex), da Coordenação de Vivência, Esporte e
Lazer (CVEL) e da Gerência de Projetos Culturais.
De fato, a UFMT organizou jogos e
campeonatos e participou de eventos estaduais,
nacionais e internacionais como os Jogos Universitários
Mato-Grossenses, Jogos Intercursos, Jogos
InterCâmpus, a Corrida Bom Jesus de Cuiabá, Passeio
Ciclístico, Jogos Mundiais Universitários, entre outros.
Realizou parcerias com secretarias municipais e
estaduais e com confederações esportivas; participou
de jogos nas diversas modalidades; ofereceu cursos
e reabriu as escolinhas de iniciação esportiva.
Outro programa a merecer destaque
nesta ação extensionista junto à comunidade é o
da Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati),
instituída nacionalmente pela Lei 8.842/1994 que
dispõe sobre política nacional do idoso. Na UFMT
é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Atividades
da Terceira Idade (Neati), desde 2010, atendendo
servidores aposentados da UFMT e pessoas da
comunidade com idade igual ou superior a 45 anos.
Implantado inicialmente no Câmpus
de Cuiabá e, a partir de 2012 no Câmpus de
Rondonópolis, oferece diversidade de atividades
como dança de salão, informática, coral, roda
de conversa, atividades aquáticas, musculação,
capoeira, oficinas da memória, treinamento
funcional, avaliações físicas e funcionais, palestras,
yoga e campanhas nas mais variadas temáticas.
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É um programa multidisciplinar, desenvolvido
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a melhoria da qualidade de vida do público-alvo.
Gráfico 34 - Público antendido pela Unati, 2010-2015
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Fonte: Procev, 2016

O número de participantes, entre as pessoas
idosas subiu mais de 800% entre os anos de 20102015, tendo atendido 1690 pessoas no Câmpus
de Cuiabá e 1475 no Câmpus de Rondonópolis.
Entre as atividades desenvolvidas pela Unati,
merece destaque o Programa Longevidade Saudável
que oferece acompanhamento de saúde e atividades
esportivas e culturais a mais de 300 pessoas.
Assim, segundo a reitora Maria Lúcia, a Unati
[...] é uma universidade aberta com
ações de saúde, nutrição, lazer e de formação
[...] com a intenção de melhorar a qualidade
de vida dos idosos [...] Universidade é
produção e socialização do conhecimento.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/28032/Cuiaba

Participantes do projeto Universidade Aberta à Terceira Idade
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A Faculdade de Educação Física
(FEF) desenvolve também dois programas
de extensão em parceria com o Ministério do
Esporte, “Pela Vida Saudável” e “Programa
Segundo Tempo”, além da Escolinha de
iniciação Desportiva, voltada para crianças,
e o Programa Longevidade Saudável, para
idosos. Ainda, por meio do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (Pibid), desenvolve trabalhos em
escolas de Cuiabá. A FEF conta também
com Laboratório que realiza trabalhos e
pesquisas em nível nacional e internacional,
o Núcleo de Aptidão Física, Informática,
Metabolismo, Esporte e Saúde (Nafimes).
Bolsas
Todos esses projetos, além de envolverem
a comunidade externa e interna colocam os
estudantes da UFMT como protagonistas.
E, para dar sustentação e incremento a
todas essas atividades, a UFMT passou a
disponibilizar bolsas por meio da publicação
de dois editais internos anuais. Assim, foi
possível ampliar o número de beneficiários
1000
do
Programa
de
Bolsas
de
Extensão
(PBext),
Participantes
500
voltadas para projetos e programas com
215
apoio a estudantes vinculados às ações de
extensão, às de extensão com fluxo contínuo
0
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articulação
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do Fórum de Pró-reitores
de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras (Forproex).
Gráfico 35 - Número de bolsas ofertadas 2008-2016
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Programas de extensão
A UFMT, por meio da Coordenação
de Extensão tem priorizado programas
multidisciplinares ou interinstitucionais, pois
contribuem muito mais para melhor qualificação
dos participantes propiciando-lhes vivências
mais ricas e socialmente mais significativas.
Em 2011, a UFMT participou
também do Programa “Apoio a Projetos
Extracurriculares: Investindo em Novos
Talentos da Rede de Educação Pública
para Inclusão Social e Desenvolvimento
da Cultura Cientifica”. Atendeu 1.000
estudantes das escolas estaduais de MT.

827
681
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Os dados referentes às bolsas de
extensão vinculam-se aos editais PBExt/
UFMT, Proext/SESu/MEC e ao Edital PBEst
- AF (Ação Afirmativa, resultado de apoio
da Prae, o que produziu aumento expressivo
na oferta de bolsas no ano de 2014.
A demanda para acesso aos
programas de bolsa de extensão também
tem apresentado aumento, o que exige
da Instituição ampliação da oferta para
incentivo e participação de maior número
de bolsistas. Houve certo decréscimo no
quantitativo de bolsas ofertadas em 2015
em consequência da limitação de recursos.
A diversidade de serviços atendidos
pelas modalidades de bolsas de extensão,
como assessorias, cursos, eventos, prestação
de serviços e projetos tem levado a UFMT
a firmar termos de cooperação, convênios
e contratos com instituições públicas e
privadas contribuindo de forma competente
para o desenvolvimento da região.
Outro fato a ser destacado é que
a UFMT, a partir de 2013, equiparou o
valor da bolsa de seu Programa de Bolsa
de Extensão ao dos demais programas
passando de R$300,00 para R$ 400,00.
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Outras ações de atendimento à comunidade
Por meio da Secretaria de Articulação e
Relações Institucionais (Sari), a Universidade
tem desenvolvido ações mais diversificadas
a serviço da comunidade e das instituições
públicas do Estado, estabelecendo parcerias
e convênios como no campo da saúde e do
meio ambiente e na realização de concursos.
È importante ressaltar que os
projetos de extensão não só fortalecem os

laços da Universidade com a comunidade
e dinamizam as áreas de cultura, esporte,
vivência e lazer no Estado, como também
possibilitam o desenvolvimento de ações
multidisciplinares e interinstitucionais
envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão,
além de aquecer o ambiente de vivência entre
os que fazem uso do espaço universitário.
Contudo, tudo isso só foi possível graças ao
envolvimento das unidades acadêmicas e
o apoio das equipes de gestão da UFMT.

Projetos de extensão dinamisam as atividades culturais
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Assistência Estudantil

C

Setor de Assistência Estudantil, no Centro Cultural da UFMT

om o crescente ingresso de estudantes
na UFMT, o empenho para melhor
atendê-los também cresceu. Embora cada
unidade acadêmica tenha olhar cuidadoso
para com seus estudantes e procure atender suas
necessidades e expectativas, em 2008, para oferecer
melhor atendimento aos estudantes, foi criada uma
Coordenação de Articulação com Estudantes (Care).
Em dezembro de 2012, se transformou em
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae) com a
responsabilidade de propor e implementar políticas
de assistência estudantil, de ações afirmativas, de
inclusão e de acessibilidade para garantir o acesso e a
permanência dos estudantes na UFMT com qualidade e
com atenção especial aos que precisam de atendimento
socioeconômico e psicopedagógico. Sem dúvida,
um claro sinal do desvelo que a atual gestão vem
tendo com os estudantes ao longo destes oito anos.
https://www.facebook.com/prae.ufmt

A Prae, preocupada em dirigir suas
ações seguindo as diretrizes do Plano Nacional
de Assistência Estudantil (Pnaes), entre 2013
e 2016, realizou três Fóruns de Assistência
Estudantil com o objetivo de, coletivamente,
discutir, propor e encaminhar a Política de
Assistência Estudantil na UFMT. A articulação
estudantil permeia todas as ações da Prae e
está representada na contínua construção de
espaços de diálogo entre a gestão, estudantes
e comunidade sobre o novo contexto da
assistência estudantil na Universidade.
Assim, a Universidade vem oferecendo
aos estudantes, com atenção especial aos de
baixa renda, diferentes tipos de serviços como
moradia estudantil, alimentação, transporte,
inclusão digital, acesso à língua estrangeira,
cultura, esporte, apoio pedagógico,
auxílio evento e atenção à saúde.
Sede da Pró-Reitoria de Assitência Estudantil, no Centro Cultural
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Moradia Estudantil inaugurada em 2012 no Câmpus de Cuiabá.

Recursos financeiros e Bolsas
Para poder atender às crescentes demandas
de assistência, além de captar recursos junto
a órgãos ministeriais para oferecer bolsas no
campo do ensino, da pesquisa e da extensão, a
Instituição tem utilizado também de recursos
próprios aumentados a cada ano, no âmbito
de sua política de assistência estudantil.
Em 2014, dos 63 milhões em seu orçamento
para custeio, a UFMT destinou 28 milhões para
assistência estudantil. O esforço da Instituição
neste sentido pode ser avaliado no percentual de
estudantes beneficiados com auxílio estudantil,
que era de 2.537 em 2008 e, em 2016, serão
aproximadamente 4.700, um crescimento de 85,2%.
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/26790/Cuiaba

Flexibilidade e diálogo com a sociedade
marcam a mudança de concepção do Auxílio
Permanência, em substituição à Bolsa
permanência, pela Resolução Consuni n. 25
de 23/10/2013. Admite-se a compreensão
de assistência estudantil como direito, com
a abertura de possibilidade ao estudante
assistido de poder concorrer às bolsas
acadêmicas ofertadas pela instituição.
Em dezembro de 2012, a inauguração da
Moradia Estudantil no Câmpus Universitário
de Cuiabá garante o crescimento e ampliação
da assistência à moradia e permanência de
estudantes em vulnerabilidade, oriundos
de outros Municípios e Estados fora da
sede do câmpus. São ofertadas 64 vagas,
sendo 32 masculinas e 32 femininas.

Quadro 7 - Quantidade de estudantes auxiliados entre 2008 e 2015
Modalidade
2008
2009
2010
2011
Permanência
536
900
1100
1115
Alimentação
756
846
1026
1086
Moradia
175
182
225
225
Evento
1070
1333
1524
1106
TOTAL
2537
3261
3875
3532

2012
1250
1254
345
1140
3989

2013**
1500
1500
485
329
3814

2014
1388
1467
700
448
4003

2015*
1725
1447
773
334
4279

Fonte: Prae, junho 2016
*Edital 2016/1 não finalizado.
**Transição Procev/Prae: O apoio à Cultura, Esporte e Vivência está sob a gestão da Procev.
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Estudantes de comunidades quilombolas visitam a UFMT

Políticas e Programas de
Acolhimento e Atendimento
Neste contexto, destaca-se também
o aprimoramento das ações de acolhimento
institucional, com o atendimento pelo Programa de
Acolhimento Imediato aos estudantes em situação
emergencial que ingressam nos primeiros dias de
aula, bem como o trabalho ampliado de divulgação
e orientação sobre a Assistência Estudantil com
as coordenações de cursos, o Diretório Central de
Estudantes (DCE), os Centro Acadêmicos, as Unidades
Administrativas e Acadêmicas, e o combate por
meio de campanhas e palestras sobre as opressões
e violências associadas ao trote universitário.

políticas de ações afirmativas dentro da universidade
e ampliando os processos de controle social.

Instauração do Conselho de Politicas de Ações Afirmativas
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/16615/Rondonopolis

Acolhimento aos estudantes ingressantes 2016/1

Em 2014, a Prae avançou nas discussões
das Ações Afirmativas com a instalação do Conselho
de Políticas de Ações Afirmativas, criado pela
Portaria Prae n. 02/2014. Com ampla representação
e diversidade social interna e externa à UFMT, o
Conselho é o primeiro dessa natureza instalado na
Universidade e atua como órgão colegiado de caráter
consultivo, propositivo e avaliativo, trabalhando com as
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Tendo como objetivo viabilizar a igualdade
de oportunidades entre os estudantes, a Prae tem
buscado propiciar aos estudantes a experiência
plena de vivência educacional universitária.
Como exemplo, podemos mencionar
o Programa de Bolsas Extensão para Ações
Afirmativas (PBExt/AF), lançado em 2014 (parceria
entre Prae e Procev), que tem como objetivo o
desenvolvimento de projetos de extensão que,
além da articulação entre universidade e demandas
da sociedade, priorizam sujeitos e populações
em situação de vulnerabilidade social.
Também vem oferecendo o auxílio financeiro
a eventos com o objetivo de estimular os estudantes
a apresentar trabalhos em eventos de caráter
científicos-artísticos nacionais e regionais e a participar
em eventos político-estudantis e esportivos.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/22391/Cuiaba
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/22631/cuiaba
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Unidade gestora do Programa Incluir,
a Prae, atuou na construção e consolidação
de uma política de inclusão de pessoas com
deficiência. Entre as principais ações estão:
- o acolhimento das demandas e promoção
de ações que visam atender às demandas dos
estudantes com deficiência na Universidade; seleção
de bolsistas de apoio à inclusão; aquisição de

equipamentos; articulação com a gestão, cursos e
estudantes; organização de Fóruns sobre a temática.
Frente ao sucesso do Programa de
Inclusão Indígena (Proind), a Prae avança nas
discussões da implementação de ações afirmativas
na UFMT e inicia o debate para a construção do
Programa de Ação Afirmativa para Estudantes
Quilombolas do estado de Mato Grosso.

Fórum Política de Ação Afirmativa para
estudantes quilombolas na UFMT

Apresentação Cultural dos estudantes bóe-bororo no Fórum
de Avaliação do Programa de Inclusão Indígena

Gráfico 36 - Aproveitamento acadêmico dos estudantes assistidos pela Prae - Edital de Renovação/Cuiabá
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Fonte: STI/PRAE - UFMT

Resultados
Os resultados destas políticas se
evidenciam, para a maioria dos estudantes
auxiliados, no alto aproveitamento acadêmico
- acima de 94% entre 2014 e 2015.
Restaurante Universitário
Para melhor atendimento aos estudantes, a
UFMT também realizou melhorias no Restaurante
Universitário do Câmpus de Cuiabá, ampliou o do
Câmpus de Rondonópolis (226,40m2) e construiu
os do Câmpus de Araguaia e Câmpus de Sinop.
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Em 2009, foi realizada reforma
parcial na estrutura do prédio do Restaurante
Universitário do Câmpus de Cuiabá e do sistema
de exaustão da cozinha, além da construção
de um novo refeitório com novas mesas.
Ao longo dos anos seguintes, foi
realizada reforma geral do prédio, reforma
de rede de esgoto e de câmeras frigoríficas,
aquisição de novos equipamentos (fornos
combinados, caldeirões autoclavados e
do tipo americano, fritadeiras industriais,
multiprocessadores de alimentos, entre outros.
Na elaboração do cardápio diário é
observada a relação de gênero e produtos
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Restaurante Universitário do Câmpus de Cuiabá

alimentícios com respectivos consumos
per capita e frequência de utilização - para
almoço e jantar - estabelecidos no Edital, em
conformidade com a Resolução SGGE 45/02.
O RU coloca à disposição dos
usuários 11 cardápios semanais sendo 10
de segunda à sexta-feira (almoço e jantar)
e um cardápio para sábado (almoço).
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/10768/Sinop

Os estudantes, sujeitos das políticas

Gráfico 37 - Número de refeições servidas no Restaurante
Universitário Câmpus Cuiabá, 2008,2012,2015
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Fonte: Proad, junho 2016
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A demanda média é de 4,5 mil refeições
por dia, no almoço e jantar, a R$ 1,00 para
estudantes de graduação e de pós-graduação
stricto sensu. Também é oferecido o café da
manhã a um preço de R$ 0,25. É oportuno
ressaltar que o RU também tem servido aos
estudantes como campo de pesquisa e de estágio.
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Essas e outras ações desenvolvidas pela
gestão “A Universidade é Você, Somos todos Nós”
no campo da Assistência Estudantil indicam o
quanto as políticas propostas e implementadas
ao longo destes oito anos tiveram sempre os
estudantes como sujeitos centrais com o objetivo
de atender às suas necessidades e propiciar-lhes
formação técnica e científica de qualidade.
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A Interiorização - Os Câmpus

Sinop

Várzea Grande

Cuiabá

Araguaia

Rondonópolis

Mapa com a Localização dos Câmpus da UFMT
Imagem do mapa: IBGE

D

esde a sua fundação (1970) a UFMT
sempre se destacou pela atuação de
interiorização - por isso a denominação
de Uniselva -, inicialmente com a
formação de professores, com programas como
o das Licenciaturas Parceladas (1980 a 2001) e
o de Educação a Distância (a partir de 1994).
Posteriormente, a Instituição
passou a contribuir efetivamente com o
desenvolvimento regional, atuando nas
áreas de ensino de graduação, de pesquisa,
ensino de pós-graduação e extensão,
implantando os Câmpus de Rondonópolis
(1978), do Araguaia (1981), de Sinop (1991)
e, recentemente (2011), de Várzea Grande.
Para a gestão “A UFMT é Você, Somos
todos Nós”, os câmpus da UFMT não podiam
ser tratados como periféricos e sim como parte

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

essencial da mesma instituição e, portanto,
devendo receber todo aporte para desenvolver
com qualidade suas ações administrativas
e acadêmicas e também se expandirem.
Para tal, se tornou necessária a
participação efetiva e democrática da
comunidade acadêmica dos câmpus na gestão
da Universidade, por meio de ações como a
descentralização administrativa, pedagógica
e financeira, a partir do princípio de que
se a gestão democrática fosse fortalecida,
indubitavelmente os câmpus também o seriam.
Assim, o projeto de interiorização e
expansão, que nasceu nas origens da UFMT,
na década de 1970, foi fortalecido com a
conquista da autonomia administrativa e
pedagógica dos câmpus do interior graças
à criação de pró-reitorias e de institutos.
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Câmpus Universitário de Rondonópolis

Acesso ao Câmpus Universitário de Rondonópolis

C

riado em 31 de março de 1976, como
Centro Pedagógico de Rondonópolis, foi
incorporado pela UFMT em 1978. Com a
política de reorganização administrativa
implementada pela UFMT, este Centro foi
transformado em Câmpus Universitário de
Rondonópolis (CUR), mediante a Resolução
CD nº. 027 de 12 de fevereiro de 1992. No
mesmo ato foram criados dois Institutos:
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
e Instituto de Ciências Exatas e Naturais
(ICEN). Em dezembro de 2008, por meio da
Resolução CD No 47, foi criado o Instituto de
Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT).
Atualmente o Câmpus dispõe de um
quadro de 269 professores efetivos (58,0%
com doutorado e 28,3% com mestrado), 52
professores contratados e 82 servidores técnicosadministrativos para atender 5.892 estudantes da
graduação e 92 da pós-graduação stricto sensu.
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Quadro 8 - Número de curso, de professores,
estudantes na graduação e pós-graduação 2016
Professores
Técnico-administrativos
Graduação
Pós-Graduação stricto sensu

n. cursos
n. estudantes
n. cursos
n. estudantes

321
82
19
5.892
3
92

Fonte: Pró-Reitoria do CUR, junho 2016

Na avaliação do INEP/MEC os
cursos receberam nota entre 3,0 - 4,0 (numa
escala de 1,0 a 5,0). Destaca-se o curso de
Enfermagem que alcançou a nota 5,0.
Oferece três Cursos de pós-graduação
(Engenharia Agrícola e Ambiental, Geografia e
Educação) com um total de 92 mestrandos.
Infraestrutura
O Câmpus conta com cinco blocos
de salas de aula e de laboratórios, o prédio
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Bloco da Psicologia

da biblioteca, o anfiteatro (com acomodação
para 250 pessoas), o prédio do Neati (Núcleo
de Estudos e Atividades da Terceira Idade),
o prédio do laboratório de Climatologia, a
Estação Climatológica, a Prefeitura do Câmpus,
Almoxarifado, Centros Acadêmicos, entre outros.
Quadro 9 - Número de salas e de laboratórios - CUR, 2016
Salas de Aula
61
Laboratórios
46
Salas para professores
54
Biblioteca Central
1
Fonte: Pró-Reitoria do CUR, junho 2016

As salas de aulas são comuns a todos
os cursos do Câmpus, mas cada Instituto
administra laboratórios específicos de
utilização multidisciplinar dos cursos como:
• Engenharia Agrícola e Ambiental:
Laboratório de Geoprocessamento, Laboratório de
Solos e produção vegetal, Laboratório de química
geral, Laboratório de informática e Laboratório
de hidráulica: Laboratório de Tecnologia e
Gestão Ambiental, Casas de Vegetação.
• Engenharia Mecânica - dois galpões
(Oficina) - Laboratório de Soldagem, Laboratório
de Usinagem, Laboratório de Ensaio de
Materiais, Laboratório de Vibrações Mecânicas,
Máquinas Térmicas, Comando Hidráulicos e
Pneumáticos, Automação Industrial, Metrologia.
• Zootecnia - Laboratório de
Bromatologia, Laboratório de Anatomia
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Animal, Galpão de Metabolismo animal
e Galpão de Desempenho Animal.
• Matemática: Núcleo de Instrumentação
em Matemática e Laboratório de Física;
• Biologia: Laboratórios de Química,
Bioquímica, Microbiologia, Biologia Vegetal,
Genética e Biotecnologia, Zoologia, Citologia
e Histologia, Recursos Hídricos e Ecologia,
Entomologia e Instrumentação Pedagógica;
• Sistemas de Informação: dois
Laboratórios de ensino e dois de pesquisa;
• Enfermagem: Laboratório de Práticas de
Enfermagem e Laboratório de Ciências Básicas.
Instituto de Ciências Humanas e
Sociais (ICHS), considerado o maior Instituto
da UFMT com 10 cursos de graduação e dois
programas de Pós-Graduação stricto sensu
e dois programas contínuos de extensão,
congrega os seguintes Laboratórios:
Geologia e Geomorfologia, Cartografia,
Geoprocessamento, Geologia da Paisagem e
Agricultura Familiar, Planejamento Territorial
e Ambiental, Práticas de Ensino- LIFE,
Informática (05), Psicanálise, Avaliação
Psicológica, Núcleo de Estudos em Linguagem,
Comportamento e Cultura, Laboratório
Especial de Ludicidade, Centro de Práticas em
Psicologia, Núcleo de Pesquisa em Educação,
Núcleo de Documentação Histórica, Laboratório
de Ensino de História, Centro de Línguas.
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Biblioteca de Rondonópolis

Obras
Encontram-se em andamento
três construções, algumas iniciadas
em 2012 e outras em 2013 e 2014:
• O Bloco de Centro da Saúde com
oito salas de aula e 12 laboratórios, voltado
principalmente para o novo curso de Medicina,
cuja primeira turma foi iniciada em 2014/1.
• O Galpão da Engenharia Agrícola
e Ambiental, com diversos laboratórios.
• O Bloco do Curso de Enfermagem
Laboratórios e Salas de Aula, próximo
ao Bloco de Enfermagem existente.
Em 2016, teve início a obra de reforma
na cobertura antiga do Bloco Central que,
há muitos anos, vinha sendo pleiteada pela
comunidade universitária. A estrutura
atual será retirada e construída nova
cobertura com material termo acústico.
Entre as construções
finalizadas e já entregues, estão:
• o Bloco do Núcleo de Pesquisa
do Cerrado (Nupec), com 12 laboratórios
para os pesquisadores do Câmpus;
• o bloco de salas de aula e laboratórios,
para atender cursos variados, com mais 12
salas de aula e 13 laboratórios neste prédio;
• Bloco do Centro de Vivência dos
estudantes, já entregue à comunidade universitária

para abrigar todos os Centros Acadêmicos dos
Cursos e Diretório Central dos Estudantes (DCE).
• Quadra Poliesportiva.
http://g1.globo.com/mato-grosso/
noticia/2016/05/dilma-encaminha-projeto-paracriacao-de-nova-universidade-federal-em-mt.html

Em um convênio entre a Telebrás e
a UFMT, o Câmpus, em 2014, passou por
melhoria na estrutura referente à internet, com
a instalação de uma torre de alta velocidade,
atendendo toda a comunidade universitária.
O Câmpus Universitário de Rondonópolis
não somente pelo fato de ser o câmpus mais antigo
da UFMT, mas, sobretudo, por seu papel propulsor
no desenvolvimento tecnológico, científico e na
formação de profissionais para a região Sudeste
do Estado, em 9 de maio de 2016, ganhou o status
de poder se transformar em breve, graças ao
apoio da atual gestão, em Universidade Federal.
Pois, a Presidência da República encaminhou
mensagem ao Congresso Nacional propondo a
criação da Universidade Federal de Rondonópolis.
Segundo a reitora Maria Lúcia Cavalli
Neder, a criação dessa Universidade representa
a democratização do acesso ao ensino superior
e a inclusão de milhares de jovens. E o mais
importante de tudo é a contribuição para
o desenvolvimento da região, mediante a
pesquisa e a própria formação profissional.
Quadra poliesportiva
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Câmpus Universitário do Araguaia

S

Câmpus do Araguaia em Barra do Garças

ituado na cidade de Barra do Garças o
Câmpus Universitário do Araguaia (CUA) foi
criado, em 1981, pela Resolução 013/81 do
Conselho Diretor da UFMT com o objetivo
de preparar recursos humanos para atender às
necessidades da região do Médio Araguaia.
Hoje, possui edificação permanente em
Barra do Garças, numa área de aproximadamente
70 hectares, e na cidade circunvizinha, Pontal do
Araguaia, numa área de 64 hectares, assumindo
papel relevante na oferta de ensino superior.
Segundo o Pró-Reitor do Câmpus:
“A instalação da unidade II do Câmpus
do Araguaia em Barra do Garças busca resgatar
a visibilidade política e social de presença
da UFMT na região do Vale do Araguaia e
tem um sentido geopolítico estratégico que a
curto e médio prazo significará maior aporte
de recursos e valorização social, criando
condições para um desenvolvimento cada vez
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mais acelerado da Instituição e o atendimento
mais rápido das demandas da sociedade”.
Expansão na infraestrutura
Com o Programa de Expansão e o Reuni,
foram criadas condições de aceleramento do
crescimento do Câmpus do Araguaia. Hoje o
CUA tem, em pleno funcionamento, uma ampla
e moderna estrutura em suas duas unidades
(Barra do Garças e Pontal do Araguaia):
Centro de Vivência Científica/Cultural;
blocos de Salas de aula (71 salas); bloco de seis
mini auditórios; bloco CTI (Centro de Tecnologia
da Informação); bloco Núcleo Jurídico (em fase
de ampliação), alojamento para motoristas;
blocos Laboratórios composto por 78 laboratórios
que atendem às demandas de ensino pesquisa
e extensão; pista de atletismo, além de duas
salas de Cinema/auditório, duas bibliotecas com
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2008

acervo de mais de 35.000 títulos bibliográficos.
Destaca-se também a construção e funcionamento
do RU; a conclusão e funcionamento do
Centro de Vivência Científica e Cultural.
Estrutura administrativa e acadêmica
O Câmpus do Araguaia é composto por
uma Pró-Reitoria e três Gerências (Ensino
e Extensão, Administração e Planejamento,
Pesquisa e Pós-Graduação) e, ainda, de três
Institutos (Ciências Humanas e Sociais - ICHS,
Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS e Ciências
Exatas e da Terra - ICET), juntos são a base
de sustentação administrativa do CUA.
Evolução do quadro de número
de cursos e de estudantes
Até o ano de 2007 o Câmpus do Araguaia
contava com 10 cursos e 450 novas vagas. A
expansão possibilitou a criação de novos cursos,
com infraestrutura para o funcionamento. Assim,
atualmente, conta com 16 cursos de graduação
que ofertam 760 novas vagas a cada ano letivo.

16

Dinter
2016

Gráfico 39 - Número de estudantes ativos
e concluintes CUA, 2008-2016
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Gráfico 40 - Nível de Titulação dos docentes CUA, 2008-2016

Gráfico 38 - Número de cursos Câmpus
Universitário do Araguaia, 2008-2016
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Assistência Estudantil

Merece destacar, entre os anos de 20083.000
2016, o crescimento expressivo
de número de
224
2.500
estudantes (de 1.317 para 3.902) e a criação de
2.000
quatro
mestrados (com 109 matrículas) e um
1.500
3.902
2.480(com 15 matrículas).
doutorado
interinstitucional
161
1.000

Não podemos deixar de mencionar
o avanço com os programas de auxílio aos
estudantes, inclusive com a construção do
Restaurante Universitário que de 39.663
refeições, em 2013, passou a servir 148.016,
em 2015, um crescimento de 273,2%.
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Gráfico 41 - Quantidade de Refeições no
Restaurante Universitário - CUA, 2008-2016

Gráfico 42 - Número de Bolsas Auxílio
Câmpus do Araguaia, 2001-2016
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Quadro 10 - Contratos e Obras realizadas e em andamento no CUA/UFMT - 2016
CONTRATO/OBRA

Data de
Término

Área (m²)

Contrato 027/FUFMT/2008 - Construção do Bloco da Administração do Câmpus Universitário do Araguaia - unidade de Barra do Garças

2008

449,93

Contrato 049/2008 - Uniselva - Construção do Laboratório Epidemio-Químico-Farmacológico e Herbário

2008

480,00

Contrato 082/2009 - Reforma da Guarita 01

2010

107,42

Contrato 119/2008 - Reforma da Biblioteca

2010

1135,92

Contrato 084/2009 - Reforma do Barracão 03

2010

515,94

Contrato 063/2009 - Reforma do Galpão 01

2010

934,99

Contrato 062/2009 - Reforma do Galpão 02

2010

1126,08

Contrato 142/2009 - Construção de Oito Salas de Aula

2011

1059,79

Contrato 134/2009 - Recuperação do Bloco de Laboratórios e do Bloco de Salas dos Professores

2010

1850

Contrato 014/FUFMT/2010 - Serviço de fornecimento e colocação de alambrado no Viveiro de Agronomia

2010

600

Contrato 101/2009 - Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula

2011

1068,00

Contrato 076/2009 - Construção de Salas de Aula

2010

1060,13

Contrato 028/2010 - Uniselva - Construção do Laboratório Central de Informática

2011

170,00

Contrato 013/2011 - Uniselva - Construção de Bloco Didático com 4 salas de aulas e 02 auditórios

2012

430,00

Contrato 056/2011 - Construção de Vias de Acesso e Pista de Atletismo

2012

2544,00

Contrato 093/2010 - Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula

2012

2.992

Contrato 090/2012 - Adequação dos Barracões02 e 03 para Restaurante Universitário

2012

726,00

Contrato 086/2011 - Asfaltamento da Via de Acesso e Estacionamento do Ginásio

2013

7260,00

Contrato 018/2012 - Construção do Restaurante Universitário

2013

735,50

Contrato 084/2011 - Construção do Centro de Vivência Científica e Cultural

2013

752,20

Contrato 131/2013 - Ampliação da Biblioteca

2015

770,09

Contrato 073/2011 - Construção do Bloco de Salas de Aula e Laboratórios - 4ª Fase

2014

3340,22

Contrato 098/ - Ampliação do Núcleo de Práticas Jurídicas*

-

247,32

Contrato 051/2014 (Uniselva) - Construção do Núcleo de Pesquisa e Pesca*

-

570,02

Fonte: Fonte: Pró-Reitoria do CUA, junho 2016; Proplan; Relatório de Gestão-UFMT - * Obras a serem concluídas em 2016

Construções e Reformas
O Câmpus do Araguaia, nos anos 200820016 foi beneficiado com construções e reformas.
No quadro acima destacamos algumas. Em
parceria com o Governo do estado de Mato
Grosso, foram iniciadas as obras de construção
do Centro de Eventos, uma área de 3.492m2.
Assim, com as duas unidades do
Câmpus em pleno funcionamento e com as
ações desenvolvidas por seus servidores e
com o apoio da comunidade local e regional,
o Câmpus Universitário do Araguaia, ao longo
destes oito anos, realizou avanços significativos
se consolidando como polo de formação de
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profissionais qualificados de desenvolvimento
científico e de inovação para o entorno.
De acordo com o Pró-Reitor:
O programa de expansão do governo
federal é o marco mais importante dessa etapa
de desenvolvimento do Câmpus do Araguaia.
Com a colaboração da Reitoria, das próreitorias e do corpo acadêmico e técnico, a
comunidade do Araguaia soube apropriar-se
muito bem dessa oportunidade, colocando-se
à altura dos desafios do seu tempo: avançar na
construção de uma presença efetiva e marcante
da UFMT no desenvolvimento regional.
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Câmpus Universitario de Sinop
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C

riado, em 1991, pelo Conselho Diretor da
Universidade, e instalado numa área de
60 hectares, o Câmpus Universitário de
Sinop (CUS), implementado em 2006,
cumpre papel fundamental no desenvolvimento
da região Norte do Estado, com a perspectiva
da busca constante de viabilizar soluções para o
desenvolvimento sustentável, sobretudo, do espaço
rural. Por meio das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, vem se empenhando em gerar, adaptar
e transferir conhecimentos e tecnologias.
Sua estrutura administrativa e acadêmica
é composta por uma Pró-Reitoria e três Gerências
(Gerência de Graduação e Extensão, Gerência
de Administração e Planejamento e; Gerência de
Pós-Graduação e Pesquisa), além de três Institutos
(Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais;
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e
Sociais e; Instituto de Ciências da Saúde.
O Câmpus oferece onze cursos de
graduação: Agronomia, Engenharia Florestal,
Engenharia Agrícola e Ambiental, Enfermagem,
Farmácia, Licenciatura em Ciências Naturais
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Matemática, Medicina, Medicina Veterinária
e Zootecnia, para atender 4.538 estudantes.
Na pós-graduação stricto sensu
600
oferece três cursos (Agronomia, Zootecnia
498
433
e500Ciências Ambientais), com 134
estudantes
389
381
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matriculados.
Recentemente,
também foi
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300
aprovado
o Programa em Ciências da Saúde.
Atualmente conta com um quadro de 238
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79 efetivos, 25 professores contratados,
professores
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Gráfico 43 - Número de servidores
Centro Universitário de Sinop, 2016
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Dos 238 professores efetivos
59,2% possuem titulação a nível de
doutorado e 28,2% de mestrado.

Químicas (LIPEQ), Viveiro, Casa de Vegetação,
Estação Meteorológica, Prédio da STI, Laboratório
de Mecanização e Hidráulica, Restaurante
Universitário (RU), duas salas em forma de
anfiteatro e mais oito Laboratórios destinados,
principalmente, aos cursos de Agronomia e
Engenharia Florestal e uma área de 89 ha
destinada à Fazenda Experimental - no Município
de Santa Carmem/MT, com escritura em nome
da Universidade Federal de Mato Grosso.

Gráfico 44 - Nível de titulação dos professores
efetivos Câmpus Universitário Sinop, 2016
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Em seu plano de Assistência
Estudantil, o Câmpus oferta Bolsas de
Auxílio aos estudantes, além51de atendimento
alimentar pelo Restaurante
Universitário.
154
56
O Câmpus de Sinop conta ainda
23
19
com uma representação da Pró-Reitoria
de
2
1
Cultura, Extensão e Vivência,
2 responsável pela
Auxilio
Alimentação
Auxílio
Permanência
articulação
com
a comunidade
acadêmica
e
Auxílio Moradia
Programa de Acolhimento
local. Assim
fortalece e amplia
sua vocação
Auxílio Evento
Imediato Programa de Apoio à
extensionista;
integra-se à sociedade
aliada
Programa Incluir
Inclusão Total
a projetos culturais importantes e fomenta o
esporte profissional e amador do Estado por
meio das ações de esporte, lazer e vivência.
Infraestrutura
Para desenvolvimento das atividades
acadêmicas, servidores e estudantes a instituição
disponibiliza infraestrutura composta por:
58 salas de aula, 20 Laboratórios,
destinados a atender todos os Institutos
do Câmpus, Biblioteca Central, Bloco de
Administração, Bloco de Coordenação, dois Blocos
de Sala para 120 professores, Cantina, Acervo
Biológico da Amazônia Meridional (ABAM),
Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas
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Em fase de obras encontram-se em
andamento a ampliação da Biblioteca, os Blocos
de Laboratórios de Engenharia Agrícola e
Ambiental e de Farmácia, bloco com 14 salas
para tutoria, 15 salas de professores e sete
salas para diversos fins, como também sete
salas de aula para 120 estudantes cada, quatro
Laboratórios e dois Laboratórios de Informática.
Há ainda vários projetos de
infraestrutura em andamento como: o projeto
do Centro de Vivência, a abertura da avenida
central, estacionamentos em vários blocos
do Câmpus totalizando 60.000 metros de
pavimentação. Está em fase de reativação
dos projetos da Prefeitura do Câmpus,
Auditório e Bloco Administrativo e, em fase
de doação por parte da Prefeitura Municipal
de Sinop uma área de 2.880 metros destinada
à construção da Casa do Estudante.
Assim, o Câmpus de Sinop vem
oferecendo serviços e prestando atendimento
de qualidade à comunidade do norte matogrossense, formando profissionais preparados
para atuarem nas questões desta região e
produzindo tecnologias e inovações para
atender ao desenvolvimento regional.
Segundo o Pró-Reitor:
O Câmpus Universitário de Sinop
encontra-se ainda em pleno desenvolvimento
e visa o efetivo processo do Ensino, Pesquisa
e Extensão, caminhando rumo ao sucesso e
realizações de um projeto que toma forma
e vem se concretizando dia após dia.
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Câmpus Universitário de Várzea Grande

A

Obras das salas de aula e de laboratórios do Câmpus de Várzea Grande

criação do Câmpus de Várzea Grande
- no Bairro Chapéu do Sol - foi
autorizada no mês de agosto de 2011,
pela presidente Dilma Rousseff, fazendo
parte da terceira etapa do programa de expansão
da Rede Federal de Educação Superior.

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal/conteudo/9686

Porém, a implantação somente se deu a
partir de abril de 2012. Durante o ano de 2013
foram desenvolvidas atividades necessárias para
implantação e funcionamento do Câmpus, como a
realização de concursos públicos para contratação
de docentes e técnicos administrativos.
Em janeiro de 2014 foram abertas as
primeiras vagas para a oferta inicial de cinco cursos
de Engenharia - Química, Transporte, Minas,
Computação e Automação e Controle - ofertando
150 vagas semestrais (30 por cada curso). Os cursos
passaram a funcionar, provisoriamente, no Bloco
Didático I, no Câmpus Universitário de Cuiabá.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/10029/cuiaba

Estrutura administrativa e
quadro de servidores
Além de acompanhar a construção das
obras, a Pró-Reitoria do Câmpus também foi
responsável por estabelecer e organizar a estrutura
administrativa bem como o quadro de demandas
de servidores para todas as unidades do Câmpus.
Neste sentido, foram realizados três
concursos públicos para contratação de
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técnicos administrativos e professores para o
Câmpus Universitário de Várzea Grande.
O Câmpus conta com um total de 83
servidores: 39 docentes (15 doutores e 24 mestres)
e 44 técnicos administrativos em educação.
Há expectativa de que esse número
aumente com a convocação de 9 técnicos
administrativos e 11 docentes, ainda em 2016,
aprovados, respectivamente, no Edital Nº11/Proad/
SGP/2015 e no Edital Nº9/Proad/SGP/2015.
Foram realizados também dois termos de
referência para contratação de serviços de limpeza
e vigilância na modalidade de Sistema de Registro
de Preços (SRP), ambos estão em fase de licitação.
Atendimento estudantil
Até o período 2015/2, o Instituto de
Engenharia do Câmpus Universitário de Várzea
Grande contava com 313 estudantes matriculados
considerando as três entradas pelo sistema Enem/
Sisu. Nestas três turmas, havia 74 estudantes
matriculados no curso de Engenharia Química,
71 no curso de Engenharia de Computação, 64
no curso de Engenharia de Controle Automação,
62 no curso de Engenharia de Transportes
e 42 no curso de Engenharia de Minas.
Por meio da gerência de graduação e extensão,
foram realizadas ações de acolhimento e integração
aos estudantes do Câmpus. No ano de 2015, foram
distribuídas um total de 154 bolsas de assistência da
UFMT. Assim, 49,20% dos estudantes são atendidos
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pelas Bolsas de Assistência Estudantil ofertadas pela
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae).
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Gráfico 45 - Número de Bolsas Auxílio
Câmpus de Várzea Grande, 2016
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Fonte: Pró-Reitoria do Câmpus de Várzea Grande

Neste mesmo período, também
foram realizados 35 acompanhamentos
psicológicos e acadêmicos.
Hoje, o Câmpus conta com 631 estudantes.
Atividades de Extensão e Eventos
No ano de 2015, foram realizadas 15
atividades de extensão no Câmpus de Várzea
Grande. Entre elas podemos destacar:
• A implantação da Semana de
Planejamento Pedagógico do Câmpus de
Várzea Grande, concebida como espaço de
socialização, discussão e planejamento dos
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Obras do Bloco administrativo

cursos de Engenharias de Várzea Grande.
São levantadas e debatidas questões didáticas
e metodológicas importantes relacionadas
com o processo de ensino e aprendizagem.
• A Semana de Engenharia do Câmpus
de Várzea Grande que reuniu estudantes,
docentes, pesquisadores e profissionais
de áreas tecnológicas com o intuito de
proporcionar interação e, consequentemente,
criar referências de atuação para os futuros
engenheiros, tecnólogos e técnicos, bem como
a divulgação das áreas de atuação dos cursos
de Engenharias ofertados no Câmpus.
• A realização no Câmpus do evento
Minasgeo - Seminário Geologia - sobre
temas relacionados a: geociências, mineração,
geoprocessamento, legislação ambiental,
legislação mineral e mercado de trabalho. Neste
evento, foram realizadas oficinas sobre temas
de grande afinidade com a atuação profissional
de engenheiros de minas e geólogos.
• O projeto “Mulheres nas Engenharias,
Ciências e Tecnologias: Um programa de inclusão
de gênero nos cursos de graduação”. Tratase de um Plano de Ação para os próximos três
anos com o objetivo de ampliar a participação
feminina nos cursos de Engenharias da UFMT.
• O projeto “Matemática Fundamental
através de Jogos Computacionais baseados em
Literatura Infantil”, voltado para estudantes
do 1° ciclo do ensino fundamental cuja
principal ideia é fazer com que as crianças
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Obras do restaurante universitário

explorem conceitos de matemática de forma
prazerosa por meio de jogos no computador.
• O projeto “Treinamento para Maratona
de Programação” - Edital PBEXT AÇÕES
2015, lançado pela Procev/UFMT e que foi
contemplado com uma bolsa de monitoria.
É importante destacar também que, em
2016, foi estabelecido o programa do Curso de
Engenharia de Transportes, o PROGENTES
(Programa de Engenharia de Transportes). É
parte integrante do Acordo de Cooperação entre a
UFMT e a Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística (Sinfra MT) com o objetivo de oferecer
formação e treinamento aos estudantes do Curso
de Engenharia de Transportes do Instituto de
Engenharia do Câmpus de Várzea Grande.
Assim, os próprios estudantes farão
o acompanhamento das ações de controle
tecnológico das obras de pavimentação,
infraestrutura e superestrutura a serem
desenvolvidas nos laboratórios centrais, móvel
e de campo da Sinfra e da UFMT, observando
projetos, dimensionamento e escolha de
materiais, conforme as etapas e/ou obras. Este
Programa, com previsão de início em julho de
2016, com uma vigência de 5 anos, contando
com a participação de docentes e discentes do
Câmpus Universitário de Várzea Grande.
Pesquisa
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A Gerência de Pós-Graduação e Pesquisa
criou a Comissão de Pesquisa que vem atuando
na relatoria e aprovação de projetos de pesquisa
e relatórios parciais e finais de projetos.
São 19 projetos de pesquisa cadastrados
na Pró-Reitoria de Pesquisa, envolvendo 20
docentes, 3 técnicos, 3 estudantes com Bolsa
de Iniciação Científica (Pibid) e 12 estudantes
voluntários em Iniciação Científica.
Desde sua implantação até os dias
atuais o Câmpus de Várzea Grande tem
avançado muito, principalmente em relação
à sua equipe de trabalho (docentes e técnicos
administrativos), que foi e continua sendo de
fundamental importância para implantação e
organização deste novo Câmpus Universitário.
Biblioteca e Demandas
A Pró-Reitoria está trabalhando
também na estruturação da Biblioteca do
Câmpus que conta com 2 Bibliotecários. Estão
sendo desenvolvidas atividades como:
- Planejamento do espaço físico
e adequação do mobiliário do acervo
geral, sala de informática, sala de estudos
individuais e demais seções administrativas
da biblioteca setorial do CUVG;
- Realização de pesquisa em atas de
mobiliário e elaboração do TR 39/2016 de
registro de preços, para aquisição eventual
e futura de mobiliário, a fim de atender
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Bloco didático da UFMT em Cuiabá utilizado pelos estudantes do Câmpus de de Várzea Grande

a demanda da biblioteca do Câmpus
Universitário de Várzea Grande;
- Recebimento e organização da
demanda de materiais bibliográficos dos
cursos do CUVG e encaminhamento para a
biblioteca central realizar a aquisição.
No ano de 2015 todas as unidades
administrativas e acadêmicas do Câmpus foram
consultadas e foi realizado o levantamento
de demandas de aquisição de materiais,
mobiliários e equipamentos necessários
para a estruturação e funcionamento do
câmpus em seu espaço definitivo.
Foram elaborados também dois termos
de referência para contratação de serviços
de limpeza e vigilância na modalidade de
Sistema de Registro de Preços (SRP).
Atualmente, os gestores do Câmpus
estão finalizando a elaboração de proposta
do Regimento Interno da Pró-Reitoria e o
Planejamento Estratégico do Câmpus, documentos
importantes para garantir seu funcionamento.
Obras
As obras do Câmpus vêm sendo
realizadas com o acompanhamento da
Proplan e de um engenheiro civil do
Câmpus de Várzea de Grande, além de
visitas periódicas de professores, técnicos
administrativos e estudantes do Câmpus.
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Os três blocos da primeira etapa de
planejamento de construção do Câmpus já foram
levantados, bem como o restaurante universitário,
possibilitando o início da abertura de licitações, a fim
de realizar a compra de equipamentos e mobiliários.
Os três primeiros blocos compreendem
um bloco onde funcionará a biblioteca e,
na parte superior, o setor administrativo;
um segundo bloco com 24 salas de aula de
aproximadamente 95m²; e um terceiro Bloco
com espaço para instalação de 22 Laboratórios.
Foram iniciadas também as áreas
de interligação entre os referidos blocos,
denominadas de áreas de convivência, bem como
mais um bloco de salas de aula e auditórios.
Enfim, durante esses três anos iniciais
esforços têm sido feitos para a implantação dos
cinco cursos de engenharia. A Pró-Reitoria, em
articulação com as Gerências, Supervisões e
Prefeitura vem levantando e atendendo às demandas
necessárias para implantação efetiva do Câmpus
e, em parceria com o Instituto de Engenharia
do Câmpus, buscar uma nova pactuação com
o Ministério da Educação para implantação de
mais cinco cursos na área das engenharias.
Segundo o Pró-reitor:
O Câmpus se prepara para os novos
desafios que virão, principalmente, em
se tornar referência nacional na gestão e
consolidação de um Câmpus dedicado às
engenharias, tecnologia e inovação.
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Secretarias

Articulação e Relações Institucionais

E

Projeto Mais Médicos discute Zika Vírus e Dengue

m outubro de 2012, foi criada a Secretaria
de Articulação e Relações institucionais
(Sari) com a finalidade de promover
e intensificar a relação da UFMT com
órgãos públicos ou privados no desenvolvimento
de projetos, no âmbito das competências
da universidade e que tenham como foco o
desenvolvimento econômico e social da região.
É composta por três gerências: a
Gerência de Projetos, a Gerência de Ações
Integradas em Saúde e a Gerência de Exames
e Concursos. Desenvolvem ações para
atendimento interno e externo à universidade,
estabelecendo parcerias e convênios.
Gerência de Projetos
Entre as principais atividades e projetos
executados pela Gerência de Projetos, destacam-se:
1- Consolidação de parcerias com
entidades externas públicas e privadas
para viabilizar a realização de inúmeros
projetos que aproximam os docentes e
discentes do mercado profissional, como:
O Projeto de Pesquisa “Estudo do
Comportamento Hidráulico de estações
elevatórias em sistemas de abastecimento de
água em operação”, fruto da parceria com a
empresa “Nascentes do Xingu Participações e
Administrações S.A”. Sob a responsabilidade
de professores e discentes de graduação em
Engenharia Sanitária e Ambiental e pósgraduação em Recursos Hídricos, é realizado
no Sistema de Abastecimento de Água
do município de Campo Verde - MT.
O Projeto de Extensão “Diagnóstico
Ambiental das Microbacias de Santo Antônio
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do Leverger/MT”, executado por intermédio
do Programa de Pós-Graduação em Recursos
Hídricos do Instituto de Ciências Exatas e da Terra
(ICET). A partir desse projeto, são viabilizadas
aulas de campo para os discentes do Programa
de Pós-Graduação em Recursos Hídricos.
O Projeto de Pesquisa “Acarofauna
Edáfica e Plantícola da Floresta Amazônica,
Cerrado e Pantanal do Mato Grosso”,
executado pelo ICNHS/CUS em parceria
com a Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz da Universidade de São Paulo
(Esalq/USP). Tem por objetivos determinar
a diversidade de ácaros edáficos e plantícolas
nos biomas citados e estabelecer uma base
de informações sobre ácaros Mesostigmata e
Trobidiformes no estado de Mato Grosso.
O Projeto de Extensão “Análise e
Avaliação da Legislação relativa à gestão do
trabalho da Prefeitura Municipal de Sapezal/
MT”, executado pela Faculdade de Enfermagem
(Faem). Consiste em analisar as leis que definem
o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores
públicos municipais e as que instituem as
carreiras específicas dos trabalhadores da
Saúde, Educação e da Administração Geral.
2. Realização do curso “Práticas Eficientes
de Gestão” que proporciona várias atividades
práticas e apresenta ferramentas de gestão (como
Kanban, Bizagi e Canvas) com o objetivo de
melhorar a organização do ambiente de trabalho,
a padronização das atividades e o aumento da
eficiência na elaboração e gestão de projetos. O curso
já capacitou 40 servidores das diversas unidades
administrativas e acadêmicas e do HUJM.

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/
index.php/novidade/visualizar/4457/SARI
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Gerência de Ações Integradas em Saúde
Entre as principais atividades e
projetos executados pela Gerência de Ações
Integradas em Saúde (GAIS), vale destacar:
1-Desenvolvimento do “Projeto de
Integração, Ensino, Serviço e Comunidade” com a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá;
2-Curso de Capacitação em
“Metodologia para preceptoria de Programas
de Residência Médica” em parceria com a
Associação Brasileira de Educação Médica
e a Faculdade de Medicina da UFMT;
3-Parceria com a SMS Cuiabá para
o desenvolvimento dos Projetos “Fitoviva” e
“Ambulatório e Núcleo de Práticas Integrativas e
Complementares” no Horto Florestal de Cuiabá-MT;
4-Articulação com o Hospital de Câncer,
assegurando campos de estágio para enfermagem;
5-Participação e Articulação
com a Equipe de Pediatria do Pronto
Socorro Municipal de Cuiabá;
6-Participação Colaborativa com o
Pró PET Saúde na consolidação de campo
de estágio nos municípios de Chapada dos
Guimarães, Várzea Grande e Cuiabá.
http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/24155/

Em relação ao Projeto Mais
Médicos para o Brasil - PMMB, a Sari
realizou as seguintes atividades:

• Atuação na Coordenação da Comissão
Estadual do PMMB - CCE-MT visando contribuir
para a implementação do PMMB e fortalecimento
da Atenção Básica em Saúde em Mato Grosso;
• Acompanhamento da Supervisão dos
médicos pelo PMMB, envolvendo 30 supervisores para
acompanhamento de 224 médicos, distribuídos em 104
municípios e 5 Distritos Sanitários Especiais Indígenas;
• Organização do “I Seminário de Educação
Permanente em Atenção Básica do PMMB”;
• Assessoria à Faculdade de Medicina
do Câmpus da UFMT e de Sinop na discussão
sobre o Contrato Organizativo de Ações
Públicas Ensino Serviço (Coapes);
• Realização de Supervisões Locorregionais
em Municípios Polos e nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/23864/cuiaba

Gerência de Exames e Concursos
A Gerência de Exames e Concursos
(GEC), ao longo destes anos, executou dez
projetos, entre concursos e processos seletivos:
Desta forma a UFMT se envolveu
ativamente com questões locais e regionais, por
meio de seus recursos humanos, contribuindo
positivamente para a melhoria das condições
ambientais, de saúde e de trabalho.

Quadro 11 - Tipo de concurso realizado, órgão contratado, número de vagas e de inscritos, CEV 2015-2016
Concurso

Órgão contratante

Processo seletivo 2016 - medicina
Processo seletivo da residência na veterinária
Processo seletivo na residência em saúde do adulto e do idoso
Concurso público de técnico-adm. Em educação da UFMT
Processo seletivo da residência médica do HUJM
Concurso público do poder judiciário de MT
Concurso público do Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Cáceres
Processo seletivo ingresso no curso de letras-libras
V concurso público para defensor público
Concurso público da pref. De Rondonópolis
Fonte: GEC/Sari
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N.
N. Vagas
Inscritos
Edital Facimed/Cacoal/RO
562
50
EDITAL Nº 01/2015-Sari/UFMT
66
25
EDITAL Nº 02/2015-Sari/UFMT
122
15
EDITAL N.º 11/Proad/SGP/2015
7.907
52
EDITAL Nº 01/2015/Coreme/FM/UFMT
293
45
EDITAL Nº 22/2015/GSCP/TJ-MT
24.052
168

Edital

Fac. de ciências biomédicas
UFMT
UFMT
UFMT
UFMT
Tribunal de justiça de MT
Inst. Municipal de previdência social
dos serv. do Mun. de Cáceres

EDITAL Nº 02/2015-Previ-CÁCERES

UFMT
Defensoria pública de MT
Pref. Rondonópolis

EDITAL Nº 007/2016 - PROEG/UFMT
EDITAL Nº 005/2016/DPG
EDITAIS Nº 01, 02, 06 E 07/2016-PMR
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387

3

184
4.212
17.040

40
20
326
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Internacionalização

U

m dos grandes desafios desta gestão
foi realizar a expansão também
no âmbito internacional, partindo
do princípio de que parcerias e
cooperações com instituições de outros
países fortalecem a Instituição, contribuem
com a melhoria dos processos de ensino,
pesquisa e extensão e enriquecem a
experiência de acadêmicos e de servidores.
Em 2008, a Assessoria de Relações
Internacionais (ARI) estabeleceu o Planejamento
Estratégico Participativo, traçando as metas para
os dez próximos anos. O objetivo era dar maior
vigor ao desenvolvimento da internacionalização
da UFMT no sentido de “Prospectar
oportunidades, induzir, propor e executar
políticas para a inserção internacional visando
a promoção e o desenvolvimento da UFMT”.
Eventos
A ARI participou de editais nacionais
e internacionais, se filiou a redes e consórcios
universitários, apoiou iniciativas das unidades
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acadêmicas em busca da internacionalização,
promoveu a “I Feira de Intercâmbio Internacional/
UFMT” (2011), viabilizou a mobilidade
de estudantes e servidores a instituições
estrangeiras e de universidades estrangeiras
para a UFMT por meio de programas como:
Programa de Intercâmbio Internacional de
Graduação, Programas do Santander Universidades,
Projetos do Programa Erasmus Mundus e Erasmus+,
Programa de Mobilidade Mercosul, Programa de
Licenciaturas Internacionais, Programa Ciência
sem Fronteiras (CsF), Programa de Incentivo à
Formação Científica de Estudantes de Angola,
Programa de Bolsas Expandindo Fronteiras,
Programa de Alianças para Educação e para
Capacitação (PAEC/OEA), entre outros.
Durante o primeiro período desta gestão
(2008 a 2012) a ARI atuou próativamente
com o intuito de despertar na comunidade
acadêmica a necessidade de romper seus “muros”
a fim de contatar o mundo pelo processo de
internacionalização da UFMT, assentando, assim,
as bases em prol de ações mais ousadas no futuro.
http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/1689/cuiaba
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Criação da Secri
A administração superior entendendo os
novos desafios do setor instituiu em 19/10/2012,
a Secretaria de Relações Internacionais (Secri)
com o objetivo de desenvolver e implementar
políticas e projetos de internacionalização durante
o período do segundo mandato da atual gestão.
Neste sentido, a Secri deu continuidade
às ações já desenvolvidas no período anterior e
avançou com ações empreendedoras, como:
- Promoção de parceria com as PróReitorias dos câmpus do interior com intuito de
nomear um representante local como ponto focal
da Secri, atuando na divulgação e implementação
das oportunidades de internacionalização,
intensificando assim, a sua interiorização.
- Realizou a “II Feira de Intercâmbio
Internacional na UFMT” (2013), a “27ª
FAUBAI - Reunião Anual da Associação
Brasileira de Educação Internacional” (2015)
e deu apoio logístico à visita do Prêmio Nobel
da Paz de 2007, Prof. Ratan Lal, da Ohio
University (2016), proporcionando visibilidade
nacional e internacional da UFMT.
- Participou das feiras internacionais
NAFSA/2014 (San Diego, EUA), na
Going Global (Miami, a convite do British
Council) e EAIE/2013 (Istanbul, Turquia)
e EAIE/2014 (Praga, República Checa).
- Incentivou a capacitação da comunidade
em língua estrangeira por meio da adesão ao
Programa Idiomas sem Fronteiras (2013),
que possibilita cursos presenciais e testes
de proficiência gratuitos à comunidade.
- Articulou a aprovação do marco
regulatório do intercâmbio internacional por
intermédio da Resolução Consepe nº 74/2014,
que oportuniza aos estudantes, docentes e
técnicos administrativos a possibilidade de uma
experiência acadêmica/profissional universal.
- Apoiou os participantes do Edital
de Pesquisadores Visitantes/PROPEq (2015)
em busca de incrementar o intercâmbio
na pós-graduação e na pesquisa.
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- Cooperou ativamente nas redes
internacionais com a finalidade de proporcionar
visibilidade da UFMT no cenário mundial,
com o fato de que a Reitora professora Maria
Lúcia presidiu a rede Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras no biênio 2012/2014.
Estes fatos e eventos e o esforço da
equipe Secri em cumprir a contento a sua
missão podem ser traduzidos numericamente
com as duas principais frentes de atuação: as
mobilidades e as parcerias internacionais.
http://www.faubai.org.br/conf/2015/
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Oml89ZthomQ

Mobilidades e Parcerias Internacionais
Nos últimos 8 anos a UFMT vivenciou
vigoroso processo de internacionalização, com
destaque às categorias Graduação Sanduíche
no Exterior GS Ext.) e Pós-Graduação
Sanduíche na UFMT (PGS UFMT).
Quadro 12 - Mobilidades Internacionais, 2008-2016
PGS
GS
PGS
DC
m
GS Ext.
TA Ext. DC Ext.
Ext.
UFMT UFMT
UFMT
2008 a 2011
76
61
2012
99
0
6
1
2013
131
4
2
18
2014
114
2
9
23
2015
139
4
7
19
141
179
26
2016*
38
4
0
22
0
31
0
Legenda:
GS Ext.: Graduação Sanduíche no exterior
PGS Ext.: Pós-Graduação Sanduíche no exterior
GS UFMT: Graduação Sanduíche na UFMT
PGS UFMT: Pós-Graduação Sanduíche na UFMT
TA Ext.: Técnicos-administrativos no exterior
DC Ext.: Docentes no exterior
DC UFMT: Docentes na UFMT
Fonte: Anuários da UFMT
* Dados referentes ao período de janeiro a junho de 2016.

A partir de 2012 houve uma média de
120 intercâmbios na modalidade Graduação
Sanduíche Exterior por ano. Em 2016, ocorre
queda nos dados, justificada pelo congelamento
do Programa Ciências Sem Fronteiras (CsF), pelo
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Sarau Internacional

calendário acadêmico irregular em consequência
da greve e também pela crise econômica brasileira
que promove o recuo das famílias em investir no
intercâmbio estudantil. O reduzido quantitativo
observado na categoria Pós-Graduação Sanduíche no
Exterior (PG Ext.) advém, provavelmente, da falta de
registro por parte dos programas de pós-graduação,
apesar de exigido pela Resolução Consepe nº 074/2014.
Sobre os intercâmbios GS/UFMT e PGS/
UFMT, identificamos que o segundo possui
números mais expressivos devido à participação
no Programa PAEC/OEA e da estagnação
de participação no Programa Pec-G.
Ressalta-se também que, em 2015, a Sari
iniciou o registro de TA EXT. e DC EXT. mediante
portarias emitidas pela Reitoria com autorização
para afastamento do País de servidores com a
finalidade de executarem missões internacionais.
O número de DC UFMT reflete a parceria com a
Pró-Reitoria de Pesquisa/PROPEq para registrar
os pesquisadores visitantes internacionais.
Gráfico 46 - Número de Acordos de
Cooperação vigentes, 2009-2016
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Gráfico 47 - Número de participantes no processo
de internacionalização, 2008-2016
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Fonte: PROPeq, junho 2016

50

30

pois ainda são escassos, na UFMT, o número de
cursos de português para estrangeiros, da mesma
forma que há um reduzido número de disciplinas
ofertadas em inglês. Por outro lado, a Secri tem-se
pautado em manter apenas os convênios ativos,
descartando os chamados “convênios de gaveta”.
Porém, a participação da comunidade
acadêmica no processo de internacionalização
cresceu ao longo destes oito anos: de 29 pessoas,
em 2008, para 1.127, entre 2009-2016, um
aumento substancial de quase 39 vezes.

2015

2016

Fonte: Secri, junho 2016

A UFMT mantém uma média pouco
1.127
superior a 50 parcerias institucionais anuais. A maior
1000
dificuldade
em aumentar as parcerias com instituições
800
estrangeiras
prende-se a questões linguísticas,
1200

Assim, a UFMT, por meio da Secri tem
1.127
cumprido sua missão de propor e executar
1000
políticas
para sua inserção internacional. Há
800
ainda
muito que se fazer para institucionalizar
a 600
política de internacionalização da UFMT,
minimizando
o efeito de ameaças externas como
400
a 200
crise econômica ora vivenciada no país.
29
Enfim, este
processo na educação
0
2008
superior é vocaciona, uma realidade2009-2016
mundial,
e deve ser institucionalizado a fim de
melhor preparar cidadãos para um mundo
interligado e interdependente que permita o
conhecimento direto, o respeito pela diversidade
cultural e a tolerância entre os povos.
1200

600
400
200
0

29
2008
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A UFMT em Comunicação

C

om o objetivo de expandir e fortalecer
a comunicação social da UFMT, tanto
internamente quanto com a comunidade
externa, dando maior visibilidade à
atuação institucional, a gestão “A Universidade
é Você” transformou a antiga Coordenação
de Comunicação Social (CCS) em Secretaria
de Comunicação e Multimeios (Secomm). Esta
nova estrutura, aprovada pelo Conselho Diretor
em outubro 2012, passou a ser composta pela
Coordenação de Jornalismo e Imprensa (CJI) e pelas
supervisões de TV, Rádio, Design e Cerimonial.

Secomm traduz a importância atribuída aos setores que
a integram e a ampliação do escopo de atuação dessas
áreas, agora com maior interface com a academia.
Assim, a Secomm, seguindo a Política de
Comunicação estabelecida pela gestão, adotou
“quatro processos que se cruzam, se articulam,
se beneficiam, contudo mantendo cada um, sua
singularidade, seus objetivos”: Comunicação Interna,
Comunicação Administrativa e Comunicação
Institucional. Para além desses objetivos, a Secomm
estabeleceu novas linhas de trabalho: Comunicação
e Produção Científica, Design e Marcas.

Em 2012, ao se iniciar o segundo mandato
da professora Maria Lúcia Cavalli Neder, diante
do aumento de ações e também do crescimento da
demanda, a Secomm foi novamente reestruturada,
ficando a partir de então organizada em Assistência
da Secretaria, Supervisão de Projetos, Supervisão
de Relações com a Comunidade, Coordenação de
Jornalismo e Imprensa, Supervisão de Design,
Gerência de Rádio e Televisão, Supervisão Técnica de
Rádio e Televisão, Supervisão de Jornalismo em Rádio
e Televisão, Supervisão Operacional de Produção em
Televisão e Supervisão de Rádio. A reestruturação da

Comunicação Interna

http://www.ufmt.br/ufmt/secomm/
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Para atender à necessidade de informação
para docentes e técnicos administrativos, foi
criado o jornal “ComVivência”, veículo impresso,
entregue via Correios na casa dos servidores.
Discute qualidade de vida, saúde, valorização
profissional, capacitação e qualificação do servidor.
Também foram instituídas as páginas
“Aluno”, “Servidor” e “Professor” no Portal
da UFMT, para as quais são direcionadas,
especificamente, notícias a respeito da vida
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funcional, profissional, oportunidades acadêmicas,
atividades culturais e esportivas, entre outras.
Em 2014, foi lançada a Newsletter “UFMT
AGORA”, enviada diariamente aos e-mails
cadastrados na Instituição. Também foram
desenvolvidas campanhas internas, como a de
redução de energia, TV Universidade, recepção
de calouros, controle da dengue, entre outras.
Quadro 13- Ações de Comunicação Interna
desenvolvidas entre 2012-2016
ComVivência
15 Edições
Matérias no Portal*
20.096
UFMT AGORA
394 newsletter
Campanhas Internas
20
*Catalogadas em 2011, 2013, 2014, 2015 e até junho de 2016.

Comunicação Administrativa
A Secomm é responsável pelas publicações
legais, tais como editais, portarias, resoluções,
decisões e avisos, entre outras. Também elabora
e publica mensalmente o Boletim Oficial de
Atos Administrativos Internos. São também
transmitidos em tempo real pela Internet, com
apoio da STI, e disponibilizados no portal Acesso
à Informação, as reuniões do Consepe e Consuni.
Quadro 14– Ações de Comunicação Administrativa
desenvolvidas entre 2012-2016
Diário Oficial da União
5.526 matérias
Jornais Regionais
691 matérias
Portal UFMT*
4.252 inserções
Boletim Interno
144 edições
Transmissões Consepe/Consuni
82 transmissões
*Não está na alçada da Secomm, a publicação de editais de
concursos, de seleção para pós-graduação e licitações.

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

Jornalismo Científico
Um dos desafios colocados à
Secretaria de Comunicação, em 2008,
era a divulgação dos projetos de pesquisa
gestados no interior da Instituição. Em 2010,
a Secomm implantou ações relacionadas ao
jornalismo científico que resultaram em:
- Oferta de um curso de capacitação
em Jornalismo Científico, com professores
e profissionais convidados de diferentes
instituições, tais como USP, Unicamp, Revista
Fapesp, Superinteressante, entre outras;
- Criação da revista “UFMT Ciência”;
- Desenvolvimento, lançamento e produção
de conteúdo do site “Revista Fapemat Ciência”;
- Produção de documentários
científicos e no programa “UFMT Ciência”,
veiculado na TV Universidade.
Foi também organizado, em parceria
com a Unemat e IFMT, um seminário de
divulgação científica que resultou na criação da
Rede de Divulgação Científica (RDC). Incluemse, ainda, nesse rol a adoção das redes sociais
e a organização de estandes em eventos.
Quadro 15– Ações relacionadas a Jornalismo
Científico desenvolvidas entre 2012-2016
Fapemat Ciência RDC
TVU-UFMT Ciência
674 Matérias
616.047
1.631 Matérias
321 Programas
Visualizações
*Programa Iniciado em 2015
Legenda: UFMT Ciência é exibido de segunda
a sexta-feira, após o jornal local.
Legenda: Diálogos, debate com pesquisadores e
docentes, exibido às segundas-feiras, às 19h.
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Diálogos*
12 Inserções
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Marcas criadas pelo setor de Design

Ao longo dos últimos seis anos, a Secomm
participou diretamente da execução de três projetos
de pesquisa, voltados para a popularização da ciência
e educomunicação, que resultaram em três relatórios,
35 papers defendidos em Congressos nacionais
e regionais da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), do
Semiedu (IE/IUFMT), entre outros, e a publicação
do E-book “Divulgação Científica: debates,
pesquisas e experiências”. Em 2016, a Secomm
colocou no ar a revista digital “UFMT CIÊNCIA”.
Comunicação Institucional
A comunicação institucional é o carro-chefe
da Comunicação Social na UFMT desde sua criação,
quando nos primeiros anos de existência criou-se um
boletim que conta a história dos passos iniciais de sua
instalação. Assim surgiu a assessoria de imprensa,
posteriormente assessoria de Comunicação e,
hoje, Coordenação de Jornalismo e Imprensa.
Também neste âmbito criou-se a
Supervisão de Design, área que possibilita
a construção de uma imagem institucional
homogênea e consistente, uma vez que
é o responsável pelas orientações para
aplicação e uso da marca da UFMT e pela
criação do material gráfico produzido
pela UFMT por demanda à Secomm.
O setor de comunicação da UFMT
participa de comissões e câmaras de discussão,
tais como a de organização de seminários de
resultados da capacitação na área de atenção
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à saúde de usuários de crack e drogas e seus
familiares; prevenção das doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti; Comissão Gestora
do Plano de Logística Sustentável da UFMT e
Comissão Própria de Avaliação (CPA), entre
outros. Seguem o demonstrativo dessas ações
no período 2008-2016, por setor de atividade.
Quadro 16 - Demonstrativo de ações
realizadas pela Assessoria de Imprensa
Releases produzidos
Visualizações Portal*
Agendamento de entrevistas
Autorização de uso de imagens e dados:
Publicações**
Acervo Fotográfico 2008
Acervo Fotográfico 2016
Memória UFMT Acervo***
Pastas de documentos e fotos
* Dados do Google Analytics. **Refere-se à publicação
de jornais, boletins, revistas e relatórios impressos.

16.712
50.264.139
4.942
369
75
8.837
132.836
1900

Gráfico 48 - ações realizadas pela
Assessoria de Imprensa, 2008-2016
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Fonte: Secomm, junho 2016

No campo da Supervisão de Design
foram desenvolvidas 1.049 produções.
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Solenidade de Colação de Grau

Comunicação Sistêmica e de Resultados
A Secomm tem investido na construção
e ampliação dos canais de comunicação com a
comunidade universitária e a sociedade. Além
do uso contínuo dos veículos tradicionais, adota
a comunicação direta com o público acadêmico,
utilizando as redes online de relacionamento.
Os perfis são atualizados com base nas
informações do Portal da UFMT e monitorados,
gerando relatórios da atuação online da UFMT,
presença na rede e a interação dos usuários.
Quadro 17 - Perfis nas redes sociais
Facebook*
Seguidores: 12.012 Alcance: 19.761***
Youtube*
Visualizações: 352.361** Alcance: 134.783**
Twitter*
Seguidores: 6.350 Alcance: 10.823***
* Dados consolidados de 31 de maio de 2016. ** Administramos
dois canais no Youtube: UFMT Ciência e TVU na WEB
***Média dos últimos cinco meses.
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Extensão e relacionamento com a
comunidade universitária e a sociedade
Nos últimos oito anos a Secomm
ofereceu aos estudantes de comunicação e
computação, principalmente, um espaço de
estágio, de capacitação e contato com a atividade
profissional. Entre estagiários, bolsistas de
extensão, iniciação científica e voluntários, 233
estudantes foram assistidos em projetos de
extensão e de pesquisa pelos servidores da TV
Universidade, Supervisão de Design, Supervisão
de Jornalismo e Imprensa e Jornalismo Científico.
Quadro 18 - Ações de extensão e pesquisa e
estudantes participantes, 2008-2012
Projetos de
Projetos de
Estudantes
Extensão
Pesquisa
Participantes
88
03
233
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Câmaras
38
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Reinauguração do Teatro da UFMT

Supervisão de Cerimonial
Os eventos universitários estão incluídos no
rol de ações abrangidas pela área de cerimonial e
protocolo, que apoia a organização dos diferentes
tipos de promoção da ciência, da cultura, das artes,

da literatura, da tecnologia e da humanidade.
De 2008 a 2012 a Supervisão de Cerimonial
fez parte da estrutura da Secomm e, em 2012,
voltou a fazer parte do Gabinete da Reitoria.

Quadro 19 - Número de ações da Supervisão de Cerimonial, 2008-2016

Ano 2008/2012

Colações de grau e ações
cerimoniais
3.571

Eventos (apoio logístico,
montagem e decoração)
1.010

Instituições, parceiros e
comunidade acadêmica
497

Ano 2012/2016

Colações de grau e ações
cerimoniais
2.695

Eventos (apoio logístico,
montagem e decoração)
1.972

Instituições, parceiros e
comunidade acadêmica
323

SUMÁRIO

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE QUADROS

Total
5.175
Total
4.990

SIGLAS E
ABREVIATURAS

Novo estúdio da TV Universidade

TV Universidade
A TV Universidade (TVU) se constitui
um meio de inserção da UFMT na comunidade,
bem como de um veículo estratégico na
identidade institucional atuando na comunicação
pública e na comunicação científica.
Em parceria com a TV Brasil, a TVU
modernizou seu sistema de produção digital e elabora
Termo de Referência para aquisição do transmissor
digital da TVU e equipamentos para o novo estúdio,
próprio para televisão, construído pela UFMT.
Quadro 20 - Produção de Programas na TVU
Repórter MT*
782 Programas
Entrevistas em Estúdio
424
UFMT Ciência
321 Programas
Enquetes TV Brasil**
648 Gravadas
Matérias TV Brasil **
455 Produzidas
Outros programas
142 produzidos
*A programação de jornalismo da TV Universidade teve mudanças
de formato e nomes do período de 2008-2012 para 2012-2016.
** Envio das produções iniciado em 29/09/2010.

Rádio UFMT
A Rádio UFMT entrou no ar,
experimentalmente, via internet, em 2012. Em
parceria com a Empresa Brasil de Comunicação,
a UFMT colocará no ar também a Rádio UFMT
FM - frequência 105.3 MHz - Canal 287, com
3.000 watts de potência inicial. A emissora foi
criada pela Portaria nº 687, de 14 de outubro
de 2008, (Ministério das Comunicações) que
definiu a consignação do canal à UFMT, via
Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).
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O setor de TI da Secomm atualiza as páginas das unidades da UFMT

A UFMT elabora Termo de Referência para
aquisição do transmissor digital para implantação
da Rádio FM da UFMT, na frequência 105,3,
MHz, e aquisição de um estúdio de gravação.
Sistemas e Aplicações de Comunicação
Criado no final de 2015 e com a
proposta de descentralizar questões de
Tecnologia voltadas para o atendimento à área
de Comunicação, entendimento entre STI e
Secomm tornou possível a criação na Secomm
de uma supervisão de TI que iniciou suas
atividades na Secomm em novembro de 2015.
Quadro 21 - Ações da Supervisão de TI, 2015
Criação de Sites Eventos, Unidade
Manutenções Corretivas
Manutenções Evolutivas
Alterações Técnicas
Migrações
Publicações
Suportes
Instalações Configurações
Usuários e permissões
Banco de dados Configurações

20
4
9
9
5
80
17
24
7
14

Assim, a Secomm cumpre seu papel
socializador não somente informando
a comunidade acadêmica e a sociedade
como, sobretudo, produzindo conteúdos
e realizando ações para colocar a
Universidade em constante diálogo com a
comunidade local, regional e nacional.
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Atendimento aos Servidores

U

Outubro Rosa - Uma das ações de valorização da saúde dos servidores

ma das políticas assumidas como
prioritárias pela gestão “A Universidade
é Você, Somo todos Nós” em relação aos
servidores da instituição foi a de propiciar
melhorias no atendimento e nas condições de
trabalho, na qualificação e no seu bem-estar.
Qualificação
A qualificação do corpo docente e dos
técnicos administrativos foi colocada como marco
para dar qualidade aos cursos na expansão da
UFMT ao longo destes oito anos. Uma ação
que tem resultado na melhor qualificação dos
servidores e, como resultado, a dos estudantes, é
a formação dos docentes e também dos técnicos
administrativos em cursos de pós-graduação.
Neste sentido, têm contribuído muito os
cursos existentes e os novos criados no interior da
instituição ao longo desta gestão. Porém, a Política
de Qualificação Docente (PQD) tem incentivado e
viabilizado a realização desta qualificação também
em outras instituições, nacionais ou estrangeiras.
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Gráfico 49 - Número de servidores afastados para pósgraduação stricto sensu e pós-doutorado 2008-2016
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Fonte: SGP/Proad, junho 2016

Além da possibilidade oferecida de os
servidores
frequentarem cursos de graduação
733
800
700
e pós-graduação
na própria Instituição ou fora
600
501
500 a UFMT, de 2008 a 2016 teve acréscimo no
dela,
400
300
número
de servidores capacitados,
passando
de 332
150
150
200
90
90
62
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60
60
60
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100
0 2016, os cursos
servidores
para
1.360
servidores.
Em
0
Docência no
Gestão
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Moodle
Design
Hardware
de capacitação
também
passaram
ser (AVA)
ofertados
Ensino
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Superior
na modalidade
a distância, o que justifica esse
2012
2013 a 2015
incremento. Os cursos2008
dea capacitação
foram nas áreas
de administração, de gestão, de saúde, de línguas, de
informática e de relações humanas, entre outros. De
2013 a 2016, foram ofertados 108 cursos de capacitação.
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A formação continuada é uma das ações
que tem resultados mais imediatos nas ações dos
servidores, sendo organizada e desenvolvida,
de maneira particular, pela Coordenação
de Formação Docente (CPD/PROEG), pela
Coordenação de Desenvolvimento Humano da
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e pela
Coordenação de EaD e da UAB da Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI) com o objetivo de
melhor qualificar as atividades dos servidores.
Cursos foram oferecidos como o de
“Docência250
no Ensino Superior”, os de gestão219
200
199
acadêmica150para diretores,
coordenadores
e
184
100
técnicos administrativos
que exercem atividades
50
de gestão. Também
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0
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2016
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de Aprendizagem via plataforma Moodle, etc.
Gráfico 50 - Participantes nos cursos de formação
oferecidos aos servidores, 2008 a 2015
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Por meio da Sari também foram
capacitados 40 técnicos e docentes das diversas
unidades administrativas e acadêmicas e
do HUJM com o curso “Práticas Eficientes
de Gestão”, visando também a melhoraria
na organização do ambiente de trabalho e
eficiência na elaboração e gestão de projetos.
Outra meta alcançada pela atual gestão foi
não somente aumentar o número de docentes e
técnicos e qualificá-los, mas expandir o número
de docentes com dedicação exclusiva, o que
lhes permite se dedicar melhor às atividades de
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pesquisa, de ensino e de extensão sem sobrecarga
de trabalho. Assim, em 2015, chegou-se a
um percentual considerável de docentes com
dedicação exclusiva (84,2%), ou seja, 1.603,
no universo de 1.904 docentes da UFMT.
Ainda com relação à qualificação dos
servidores técnicos administrativos da UFMT, a
administração superior homologou as Resoluções
Consepe nº 133 de 12/2014 instituindo o
“Programa de Qualificação dos servidores técnicos
administrativos” que garante sobrevagas à
categoria nos programas de pós-graduação que
aderirem a esse Plano. Também homologou a
Resolução CD nº 15 de 12/2014 que dispõe sobre
a concessão de bolsa de pós-graduação para os
servidores docentes e técnicos administrativos.
Condições de trabalho e saúde
Em relação ao bem-estar dos servidores,
a administração superior da UFMT elegeu como
desafio a melhoria de condições de trabalho.
Neste sentido não apenas investiu em reforma
e ampliação dos espaços ocupados pelos
servidores, como disponibilizou equipamentos
que lhes permitissem realizar seu trabalho
com maior produtividade e menor estresse.
Na área da saúde, a Coordenação de
Assistência à Saúde do Servidor (Cass) ofereceu os
serviços mais diversificados em desenvolvimento
social, saúde, higiene, segurança e medicina do
trabalho e atendimento psicossocial. Tais serviços
foram estendidos aos familiares dos servidores,
aos pensionistas, aos estudantes e à comunidade
visitante ou participante de eventos na Instituição.
Em 2010, foi inaugurada, na Coordenação
de Assistência e Benefício ao Servidor (Cabes), a
primeira Unidade do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor (Siass) ligada ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Conta com consultórios, salas de psicologia, de
cardiologia, de perícia e posto de enfermagem.

http://www.ufmt.br/ufmt/site/
noticia/visualizar/432/Cuiaba
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Para se ter uma ideia do volume de
atendimentos, entre 2014 e agosto de 2015,
por exemplo, foram realizadas mais de 8.500
ações de atenção à saúde do servidor, como
consultas ambulatoriais, licenças maternidade,
consultas de enfermagem, visitas domiciliares
e hospitalares, atendimento psicossocial, etc.
Nesse mesmo período, ocorreram
aproximadamente cinco mil atendimentos
para outras ações de saúde, como o controle de
pressão arterial, coleta de exames laboratoriais
e campanha contra a gripe H1N1.
A implementação de programas voltados
à prevenção das doenças ocupacionais também

tem contribuindo gradativamente com a
diminuição dos atestados médicos apresentados
para perícia médica ou junta médica oficial.
Podemos destacar dois Programas que
alcançam o objetivo da prevenção: Programa
Cardiovascular, em parceria com a Faculdade
de Educação Física e o Programa Educação em
Saúde, que visa, mediante ações como palestras,
campanhas educativas e distribuição de folders,
sensibilizar os servidores sobre as principais
causas das doenças que nos acometem.
Enfim, com a criação da Secretaria
de Gestão de Pessoas, a política de apoio ao
servidor avançou ao longo da atual gestão.

Palestras marcam o programa de educação para a saúde
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Avanços Tecnológicos

A

Sede do setor de tecnologia da UFMT

Universidade vive, no início deste
milênio, mudanças profundas e rápidas
com a entrada intensiva e extensiva
das Novas Tecnologias da Informação
e da Comunicação (NTIC) impulsionando-a a se
adequar a novas formas de arquivar, armazenar,
disponibilizar documentos, informações e de
agilizar procedimentos de gestão e de acesso aos
serviços que presta à comunidade acadêmica.
Nesta direção, para apoiar as unidades
acadêmicas e de gestão, no sentido de
melhorar também os processos de ensino e
aprendizagem, a atual gestão criou, em 2008,
a Secretaria de Tecnologia da Informação e da
Comunicação Aplicadas à Educação (STI).
No período de 2008 a 2016, uma nova
estrutura predial, móveis e equipamentos
foram consolidados e adquiridos no Câmpus
de Cuiabá e nas unidades do interior.
A base tecnológica da instituição teve,
assim, a partir de 2008, um desenvolvimento
importante. A criação da STI trouxe além de uma
nova infraestrutura, inovações para as unidades
administrativas e acadêmicas, principalmente
em relação à rede lógica e de telefonia e sistemas
de informação e de comunicação da UFMT.
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Equipamentos e Infraestrutura
O investimento na aquisição de novos
equipamentos para melhoria da comunicação e da
informação entre as diferentes unidades acadêmicas e
para cursos que se utilizam das novas tecnologias para
os processos de ensino e aprendizagem foi significativo.
Só nesse período (2008 a 2016) foram adquiridos
4.892 novos computadores, além de outras tecnologias,
como servidores de rede e outros equipamentos de TI.
No mesmo período, por meio da Gerência
de Manutenção, Suporte e Telecomunicações
(GMST), a implantação de setores de
manutenção de computadores e rede lógica
e de telefonia representou um atendimento
importante, principalmente no que se refere
à reforma da infraestrutura existente.
Com as reformas efetuadas na infraestrutura de
rede lógica e de telefonia, houve redução significativa
dos índices de manutenção e consequente aumento
da qualidade e disponibilidade desses serviços. Os
resultados tornaram-se evidentes quando, em 2008, a
STI desenvolveu processos de aquisição com o objetivo
de atender a uma demanda que abrangia todas as
unidades mais antigas da instituição e espaços
que não contemplavam estruturas de rede.
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A reforma da rede lógica foi desenvolvida
com base em duas dimensões: i) substituição da
infraestrutura de cabeamento da rede lógica antiga;
e ii) modernização do sistema de rede lógica.
A substituição do sistema da rede
lógica contemplou uma reforma que permitiu
a troca de canaletas, cabeamento, conectores e
instalações de um modo geral, que precisavam
de manutenção, considerando a sua data
de instalação e o tempo de utilização.

Estruturas modernizadas: antes e depois.

No Câmpus de Cuiabá, a reforma já
atingiu os seguintes prédios: IL, FCA, FACC, FE
(Laboratório), ICHS, IGHD, Prae, CEU (Câmpus
e Jardim Itália), Cineclube Coxiponés, FENF, FEF
(Nafimes, Laboratório, Supervisão de Desporto),
STI, UAB, Cass, Biblioteca, Zoológico, CAB, ICET
(Direção, Estatística, Química, Laboratório, Salas
dos professores da Matemática), Faet (Direção,
Engenharia Elétrica, Laboratórios, PPGEEA), Fageo,
IF, IB (Primeiro Piso em execução), Faen, Proad,
Protocolo Central, PROPeq, Proplan e Gráfica. Além
disso, foram implementadas ações de reforma de
redes lógica e de telefonia nas unidades do interior.
A modernização do sistema de rede foi
possível com a criação de nova estrutura no
atual prédio da STI. Foi construída uma galeria
impermeabilizada para concentrar toda a estrutura
de cabeamento (especialmente fibras e entrada
de operadoras) em um local central da UFMT.
Além disso, foi implantada uma nova
infraestrutura para conectividade, com a aquisição
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de modernos equipamentos para conexão de
redes, permitindo a implantação de novos serviços
de redes gerenciáveis e inteligentes, bem como
a ampliação da banda de acesso disponível para
Internet, resultando na ampliação de 10/100 Mbps
para 1 Gbps em alguns prédios. Atualmente, está
em fase de implantação nova infraestrutura de
redes que permitirá a ampliação da banda para 10
Gbps na estrutura principal do Câmpus de Cuiabá.

Sala com infraestrutura de conectividade

É possível também mencionar a expansão
do link de internet nos câmpus do interior e com
redundância, permitindo o acesso à internet com
qualidade. Os links de internet no Câmpus da UFMT
iniciaram em 2008 com 3Gbps e, em 2016, uma banda
total de 10 Gbps internet que considera tanto a oferta de
internet em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa,
como links custeados com recursos próprios da UFMT.
Gráfico 51 - Evolução da internet - 2008 a 2016 Câmpus de Cuiabá (Valores em Megabytes)
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Fonte: STI, junho 2016
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No interior, houve também
considerável expansão na disponibilidade
de banda de rede de internet.
Gráfico 52 - Evolução da internet - 2008 a 2016 Câmpus do interior (Valores em Megabytes)
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Fonte: STI, junho 2016

Além da conectividade, houve a
necessidade de implantação de um espaço
para datacenter institucional. Para isso, foram
adquiridos novos servidores de rede.
Com o objetivo de aperfeiçoar os processos de
armazenamento de dados e sistemas de informações
da UFMT, foi instalado uma nova estrutura de
Datacenter para hospedagem de serviços, composto
por 104 servidores de rede, acomodados em 10
racks, que fornece serviços como: páginas web da 1800
1600
UFMT, de unidades, projetos e eventos; sistemas 1400
desenvolvidos pela instituição; Ambientes Virtuais 1200
1000
de Aprendizagem dos cursos presenciais e da
800
UAB; Bancos de Dados; Servidor de Arquivos;
600
Biblioteca Digital de Monografias, entre outros.

Para melhorias no atendimento ao
trabalho acadêmico de docentes, pesquisadores,
técnicos e estudantes, a reforma atingiu
grande parte da rede de comunicação no
Câmpus de Cuiabá e unidades do interior,
além de ampliação da capacidade das
redes, atualização de equipamentos e
expansão de links de comunicação.
Já a reforma da rede de telefonia da
universidade foi executada com base em
três dimensões: i) a expansão do número de
ramais; ii) a manutenção da infraestrutura
de cabeamento antiga, parte da qual datava
da época de fundação da universidade, iii)
a modernização do sistema de telefonia.
Até 2008, a UFMT contava com
uma central telefônica em Cuiabá e uma
em Rondonópolis, que atendiam demanda
limitada de ramais de telefonia. Nos Câmpus do
Araguaia e de Sinop havia centrais telefônicas
de pequeno porte, atendendo uma demanda
ainda mais limitada. Com o aumento da
comunidade universitária foi necessário
redimensionar o sistema de telefonia que passou
a considerar os números de ramais a seguir:
Gráfico1600
53 - Quantidade de ramais telefônicos
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Fonte: Gerência de Manutenção, Suporte e Telecomunicações (GMST)

Além da expansão do número
de ramais, houve a necessidade de
reorganizar, identificar e mapear ramais
e cabeamento nos quadros de distribuição
das centrais de telefonia da instituição.

Datacenter no prédio da STI
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Quadro de distribuição de telefonia da nova Central Telefônica

Além da reorganização de quadros, foram
implementadas reformas com substituição e instalação
de novo cabeamento de telefonia em grande parte da
instituição, considerando a sua data de implantação
(década de 1970). Para isso, ao longo da gestão, foram
reformadas caixas de passagens (estruturas que
recebem cabeamento de telefonia), e novas tubulações
foram instaladas, reduzindo incidentes e interrupções.
Já a modernização do sistema de telefonia
dos Câmpus da UFMT foi necessária a partir da
necessidade de implantação de novas tecnologias
ou recursos de telefonia. Para isso, centrais
telefônicas novas foram adquiridas, suportando
uma grande variedade de interfaces: IP, soft phone,
ISDN e as convencionais analógicas e digitais.
Além disso, o novo sistema de telefonia foi
projetado para contemplar soluções de redundância,
que podem ocasionalmente acionar um sistema
de telefonia reserva, quando houver a interrupção
de um sistema de telefonia em atividade.

Com isso, atualmente, as centrais
telefônicas da UFMT podem interagir facilmente
com sistemas de telecomunicação convencionais
ou integralmente baseados em IP.
Tudo isso possibilita, por exemplo, serviços de
interligação entre as centrais dos câmpus (atualmente
em fase de implantação). Quando concluído o serviço,
as ligações feitas entre os câmpus serão completadas
diretamente entre as respectivas centrais, sem utilizar
a infraestrutura da operadora de telefonia, o que
resultará na diminuição do valor das faturas telefônicas.
De forma semelhante, também está
em fase de implantação a integração das novas
centrais telefônicas da UFMT com o VoIP da
RNP, a qual possibilitará economia nas contas
de telefone por encaminhar grande parte dos
interurbanos nacionais por meio da Internet.
Não obstante o investimento na rede
lógica, na telefonia e na estrutura de datacenter
institucional, a STI, por meio de sua Supervisão
de Produção Multimídia e Audiovisual
(SPMA) também implantou um Sistema de
Videoconferência interligando os Câmpus de Cuiabá,
de Rondonópolis, de Sinop e do Araguaia.

Sala de vídeoconferência.

Formação no uso das NTIC

Novas centrais telefônicas redundantes
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Ao longo destes anos, foram capacitados
em torno de 1.900 servidores, entre docentes
efetivos, docentes contratados e residentes,
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em todos os câmpus para a utilização dos
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
Hoje, os docentes contam com o apoio de
ferramentas e recursos para desenvolver novas
estratégias de ensino nos cursos presenciais,
como os AVA dos cursos de graduação integrados
com o sistema acadêmico, o sistema de plano
de ensino e o diário de classe online.
Gráfico 54 - Professores capacitados para os AVA
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institucionalização de EaD e a oferta de programas
e projetos de Educação Mediada por Tecnologias.
A estrutura tecnológica implantada e a
composição gradativa de equipes especializadas
(como as da Supervisão de Produção Multimídia e
Audiovisual) possibilitou dar suporte mais efetivo aos
cursos que utilizam ambientes virtuais e a introdução
de práticas pedagógicas mediadas por TIC.
Para realização desse atendimento, no período
de 2008 a 2016 foram implantados os seguintes
espaços: i) criação de estúdios para gravação de
vídeo aulas; ii) implantação de um laboratório para
produção de tecnologias educacionais - capacidade
aproximada de 15 computadores; iii) implantação
de um laboratório de produção multimídia; iv)
laboratório multiuso para capacitação de turmas de
EaD - capacidade aproximada de 70 computadores;
v) um auditório moderno (ambiente multiuso) para a
realização de eventos e aulas de encontros presenciais;
vi) um espaço para equipes multidisciplinares
de projetos de educação mediada por TIC e
um vii) espaço para atendimento das equipes
da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Os estúdios destinados à produção e
gravação de vídeoaulas encontram-se em etapa
final de implantação e foram estruturados
para dar suporte à comunidade acadêmica
que trabalha e atua com projetos de educação
mediada por TIC. Os estúdios são dotados
de sistemas de captura de imagem de alta
qualidade em edição de áudio e vídeo.

Capacitação de docentes para o uso de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Apoio à Educação a Distância
Por meio da Coordenação de Educação
Mediada por TIC (Cemtic) e da Universidade Aberta do
Brasil (UAB - UFMT) a STI desenvolveu um trabalho
de apoio aos processos de ensino aprendizagem em
cursos a distância da UFMT. Para isso, foram efetivadas
diversas ações, entre elas a participação em conselhos,
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Estúdios para gravação de vídeo aulas
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Para a produção de tecnologias educacionais, a
STI também dedicou espaços específicos como aqueles
ocupados pela Supervisão de Produção Multimídia
e Educacional e um laboratório com ambiência
para professores e estudantes pesquisadores.

Considerando a necessidade de
capacitação de turmas maiores, que possuem
aproximadamente 70 pessoas, a STI
estruturou um moderno laboratório multiuso,
com sistemas de projeção multimídia,
lousa digital, web e vídeoconferência.

Sala da Supervisão de Produção Multimídia e Educacional
Laboratório multiuso

Além disso, um auditório moderno com
aproximadamente 116 lugares foi implantado como
espaço multiuso. As cadeiras do auditório possuem
mesas embutidas, o que permite ministrar cursos
e eventos de EaD e ser utilizado como espaço de
auditório comum. O auditório conta com recursos
de produção multimídia, vídeo e webconferência.
Laboratório com ambiência para professores
e estudantes pesquisadores

Para ministrar cursos e possibilitar a produção de
materiais multimídia, a STI criou um espaço específico,
com 15 computadores e recursos de comunicação
como projeção multimídia, web e vídeoconferência.

Auditório

Para comportar equipes de trabalhos
multidisciplinares foi também construído um
espaço com mesas, computadores, sistema de
telefonia e armários. O objetivo desse espaço é
possibilitar que equipes de produção de material

Laboratório multimídia
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didático, tutoria, e de programas e projetos de
educação mediada por TIC possam ter um espaço
para o desenvolvimento de suas atividades.

saltou para 41 em 2008, 93 em 2012 e em 2016
a instituição possui 106 sistemas ativos.
Gráfico 55 - Número de sistemas informatizados na UFMT
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Assim, a Coordenação de Programas e
Projetos em Educação Mediadas por TIC (Cemtic)
da STI, além de promover a institucionalização, a
regulamentação, a supervisão e a avaliação da EaD,
em colaboração com a coordenação da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), também se empenhou em
apoiar os processos de gestão e de ensino (graduação,
pós-graduação e extensão) em cursos a distância.
Todas as iniciativas e esforços para a
implementação da infraestrutura e equipes para
atendimento à Educação a Distância e infraestrutura
voltada para o campo de Tecnologia Educacional,
resultaram no projeto (em estágio final de implantação)
de uma nova unidade para tecnologia educacional no
Câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso.
Criação de sistemas informatizados
O desenvolvimento dos sistemas de
informação voltados para a gestão administrativa
e acadêmica teve salto significativo a partir de
2008. Por meio da Coordenação de Engenharia
de Software para Gestão Educacional e
Administrativa (Cesgea), a STI vem realizando um
trabalho de modernização de sistemas na UFMT.
No início da gestão foram observados
na UFMT três sistemas informatizados que
estavam em pleno funcionamento. Esse número
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Fonte: Coordenação de Engenharia de Software de Gestão
Educacional e Administrativa (CESGEA) / STI

Todo esforço foi empreendido no sentido
de desenvolver novos sistemas em uma perspectiva
integrada, a partir das fontes de dados que
começaram a ser estruturadas desde 2008.
Para que fosse possível esta integração,
foi realizado um trabalho de regularização
e saneamento dos dados institucionais,
melhorando também a segurança da informação
e a geração de informações de forma confiável
para a gestão e para os órgãos de controle.
Além da perspectiva de integração, os
sistemas têm sido desenvolvidos de forma a
evitar a tramitação de processos físicos como o
Sistema de Progressão Funcional para Docentes
(SPFD) que permite a importação de dados de
outros sistemas e possibilita a redução do trâmite
de mais de 1000 processos físicos por ano.

Sistema de Progressão Funcional para Docentes (SPFD)
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Todas as áreas fins da UFMT (ensino,
pesquisa e extensão) foram contempladas com
processos automatizados, como pode-se citar:
Sistema de Gestão de Projetos de
Pesquisa (SGPP), Sistema de Informações
de Gestão Acadêmica de Graduação (SIGA),
Sistema de Informações de Gestão Acadêmica
de Pós-Graduação (SIPG), Sistema de
Gestão de Extensão (SIEX), entre outros.
Sistemas como o Sistema de Requisições
de materiais de consumo, bens e serviços (Sisreq)
tiveram destaque como métodos inovadores
de governança corporativa, quando foram
mencionados de forma exemplar por órgãos como
a CGU, de acordo com Coordenação de Aquisições
e Contratos de Serviços (CACS) da UFMT.
Isto resultou em solicitações de instituições
como a Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), a Universidade Federal de
Roraima (UFRR), e a Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE), para implantação do
sistema. Assim, a UFMT encaminhou um servidor
da Coordenação de Aquisições e Contratos
para efetuar o treinamento das equipes.
Na pós-graduação, a instituição passou
a exportar os seus sistemas e metodologia de
trabalho. O Instituto Evandro Chagas (IEC-PA),
por exemplo, solicitou a implantação e enviou
dois servidores para receberem treinamento
na UFMT. Além disso, a universidade recebeu
outras solicitações de instituições da região
norte do País, segundo a PROPg (UFMT).
Vale também destacar o trabalho
imenso realizado pela Coordenação de
Administração Escolar (CAE) da STI para
digitalização de toda a documentação
existente (aproximadamente dois milhões de
documentos) e para a gestão arquivística com
a implantação de um sistema eletrônico.
Além disso a CAE contribuiu sobremaneira
para o aperfeiçoamento dos processos de
gestão de vínculo dos estudantes. Por meio da
elaboração da Resolução 68 Consepe - UFMT
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mais de 2500 vínculos de estudantes de graduação
foram otimizados, permitindo que um número
significativo
de vagas 79%
pudesse ser disponibilizado
Pontal do Araguaia
à comunidade nos próximos períodos.
Do ponto de vista 81%
de governança de
Rondonópolis
tecnologia da informação, a STI recebeu
Sinop do Tribunal de Contas da União 91%
avaliações
(TCU) com índices significativos.
Cuiabá
Os valores da TI da 82%
UFMT atingiram
avaliações 72%
acima
da
média
de
outras instituições
74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%
brasileiras. O Ranking a seguir, ilustra essa relação.
Gráfico 56 - Notas do iGovTI
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Fonte: Relatório Individual do Levantamento
de Governança de TI 2010/2012/2014

A avaliação do TCU é feita em
periodicidade bienal. Em 2010, a nota obtida
pela Instituição foi 0,45, em 2012 foi de
0,55 e, em 2014, foi de 0,68, credenciando a
universidade como intermediária, segundo o
índice de avaliação do TCU para a governança
de Tecnologia da Informação da Instituição.
Em comparação com a média geral
(médias obtidas pelos órgãos do executivo,
judiciário, legislativo, ministérios, autarquias,
etc. que compõem a administração pública
federal), a UFMT sempre esteve acima da
média. E na avaliação de 2014, foi a terceira
colocada entre as instituições de ensino.
Este resultado confirmou o avanço obtido
pela governança de TI da UFMT desde a
institucionalização da STI, em 2009.
Esses resultados da UFMT só foram
possíveis quando, de forma pioneira,
foram criadas e implementadas instâncias
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de apoio à governança de TI. A primeira
delas foi a implantação do primeiro Comitê
Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI)
com a Portaria GR 978 de, 11/10/2010 e GR
nº 1018 de, 06/11/2012, e a consequente
elaboração do primeiro Plano Estratégico
de Tecnologia da Informação (Peti).
Também foi elaborada a primeira
metodologia de contratação de bens e serviços
de TI da UFMT, a partir de orientações de boas
práticas em contratação de soluções de tecnologia
da informação do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).
Além disso, a criação da Política
de Segurança da Informação na UFMT
pela STI resultou na primeira resolução de
Segurança da Informação, instituída pelo
Consuni - Resolução 07 de 27/02/2013.
Com a nova Lei de Acesso à Informação
e em conjunto com a gestão de TI, foi elaborado
e implantado o Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC) na UFMT, facilitando acesso
do cidadão às principais informações sobre a

instituição e aos responsáveis pelos diferentes
setores administrativos e acadêmicos.
Para implantação deste serviço, a
STI presidiu os trabalhos cujos resultados
culminaram na Resolução Nº 27 de 01 de
novembro de 2013, que apresenta diretrizes e
normas para acesso à informação na UFMT.
Atualmente, o SIC (implantado em 2012)
atende a um número médio de 92 solicitações
de informação por ano, por meio do Sistema
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
(e-SIC). Sendo que até julho 2016, este número
já foi alcançado, mostrando uma tendência
de crescimento para o restante do ano.
Assim, com os serviços desenvolvidos
pela STI ao longo destes oito anos, a UFMT
pode instalar estrutura tecnológica capaz
de atender à demanda da comunidade
universitária, desenvolver know-how e sistemas
de gerenciamento das diversas atividades
acadêmicas e administrativas, além de
introduzir nova cultura com o uso das NTIC
nos processos de ensino e de aprendizagem.

Atual sede da STI abriga todo o sistema de tecnologia da informação e suporte à Educação a Distância
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Planejamento
Orçamento
Hospitais

Espaço Físico e Orçamento

U

Prédio, conhecido como Casarão, abriga cinco Pró-Reitorias

ma universidade é resultado do
Assim, o acréscimo no orçamento
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proporcionou a garantia da manutenção
coletivo de pessoas que, além de serem 700.000.000,00
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incremento na política de esporte e lazer,
300.000.000,00
fazer gestão adequada de todas as atividades que
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2015
Orçamento
Graduação, de Pós-Graduação, da Pesquisa e
da Extensão, em todos os Câmpus da UFMT.
Nos últimos nove anos houve evolução
representativa do orçamento aprovado para
Gráfico 58 - Recursos Orçamentários
aprovados na LOA UFMT 2008-2016
manutenção da Universidade Federal de Mato
Grosso. Houve um acréscimo superior a 100%
no orçamento da UFMT, com destaque para os
recursos destinados ao custeio que teve incremento
na ordem quatro vezes maior que o valor recebido
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Gráfico 57 - Evolução dos Recursos Orçamentários
(R$) da UFMT aprovados na Lei Orçamentária
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Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento Gestão - MPOG.
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A UFMT recebeu R$ 298.524.152,84 em
recursos de Capital nos últimos oito anos. Para
contribuir com o fortalecimento do ensino de
Graduação e de Pós-Graduação, parte destes
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Novo Museu Rondon - Uma das 215 obras da atual gestão

recursos R$ 79.636.404,90 foram destinados
para aquisições de novos equipamentos,
materiais permanentes e acervo bibliográfico.
Esse significativo volume de recursos
aportados, sobretudo para investimento, deve-se
ao empenho e ao trabalho da equipe de gestão
junto aos Ministérios e entidades financiadoras
do próprio governo e, de maneira particular, pela
adesão imediata da UFMT ao Reuni, em 2008.
Gráfico 59 - Orçamento de Capital aprovado na
LOA e liberado no período de 2008 a 2016
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Obras
O maior desafio foi executar R$
218.887.747,94 em obras e serviços de
engenharia em todos os câmpus da UFMT.
Foram realizadas 215 obras, reformas,
adequações e ampliações, sendo 96 novas
edificações já concluídas, o que corresponde
a um acréscimo de 75.430,74 m² em área
construídas além de 32 obras ainda em
andamento, totalizando assim 128 novos
espaços em todos os câmpus da UFMT e
87 espaços readequados e ou revitalizados
nos últimos oito anos, com destaque para
a unidade do Câmpus Universitário do
Araguaia em Barra do Garças, o Teatro
Universitário seguido do complexo desportivo,
iluminação externa e da ampliação das
calçadas do Câmpus de Cuiabá para melhorar
a acessibilidade em todos os níveis.

Fonte: Proplan, junho 2016
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Quadro 22 - Relação das obras construídas no Câmpus de Cuiabá - Sede, 2008-2016

Área (m²)
Construção dos Módulos didático 01 e 02 contendo 30 salas de aula, 2 auditórios e 1 laboratório de Informática, espaço de vivência e 1
cantina

5850,25

Construção de Bloco com 15 Salas de Aula, 1 auditório e 1 cantina para as Ciências Sociais Aplicadas - FACC, FE

2856,39

Ampliação do Instituto de Educação 2º e 3º Pisos - salas de aula

833,22

Ampliação do Instituto de Computação; construção de laboratórios, salas de aula, auditório e espaços acadêmicos.

2434,69

Construção do Prédio da Faculdade de Economia - FE

2457,67

Construção de Prédio de laboratórios para atender o curso de Tecnologia de Alimentos - FANUT

1170,35

Construção do Bloco com 9 Salas de Aulas na FAMEVZ

1510,40

Construção de Prédio para a secretaria de tecnologia da informação - STI

1287,99

Revitalização do parque aquático da UFMT - FEF

3600,00

Revitalização das 5 Quadras Poliesportivas, com cobertura e construção de conjunto de vestiários - FEF

3488,99

Construção do Prédio da Universidade Aberta do Brasil - STI

2351,54

Reforma completa do Teatro Universitário para acessibilidade e ASCIP

2735,48

Ampliação do Hospital Veterinário para grandes animais com construção de laboratórios e de baias - FAMEVZ

1660,23

Construção de Bloco com 8 Salas de Aula e 1 auditório - FENF

1152,92

Ampliação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais com 4 laboratórios do Curso de Geografia, 1 auditório e 4 salas para professores

785,86

Construção de Prédio de laboratórios em Biodiversidade - IB

970,33

Construção de Conjunto de Sanitários anexo ao Bloco de salas de aula do Instituto de Educação

311,32

Construção d do Bloco de laboratórios (SPA) para Psicologia - IE

636,36

Readequação da Casa do Estudante no Câmpus sede da UFMT

989,23

Ampliação do Restaurante Universitário

514,42

Construção da Reserva Técnica do Museu de Antropologia e Arqueologia

262,02

Construção de Quiosque para Cantina da FAMEVZ

55,00

Construção de Bloco de Práticas da Psicologia - IE

726,26

Ampliação do Biotério Central com a Construção de espaços para Ratos

94,32

Construção de Cantina e banheiros com vestiário anexo ao ICHS

577,40

Readequação da Faculdade de Direito

485,82

Construção do Centro Aplicado de Biotecnologia

124,84

Ampliação do Laboratório de Estruturas da FAET

398,79

Ampliação de Banheiros, espaço de vivência coletivo para servidores e outro para terceirizados além da Adequação do Telhado
do Casarão

693,18

Ampliação da Editora da UFMT

452,52

Construção do Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais- ICET/FAET

653,08

Câmpus Cuiabá - Unidade II
Construção da Faculdade de Ciências Médicas contendo todos os espaços necessários para acomodar o curso de medicina.

6944,21

Fazenda Experimental
Construção do galpão para confinamento de Pacas - FAMEVZ

108,65

Construção do Galpão para confinamento de Ovinos - FAMEVZ

237,60

Construção do Setor para abate de bovino de corte

101,90

Metragem Total de obras construídas e finalizadas no período de 2008 a 2016

49.513,23
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Quadro 23 - Relação das obras em andamento no Câmpus de Cuiabá - Sede, 2008-2016

Construção do Bloco de laboratórios para o curso de Tecnologia de Alimentos 2ª Etapa

1343,68

Ampliação do Centro Cultural contendo áreas de vivência e de serviços.

3766,20

Construção do Bloco Didático Multiuso contendo 15 salas de aula e 1 auditório para 110 pessoas - FAET

2804,07

Construção do Bloco Didático Multiuso contendo 15 salas de aula e 1 auditório para 110 lugares - ICET

2804,07

Construção do Bloco Didático Multiuso contendo 15 salas de aula e 1 auditório para 110 lugares - Instituto de Linguagens

2804,07

Construção do Prédio da TV Universidade

139,80

Construção de Auditório multiusuário com 300 lugares.

562,00

Ampliação do Instituto de Física contendo laboratórios e espaços para pesquisa - IF

2152,97

Construção do Centro de Equoterapia - FAMEVZ

536,09

Continuação da construção da primeira etapa da Faculdade de Ciências Médicas - FM

3402,40

Continuação da construção do Centro de Investigação Científica em Saúde - FM

796,47

Construção do novo hospital universitário contendo 331 leitos *

55.226,14

Metragem Total de obras andamento

76.337,96

*Obra em parceria com o Governo do estado de Mato Grosso - Convênio Siconv nº 757513/2011.
Quadro 24 - Relação das obras construídas e em andamento no Câmpus
Universitário de Rondonópolis - período de 2008 a 2016

Obras construídas

Área (m²)

Construção do Restaurante Universitário

771,43

Construção do Bloco da Administração

449,93

Construção de bloco contendo Salas de Aula

1120,00

Construção do Galpão de Engenharia Mecânica

300,00

Construção do Laboratório de Metabolismo Animal

210,00

Construção de Laboratório Central de Informática

170,00

Construção de Salas para Professores

776,00

Construção do Galpão de Ovinocultura e Caprinocultura

299,93

Construção de Quadra Poliesportiva coberta

1138,39

Construção do Galpão 2 de Engenharia Mecânica

615,82

Construção do Centro de Vivência estudantil

770,00

Construção de bloco com 12 Laboratórios e 12 Salas de Aula

4386,74

Metragem Total de obras construídas e finalizadas

11.008,24

Obras em Andamento em 2016
Construção do Núcleo de Pesquisa do Cerrado

831,19

Reforma geral do telhado do Bloco Administrativo

5523,62

Construção do Centro de Saúde para atender o novo curso de medicina e demais cursos da área

4386,74

Metragem Total de obras em andamento

10.741,55
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Quadro 25 - Obras construídas e em andamento no Câmpus Universitário de Rondonópolis 2008-2016

Obras construídas

Área (m²)

Construção do Restaurante Universitário

771,43

Construção do Bloco da Administração

449,93

Construção de bloco contendo Salas de Aula

1120,00

Construção do Galpão de Engenharia Mecânica

300,00

Construção do Laboratório de Metabolismo Animal

210,00

Construção de Laboratório Central de Informática

170,00

Construção de Salas para Professores

776,00

Construção do Galpão de Ovinocultura e Caprinocultura

299,93

Construção de Quadra Poliesportiva coberta

1138,39

Construção do Galpão 2 de Engenharia Mecânica

615,82

Construção do Centro de Vivência estudantil

770,00

Construção de bloco com 12 Laboratórios e 12 Salas de Aula

4386,74

Metragem Total de obras construídas e finalizadas no período de 2008 a 2016

11.008,24

Obras em Andamento
Construção do Núcleo de Pesquisa do Cerrado

831,19

Reforma geral do telhado do Bloco Administrativo

5523,62

Construção do Centro de Saúde para atender o novo curso de medicina e demais cursos da área

4386,74

Metragem Total de obras em andamento em 2016

10.741,55

Quadro 26 - Relação das obras construídas e em andamento no Câmpus Universitário de Sinop - período de 2008 a 2016

Obras construídas

Área (m²)

Construção dos Blocos Administrativos 2, 3, 4 e 5

338,58

Construção da Cantina central do Câmpus

206,92

Construção de Galpão para Viveiro de plantas

276,97

Construção do Laboratório Central de Informática

170,00

Construção do Laboratório de Hidráulica e Mecanização

635,46

Construção do Restaurante Universitário

735,50

Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula

1677,66

Construção da Guarita principal do Câmpus

306,40

Metragem Total de obras construídas e finalizadas no período de 2008 a 2016

4.347,49

Obras em Andamento 2016
Construção do Centro de Ciências Farmacêuticas

2518,65

Construção do Centro de Engenharia Agrícola e Ambiental

1649,81

Construção de Salas de Tutoria e salas para Professores

1812,36

Construção de Bloco de Salas de Aula e Laboratórios

474,37

Construção de Bloco de Salas de Aula e Laboratórios

613,37

Construção de Bloco de Salas de Aula e Laboratórios

768,84

Ampliação da Biblioteca central de Sinop

1154,31

Metragem Total de obras em andamento em 2016

8.991,71
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Quadro 27 - Relação das obras construídas e em andamento no Câmpus Universitário do Araguaia - período de 2008 a 2016

Obras construídas
Construção de 8 salas de aula com capacidade para 60 estudantes
Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula
Construção do Laboratório Central de Informática
Construção de Bloco Didático com 4 salas de aulas e 02 auditórios
Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula 3ª fase
Construção do Restaurante Universitário
Construção do Centro de Vivência Científica e Cultural - Planetário
Construção do Bloco de Salas de Aula e Laboratórios - 4ª Fase
Construção do Laboratório Epidemio-Químico-Farmacológico e do Herbário
Metragem Total de obras construídas e finalizadas no período de 2008 a 2016
Obras em Andamento
Continuação da Construção do Centro de Pesquisa Multiusuário
Ampliação do Núcleo de Práticas Jurídicas
Construção do Laboratório de Pesquisa em Pesca
Metragem Total de obras em andamento em 2016

Área (m2)
1059,79
1068,00
170,00
430,00
2526,07
735,50
752,20
3340,22
480,00
10.561,78
521,40
252,57
570,00
1.343,97

Quadro 28 - Relação das obras em andamento no Câmpus Universitário de Várzea Grande no período de 2013 a 2016

Obras em andamento

Área (m2)

Construção de prédio com 2 pavimentos sendo 1 para a Biblioteca e o outro para área administrativa

4038,37

Construção de bloco contendo 2 pavimentos com 20 Salas de Aula

4038,37

Construção de bloco contendo 2 pavimentos com laboratórios de ensino multiusuário

4038,37

Construção do Restaurante Universitário

735,00

Construção de bloco contendo 2 pavimentos com 20 Salas de Aula

4038,37

Construção de Área de Convivência interligando os blocos de salas de aula

889,52

Construção de Área de Convivência interligando a área administrativa à área acadêmica

946,64

Metragem Total de obras em andamento em 2016

18.724,64

Destacamos ainda que foram licitados
e executados mais 87 serviços de engenharia, o
que corresponde a uma área de 58.000 m² de
espaços reformados, ampliados, readequados e
pavimentados visando melhoria na ambiência dos
No decorrer dos oito anos de gestão, a
UFMT firmou 2.890 termos de parcerias nas
diversas modalidades como Convênios, Termos
de cooperação, Contratos, Parcerias, etc. Esses
documentos representam a formalização
de atividades de cooperação entre a UFMT
e entidades da administração pública para
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prédios com a adequação das instalações elétricas,
hidráulicas, drenagem, rede de gases, rede de lógica
e acessibilidade em todos os Câmpus da UFMT, com
destaque para o Câmpus do Araguaia, que teve mais
de 30.000 m² reformados em Barra do Garças.
realização de objetivos de interesse comum entre
as partes.
Representam a relação que a universidade
mantém com a sociedade na medida em que se
utiliza de instituições públicas e/ou privadas,
como espaço de formação no ensino de graduação
e de pós-graduação, na extensão e na pesquisa.
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Hospital Universitário Júlio Müller

E

Obra do prédio da Faculdade de Medicina , na mesma área do no vo Hospital Universitário

m atividade desde 1984, o Hospital
Júlio Müller (HUJM) se caracteriza por
atendimento exclusivo ao Sistema Único de
Saúde (SUS) e por grande reconhecimento
pela sociedade, que identifica no atendimento
prestado pela instituição, a preocupação
com a qualidade e o bom acolhimento.
Desde 2009 o HUJM vem aumentando
e diversificando o número de ações médicohospitalares que presta a pacientes internados e
externos. Apesar disso, o HUJM historicamente,
assim como a maioria dos hospitais universitários
federais (HUFs), sofria com a exiguidade dos
recursos financeiros e de apoio especializado
do nível central. Com a criação do “Programa
Nacional de Reestruturação dos Hospitais
Universitários Federais” (Rehuf), pelo Governo
Federal, esse cenário começa a mudar.
Recursos para aquisição de equipamentos
foram designados a partir de 2012.
Nesse mesmo ano, os Conselhos Superiores
da UFMT decidem aderir à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh), criada um
ano antes, no bojo do programa Rehuf, com
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o papel de apoiar as ações dos HUFs e ajudálos na sua reestruturação e reorganização.
Em 2013, a UFMT assina contrato com
a Ebserh, que inicia trabalho de diagnóstico
para definir necessidades de pessoal e de
investimento para funcionamento pleno da
capacidade já instalada. Em janeiro de 2014,
começa a transição da gestão para a Ebserh.
No final de março de 2014 é realizado
concurso público de provas e títulos para contratação
de técnicos das mais diferentes áreas, seguindo o
diagnóstico feito pela equipe de dimensionamento
da Ebserh e pela gestão do HUJM. Foram 349 vagas,
para as quais se apresentou ampla concorrência
e interesse. Após homologação do resultado do
concurso, a primeira leva de profissionais foi
contratada por CLT em agosto de 2014, sendo
seguida mensalmente por dezenas de contratações.
Atualmente são 360 empregados da
Ebserh em atuação no HUJM, uma vez que a
força de trabalho que se aposenta é substituída
por trabalhadores concursados pela EBSERH.
Desses contratados, mais de 90 são profissionais
médicos, das mais diversas especialidades,
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proporcionando abertura de serviços que
estavam desativados por aposentadorias
ou escassez de profissionais específicos.
A chegada dessa nova força de trabalho
possibilitou a retomada de serviços parcialmente
ou totalmente paralisados e a reativação de
leitos hospitalares. Ao mesmo tempo, seguindo
recomendação do TCU, os trabalhadores com
contratos provisórios foram progressivamente
dispensados, recebendo seus direitos. Com isso,
foi saneado o problema do direcionamento de
recursos do SUS, percebidos pelo HUJM por
seus serviços prestados no atendimento dos
usuários, que até então vinham sendo utilizados
para pagamento dessa força de trabalho. Tais
recursos puderam passar a ser usados para
custeio e investimento no próprio hospital.
Em 2014, foram garantidos recursos
para recuperação física da cobertura do
hospital e mais de 90% da área dos telhados
foram trocados por estrutura metálica e
modernas telhas com isolamento termoacústico.
Ao mesmo tempo, as clínicas receberam
melhorias e reformas, com recuperação de
portas, luminárias, torneiras e outros.

passou a proporcionar melhores condições
de trabalho para os colaboradores e maior
qualidade no atendimento aos pacientes.
Dos recursos públicos recebidos pelo
HUJM, quase de R$ 10 milhões em novos
investimentos desde 2014, cerca de 80%
desse montante foram aplicados na compra
de equipamentos médicos, novos mobiliários
hospitalares e na infraestrutura. Alguns
extremamente necessários, como o novo gerador
que aumentou a segurança no abastecimento
de energia das Unidades de Terapia Intensiva e
do Centro Cirúrgico, aumentando a capacidade
de geração de energia de 150 para 360 kvA.

Gerador de energia

Estrutura nova do telhado

A reforma foi particularmente impactante
no centro cirúrgico, onde foi possível reativar
mais uma sala cirúrgica. As amplas salas
oferecem os maiores e melhores espaços para
cirurgias entre os hospitais da capital de Mato
Grosso. Com inteira renovação dos aparelhos
médicos de anestesiologia, videocirurgia e
endoscopia, o centro cirúrgico do HUJM
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A melhoria na estrutura do setor de
Oftamologia, que recebeu novos refratores,
microscópio cirúrgico de ponta, topógrafos,
yag-laser, entre outros, correspondendo a mais
de R$ 4 milhões, elevou também a demanda
pelo atendimento desta especialidade dentro
do HUJM. A unidade passou a ter capacidade
para atender 600 consultas por mês, realizando
exames de biometria, retinografia, topografia
computadorizada e mapeamento de retina
gráfico. Os avanços nessa especialidade foram
significativos e, em 1º de março de 2016, foi
realizada a primeira cirurgia retiniana de
vitrectomia posterior, com recursos inteiramente
públicos do estado de Mato Grosso. Ou seja,
cirurgia realizada com materiais e insumos
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Farmácia Satélite

públicos, em hospital público, por servidores e
empregados públicos, sem necessidade de bloqueio
de recursos à Secretaria Estadual de Saúde.
Atualmente, o HUJM é a única instituição que
realiza essa delicada cirurgia no SUS em todo o
Estado. Outros exames e cirurgias sofisticados em
Oftalmologia, como facectomia e outras cirurgias
de catarata, também passaram a ser ofertados
no hospital ou tiveram sua oferta aumentada.
Com a compra pela Ebserh de vários
conjuntos de vídeocirurgia, o HUJM passou
a realizar várias cirurgias vídeoassistidas
que antes não eram ofertadas no SUS matogrossense na modalidade de vídeo, aumentando
o conforto para o paciente e encurtando o
tempo de recuperação dos mesmos. Assim,
agora são realizadas cirurgias videoassistidas
em Urologia (nefrectomia, nefrolitotripsia,
ureterolitotripsia, etc.) e também cirurgias
torácicas: videotoracoscopia, simpatectomia
cervical, mediastinoscopia. Com a chegada
das novas torres e ópticas para as cirurgias
vídeo assistidas, cirurgias ginecológicas, como
videohisteroscopia cirúrgica, videohisterectomia
diagnóstica e videolaparoscopia ginecológica
passaram a ser executadas em maior frequência.
As modalidades cirúrgicas executadas
em otorrinolaringologia também aumentaram,
com cirurgias de fenda palatina, septoplastia,
adenoamigdalectomia e cirugias endoscópicas
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para seios da face. As cirurgias plásticas
reparadoras estão sendo feitas com maior
frequência, associadas a programas sociais,
como o atendimento a mulheres vítimas
de violência doméstica. Cirurgias para
varizes dos membros inferiores e pequenas
cirurgias ortopédicas também estão sendo
feitas regularmente na atualidade.
Também foi criada farmácia satélite, dentro
do centro cirúrgico, para servir mais prontamente
essa unidade, assim como a UTI de adultos.
No âmbito da política de avanços
nos procedimentos ofertados pelo hospital,
em consonância com as necessidades do
SUS local, o HUJM prepara-se para realizar
transplantes de córnea e de rim, além de
implante coclear para casos de surdez.
No bojo da reestruturação e em
atendimento às diretrizes do SUS emanadas da
política nacional de atenção hospitalar, o HUJM
criou a sua Unidade Psicossocial. Em acordo com
o programa “Rede Cegonha” instituiu cinco novos
leitos de Pré-Parto, Parto e Puerpério (PPP).
Assim como cinco novos leitos de Unidade de
Cuidados Intermediários Neonatal (Ucinco).
Ainda no atendimento à criança, o HUJM
estendeu seu atendimento na triagem de doenças
genéticas e congênitas neonatais à fase IV,
coroando esse feito com melhorias nas instalações
da unidade, em parceria com colaboradores.
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Teste do coraçãozinho

Com base em dados da produção atual
do HUJM, a partir da contratualização com
o SUS local, houve aumento do número de
internações de 3.392, em 2005, para 4.025,
em 2014, sem alteração na oferta de leitos.
Quadro 29 - Número de internações e tempo médio
de permanência no HUJM - jan. 2008 a set. 2015
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
TOTAL

Número de internações
3410
3561
3303
3688
3764
3833
4025
2616
28408

Tempo médio de permanência
6,4
7,4
7,9
7,7
8,1
7,7
7,7
7,4
7,6

Fonte: Direção do HUJM
*Obs.: Desde maio de 2015 o HUJM opera com cerca
de 75% da sua capacidade de internação.

Nos anos de 2015 e 2016, o número de
internações só não é maior porque entre maio
de 2015 e agosto de 2016, o HUJM precisou
operar com diminuição de leitos, por conta das
reformas necessárias em suas alas e enfermarias.
Na maior parte desse tempo, o hospital teve que
reduzir seus 118 leitos contratualizados com
o SUS para números que variaram entre 80 e
100 leitos. Mesmo assim, de janeiro de 2015 a
junho de 2016, ocorreram 4698 internações.
O tempo médio de permanência mantevese estável, mas a taxa de ocupação dos leitos
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avançou. Em 2014 girava em torno de 72%.
Atualmente, é, em média, superior a 90%.
Na área financeira, houve reorganização
dos processos hospitalares, com planejamento
e criação de política de gastos e investimentos,
possibilitando maior previsibilidade e
possibilidade de negociação. A dívida
acumulada diminuiu de seis milhões, no fim
de 2014, para um milhão, no fim de 2015.
Em 2015, uma equipe de nove membros
da governança do hospital foi capacitada no
Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, em gestão
hospitalar para o SUS, com recursos da Ebserh.
Nesse curso, foram reforçados os conceitos
que embasam o SUS e as principais tendências
mundiais na assistência hospitalar e na interação
dos hospitais com a rede de atenção à saúde.
Nesse contexto, passou-se a reorganizar
a assistência no HUJM, estimulando o
trabalho cooperativo embasado em equipes
multiprofissionais, com incentivo à participação
de todos com a criação de “colegiados de gestão”
e reforçando a preocupação com aspectos
fundamentais, como segurança do paciente e
preocupação com a implementação de critérios
de qualidade a serem perseguidos, não só
na assistência como na área administrativa.
Como resultado principal da formação obtida
na capacitação realizada em São Paulo foi
desenvolvido um Plano Diretor Estratégico
(PDE) para o biênio 2016-2017, em plena
execução e monitorado pela Ebserh.
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Por conta desse treinamento, foi
possível criar, em 2015, proposta de residência
multiprofissional em gestão hospitalar no âmbito
do SUS, aprovada pela CNRMS/MEC e iniciada
com a primeira turma em abril de 2016. Também
foi criado o programa de residência médica em
Endocrinologia, iniciado em 2015. Por conta das
novas contratações, foi possível abrir residência
médica também em Geriatria, inaugurada em 2016.
Está prevista a criação de programas em Cardiologia,
Medicina Intensiva e Radiologia para 2017.
Um dos maiores feitos da Gerência de
Ensino e Pesquisa do HUJM foi a criação de
Mestrado próprio do hospital: “Programa de
Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à
Atenção Hospitalar” que lançou seu primeiro edital
em junho de 2016 e início das aulas em agosto.
Destaque-se também a criação de Unidade
de e-Saúde, dedicada à Telemedicina e Telessáude,
em cooperação com a Secretaria Estadual de Saúde
(SES-MT). Hoje, o HUJM comporta o Núcleo
Estadual de Telessaúde de Mato Grosso em suas
dependências, com atendimento a distância de várias
especialidades, apoiando os profissionais de saúde
dos municípios do interior e das equipes de Saúde
da Família. A parceria entre HUJM e a SES-MT
aumentou sobremaneira a amplitude e a quantidade
de atendimentos do Telessaúde em Mato Grosso.
Gráfico 60 - Atendimentos de Telessaúde
em Mato Grosso, 2013- 2016
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Fonte: Direção do HUJM
*Obs. Até junho de 2016. Em parceria com o HUJM a partir de 2014

Foi implantado novo sistema de controle
eletrônico de frequência dos colaboradores,
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gerando mais segurança e informações para a
gestão de recursos humanos. Na reformulação da
administração, serviço específico de segurança
do trabalhador e saúde ocupacional foi criado.
Foram promovidos vários eventos
para capacitação de curta duração, em 2016
(janeiro a abril), com a criação da Unidade de
Desenvolvimento de Pessoas, ligada à Divisão
de Gestão de Pessoas. A duração média dos
eventos foi de 20h, e entre os eventos com maior
carga horária média estão concentrados nos
eixos “Saúde” e “Comunicação e Linguagens”
(28,4% e 26,3%, respectivamente).
Na informática, os avanços foram muitos
com a recuperação de muitos quilômetros de
cabeamento moderno e a aquisição de mais de 200
novos terminais para uso das áreas assistenciais
e administrativa. Uma nova central telefônica
foi adquirida e instalada um moderno Data
Center, monitorado contra sinistros por sensores
que estão ligados diretamente com Brasília.
O container é blindado, tendo gerador
e nobreak próprios, além de controle de
humidade e temperatura administrado por três
condicionadores. Atualmente hospeda vinte
servidores, com armazenagem de 14 terabyts
e possibilidade de triplicar essa capacidade.
Backup diário é feito com amplitude de 650
Gigabyts. A segurança dos dados do hospital
é garantida por sensores biométricos, que só
permitem entrada de pessoal autorizado.
Durante os anos de 2014 e
2015 foi investido em TI no HUJM um
total de R$ 4.332.697,94 dos quais R$
3.486.264,60 repassados pela Ebserh e
R$ 846.433,34 de recursos próprios.
Assim, o HUJM presta à comunidade
mato-grossense serviço inestimável no campo
da saúde e tem-se tornado estratégico como
campo para pesquisas, estágios e para residência
multiprofissional, tornando-se espaço privilegiado
de aprendizagem teórico-prática para os cursos
de graduação e pós-graduação da UFMT.
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Quadro 30 - Investimento realizado em infraestrutura de TIC - Ebserh / HUJM
EQUIPAMENTOS/ SOLUÇÕES
DATACENTER CONTEINER
LICENÇAS MICROSOFT
MICROCOMPUTADORES
SERVIDORES para hospedar o AGHU
RGHU (Link de Conexão) - Link de internet e rede direta com a EBSERH utilizando a RNP
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE TI para o gestor do SGPTI
SUPORTE AO USUÁRIO (qtd. técnicos) - Contrato com Central IT
VIDEOCONFERÊNCIA
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (estimativa mensal)
Equipamento Central Telefônica para 224 ramais analógicos e 10 ramais digitais
Cabeamento Telefônico - Cabeamento do Quadro Geral, Distribuidores Gerais e 120 pontos de telefonia
Armazenamento (Discos) para os servidores
Memória RAM para os Servidores
Equipamentos para acesso a Rede sem Fio
Material de Rede para reforma HUJM (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, UTI Adulto e Centro Cirúrgico) - Foram
executados 200 pontos de acesso a rede.
Estabilizadores
Portal HUJM - INTRANET
MV - software*
TOTAL

Qtd.
1
662
160
2
2
1
4
1
1
1
12
32
16
24

Valor Investido
R$ 1.765.297,22
R$ 136.762,58
R$ 415.100,00
R$ 51.812,06
R$ 448.543,21
R$ 20.379,31
R$ 580.197,79
R$ 50.212,43
R$ 17.960,00
R$ 224.000,00
R$ 58.035,34
R$ 160.000,00
R$ 26.400,00
R$ 17.000,00

Executado
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
100%
90%
100%
100%
38%

4

R$ 24.000,00

100%

20
1
24
968

R$ 6.998,00
R$ 6.000,00
R$ 324.000,00
R$ 4.332.697,94

5%
100%
100%

Fonte: Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação - SGPTI/ HUJM
* MV é o software de gestão hospitalar que foi implantando no HUJM em 2009. Apesar de estar sendo implantando um novo software
de gestão que o MEC e a Ebserh definiram, ainda é necessário no laboratório, setor de Imagens, Faturamento e Suprimentos.

O novo HUJM
Encontra-se em fase de construção
o novo Hospital Universitário cuja obra foi
iniciada em dezembro de 2012 numa área

de de 55.226,14 m². Quando concluído,
disponibilizará 331 leitos e 25 UTI
(Unidades de Terapia Intensiva).
Laboratório da nova Faculdade de Medicina
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Hospital Veterinário do Câmpus de Cuiabá

O

Hospital Veterinário (Hovet) da UFMT,
Câmpus de Cuiabá, foi inaugurado em
09 de setembro de 1999 para servir como
um ambiente de aprendizagem teóricoprático aos cursos de graduação e pós-graduação
(lato e stricto sensu) em Medicina Veterinária, nas
áreas de clínica, cirurgia e apoio e diagnóstico.
A grande diversidade de atividades
práticas só pode ser viabilizada com um
Hospital Veterinário dinâmico, que apresente
uma casuística robusta e qualidade no seu
atendimento. O Hovet-UFMT, Câmpus Cuiabá,
tem conseguido progredir em ambas as frentes,
com a ajuda e participação da administração
superior da UFMT e aprovação de projetos em
fundações de apoio à pesquisa, já que como
hospital veterinário universitário atua nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Auxiliam nos atendimentos os estudantes
bolsistas dos projetos de extensão e estagiários
curriculares, e os bolsistas Pibic, quando o
atendimento é relacionado a algum projeto de
pesquisa. Fazem parte do corpo técnico 22
servidores e nove funcionários terceirizados
que desenvolvem atividades relacionadas à
secretaria, recepção, serviços administrativos
internos, dispensário e almoxarifado, laboratorial,
apoio técnico, lavanderia e limpeza.

Atendimento à Comunidade
O atendimento à comunidade é
realizado pelos médicos veterinários residentes
e mestrandos, que são supervisionados pelos
docentes de cada setor (no total são 20 docentes
do curso de Medicina Veterinária atuantes no
Hovet), e por dois médicos veterinários.
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Atendimento a animais de pequeno porte.
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Quadro 31 - Quantidade de atendimentos
remunerados, 2012-2105
Setores
2012
2013
Clínica médica
11682
14026
Moléstias Infecciosas
3249
6175
Lab. de Virologia
0
513
Lab. Doenças parasitárias
224
581
Lab. Doenças infecciosas
1226
1600
Lab. Microbiologia
523
828
Lab. Patologia clínica
3759
4963
Lab. Patologia Geral
391
419
Clínica cirúrgica
6150
12783
Diagnóstico por imagem
1968
3137
Animais Silvestres
433
957
Grandes Animais
342
1354
Total
29947
47336

Quadro 32 - Quantidade de atendimentos
gratuitos, 2012-2015
2014
10746
3331
686
592
1144
960
5460
567
9396
2873
532
2335
38622

2015
10976
3400
576
521
0
911
4789
596
8599
2582
926
2761
36637

Setores
Clínica médica
Moléstias Infecciosas
Lab. de Virologia
Lab. Doenças parasitárias
Lab. Doenças infecciosas
Lab. Microbiologia
Lab. Patologia clínica
Lab. Patologia Geral
Clínica cirúrgica
Diagnóstico por imagem
Animais Silvestres
Grandes Animais
Total

2012
937
572
0
12
2
530
992
318
527
133
642
78
4743

2013
1515
482
43
32
7
738
709
516
1068
140
924
302
6433

2014
1890
334
47
106
28
142
757
1064
1482
310
769
521
7450

Fonte: Hovet/Cuiabá, junho 2016

Fonte: Hovet/Cuiabá, junho 2016

A porcentagem de atendimento gratuito
subiu de 13,67%, em 2012, para 24,01, em 2015.

para a realização dos exames e das pesquisas,
tendo em vista que, até então, os laboratórios
funcionavam em espaços improvisados.
Outra melhoria em termos de obras
foi a inauguração, em 2015, de uma nova
sala de moléstias infecciosas e a reforma dos
Canis de Fluidoterapia da Clínica Médica, que
possibilitaram que se ampliasse a quantidade
de animais atendidos e internados.

Obras
Em 2012, foi inaugurado o Bloco de
Grandes Animais e de Laboratórios, não só
estendendo a excelência aplicada no setor de
pequenos animais aos grandes animais, como
também e proporcionando melhores condições
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2015
2090
158
75
35
0
278
225
215
2079
369
6037
15
11576
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Hospital Veterinário do Câmpus de Sinop

Sala de cirurgia do Hospital Veterinário de Sinop

O Hospital Veterinário (HV) do Câmpus
de Sinop é um órgão suplementar do Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade Federal de
Mato Grosso. Possui uma área construída de 3000
m2 onde estão localizados diversos laboratórios
clínicos e setores de atendimento clínico-cirúrgicos
que dão suporte a toda comunidade matogrossense, bem como de estados vizinhos. Iniciou
seu atendimento ainda de forma experimental
em setembro de 2014, para servir como um
ambiente de aprendizagem teórico-prático ao
curso de graduação em medicina veterinária.
O hospital veterinário universitário atua
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
e com o aparelhamento do Hovet/Sinop foi
possível, no ano de 2016, a implantação do
programa de Residência Uniprofissional com
24 vagas, sendo 12 vagas no 1º ano e 12 vagas 2º
ano (2017), voltado para profissionais graduados
em Medicina Veterinária. Esse programa
apresenta-se na forma de pós-graduação lato
sensu, modalidade treinamento em serviço,
com regime de tempo integral, abrangendo
conteúdos teóricos e práticos dirigidos para
cada área de concentração à qual se destina.
Atendimento à Comunidade
O atendimento à comunidade é
realizado por médicos veterinários doutores,
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técnicos e residentes supervisionados pelos
docentes de cada setor (16 docentes atuantes).
Auxiliam nos atendimentos os estudantes
bolsistas dos projetos de extensão e estagiários
curriculares, e os bolsistas Pibic. Conveniado
com a SEMA (Secretária Meio Ambiente),
UH,R (Usinas Hidroelétricas Regionais),
Rota do Oeste e Ministério Público Estadual,
o Hovet de Sinop atende ocorrências clínica
e cirúrgica em animais de todo Estado.
Gráfico 61 - Demonstrativo evolutivo de
procedimento por setor realizados no Hovet/
Sinop no período de set/2014 a jun/2016.
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Fonte: Hovet/Sinop, junho 2016

Assim, a UFMT também presta
serviço à comunidade de Cuiabá e de Sinop
no atendimento a animais de pequeno,
médio e grande porte e animais silvestres.
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A Universidade Somos Todos Nós

O trabalho desenvolvido no decorrer destes oito anos pela gestão “A
Universidade é você, Somos todos Nós” pode ser mensurado e avaliado pelos
dados e relatos apresentados neste relatório, fruto de construção coletiva,
abarcando os diversos setores de gestão da UFMT.
Os dados indicam que a Universidade não somente cresceu em
número de matrículas e de servidores. Ela se expandiu geograficamente e
fisicamente, consolidando sua interiorização e internacionalização. Mais
que isso: ampliou áreas de atuação e de conhecimento, qualificando cada
vez melhor suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
Essa “expansão quantitativa e qualitativa” da UFMT, no transcorrer
dos dois quadriênios objetivou atingir as metas definidas nas proposições
apresentadas à comunidade acadêmica quando do processo sucessório na
UFMT, em 2008 e 2012, convidando-a a participar de um “movimento para
a construção coletiva de uma proposta de política institucional de gestão
acadêmica e administrava”.
Muitas das metas definidas foram alcançadas. Quanto a outras,
sua realização ainda está a caminho, mas bases sólidas foram deixadas
para serem também atingidas. Não podemos esquecer que, nem sempre,
a semente plantada e cultivada irá produzir frutos no tempo desejado e
durante o tempo de uma gestão, por mais longa que tenha sido. “Quem
planta a tâmara não recolherá seus frutos”, ensina-nos a sabedoria árabe,
pois leva tempo para que isso ocorra. Há ações iniciadas nesta gestão cujos
efeitos somente o tempo irá tornar visíveis e percebidos.
Após oito anos de trabalho intenso e extenso, um legado significativo
fica mais forte e denso do que os números positivos aqui espelhados: o
trabalho coletivo e colaborativo de uma gestão aberta ao diálogo, criando
canais informais e formais de comunicação e de decisão, ousada em
certos momentos de difícil decisão, mas sempre focada nas metas a serem
alcançadas.
Chegamos, assim, ao final não de um simples ou complexo relato de
gestão, mas ao final da caminhada de oito anos de uma comunidade que
buscou incessantemente e com todos os meios disponíveis e viabilizados, a
construção de uma Universidade em seu sentido pleno.
Enfim, como nos exortava o provérbio africano que abriu este
relatório - se quiser ir longe, vá em companhia - estivemos todos juntos na
construção dos caminhos que trilhamos. O projeto de uma universidade
cada dia melhor está a exigir a nos dar as mãos. Afinal, a “Universidade
somos todos Nós”.

